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Abstrakt 

Cílem diplomové práce s názvem Mediální svoboda projevu versus právo 

veřejných osob na soukromí je zabývat se aspekty konfliktu svobody projevu médií, 

zejména tisku, s právem na soukromí veřejných osob. Práce je formálně rozdělena do 

osmi kapitol, ideově se člení na dvě části – obecnou, jež vytváří teoretickou základnu 

pro další analýzu, a zvláštní, která se zabývá fotografiemi jako specifickým typem 

mediální svobody projevu a zkoumá jejich vliv na narušení soukromí veřejných osob. 

Práce v závěru přichází s vlastním originálním řešením tohoto konliktu.   

První kapitola analyzuje v historickém rámci svobodu projevu a tisku, dotýká se 

právního zakotvení a filozofických kořenů svobody projevu, problému cenzury a 

technologických výzev spojených s nástupem elektronických médií. Druhá kapitola 

kriticky zkoumá roli médií jako hlídacího psa demokracie se zaměřením na současnou 

debatu v rámci britského mediálního systému. Třetí kapitola se zabývá právem na 

soukromí a reflektuje i změněný koncept soukromí v postmoderní situaci sociálních sítí. 

Čtvrtá kapitola se zabývá doktrínou veřejných osob a teoreticky zkoumá konflikt mezi 

právem na soukromí a svobodou médií. Pátá kapitola se zabývá novinářskou fotografií 

v kontextu práva na soukromí. Následující tři kapitoly jsou věnovány případovým 

studiím a zkoumají konkrétní fotografické kauzy narušení soukromí pro tři typy 

veřejných osob: politiky a jiné veřejně činné osoby, aristokracii jako zvláštní hybridní 

typ veřejných osob a celebrity coby veřejně známé osoby. Závěr sumarizuje poznatky 

práce a nabízí samostatná originální řešení, a to jak praktická ve formě navrhovaného 

návodu pro fotografy, tak teoretická: hledá rovnováhu v kolizi mezi právem na 

soukromí a svobodou projevu médií a předkládá možná kritéria pro soudy, média i 

autoregulační orgány při poměřování dvou zásadních hodnot. Přílohu práce tvoří soubor 

patnácti zkoumaných či relevantních fotografií k tématu. Práce má interdisciplinární 

charakter a kombinuje metodologii mediálních studií, právní vědy a politologie. 



   

Abstract 

The primary aim of this Master thesis entitled „Freedom of the Media versus 

Public Figures´ Right to Privacy“ is to investigate and analyse the conflict between 

freedom of the media and right to privacy of public persons. The thesis is formally 

structured into eight thematical chapters and two parts- theoretical and analytical. The 

theoretical part of the thesis provides legal, philosophical and media background for 

further analysis in the special part of the thesis. The analytical part deals with selected 

case studies of media photography conflicting with right to privacy of public figures.   

First chapter focuses on the freedom of speech and freedom of the media in 

historical, legal and philosophical perspective, deals also with the problem of censorship 

and technological challenges in the postmodern electronic age of the internet. Second 

chapter critically examines the concept of watchdog journalism in democratic system 

with special interest in the debate on the current affairs of the British media system. 

Third chapter deals with right to privacy and reflects also on the fluid concept of 

privacy in the era of social networking. Fourth chapter analyzes so-called public figure 

doctrine, celebritization and mediatization of politics and also discusses the collision 

between free speech and privacy. Fifth chapter deals with the phenomenon of media 

photography in context of privacy and presents the problem of paparazzi. Following 

three chapters focus on the case study of selected photography cases dealing with the 

invasion of privacy of public figures: politicians, celebrities and also hybrid category 

between them: aristocracy.  

The summary of the thesis summarizes findings of the special and general part 

and presents also original solutions to this complicated issue. These findings have both 

practical and theoretical dimension. The practical solution outlines possible „manual“ 

for media photographers and other media professionals or courts, the theoretical 

solution defines various principles and criteria for the conflict between free speech and 

privacy and designs an equilibrium between these competing human rights. The annex 

of the thesis consists of the collection of fifteen relevant photographs. The thesis has an 

interdisciplinary character based on the methods of media studies, human rights law and 

political science.  
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fotografie a paparazzi jako nástroj průniku do soukromí? Tato práce má v úmyslu reagovat na bitvu 

mezi svobodou projevu a soukromí a objasnit vliv médií na proměny konceptu soukromí v postmoderní 
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případů narušení soukromí mediálně zveřejněnými fotografiemi. Závěr si klade cíl shrnout aktuální 

trendy, zmapovat možná řešení konfliktu a pokusit se narýsovat hranice mezi rétorickou svobodou a 

privátní sférou jednotlivých kategorií osob. Vzhledem k omezenému rozsahu diplomové práce je 

analýza mediálního zásahu do soukromí limitována na žánr fotografie (případně videa), ačkoliv existují 

další formy mediálního narušení soukromí (odposlechy, zveřejňování intimních informací apod.). 

Předpokládaná struktura práce (nástin rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu, nelze vyloučit změny a doplnění v závislosti na aktuálních událostech): 

I. Úvod k diplomové práci a metodologické zakotvení práce 

II. Mediální svoboda v historickém zrcadle, právní, teoretický a filozofický rámec svobody 

projevu a práva na soukromí a jejich střety, koncept tzv. veřejných osob 

III. Voyeurská kultura: role médií, proměnlivý koncept soukromí v postmoderní společnosti, 

mediálně-etické problémy, recentní kauzy narušení soukromí a reakce na ně (britská koncepce tzv. 

superinjunctions,  Murdochova aféra) 

IV. Fotografie jako průlom do soukromí: specifika fotografického mediálního žánru, paparazzi 

kultura a možnosti obrany, problematické aspekty veřejného zájmu 

V. Case study: veřejně činné a veřejně známé osoby v hledáčku médií 

a) Veřejně činné osoby- politici- veřejná funkce a soukromý život- celebritizace politiky a 

veřejný zájem, proměna politické komunikace a privatizace politického diskursu- hranice soukromé 

sféry politika- analýza konkrétních případů, hledání kulturních odlišností a styčných bodů - zahraniční 

kauzy (např. Clinton, Strauss-Kahn) i domácí případy (citlivé fotografie Václava Havla, Mirka 

Topolánka, Petry Buzkové, Václava Klause aj.) 

b) Veřejně známé osoby: tzv. celebrity - analýza konkrétních případů (např. kauza Max 

Mosley, kauza syna JK Rowling, princezny Caroline z Monaka,  modelky Naomi Campbell, české 

případy narušení soukromí- seznam bude postupně doplňován podle aktuálních kauz) 

c) Tzv. ad hoc známé osoby (oběti/pachatelé trestných činů, hrdinové, objekty reportážní 

fotografie aj.) 

VI. Résumé: Hledání křehké rovnováhy na mediálních vahách 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

V rámci zvláštní části zabývající se case study budou zkoumány konkrétní případy-  a to jak kauzy 



   

jednotlivých fotografií, tak i soudní případy, které se fotografiemi zabývaly, zejména v období 

posledních patnácti let. 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Základní metodologie: v teoretické části práce metody dějin médií, teorie médií, komparativní analýza 

médií, v aplikované části budou navíc využívány i analytické metody z práva a politologie 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků): 

Calvert, Clay: Voyeur Nation: Media, Privacy and Peering Into Modern Culture (monografie 

profesora mediálních studií a práva z edice kritických komunikačních a mediálních studií, stěžejní práce 

zabývající se rolí médií v kultuře odhalování soukromí, práce pokrývá politické, ekonomické a mediální 

aspekty) 

Raphael Cohen-Almagor: Speech, Media and Ethics: The Limits of Free Expression: Critical 

Studies on Freedom of Expression, Freedom of the Press and the Public's Right to Know 

(Interdisciplinární práce z několika oborů zabývající se především tekutými hranicemi svobody projevu, 

zejména pak mediální svobody v kontextu práva na soukromí a veřejného zájmu na informacích) 

Christopher Du Vernet: Photography and the Law (právní problémy fotografie s důrazem na  právo 

na soukromí, sloužící i jako aplikovaná příručka pro fotografa při určování hranic a mezí) 

Robin D. Barnes: Outrageous Invasions: Celebrities' Private Lives, Media, and the Law 

(soukromé životy veřejných osob, role médií a práva, monografie na téma invaze do soukromí, způsobů 

obrany a vývoji konceptu soukromí) 

John Corner: Media and the Restyling of Politics: Consumerism, Celebrity and Cynicism 

(práce mediálního vědce, který analyzuje vliv mediálních pravidel na strukturu a pravidla politického 

uvažování a komunikace, zejména se zabývá jevem celebritizace a konzumerismu) 

Daniel J. Solove, Paul Schwartz: Media and Privacy (monografie mediálních vědců zabývajícím se 

vztahem médií a soukromí, zejména vlivem mediálního diskursu na společenské proměny konceptu, ale 

i analýza řešící praktické problémy ochrany soukromí) 

John Street:  Mass Media, Politics and Democracy (jedna z nejvlivnějších knih britského sociálního 

vědce a pedagoga na univerzitě East Anglia Johna Streeta, analýza proměn masmédií, politické 

komunikace a demokracie, a jejich vzájemných vazeb) 

Vojtěch Šimíček: Právo na soukromí (kompendium příspěvků na téma ústavního práva na soukromí, 

včetně právního rámce, relevantní judikatury a analýzy trendů práva na soukromí, problematické 

momenty práva na soukromí) 

Comparative Media Law and Ethics (komparativní analýza mediálního práva kolektivu autorů 

s praktickými problematickými případy, zabývá se zejména případy, kdy se svoboda projevu a právo na 

soukromí dostanou do konfliktu, angloamerická i kontinentální perspektiva) 

Privacy: A Special Issue of the "Journal of Mass Media Ethics" No. 2 (Journal of Mass Media 

Ethics): zvláštní vydání časopisu pro etiku masmédií, které se zabývá vlivem médií na soukromí, a 

etickými problémy) 

http://www.bookdepository.co.uk/search/advanced?searchAuthor=Raphael+Cohen-Almagor


   

 

Z dalších zdrojů: 

- předmětné fotografie, ústavní předpisy, mezinárodní smlouvy o lidských právech, soudní 

judikatura, etické standardy médií, elektronické zdroje- zejména zahraniční články k tématu, ale 

i sociologické a literární práce (Zygmunt Bauman, Umberto Eco a další) 

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) 

Přímo k tématu nejsou v databázi UK žádné kvalifikační práce, uvádím tedy pouze související 

akademické práce: 

Denisa Kasl Kollmannová: Veřejné soukromí (2010, FSV UK) 

Pavel Heczko: Soukromí a svoboda v nových médiích (2007, FSV UK) 

Eliška Holubová: Svoboda projevu a její teoretické aspekty v judikatuře (2010, PF UK) 

Ondřej Šťastný: Svoboda projevu, její záruky a  limity v praxi českých médií (2011, PF UK) 

Datum / Podpis studenta/ky 

……………………… 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu: 

 

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu: 

 

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá 

mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám. 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

……………………… 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                           Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO 

TERMÍNU UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO 

PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT 

V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ 

DIPLOMOVÉ PRÁCE. 

TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY. 



 1 

 

 

Obsah 

BIBLIOGRAFICKÝ ZÁZNAM ......................................................................................  

PROHLÁŠENÍ ..................................................................................................................  

PODĚKOVÁNÍ .................................................................................................................  

OBSAH............................................................................................................................. 1 

ÚVOD ............................................................................................................................... 3 

1. MEDIÁLNÍ SVOBODA PROJEVU VE FILOZOFICKÉ A PRÁVNÍ 

PERSPEKTIVĚ .............................................................................................................. 4 

1.1 Svoboda projevu a tisku obecně ........................................................................................... 4 

1.2 Cenzura jako projev přesvědčení o moci médií .................................................................... 5 

1.3 Svoboda projevu a tisku v českém a mezinárodním právu ................................................... 6 

1.4 Filozofická perspektiva svobody projevu a tisku .................................................................. 9 

1.5 Limity svobody projevu a tisku v právu a judikatuře ......................................................... 12 

1.6 Nové technologie, internet a svoboda médií ...................................................................... 16 

1.7 Kvantitativní analýzy mediální svobody ............................................................................. 17 

2. MÉDIA JAKO HLÍDACÍ PSI DEMOKRACIE ............................................... 20 

2.1 Paradox otázky „Kdo hlídá hlídače“ ................................................................................. 20 

2.2 Britská bitva o média: Skandál News of the World a komise lorda Levesona ................... 25 

2.3 Tisk jako lačná nestvůra: příklad bulvární logiky v praxi The News of the World ............ 27 

2.4 O mizející linii mezi seriózním tiskem a bulvárem a problému veřejného zájmu ............... 29 

3. PRÁVO NA SOUKROMÍ .................................................................................... 31 

3.1 Evropa versus Amerika: dvě západní kultury soukromí ..................................................... 34 

3.2 Exkurz: soukromí 2. 0 v éře sociálních sítí ........................................................................ 37 

4. VEŘEJNÉ OSOBY POD LUPOU – POLITICI A CELEBRITY 

V MEDIÁLNÍM KONTEXTU .................................................................................... 41 

4.1 Střet mezi mediální svobodou projevu a právem na soukromí – obecný úvod ................... 41 

4.2 Politika a média – blízká setkání třetího druhu ................................................................. 44 

4.3 Celebrity ............................................................................................................................. 54 

5. FOTOGRAFIE A MÉDIA  V KONTEXTU PRÁVA NA SOUKROMÍ ......... 58 

5.1 Fotografie v historickém zrcadle........................................................................................ 58 

5.2 Fotografie a právo ............................................................................................................. 61 

../Data%20aplikací/Microsoft/Word/dp%20finalni.doc#_Toc344293416#_Toc344293416
../Data%20aplikací/Microsoft/Word/dp%20finalni.doc#_Toc344293417#_Toc344293417
../Data%20aplikací/Microsoft/Word/dp%20finalni.doc#_Toc344293418#_Toc344293418
../Data%20aplikací/Microsoft/Word/dp%20finalni.doc#_Toc344293419#_Toc344293419
../Data%20aplikací/Microsoft/Word/dp%20finalni.doc#_Toc344293420#_Toc344293420


   

 

2 

  

5.3 Paparazzi kultura v době, kdy je každý paparazzi ............................................................. 63 

5.1 Mýtus soukromí, fotografie jako umělecký žánr a tzv. privátní osoby................................ 66 

6. CASE STUDY: POLITICI NA FOTOGRAFIÍCH ........................................... 70 

6.1 Bismarck na smrtelném loži ............................................................................................... 70 

6.2 Hitlerova sebevražda a údajná fotografie mrtvého těla nacistického vůdce ...................... 71 

6.3 Smrt mezi soukromou a veřejnou událostí ......................................................................... 71 

6.4 Saddám Husajn ve vazbě: má veřejnost právo vidět diktátorovy trenky? .......................... 74 

6.5 Soukromí a intimita: nahota a nevěra v české politice ....................................................... 76 

6.6 Premiér v rouše Adamově .................................................................................................. 76 

6.7 Česká odbočka: soukromí pod lupou Ústavního soudu ..................................................... 77 

6.8 Děti a rodina politiků ......................................................................................................... 79 

6.9 Hon na rodinu po J. F. K. .................................................................................................. 80 

6.10 Přísný režim francouzského soukromí: paní prezidentová na pláži ................................... 81 

6.11 Résumé:  Politik jako veřejný majetek? ............................................................................. 82 

7. CASE STUDY: ARISTOKRACIE A PRÁVO NA SOUKROMÍ .................... 86 

7.1 Evropský soud pro lidská práva: soukromé komnaty princezen (von Hannover I, II) ....... 86 

7.2 Král je nahý! Aneb hříšný princ ve městě hříchu ............................................................... 88 

7.3 Diana a Kate: manželky následníka trůnu a právo na soukromí ....................................... 92 

8. CASE STUDY: CELEBRITY V HLEDÁČKU TELEOBJEKTIVŮ .............. 95 

8.1 Posmrtná ochrana soukromí: případ autopsie ................................................................... 96 

8.2 Kokain na Oktoberfestu před Evropským soudem pro lidská práva .................................. 97 

8.3 Anonymní léčení známé modelky........................................................................................ 98 

8.4 Orgie šéfa Formule 1 a předpoklad intimity ...................................................................... 99 

8.5 Britský fenomén injunctions: soudní zákaz publikace jako roubík svobodného tisku ...... 101 

8.6 Partneři celebrit a nevyžádaná proslulost ....................................................................... 104 

8.7 Království za neviditelný plášť na britských ostrovech: děti celebrit ............................... 104 

8.8 Résumé: celebrity na mediálním výsluní .......................................................................... 106 

ZÁVĚR......................................................................................................................... 108 

SUMMARY ................................................................................................................. 111 

POUŽITÁ LITERATURA ......................................................................................... 112 

SEZNAM PŘÍLOH ..................................................................................................... 125 

PŘÍLOHY .................................................................................................................... 125 



   

 

3 

  

 

Úvod 

Cílem mé diplomové práce s názvem „Mediální svoboda projevu versus právo 

na soukromí veřejných osob“ je zabývat se vybranými aspekty konfliktu mediální 

svobody projevu s právem na soukromí veřejných osob. Práce je formálně rozdělena do 

osmi kapitol, ideově se člení na dvě části – obecnou, jež vytváří teoretickou základnu 

pro další analýzu, a zvláštní, která se zabývá fotografiemi jako specifickým typem 

mediální svobody projevu a zkoumá jejich vliv na narušení soukromí veřejných osob.
 1

  

 První kapitola analyzuje v historickém rámci svobodu projevu a tisku, dotýká se 

právního zakotvení a filozofických kořenů svobody projevu, problému cenzury a 

technologických výzev spojených s nástupem elektronických médií. Druhá kapitola 

kriticky zkoumá roli médií jako hlídacího psa demokracie se zaměřením na současnou 

debatu v rámci britského mediálního systému. Třetí kapitola se zabývá právem na 

soukromí a reflektuje i změněný koncept soukromí v postmoderní situaci sociálních sítí. 

Čtvrtá kapitola vykládá doktrínu veřejných osob a teoreticky zkoumá konflikt mezi 

právem na soukromí a svobodou médií. Pátá kapitola se zabývá novinářskou fotografií 

v kontextu práva na soukromí. Následující tři kapitoly jsou věnovány případovým 

studiím- tzv. case study- zkoumání konkrétních fotografických kauz pro tři typy 

veřejných osob: politiky a jiné veřejně činné osoby, aristokracii jako zvláštní hybridní 

typ veřejných osob a celebrity coby veřejně známé osoby. Závěr sumarizuje poznatky 

práce a nabízí možná řešení, a to jak praktická ve formě navrhovaného návodu pro 

fotografy, tak teoretická: hledá rovnováhu v kolizi mezi právem na soukromí a 

svobodou projevu médií a předkládá možná kritéria pro soudy, média i autoregulační 

orgány při poměřování dvou zásadních hodnot. Práce má interdisciplinární charakter a 

kombinuje metodologii mediálních studií, právní vědy a politologie. 

Oproti předloženým tezím diplomové práce došlo ve finální práci k drobným 

změnám: na podnět vedoucího katedry byl upraven název diplomové práce, 

konkretizovány názvy kapitol a podkapitol, veřejné osoby byly rozděleny na tři 

kategorie. Došlo i k dílčím změnám ve formální struktuře práce, nově byly zapracovány 

některé případy, trendy a události, které se objevily až po termínu schválení tezí. 

K výrazným obsahovým či metodologickým posunům oproti tezím však nedošlo.    
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1. Mediální svoboda projevu ve filozofické a 

právní perspektivě2 

 

1.1 Svoboda projevu a tisku obecně 

 

A přece se točí…  

Galileo Galilei 

 

Svoboda projevu tradičně patří mezi politická práva s úzkou vazbou na právo 

shromažďovací, petiční, sdružovací a právo na informace. V prvé řadě je však třeba 

tento pojem teoreticky ukotvit. V právní doktríně se termín svoboda projevu používá v 

obecnějším smyslu, který v sobě zahrnuje nejen svobodu slova i svobodu tisku a dalších 

médií, ale např. i uměleckou svobodu. V dalších částech práce je tedy mediální svoboda 

projevu užívána ve smyslu svoboda tisku. Pod svobodu projevu lze podřadit všechny 

možné způsoby jejího vyjádření – názor ve formě verbální i písemné, umělecký nápad, 

vizuální média jako karikatura, fotografie nebo malba.
3 

Lze sem zařadit i symbolický 

projev, který může představovat jen černá páska na rukávu dítěte ve škole jako ve 

známém americkém případu Tinker
4
, ale i právo nevyjádřit se vůbec. Svoboda projevu 

je podle Berlina negativní svobodou
5
, váže na sebe povinnost nerušit, a působí vůči 

všem, tzv. erga omnes.
6
 

Evoluční věda považuje za jednu z nejvýraznějších rysů lidské rasy schopnost 

složitě se vyjadřovat – nejprve nonverbálně, verbálně a později i písemně projevovat 

své myšlenky, otisknout vědomí do reality slyšeného a viděného. Historie svobody 

projevu je stará stejně jako řeč a nelze tedy vylíčit příběh svobody projevu jako 

                                                                                                                                               
1
  S částí této práce jsem se zúčastnila esejistické soutěže o cenu Ius et Societas v roce 2012. Práce 

s názvem Média mezi hlídacím psem a krvežíznivou bestií byla porotou oceněna druhým místem. 
2
 Tato část diplomové práce týkající se svobody projevu částečně vychází z přepracované, doplněné a 

zkrácené kapitoly mé diplomové práce, obhájené na PF UK. Holubová, Eliška: Svoboda projevu a její 

teoretické aspekty v judikatuře. Praha: 2010. Diplomová práce. 156 stran. Právnická fakulta UK.  
3
 JÄGER, Petr a Pavel MOLEK. Svoboda projevu: demokracie, rovnost a svoboda slova. Vyd. 1. Praha: 

Auditorium, 2007, 195 s. POST, sv. 1. ISBN 978-809-0378-650. s. 27 

4  Šlo o symbolický protest dvou školáků proti válce ve Vietnamu. Svůj nesouhlas demonstrovali černou 

páskou na rukávu. Více viz: Tinker versus
. 
Des Moines School District., 393 U.S. 503 (1969)

 

5
 BERLIN, Isaiah (1958) .Two Concepts of Liberty. In BERLIN, Isaiah. Four essays on liberty. New York 

[etc.]: Oxford U.P., 1969, lxiii, 213 p. ISBN 01-928-1034-0. 
6
 BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, 

347 s. ISBN 80-7357-030-0. s. 110. 
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přímočarý souboj cenzury a liberálních tendencí. V době antického starověku 

nalezneme podporu svobody projevu u Homéra, její limity u Solóna a uznání u Perikla, 

ale již po peloponéské válce zaplatil Sokrates v době aténské demokracie za své učení 

kazící mládež číší jedu.
7
 V roce 1644 vydává básník John Milton spis Areopagitica, 

pamflet proti cenzuře. Ve svém spisku bojuje proti nesmyslnosti cenzury a volá po 

liberálním režimu s tím, že pravda zabíjí faleš. O několik desítek let později, v roce 

1695, je v Anglii vydána Listina práv, jíž je svoboda tisku garantována na ústavní 

rovině, následována dalšími evropskými zeměmi (Francie, Německo) a Spojenými 

státy. Nelze opomenout ani liberální dědictví Johna Lockea, jednoho 

z nejvýznamnějších politických myslitelů, v jehož učení nalezli inspiraci i američtí 

Otcové zakladatelé při rýsování ústavního systému. Hojně citovaná obhajoba svobody 

projevu z pera Johna Stuarta Milla je datována rokem 1859.
8
 Po druhé světové válce byl 

ústavní režim ochrany svobod doplněn mezinárodním systémem univerzální ochrany 

lidských práv, v jehož rámci hraje svoboda projevu coby konstitutivní politické a 

občanské právo zásadní roli. 

 

1.2 Cenzura jako projev přesvědčení o moci médií 

 

Snaha regulovat tok a obsah veřejného mediálního diskursu je projevem názoru, 

že média mají vliv, dosah či moc, a mohou tak být potenciálně nebezpečná. Svoboda 

tisku v užším slova smyslu je datována od zrodu gutenbergovské galaxie, historickou 

hranicí je tedy vynálezu knihtisku Johannem Gutenbergem kolem roku 1450. V době 

temného středověku se stal hlavním centrem cenzury a represe vatikánský stolec, který 

velmi přísně dohlížel na možné kacíře a další odpadlíky víry, často motivovaný nejen 

kanonickými předpisy, ale i politicky. V době vzniku knihtisku naléhavě vzrostla 

potřeba omezovat svobodu projevu, a to zejména tam, kde věda či filozofie ohrožovala 

zakořeněná náboženská dogmata. Svoboda projevu jednoho neposlušného individua se 

tak v průběhu jednoho století přetavila do masové podoby tištěných spisků a knih, tato 

masovost si tedy vyžádala nikoli exemplární postih jednotlivce (jako o století dříve 

proces s Janem Husem), ale systematickou kontrolu a předběžnou cenzuru. Nebyla to 

                                                 
7
 Freedom of Expression: History. In Democracy Web. Dostupné z: 

http://www.democracyweb.org/expression/history.php   
8
 MILL, John Stuart. On liberty. Mineola, NY: Dover Publications, c2002, 97 p. ISBN 04-864-2130-9. 

http://www.democracyweb.org/expression/history.php
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však jen církev, která se snažila umlčet kacíře, zásadní regulátorem tisku byli i 

vládnoucí monarchové a dokonce později i parlament. Hlavním nástrojem regulace 

nově vzniklého média se stala cenzura, institucionalizovaná, mocensky garantovaná 

kontrola zveřejňovaných obsahů, a to následná, nebo dokonce předběžná. Tato regulace 

nabyla zrůdné povahy v totalitních systémech
9
 20. století, v nichž se oficiální média 

stala hlásnou troubou režimů, zatímco opoziční a alternativní hlasy byly tvrdě 

potlačovány a vymazávány ze světa.
10

 V současných demokratických systémech je 

předběžná cenzura jako institut zpravidla nepřípustná, zákaz cenzury bývá tradičně 

zakotven v ústavním či mezinárodním právu.
 
 

1.3 Svoboda projevu a tisku v českém a 

mezinárodním právu 

 

Svoboda projevu a tisku je v českém právu zakotvena v článku 17 Listiny 

základních práv a svobod. 

 

Článek 17 Listiny 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným 

způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez 

ohledu na hranice státu. 

(3) Cenzura je nepřípustná. 

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. 

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.
 11

 

 

                                                 
9
 Tato práce se zabývám svobodou médií a právem na soukromí v demokratických systémech 

euroatlantické civilizace, uvažování o svobodě projevu médií v  rámci autoritářských a totalitních 

systémů proto dále nerozvíjím. 
 
 

10
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 207 s. ISBN 978-

807-3672-874. s. 154- 156.   
11

 Listina základních práv a svobod, vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. 
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Svoboda projevu je základním ústavním právem, v případě jeho porušení či 

omezení se lze dovolat ochrany u soustavy obecných soudů, případně pomocí institutu 

ústavní stížnosti u Ústavního soudu České republiky, který plní úlohu strážce ústavnosti 

a nalézá principy ochrany základních práv a svobod.
12 

Fyzická či právnická osoba se tak 

díky institutu přímé ústavní stížnosti může dovolat ústavně zaručeného práva (tedy i 

svobody projevu), pokud tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla 

účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem veřejné moci bylo toto její právo porušeno. 

13 
Kromě ústavy a celé řady mezinárodních smluv

 
jsou pro svobodu projevu významné 

právní předpisy v oblasti mediálního práva – tiskový zákon, zákon o televizním 

vysílání, dále předpisy v oblasti občanského práva dotýkající se ochrany osobnosti aj. či 

předpisy v oblasti trestního práva upravující některé verbální delikty.
14

 Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod je v rámci evropského kontinentu 

nejdůležitějším právním nástrojem, jenž byl přijat v roce 1950 Radou Evropy. Platí pro 

všechny členské státy Rady Evropy a díky svému stížnostnímu mechanismu jde o 

nejvýznamnější regionální instrument evropského okruhu. K zabezpečení práv 

z Úmluvy slouží Evropský soud pro lidská práva, který sídlí ve Štrasburku a řeší jak 

mezistátní, tak individuální stížnosti. 

 

Článek 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

 

Svoboda projevu 
15

 

1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a 

přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez 

ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování povolení 

rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem. 

2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může podléhat 

takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které 

jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní 

celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany 

                                                 
12

 Srov. WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva: (s dodatkem principů práva evropského a 

mezinárodního). Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, 247 s. ISBN 80-868-6175-9. 
13

 Dle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR 
14

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 399 s. 

Monografie (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3803-827. 
15

 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb. 
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zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných 

informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci. 
16

 

 

Úmluva umožňuje kontrolní mechanismus, k němuž mají přístup nejen členské 

státy Rady Evropy, ale i jednotlivci. Od 1. 11. 1998 došlo k nahrazení dřívějších orgánů 

permanentně zasedajícím Evropským soudem pro lidská práva („ESLP“) ve 

francouzském Štrasburku, Výbor ministrů Rady Evropy již pouze dohlíží nad výkonem 

rozsudku. Stížnost může podat fyzická osoba, nevládní organizace či skupina 

jednotlivců, kteří namítají  porušení práv z Úmluvy jednou ze smluvních stran, a to ve 

lhůtě šesti měsíců od předmětného rozhodnutí. V případě, že ESLP shledá porušení 

některého z článků Úmluvy, může přiřknout stěžovateli spravedlivé zadostiučinění. 
17 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a jeho První opční protokol 

vstoupil v platnost v roce 1976. Součástí Paktu jsou dva protokoly. První opční protokol 

(1966) představuje procedurální nástroj, který přiznává jednotlivcům petiční právo. 

Druhý opční protokol (1989) usiluje o zrušení trestu smrti a zatím k němu přistoupilo 

cca 50 států. 
18

 

 

Čl. 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 

 

1. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky. 

2. Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, 

přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať 

ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky 

podle vlastní volby.  

3. Užívání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou nese zvláštní povinnosti a 

odpovědnost. Může proto podléhat určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze 

taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná: a) k respektování práv nebo pověsti jiných; 

b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví nebo 

morálky
19

 

                                                 
16

 Na rozdíl od amerického  freedom of speech používá Úmluva termín liberté d´expression. 
17

 The European Court of Human Rights Some Facts and Figures. [online] 2012  [cit. 2013-01-02]  

Dostupné z: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/ACD46A0F-615A-48B9-89D6-

8480AFCC29FD/0/FactsAndFiguresEN2010.pdf 
18

 Nástroje na ochranu lidských práv - Občanská a politická práva. Osn.cz [online] ©2008-2013 [cit. 

2013-01-02]  Dostupné z: http://www.osn.cz/lidska-prava/?kap=6&subkap=30  
19

 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, vyhlášená pod č. 120/1976 Sb. 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/ACD46A0F-615A-48B9-89D6-8480AFCC29FD/0/FactsAndFiguresEN2010.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/ACD46A0F-615A-48B9-89D6-8480AFCC29FD/0/FactsAndFiguresEN2010.pdf
http://www.osn.cz/lidska-prava/?kap=6&subkap=30
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Kromě tohoto instrumentu je svoboda projevu součástí Všeobecné deklarace 

lidských práv z roku 1948 a dalších specifických úmluv jako Úmluva o právech dítěte. 

Opční protokol k Paktu založil kontrolu Výboru OSN pro lidská práva, který přijímá 

oznámení od jednotlivců, pokud se stali obětí porušování některého z práv 

garantovaných Paktem. Po posouzení stížnosti a vyjádření poškozeného i státu vydá 

osmnáctičlenný Výbor pro lidská práva tzv. stanovisko (opinion), které ale není právně 

vynutitelné a neobsahuje sankci. Má tedy spíše politickou relevanci. 
20

 

Jak již bylo zmíněno, novináři a obecně média jsou specifickou kategorií 

nositelů svobody projevu. Evropský soud pro lidská práva v této souvislosti judikuje o 

„journalistic freedom“, svobodě žurnalistiky a poskytuje novinářům velmi silnou oporu 

zejména při informování o věcech veřejného zájmu.
21

 V zásadním rozhodnutí Prager a 

Oberschlick proti Rakousku rovněž Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že 

novinářská svoboda projevu v sobě nese rovněž právo na přehánění, možnost sdělovat 

myšlenky provokativním způsobem, a tím podněcovat otevřenou veřejnou diskusi. 
22

  I 

v dalších případech svobody médií ESLP konstantně rozhoduje, že jsou úhelným 

kamenem demokracie a zdůrazňuje jejich fundamentální roli hlídacích psů, přičemž jim 

garantuje nejen širokou škálu svobody projevu, ale rovněž specifická práva jako 

ochranu zdroje. 
23

 

1.4 Filozofická perspektiva svobody projevu a tisku 

Tam, kde tisk je svobodný a občané umí číst, je demokracie v bezpečí. 

Thomas Jefferson 

 

Proč je svoboda projevu zcela zásadní podmínkou pro vznik a existenci 

demokratickou společnost? Jako první přichází v úvahu tzv. kognitivní argument: 

hledání a objevování pravdy. První obhajobu svobody projevu na základě hledání 

                                                 
20

 Human Rights Treaty Bodies - Individual Communications. In: United Nations High Commisioner for 

Human Rights. [online].2012. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/individual.htm 

21 BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010, 384 s. Teoretik. 

ISBN 978-808-7212-424. s.  65-66 
22

 Prager a Oberslick versus Rakousko, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne  26. 4. 1995 
23

 Viz např. Jersild versus Dánsko, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne  23. 9. 1994, 

stížnost č. 15980/89 či Goodwin versus Spojené království, rozsudek Evropskéjo soudu pro lidská práva 

ze dne 27. 3. 1996, č. stížnosti 17488/90 (právo na utajení zdroje).  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/individual.htm
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pravdy provedl anglický básník John Milton ve svém vlivném spisu Areopagitica, 

v němž argumentoval, že omezení svobody projevu a tisku je nepřátelské nejen 

k pravdě, kterou momentálně máme, nýbrž i k pravdě, kterou můžeme ke stávajícím 

vědomostem přidat a jíž můžeme úroveň dosaženého vědomí obohatit. Pravdu 

připodobňuje k tryskající fontáně, která by se zásahem cenzury změnila v bahnitý 

rybník.
24

 Jinými slovy, lze říci, že pravda (nebo v pluralitním pojetí pravdy) se často 

rodí v menšině a dnešní minoritní pohled může v budoucnu vyústit v převažující pohled 

společnosti. Zásadní však není cíl, ale svobodná cesta, po níž může lidstvo a každý 

jednotlivec sám svobodně putovat a hledat. 

Druhým argumentem je hledisko demokratické participace. Svoboda projevu a 

tisku umožňuje občanům či novinářům pohybovat se volně v politické debatě a účastnit 

se tak rozhodovacích procesů ve společnosti i jinak než volebním hlasem, možnost 

informovaně participovat na politickém životě komunity, zároveň tak napomáhá 

kvalitnějšímu a různorodějšímu diskursu tím, že umožní lepší artikulaci zájmů 

jednotlivců a skupin a poskytuje více variant na řešení sociálních konfliktů. Tenhle 

pluralistický argument je pro demokratickou veřejnost zvláště důležitý. Často se 

objevují názory, že je třeba činit volbu mezi svobodou a bezpečností. Ve skutečnosti ale 

nelze vybírat mezi těmito dvěma hodnotami: podmínkou bezpečnosti je sama svoboda. 

Společnost, v níž je dovoleno hovořit i o nepopulárních či kontroverzních tématech, má 

tendenci k větší stabilitě, protože naštvaní tzv.„upustí páru“ manifestací svých idejí na 

demonstracích či pochodech, kde uplatní svá občanská práva a neuchylují se v takové 

míře k násilnému řešení. Samozřejmě nelze pominout ani druhý aspekt bezpečnostního 

hlediska: vládnoucí elita může lépe monitorovat činnosti potenciálně nebezpečných 

skupin a sledovat, zda jejich mírumilovná, třebaže radikální svoboda projevu nevyústí v 

násilí, než když v tichosti pracují na společenském převratu. Lze sem zařadit i jednu 

základních myšlenek Johna Stuarta Milla z jeho spisu O svobodě: „Pokud celé lidstvo 

s výjimkou jednoho jediného člověka zastává stejný názor, a jeden, jen jediný člověk je 

proti, pak lidstvo nemá o nic větší právo umlčet jeho názor, jako kdyby on mohl, kdyby 

měl takovou moc, umlčet celé lidstvo.“
25

      

Hate speech a další verbální trestné činy jsou však i v rámci evropských 

liberálních demokracií stále posuzovány poměrně přísně a dosud je v mnoha zemích 

                                                 
24

 MILTON, John a John ALVIS. Areopagitica, and other political writings of John Milton. Indianapolis: 

Liberty Fund, c1999, xix, 463 p. ISBN 08-659-7197-8. 
25

 MILL, John Stuart. On liberty. Mineola, NY: Dover Publications, c2002, 97 p. ISBN 04-864-2130-9. 
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institut trestného činu pomluvy. Individuální argument lidského rozvoje a seberealizace 

prostřednictvím svobody projevu se rodí z klasické liberální teze o autonomii individua, 

práva na osobní rozvoj a naplnění životního cíle a štěstí, samozřejmě při respektu 

k právům jiných. Rétorická svoboda je nástrojem jedince, pomocí něhož se může volně 

projevovat, utvářet svou identitu a vyjádřit své životní postoje. Svoboda projevu je 

v triádě činnost-projev-myšlení oním mezistupněm – svoboda myšlení je prvním, ryze 

soukromým krokem, následuje svoboda projevu, kdy jsou myšlenky vyjevovány 

navenek, třetím je akce, když se hlásání idejí změní v konkrétní čin. Zatímco omezení 

první části této triády je nemožné a omezit svobodu projevu lze jen za přísných 

ústavních podmínek, omezení třetí části je poměrně časté, uvozené aforismem Svoboda 

mé pěsti končí u špičky tvého nosu.       

 Jedním z nejzásadnějších trumfů v debatě o svobodě médií je také argument 

veřejné kontroly. Média totiž, plní-li roli hlídacího psa demokracie, jak bude 

analyzováno v další kapitole, fungují coby pojistka proti zvůli a zneužití veřejné moci. 

Jak ukázaly četné politické aféry, které vyšly na světlo světa zejména díky 

investigativní žurnalistice (jejíž výkladní skříní zůstává nixonovská Watergate), 

svoboda tisku je určitou pojistkou svobodné společnosti, protože tisk (a jiná média) 

vyšetřuje, pátrá, vytváří sekundární společenskou kontrolu moci, sedmá velmoc reviduje 

prohřešky proti řádnému výkonu veřejné moci. Investigativní novinář se stává 

archeologem pravdy, soukromým očkem ve službách veřejného zájmu, jsa vybaven 

jedenáctým přikázáním, které politikům přikazuje: Odpovídej pravdivě. 
26

 Tisk ale 

nesmí své svobody zneužívat.
27

      

 Svoboda projevu tedy přispívá k vybudování tolerantní a pluralistické 

společnosti, v níž je samozřejmý respekt k názorům jiným, ačkoli se nám zdají hloupé, 

kontroverzní či dokonce extrémní. Země, v nichž je svoboda projevu respektována, mají 

větší šanci, že si vybudují tvůrčí a pestrou společnost, kde spolu ideje tvrdě bojují v 

soutěživém konkurenčním prostředí. 

 

                                                 
26

 KUNDERA, Milan. Nesmrtelnost. Brno: Atlantis, 2000, 358 s. ISBN 80-710-8210-4. část Jedenácté 

přikázání 
27

 Další analýza role médií coby „hlídacího psa“ demokracie bude provedena v dalších kapitolách. 
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1.5 Limity svobody projevu a tisku v právu a 

judikatuře 

 

Není primárním cílem této práce podniknout interpretovat všechny dimenze 

svobody projevu, je nicméně nutno učinit několik črtů a poznámek sloužících k hlubší 

interpretaci a kontextuálnímu vnímání případů, které jsou v dalších částech práce 

zkoumány.  

Z předcházejících částí této práce zřejmé, že hranice svobody projevu jsou 

v českém i mezinárodním právu nastaveny obdobně, tato omezení ústavního či 

mezinárodně chráněného práva jsou tedy zásadně stanovena zákonem a slouží 

k respektu k právům druhých (kolize s jinými základními právy) či s důležitými 

společenskými hodnotami (ochrana národní bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného 

zdraví nebo morálky). Zásahy do svobody projevu médií mohou být předběžné či 

následné povahy, typickým preventivním zásahem je tedy cenzura, která je 

v demokratických zemích obecně nepřípustná. Některé typy regulace mohou být 

obsahové (např. zákaz propagace nacismu) a jsou typické pro evropskou regulaci 

svobody projevu, jiné jsou obsahově neutrální a vztahují se např. k místu, způsobu či 

času, což je naopak charakteristické pro americký typ ochrany. Obsahově neutrální 

regulace času se týká např. rušení nočního klidu, regulace způsobu se dotýká např. 

intenzity hluku. (koncert), regulace místa zapovídá naplnění svobody projevu na 

určitých místech jako škola, sídlo ústavních orgánů, volební místnost či přírodní 

rezervace, a to často z důvodů bezpečnostních či ekologických. 
28

    

Zatímco soudy zpravidla ukládají legislativou předem předvídaný trest 

(v demokratických zemích omluvu, pokutu, méně často uvěznění, v diktaturách a 

autoritativních režimech se může jednat i o trest smrti), nesmíme zapomenout na postih 

společenský a na sociální kontext, v jehož rámci svobodu projevu realizujeme. A kde je 

trest, tam je také budoucí limit, byť stanovený autonomně – autocenzurou. Právoplatná 

realizace svobody projevu může mít za následek vypuzení ze společností, morální či 

mediální odsouzení, společenskou ostrakizaci. Lze se domnívat, že se jedná o určitý typ 

sociální kontroly, který ale někdy nabývá absurdních rozměrů v podobě přepjaté 

politické korektnosti. Takovým příkladem bylo veřejné odsouzení nositele Nobelovy 

                                                 
28

 BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010, 384 s. Teoretik. 

ISBN 978-808-7212-424. s. 154- 164 
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ceny za objev DNA, vědce Jamese D. Watsona, který učinil poněkud nekorektní tvrzení 

o inteligenci Afroameričanů
29

, za své tvrzení se posléze veřejně omluvil, přesto byl 

nucen rezignovat na své vědecké funkce a nést další profesní následky. 
30

   

Svoboda projevu je vláčena určitým paradoxem – na jednu stranu je de facto 

neomezitelná a absolutní stejně jako svoboda myšlení, de iure však má své limity a 

jejich překročení se legálně či častěji sociálně trestá. Pokud nezastáváme extrémní 

pozici a neztotožňujeme demokracii s anarchickým uspořádáním, neptáme se, zda 

svobodu omezit, ale snažíme se najít hranice, za nimiž je se svoboda projevu mění ve 

zneužívání projevu nebo kde prohrává ústavněpolitický souboj s jinými hodnotami. 

Jakkoli se snaží současný liberální stát po vzoru rawlsovské neutrality dober a 

překrývajícího se konsensu umožnit soutěž různorodých koncepcí, v otázce konfliktů je 

nutno činit volby. S výjimkou Spojených států amerických, kde limity dotváří 

v judikatuře americký Nejvyšší soud, jsou limity svobody většinou minimálně rámcově 

upraveny přímo v ústavním dokumentu, samotné volby mezi soupeřícími zájmy činí 

judikatura a s dilematy a paradoxy svobody projevu se vyrovnávají rozsudky soudů. 

Co se týče konfliktů zájmů a práv, vůdčí rozdíl mezi pravým a nepravým 

konfliktem formuluje Jan Filip, když postuluje, že o pravý konflikt se jedná tehdy, když 

kolidují dvě základní práva mezi sebou (svoboda projevu versus právo na soukromí), 

zatímco nepravý konflikt vzniká mezi garantovaným individuálním právem a střeženou 

hodnotou, např. hodnotou veřejného dobra. Jedná-li se o pravý konflikt, nemá žádné 

z kolidujících práv automatickou přednost, neexistuje pevně daná hierarchie, jen 

aplikační přednost ad hoc, kdy je třeba poměřovat skutkové okolnosti, soupeřící zájmy a 

pomocí principu proporcionality zvažovat, kterému právu dát přednost. Nepravý 

konflikt je naopak charakteristický tím, že s individuálním právem soupeří chráněná 

hodnota, která za určitých předpokladů a na základě ústavněkonformní interpretace 

může dostat přednost před právem. 
31

  

Na rozdíl od pravého konfliktu, kdy proti sobě stojí pan X a pan Y, v rámci 

nepravého konfliktu stojí na druhé straně stát chránící a reprezentující veřejné hodnoty, 

např. veřejnou bezpečnost, morálku či zdraví. „Oběť“ svobody projevu tedy nemůžeme 

                                                 
29

 MILMO, Cahal. Fury at DNA pioneer's theory: Africans are less intelligent than Westerners. 

Independent online[2012-10-17]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: 

http://www.independent.co.uk/news/science/fury-at-dna-pioneers-theory-africans-are-less-intelligent-

than-westerners-394898.html  
30

 WATSON, James D. Statement by James D. Watson.  In: The New York Times [online]. 25. 10. 2007 

[cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2007/10/25/science/26wattext.html  

http://www.independent.co.uk/news/science/fury-at-dna-pioneers-theory-africans-are-less-intelligent-than-westerners-394898.html
http://www.independent.co.uk/news/science/fury-at-dna-pioneers-theory-africans-are-less-intelligent-than-westerners-394898.html
http://www.nytimes.com/2007/10/25/science/26wattext.html
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identifikovat, často jde o vysoce abstraktní, neurčitý pojem jako veřejná mravnost 

v případě pornografie. Zatímco v případě kolidujících zájmů nelze postavit svobodu 

projevu na piedestal a je třeba trestat její zjevné excesy (jako v případě von Hannover a 

ataku na soukromí) 
32

, u společenských zájmů je třeba mít se na pozoru, aby nedošlo ke 

zbytečnému omezení individuálního práva kvůli právněpolitickému opatření či 

politickému cíli.  

Americký filozof Ronald Dworkin považuje argument právněpolitickým cílem 

za důsledek politického rozhodnutí, zatímco principiální argument staví na chránění 

individuálních či kolektivních (např. menšinových) práv jednotlivce.
33

 V rámci 

politicko-právního diskursu se však má za to, že hranice mezi pravým a nepravým 

konfliktem není ostrá a distinkce mezi veřejným chráněným zájmem a individuálním 

právem může být v některých případech problematická. 

V evropském kontextu se nevyskytuje absolutismus rétorické svobody ani 

svobody tisku, jak často poznamenává český Ústavní soud, ani svoboda projevu není 

bezbřehá. Přímo v textu ústav, úmluv či zákonů jsou formulovány její hranice. V článku 

17 odst. 4 Listina základních práv a svobod omezuje svobodu projevu zákonem, pokud 

jde o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.  Formální 

podmínkou je tedy zákonné zakotvení, materiální pak chráněné hodnoty, jejichž 

poměřování se svobodou projevu má být vyváženo principem nezbytnosti. Obecný 

korektivní rámec pak poskytuje čl. 4 odst. 4 Listiny přikazující, aby „bylo při stanovení 

mezí základních práv a svobod šetřeno jejich podstaty a smyslu, přičemž taková 

omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.“
34 

Podobný přístup volí i evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 

když v článku 10 odst. 2 limituje svobodu projevu takto: „Výkon těchto svobod, protože 

zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, 

omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou v demokratické společnosti 

nezbytné v zájmu národní bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany 

zdraví a morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných 

                                                                                                                                               
31

 FILIP, Jan: Dogmatika svobody projevu z hlediska teorie, legislativy a soudní praxe. Časopis pro 

právní vědu a praxi. č. 4/1998,  s. 630 a násl. 
32

 Von Hannover versus Německo, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. června 2004 
33

 K distinkci mezi právním principem a právně politickým cílem Dworkin, Ronald, citováno podle 

KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitých případech: k úloze právních principů v judikatuře. Vyd. 1. 

Praha: Karolinum, 2002, 419 s. ISBN 80-246-0483-3. s. 95–97 
34

 Listina základních práv a svobod, vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. 
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informací a nestrannosti soudní moci.“
35

 Zásadní je však soudní aplikace, poměřování a 

balancování práv a svobod, v evropské perspektivě především pak judikatura ústavních 

soudů a Evropského soudu pro lidská práva.
36  

    

Ve Spojených státech, v zemi, již už před několika staletími považoval Alexis de 

Tocqueville za bytostně demokratickou, je situace značně odlišná. První dodatek Ústavy 

USA je sice formulován zdánlivě absolutně, ve skutečnosti však právní meze svobody 

projevu pochopitelně existují. Americký systém omezení se ale spíš podobá výjimkám 

z Prvního dodatku. Evropský systém je postaven na schématu systémových limitů a 

kolizí, metaforicky řečeno: pokud si svobodu projevu v evropském smyslu představíme 

jako zemi jménem Svoboda, pak jednotlivé země, se kterými by Svoboda hraničila, by 

se nazývaly „Právo na soukromí“ nebo „Hanobení státu a jeho symbolů“ nebo „Národní 

bezpečnost“. Naproti tomu pro americký stav svobody projevu použiji pracovní 

metaforu oceánu svobody, ve kterém se výjimečně objeví plovoucí ostrůvek, např. 

s názvem „Tvrdá pornografie“.
37 

  

Standardy ochrany svobody projevu jsou v Americe mnohem širší, je dovoleno 

(přesněji řečeno není zakázáno) popírat holocaust, obhajovat nacismus, urážet islám či 

pálit státní vlajku. Jediným typem projevu, kterému byla upřena ochrana bez ohledu na 

to, zda je škodlivý individuálně, je obscénní projev, který může být legislativně zakázán 

čistě pro ochranu veřejné morálky. Projev ale musí dosáhnout velmi přísného standardu 

obscenity, aby mohl být zakázán. 
38 

    

Kromě zákonných a ústavních omezení existují v rámci tiskové samosprávy i 

autoregulační mechanismy, které mají zpravidla vliv na utváření novinářské kultury 

v zemi. Autoregulační orgány tisků či elektronických médií jsou postaveny zpravidla na 

členském principu, obsahově pak na etickém kodexu novináře.
39

 Běžně mají tyto orgány 

i stížnostní či jiný autoregulační mechanismus, pro neefektivní fungování a slabý vliv 

                                                 
35

 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, článek 10 odst. 2 
36

 BURNET, David. Freedom of speech, the media and the law. In BELSEY, Andrew a Ruth F 

CHADWICK. Ethical issues in journalism and the media. New York: Routledge, 1992, xiii, 179 p. ISBN 

04-150-6927-0.  s.  49-61 
37

 Zde odkazuji na Holmesovo doktrínu „clear and  present danger“ v případu Schenck versus Spojené 

státy, 249 U.S. 47 (1919) 
38

 Viz většinové rozhodnutí v případu Roth versus Spojené státy, 354 U.S. (1957) a další navazující 

judikatura 
3939

 Např. Etický kodex českého syndikátu novinářů. http://syndikat-novinaru.cz/1/5/36/etika/eticky-

kodex K Etické komisi lze podat stížnost, která ji následně zodpoví stanoviskem. Nejde o právně 

závazný názor, nelze však pominout možný vliv na utváření novinářské kultury a efekt 

„pranýřování“ provinění. Komise obvykle neřeší stížnosti na tabloidy.  

http://syndikat-novinaru.cz/1/5/36/etika/eticky-kodex
http://syndikat-novinaru.cz/1/5/36/etika/eticky-kodex
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na problematická místa mediálního systému jsou však často předmětem odborné kritiky, 

a to zejména na britských ostrovech. 
40

 

1.6 Nové technologie, internet a svoboda médií 

 

Se vznikem elektronických médií přišly nové otázky a objevily se nové, dosud 

netušené problémy. Zmizela a mizí celá řada tradičních způsobů přenosu informací, 

běžný denní tisk ztrácí oproti internetovému zpravodajství na rychlosti, přichází 

fenomén občanského žurnalismu, blogerů a zpravodajství na sociálních sítích. Objevují 

se nové typy kontroly a cenzury, protože zatímco staré noviny spoléhaly na kanceláře a 

tiskárny, nový způsob publikování vyžaduje pouze připojení na internet a může být 

velice rychlý a nenáročný na fixní náklady, které pomalu zabíjejí tradiční tištěná média.  

Tlak na kontrolu internetu a elektronických médií se objevuje zejména v Číně, 

která se sice v ekonomické oblasti spájí kapitalismus se svou verzí komunismu, ale na 

poli lidských práv významně zaostává. Soudní rozhodnutí v euroamerickém okruhu 

vztahují svobodu tisku se na všechny typy novinařiny a různé kategorie žurnalistů, bez 

ohledu na to, zda je o sloupkaře z New York Times pátrajícího po prezidentských 

aférách, nebo blogera ze zapadlé vesničky, který pranýřuje obecní rozpočet.   

Relativně nový fenomén občanského žurnalismu je pojímán různě, vyskytují se  

i názory, že dnes je občanský novinář každý, kdo v telefonu používá funkci focení. Není 

v silách této práce postihnout technologické změny a ekonomické důsledky těchto změn 

pro mediální systémy, je však třeba v konkrétní analýze mediálních otázek počítat s tím, 

že se pohybujeme ve změněné realitě mediální společnosti, a některé dané konstanty již 

ve světě globálního internetového společenství neplatí.
41

 Problémem je i vznik 

globálního publika, které, ač na internetu sleduje ta samá videa či zprávy, zároveň 

zůstává ukotveno v právních režimech svých domovských států, u nichž je regulace 

svobody projevu či práva na soukromí často na velmi odlišné úrovni.
42

     

 

                                                 
40

 FRANKLIN, Bob a Rod PILLING. Taming the tabloids. Market, moguls and media regulation. In 

KIERAN, Matthew. Media ethics: a philosophical approach. Westport, Conn.: Praeger, 1997, ix, 168 p. 

ISBN 0275956342. 
41

 Více viz: Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky : proměny a 

perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Editor Barbora 

Osvaldová, Alice Němcová Tejkalová. Praha: Karolinum, 2009, 195 s. ISBN 978-802-4616-841. 
42

 NUNZIATO, Dawn C. Virtual freedom net neutrality and free speech in the Internet age. [Online-

Ausg.]. Stanford, Calif: Stanford Law Books, 2009. ISBN 08-047-6385-2. s. 152-156 
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1.7 Kvantitativní analýzy mediální svobody 

 

Míra svobody tisku a obecně médií se pochopitelně liší v závislosti na 

geopolitických faktorech. Existují nicméně kvantitativní studie, které se pokoušejí 

„míru svobody“ změřit podle celé řady kritérií. Každý rok zveřejňuje organizace na 

ochranu novinářů Reportéři bez hranic žebříček zemí z hlediska úrovně svobody tisku, 

tzv. světový index svobody tisku (Wordwide Press Freedom Index). Tento žebříček je 

založen na odpovědích novinářů, kteří jsou členové novinářských organizací 

spolupracujících s Reportéry bez hranic, dále specialistů, výzkumníků, právníků i 

lidsko-právních aktivistů. Výzkumné otázky jsou zaměřeny na přímý i nepřímý nátlak 

na žurnalisty, a to včetně fyzických útoků. V období 2011–2012 se na špici žebříčku 

umístilo Finsko a Norsko, následováno Estonskem, Nizozemskem, Rakouskem, a 

Lucemburskem. Na chvostu žebříčku se naopak ocitla africká Eritrea, totalitní Severní 

Korea, Turkmenistán, Sýrie, Irán a Čína.  

 

Obrázek 1: Mapa svobody tisku podle organizace Reportéři bez hranic 
43

 

 

 

 

Druhým žebříčkem, který podle celé řady kritérií hodnotí stav svobody tisku, je tzv. 

Freedom of the Press index americké nevládní organizace Freedom House, jenž měří 

míru svobodu a nezávislosti, a to na stupnici od 1 (nejsvobodnější) do 100 (nejméně 

                                                 
43

2012 Freedom of the Press data. In: Freedom House.  [online] 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: 

http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press  

http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press
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svobodný). Země jsou následně rozřazeny do tří kategorií: svobodné, částečně 

svobodné, nesvobodné. Nejvíce novinářské svobody si v posledních letech užívali 

žurnalisté ve Skandinávii, na opačném konci hanby skončila opět Severní Korea, 

Eritrea, Barma, Turkmenistán a Libye. Podle tohoto indexu navíc platí, že pouze 14.5% 

obyvatel Země žije v zemích, které jsou z mediálního hlediska skutečně svobodné. 

V celé řadě států však vládní i nevládní aktéři kontrolují a cenzurují obsah tiskovin, aniž 

by brali v úvahu svobodu projevu či právo občanů na informace. 
44

 Tato práce se zabývá 

konfliktem svobody médií a práva na soukromí v kontextu euroatlantického okruhu, 

toto omezení má svůj logický původ v tom, že právě zde jsou média nejsvobodnější. 

 

Obrázek 2:  Světová mapa svobody tisku podle organizace Freedom House
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 tamtéž 
45

 2012 Freedom of the Press data. Charts and graphs. In: Freedom House. online]. 2012 [cit. 2013-01-

02]. Dostupné z: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Charts%20and%20Graphs%20-

%20Web%20site_0.pdf  

http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Charts%20and%20Graphs%20-%20Web%20site_0.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Charts%20and%20Graphs%20-%20Web%20site_0.pdf
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Tabulka 1: Globální trendy ve vývoji svobody tisku podle Freedom House
46

 

 

                               Svobodné země                                                                     Částečně svobodné země                                                                                                                     Nesvobodné země 

2011 66 33.5 % 72 36.5 % 59 30 % 

2001 75 40 % 50 27 % 61 33 % 

1991 67 41 % 49 30 % 46 28 % 

1981 36 23 % 34 22 % 86 55 % 

 

Z tabulky vývoje mediální svobody vyplývá, že počet svobodných zemí prudce vzrostl 

mezi 1981–1991 (pád komunistických režimů, konec bipolarismu) a liberalizující trend 

trval až do roku 2001. Po roce 2001 směřuje vývoj k utahování smyček svobodného 

tisku. Situace se po arabském jaru zlepšila v Egyptě, Tunisku a Libyi, celkově počet 

svobodných zemí tisku poklesl a v roce 2011 byl nejnižší za celou dekádu.  

  V ohledu bezpečnosti a svobody novinářské profese byl rok 2012 mimořádně 

negativním rokem. Podle analýzy Reportérů bez hranic bylo v roce 2012 zabito 89 

novinářů a 47 občanských žurnalistů. Počet zabitých novinářů vzrostl o třetinu oproti 

předchozímu roku, nejhůř postižené regiony byly Blízký východ a severní část Afriky, 

ze zemí Sýrie, Somálsko a Pákistán. Zvýšil i počet perzekvovaných či zatčených 

novinářů, čísla jsou nejhorší od roku 1995, kdy organizace data poprvé monitorovala.
47

  

 

Obrázek 3: Tisková svoboda ve světě v roce 2012 

 

                                                 
46

 Tamtéž. 
47

 Press Freedom Roundup 2012. In: RSF [online] 2012 [cit. 2013-01-01]. Dostupné z: 

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/bilanannuelgb.pdf 

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/bilanannuelgb.pdf
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2. Média jako hlídací psi demokracie  

 

Tato kapitola se zabývá zkoumáním kontrolní role médií v rámci demokratického 

systému, nejprve obecnými východisky konceptu, posléze se zvláštním důrazem na 

aktuální debatu v rámci britského mediálního systému.  

 

2.1 Paradox otázky „Kdo hlídá hlídače“ 

 

Každý den ve statisících redakcí rozhodují novinář, editor, šéfredaktor či 

vydavatel o tom, kde leží hranice mezi právem novináře informovat a právem veřejnosti 

vědět a mezi právem na soukromí jednotlivce. Každá situace je jiná, do rozhodování 

vstupují různé faktory včetně právních, společenských a ekonomických, zvláštní 

kontext místa a času a zejména citlivý, ale obtížný argument tzv. veřejného zájmu.  

Někdy rozhodne telefonát na právní oddělení média, jindy se konflikt řeší odkazem na 

žurnalistickou kulturu a ustálenou novinářskou praxi, nebo se následují žurnalistické 

etické standardy a zpravodajské hodnoty v jednotlivé zemi. V neposlední řadě 

rozhoduje i zcela subjektivní aspekt: v hraničních případech často rozhoduje svědomí 

konkrétního novináře, odpovědnost, kterou si vezme rozhodnutí „na svoje triko“. Nelze 

zapomenout, že jen zcela marginální špička ledovce takových konfliktů se dostane do 

soudního přezkumu a ocitne se před zraky mužů v talárech, aby posoudily, zda médium 

plnilo svou přirozenou roli hlídacího psa demokracie, nebo se utrhlo z řetězu.   

Koncept hlídacího psa demokracie se vynořil v osvícenské tradici 18. století, a 

za více než 200 let přítomnosti zcela přirozeně zakořenil v liberálním demokratickém 

diskursu. Klasické liberální myšlení počítá s tiskem coby hlídačem demokracie coby 

předpokladem. Možná však až příliš přirozeně a bez otázek, protože zejména právníky a 

politology bývá chápán jako daná veličina, axiom, který se neanalyzuje ani nepitvá, 

protože bez dalšího existuje jako posvátná kráva. Tisk jako sedmá velmoc či čtvrtá moc 

(vedle exekutivy, legislativy a justice) je nastíněn v teoriích demokracie jako nejlepší 

zábrana proti zneužití moci, nástroj kontroly proti korupci či demokratická pojistka proti 

zvůli většiny. To je postaveno na principu oddělení mocí či na americkém principu 

checks and balances (princip brzd a rovnováh), v němž platí, že vládní činnost musí být 

ohraničena, kontrolována, zda nepřekračuje své pravomoci a že tuto roli musí 
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vykonávat nezávislý aktér. Samozřejmě pouze v demokraciích, hlídací pes musí být ke 

svým pravomocem vybaven ústavními garancemi svobody, proto nelze uvažovat o 

médiích v rámci totalitních režimů typu Severní Korea, která je podle dostupných 

informací největším koncentračním táborem současného lidstva.
48

 

Zásadní roli hrála média v odhalování politických afér v sedmdesátých létech 

(aféra Watergate), na počátku devadesátých let tato role médií byla jedním z úhelných 

faktorů pro přerod v tranzičních (přechodových) demokraciích, které se vzpamatovávaly 

ze socialistických a autoritářských režimů a byly provázeny klasickými dětskými 

nemocemi mladých demokracií: všudypřítomná korupce, slabá vláda práva, predátorské 

taktiky velkých ekonomických hráčů. Právě v takových přechodových režimech je 

kromě výchovy k tzv. občanským ctnostem a rozvoje institucí zásadní i svobodný rámec 

tisku. Základním úkolem médií coby hlídacího psa demokracie je tedy hlídat vládní i 

nestátní aktéry a pátrat či demaskovat po zneužití moci. 
49

 

Objevil se i termín detached watchdog (hlídací pes s odstupem), který se 

objevuje zejména v evropských západních demokraciích a působí spíše jako 

neangažovaný nezúčastněný pozorovatel, který nazírá veřejné záležitosti s odstupem. 

Na rozdíl od investigativního hlídacího psa, který samostatně sleduje stopu, vyhrabává 

kosti a je aktivním čmuchalem ve veřejných službách a supluje de facto jakéhosi 

veřejného detektiva, tento pozorovatel je spíše pasivním kritikem nepravostí.
50

  

A nelze zapomenout ani na dva extrémní póly, k nimž se watchdog-hlídač může 

přiklonit. Na jedné straně stojí metaforická bulvární krvežíznivá hyena, která ve své 

práci přísahá na prodejnost a její tři nejmocnější generátory: kulturu celebrit, kulturu 

sexu a kulturu smrti.  Na straně druhé líně spočívá, lap dog, palácový psík, který je na 

krátkém vodítku svých majitelů, poslušný politických či ekonomických příkazů shora a 

nemá vlastní vůli ani směřování. 
51

       

To však neznamená, že by tzv. watchdog journalism neměl své kritiky, kteří jej 

demaskují coby liberální mýtus, kterému demokratická veřejnost chce věřit, nebo 

odsuzují média v tom, že slouží jen jako továrna na výrobu skandálů, což demokracii 

neočisťuje a občany nemobilizuje, ale naopak má silně destrukční účinky na důvěru ve 

                                                 
48

 CORONEL, Sheila. Media as Watchdog. In: Harvard.edu [online] 2009 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: 

http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/WorldBankReport/Chapter%205%20Coronel.pdf  
49

 tamtéž 
50

 HANITZSCH, Thomas: Populist disseminators, detached watchdogs, critical change agents and 

opportunist facilitators: Professional milieus, the journalistic field and autonomy in 18 countries. 

International Communication Gazette 73(6), 2011.  S. 477–494. 
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vládu a legitimitu demokratického režimu per se. Této politice se říká strategie 

permanentního skandálu (špatné zprávy dobře prodávají) a kritici viní média z toho, že 

nekonečné kontroverze a skandály nevedou k reformě, ale rezignaci a přijetí např. 

korupce jako normální části politického života.      

Jiná větev kritiků naopak kritizuje média v tom, že nepředstavují pro status quo 

žádnou výzvu, ale naopak jej udržují a kopírují konzervativní hodnoty a pořádku, místo 

toho, aby média byla nositelem pokroku a zpochybnění jistot. Další kritický argument 

namítá, že historicky se doktrína hlídacího psa vyvinula proti státu a právě soukromé 

vlastnictví bránilo státním intervencím. V současné době jsou média v západních 

demokraciích nikoli pod politickým, ale spíše pod ekonomickým tlakem, o čemž svědčí 

trendy jako příklon k infotainmentu či rostoucí bulvarizace. Média mají na rozdíl od 

dřívějška funkci především zábavní a není pravidlem, že se řada zpravodajských médií 

věnuje kritické analýze státu a jeho fungování.
52

 Právě svobodný trh, kdysi zásadní 

opora tisku, se vzhledem k proměně majetkové struktury stává jednou z hrozeb pro 

veřejnou odpovědnost médií a jejich roli hlídače. Je tomu tak proto, že v rámci širší 

definice hlídače (nejen proti státu, ale i proti dalším reprezentantům moci) se může role 

hlídacího psa a ekonomický zájem média dostat do střetu zájmů.
53

  

Tuto situaci v některých zemích částečně řeší existence veřejnoprávních médií, 

jejichž úkolem je být vnitřně pluralistickou platformou s důrazem na objektivitu a 

vyváženost, s možností reprezentace odlišných společenských zájmů a politických 

směrů, problém bývá v politickém jmenování dozorčích orgánů jako mediální rady 

těchto médií. Je rovněž ale třeba odlišit dvě roviny zkoumání médií: deskriptivně-

empirickou (jak média skutečně fungují) a normativně-idealistickou (jaká by jejich role 

měla být). Na normativní úrovni je skutečně žádoucí, aby média byla schopna být 

konstruktivním kritikem a kvalitní opozicí, která bude svou aktivitou udržovat vládu ve 

střehu. Na úrovni empirické je však třeba zkoumat jednotlivé případy, skandály či aféry, 

a ptát se, jakou roli v nich médium sehrálo, kdo za zprávou stojí, zda neexistují skryté 

zájmy či vlivy. Nepochybně existují země a situace, v nichž je úloha tisku zcela 

nezastupitelná. (např. vytěsňování problematických témat z politického diskursu, 
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absence přirozené opozice, zkoumání politicko-hospodářských vazeb, přechody 

k demokracii, environmentální otázky). Jakkoliv totiž existují de iure ústavní garance a 

právní ochrana, de facto vyvstává potřeba osvětlit problém, upozornit na něj či přivést 

hříšníky k zodpovědnosti. Právě v tom spočívá základ žurnalistické legitimity a široký 

rejstřík oprávnění jako např. právo utajit zdroj apod. 

Proč je watchdog journalism zcela zásadní v přechodových režimech, jako jsou 

postkomunistické státy východní Evropy po roce 1989? Po desetiletích všudypřítomné 

propagandy, státních médií coby hlásných trub režimu a absurdní kontroly svobody 

projevu a tisku se v tomto okruhu objevil značný hlad po informacích a po nezávislé 

kritice svobodných, soukromě vlastněných médií. Objevila se rovněž řada dříve 

zakázaných témat, investigativní žurnalistika získala novou prestiž, definovaly se 

standardy a svobodné vzdělávání nových elit.
54

 Pro křehkou vznikající demokracii je 

svobodný mediální systém nenahraditelnou devizou. 

Demokracie tradičně stojí na základu vlády většiny s respektem k menšinám, 

podporuje pluralistický veřejný diskurs a mnohost dober, je založena na garancích 

právního a ústavního státu a především svobod a práv občanů. Zatímco konceptualizace 

pojmu hlídacího psa je v zásadě jasná, nejisté a často rozporuplné mohou být konkrétní 

výsledky této činnosti. V zásadě lze účinky dělit do tří linií: a) média upozorní na 

problém, problém se dostane do veřejného diskursu, zrodí se veřejná debata, třebaže 

nemá jasné hmatatelné výsledky b) konkrétní osoba, politická strana, nátlaková skupina 

či obchodní společnost je povolána k odpovědnosti – rezignace na funkci, zatčení apod. 

c) investigativní činnost vede k substantivní systémové změně (např. se přijme nový 

zákon, procedura nebo politika, vliv na veřejné finance či struktury).
55

 

To však neznamená, že všechny investigativní akce skončí vyčištěním 

Augiášova chléva. Ve skutečnosti je třeba počítat s tím, že některé reportáže nebudou 

mít kýžený dosah, jiné např. pro problematickou důkazní či zdrojovou situaci, nebo 

dokonce nátlak na novináře nikdy nespatří světlo světa. Kvalitní žurnalistika má dosah i 

dlouhodobě: na legitimitu demokracie, veřejný obraz médií jako instituce i důvěru lidí 

v právní stát.  Takže i v případech, kdy se kritizovaná praktika či osoba nijak nezmění, 

se mohou objevit pozitivní vedlejší efekty investigativní činnosti.  

Ačkoliv koncept hlídacího psa osciluje mezi ideálním snem a všednodenní praxí, 

posiluje a udržuje tradiční žurnalistický mýtus o hlídání veřejného zájmu, pojistce proti 
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zvůli a demokratické kritice. Veřejnost tuto roli velmi silně vnímá a podporuje. V 

americkém průzkumu z roku 2011 76% respondentů souhlasilo s tezí, že je pro 

zpravodajská média zcela zásadní, aby fungovaly jako bájný Kerberos, hlídací pes 

demokracie a vlády.
56

 Zásadně nezpochybněný koncept hlídacího psa nabízí i pohled na 

současnou evropskou a americkou judikaturu: zejména Evropský soud pro lidská práva 

v případech článku 10 opakovaně prosazuje zásadní roli médií coby hlídacího psa 

demokracie a obhájce veřejného zájmu.
57

 Roli médií jako hlídacího psa je třeba kriticky 

zkoumat, relativizovat a problematizovat.  

Problematizace klasické koncepce hlídacího psa je námětem zásadní studie A 

Guard Dog Perspective on the Role of the Media. V ní docházejí Donohue, Tichenor, 

Olien na základě empirických dat k závěru, že klasická teorie hlídacího psa je do značné 

míry pouze mýtus. V jejich pojetí je žurnalista tzv. guard dog, pes, který neupozorňuje 

na zásadní problémy a podezřelé skutečnosti, ale pes, který hlídá zájmy zcela 

partikulární, nejčastěji zájmy svého pána či dominantního společenského uspořádání. 

Jsou sice schopni identifikovat problematické jedince, zůstávají ale slepí 

k institucionálním problémům a pastím.
58

 Guard dog lze volně přeložit jako „pes 

obranář“, čili pes, který chrání zájmy svého pána (majitele, instituce, státu), ale nikoli 

veřejný zájem společnosti. Od hlídacího psa, který štěká, když se dějí nepravosti, se 

tedy svou rolí významně liší. Novinářský stav je v této koncepci chápán coby nekritická 

síla, slepě vzývající dominantní paradigma či instituce, bez odstupu a kontroly. 

Právě v případech agresivních médií se často objevuje termín Larryho Sabata 

z knihy Feeding Frenzy tzv. „junkyard dog journalism“, kdy je médium psem ze 

smetiště, který vyhrabává špínu.
59

 Právě tento koncept (jiní používají např. termín 

pitbul) je často zásadní pro zkoumání problému soukromí. Proto je v případech narušení 

soukromí nutno pohlížet na koncept „hlídacích psů“ kriticky a zkoumat v každém 

jednotlivém případě přítomnost veřejného zájmu a skutečnou roli médií v kauze. 
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2.2 Britská bitva o média: Skandál  News of the 

World a komise lorda Levesona  

 

Mně o tisku nic nevykládejte. Já vím přesně, kdo jaké noviny čte. Daily Mirror čtou lidi, 

kteří si myslí, že zemi vládnou. Guardian čtou ti, kteří mají za to, že by měli zemi 

vládnout. Timesy čtou lidi, kteří zemi skutečně vládnou. Daily Mail čtou manželky lidí, 

kteří téhle zemi vládnou. Financial Times čtou lidi, kteří tuhle zemi vlastní. Morning 

Star čtou lidi, kteří myslí, že by u nás měla vládnout jiná země. Daily Telegraph čtou 

lidi, kteří myslí, že už to tak dávno je. 

Ale kdo tedy čte Sun? 

Čtenáři Sun kašlou na to, kdo zemi vládne. Hlavně, když má velká prsa. 

 

Britský komediální seriál Jistě pane ministře, epizoda Konflikt zájmů
60

 

 

Nejzajímavější debata o úloze médií, soukromí a odpovědnosti probíhá 

v současnosti na britských ostrovech. Británie je tradičně zemí ostrého a úspěšného 

bulváru, systém se ale vyznačuje důrazem na liberální režim svobody tisku svázaný 

nikoli s legislativní regulací, ale pouze poměrně krotkou autoregulací. V roce 2011 však 

v Británii vypukl skandál kolem bulvárního týdeníku News of the World, jehož 

vlastníkem je mediální magnát australského původu Rupert Murdoch. Nejprodávanější 

britský nedělník nakonec úplně skončil kvůli aféře nezákonných odposlechů, které 

využíval nejen v případě celebrit, ale i politiků, obětí trestných činů či rodin britských 

vojáků padlých v Iráku. Během vyšetřování se navíc ukázalo, že odposlechy nejsou 

jedinou nelegální praktikou bulváru, prokázalo se totiž, že novináři upláceli policisty za 

poskytování exkluzivních informací. Na světlo světa vyšlo i to, že kromě sledování 

hlasových schránek známých osob redakce bulvárních novin najímaly na další špinavou 

práci všeho druhu soukromé detektivy. Celá aféra měla kořeny už v roce 2006. 

Královský reportér Clive Goodman nechával odposlouchávat členy královské rodiny, za 

což byl později odsouzen do vězení. Jeho šéf, pozdější mediální poradce premiéra 

Camerona Andy Coulson, při vyšetřování tvrdil, že to byla samostatná akce jednoho 

prohnilého novináře, přesto později rezignoval. Později však bylo zjištěno, že počet 
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obětí odposlechů a dalších nezákonných praktik dosahuje spíše tisíců než desítek a že 

jde o masivní mediální taktiku, jak získávat soukromé informace. Vrchol skandálu 

přišel v době, kdy se zjistilo, že média disponují i nelegálními odposlechy mobilu 

třináctileté dívky Milly Dowler, která byla unesena a posléze zavražděna v roce 2002. 

Rupert Murdoch jedny z nejstarších a nejúspěšnějších novin v Británii, kterým se pro 

zálibu v sexuálních skandálech přezdívalo The News of the Screws, po 168 letech 

v červenci 2011 zavřel a veřejně se za příkoří omluvil.
61

 Aféra rovněž poukázala na 

podivné vazby mezi médii a politiky, mj. blízké přátelství mezi premiérem Cameronem 

a jednou z hlavních postav aféry, Rebekou Brooks.
62

 Stovky lidí byly obviněny, včetně 

Coulsona a dalších novinářů z News of the World, trestní vyšetřování bude 

pravděpodobně trvat několik let. 
63

          

Na podnět premiéra byla nakonec ustavena nezávislá vyšetřovací komise podle 

zákona o veřejném vyšetřování, vedená lordem soudcem Levesonem. Komise 

předvolala svědky z řad médií, politiků, policistů, mediálních manažerů i celebrit jako 

herec Hugh Grant nebo spisovatelka J.K. Rowling, stejně jako zcela soukromé oběti 

mediální zvůle. Lord Leveson započal práci komise těmito slovy: „Tisk funguje jako 

zásadní kontrola všech částí veřejného života. To je také důvod, proč pochybení a 

provinění tisku ovlivní život každého z nás. Klíčovou otázkou tohoto vyšetřování je 

jedna prostá otázka: kdo hlídá hlídače? “
64

        

Po více než roce práce byla dne 29. listopadu 2012 vydána Levesonova zpráva 

(Leveson final report), v níž komise doporučila další kroky směřující k vyvažování mezi 

svobodou tisku, ochranou práv jiných a dalšími veřejnými zájmy. Lord Leveson uvedl, 

že média zůstávají svědkem veřejného života, strážcem veřejných hodnot a hlídač 

demokracie, a je třeba toto zvláštní a významné postavení zachovat. Ukázalo se však, že 

Press Complaint Commission (stížnostní mechanismus, kam se obracejí ti, kteří se cítí 

poškozeni tiskovými médii), nefunguje a že autoregulační mechanismy nejsou 

dostatečným sítem, které by ty nejhorší případy zachytávalo.
65

 

                                                 
61

 Q&A: News of the World phone-hacking scandal In: BBC News [online] 4. 8. 2012 [cit. 2012-12-26]. 

Dostupné z:  http://www.bbc.co.uk/news/uk-11195407 
62

 WATT, Nicholas. David Cameron acknowledges there may be more Rebekah Brooks texts. In The 

Guardian [online] 4. 11. 2012 [cit. 2012-12-26]. 

 http://www.guardian.co.uk/politics/2012/nov/04/david-cameron-rebekah-brooks-texts 
63

DEANS, Jason.  Phone-hacking investigations and prosecutions 'could take three years'.  In The 

Guardian [online] 4. 9. 2012 [cit. 2012-12-26]. 

http://www.guardian.co.uk/media/2012/sep/04/phone-hacking-investigations 
64

 Více viz: http://www.levesoninquiry.org.uk/ 
65

 Leveson Inquiry Final Report. [online] 2012 [cit. 2012-12-26]. Dostupné z: 

http://www.official-documents.gov.uk/document/hc1213/hc07/0779/0779.pdf  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-11195407
http://www.guardian.co.uk/politics/2012/nov/04/david-cameron-rebekah-brooks-texts
http://www.guardian.co.uk/media/2012/sep/04/phone-hacking-investigations
http://www.levesoninquiry.org.uk/
http://www.official-documents.gov.uk/document/hc1213/hc07/0779/0779.pdf


   

 

27 

  

Komise zhodnotila stav na britském tiskovém poli a doporučila několik zlepšení 

a možných řešení problematických situací. Nejdůležitějším nálezem je doporučení 

nového regulačního mechanismu, který by měl zakotvit tiskový zákon. Toto nové těleso 

by mělo být nezávislé jak na tiskovém průmyslu, tak na i politických silách. 

Představenstvo by bylo jmenováno veřejně a otevřeně, transparentním a nezávislým 

procesem. Toto těleso by také bylo nadáno zásadními pravomocemi: udělovat citelné 

pokuty až do výše milionu liber. Mělo by mít pravomoc samostatně provádět 

vyšetřování závažných či systematických porušení, navazovat by mělo i arbitrážní 

řízení. Co se týče členství, nebylo by povinné, ale v případě, že by se noviny 

nepodvolily tiskovému režimu, musely by se podrobit regulaci, kterou pro vysílací 

média zajišťuje nezávislý regulátor Ofcom.
66

 

V oblasti skandálních porušení zákona došla zpráva k závěru, že se jednalo spíše 

o systematické nezákonné praktiky a tajné operace, než o několik izolovaných 

černokněžníků. Kritizovala nezodpovědnost při honbě za senzacemi, která dramaticky 

poškodila i zcela privátní osoby, např. rodiny unesených dívek.  Leveson usoudil, že 

zatímco celebrity mají nárok na soukromí značně ztenčený a jsou tak fair game (lovná 

zvěř), jejich rodiny by však takovému pronásledování a neustálému sledování neměly 

být vystavovány. Odsoudil také odposlechy a nonstop sledování v případech, kde 

nebyla ani špetka veřejného zájmu. Povšiml si rovněž despektu k právu na soukromí, 

obecně sdílený v rámci News of the World. Zásadním problémem existujícího 

kontrolního mechanismu je však to, že jej málokdo bral dostatečně vážně a vzhledem 

k jen malým pravomocím nedocházelo k filtrování extrémních případů. Proto komise 

došla k názoru, že nastal čas na změnu. 
67

 

 

2.3 Tisk coby „krvežíznivá bestie“: příklad bulvární 

logiky v praxi The News of the World 

 

Bulvár při svých obhajobách tradičně argumentuje svobodou tisku a naléhavým 

veřejným zájmem. Ale málokterý proces demaskoval bulvární proces získávání zpráv 

jako vyšetřování Levesonovy komise. Nejzajímavějším svědectvím vyšetřovací 

                                                 
66

 OFCOM [online] 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.ofcom.org.uk/ 
67

 Leveson Inquiry Executive Summary Report. [online]. 2012. [cit. 2012-12-26]. Dostupné z: 

http://www.official-documents.gov.uk/document/hc1213/hc07/0779/0779.asp 

http://www.ofcom.org.uk/
http://www.official-documents.gov.uk/document/hc1213/hc07/0779/0779.asp


   

 

28 

  

komise
68

 je zřejmě výpověď Paula McMullana, dlouholetého harcovníka v bažinách 

britského bulváru.
69

 Na rozdíl od svých dalších kolegů mluvil zcela otevřeně a bez 

zábran popisoval, jak funguje bulvární mašinerie. Soukromí je podle něj dobré leda pro 

pedofily, mezi veřejným zájmem a prodejními čísly noviny spatřuje rovnítko. Velmi 

přesně specifikoval, že v redakci bulvárního periodika je to, co publikum koupí, je 

veřejný zájem. Bulvár podle něj funguje jako zrcadlo lidských tužeb a přání. Vyjádřil 

své uspokojení nad honičkami paparazzi za princeznou Dianou, obhajoval hackování 

telefonů a emailů jako nutnou součást novinářské práce a v závěru nastínil, jak zkušený 

bulvární novinář vnímá koncept soukromí: „Za jednadvacet let, co strkám nos lidem do 

soukromí, jsem ještě nikdy nezjistil nic dobrého. Jediní lidé, kteří vyžadují ochranu 

soukromí, jsou lidé, kteří dělají špatné věci. Soukromí je prostor, kde lidi dělají zásadně 

špatné věci. Proto je soukromí zvláště výhodné pro pedofily, nikdo jiný to nepotřebuje, 

soukromí je zlo. V lidech probouzí to nejhorší, pokrytectví, pomáhá jim skrytě dělat 

špatné věci. A pokud Británie přijme zákon na ochranu soukromí, stanou se tato temná 

tajemství ještě dražší a cennější. Soukromí má celou řadu špatných následků, nejen pro 

společnost, ale i pro demokracii.“ 
70

 

Konečným soudcem a porotou jsou pro něj pouze čtenáři, a to nikoli konkrétní 

čtenáři z masa a kostí, ale pouze prodejní čísla, na ničem jiném nezáleží. Ve svém 

svědectví podal fascinující obraz toho, jak celou řadu let fungoval zvrácený svět News 

of the World. Svět zcela neregulovaného, amorálního, po číslech se ženoucího bulváru. 

Jeho svědectví působilo jako vyšší škola černé magie, když se otevřeně doznával 

k uplácení policistů, prohrabování košů celebrit, stalkingu i dalším nezákonným 

činnostem. I bulvár má právo na existenci a čtenáři bulváru na svou porci čerstvého 

masa a krve, ale pouze v mezích ochrany práv třetích osob. I takový novinář jako 

McMullan, který otevřeně pohrdá etickými standardy, právem na soukromí i běžným 

lidským svědomím a s požitkem pronásleduje celebrity, jako když lovci honí lišku, 

nestojí nad zákonem a ústavními normami.       

Jedním z projevů trendu, který sleduje omezení pitbulů z tabloidů a jejich 

nezákonných praktik, jsou výsledky již zmíněné vyšetřovací komise lorda Levesona, 

chystají se i legislativní změny a ostřejší postih bulvárních novinářů, stejně jako 
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kontrola nad podivnou symbiózou mezi některými politiky a mediálními koncerny, 

které podporují jejich politickou kariéru.
71

 

 

2.4 O mizející linii mezi seriózním tiskem a 

bulvárem a problému veřejného zájmu 

 

Zatímco v předchozí části působí zmíněný novinář jako arcilotr žurnalistického 

světa, s komiksově temným jednostrunným charakterem, podobné černobílé členění na 

„hodný“ seriozní tisk a „zlý bulvár“ již patří minulosti, je třeba reflektovat změněnou 

realitu mediálního světa. Zatímco dříve byla dělící linie mezi dvěma typy médií výrazná 

a rozeznatelné, v posledních desetiletích spolu s komodifikací zpráv, příklonem 

k infotainmentu a bulvarizaci mizí ostře protikladné škatulky a objevují se hybridní 

kategorie. Trendy jako dumbing down pak vedou k tomu, co Alan Rushbridger, 

dlouholetý editor britského listu Guardian, nazval broadloid (ze slov tabloid-bulvár a 

broadsheet-seriozní tisk), jakýsi kompromisní mix, který postihuje sílící tendenci 

trivializace a bulvarizace, příklon seriozních médií k zjednodušenému stylu bulvárního 

zpravodajství.
72

   

Na tyto trendy navazuje další, zvaný intimizace žurnalistiky, který popisují 

švédští autoři ve studii The Intimization of Journalism: Transformations of Medialized 

Public Spheres from the 1880s to Current Times.“
73

 Tento přerod popisuje v kapitole 

Ekonomické prostředí i Brian McNair ve své Sociologii žurnalistiky.
74

 Přestože se tedy 

většina konkrétních případů týká paparazzi, kteří pracují na volné noze či pro bulvární 

listy, nelze pominout, že doba kategorického mediálního členění již minula.  

Nepřímým důsledkem ekonomických tlaků na média se stala bulvarizace a snaha 

poskytovat informaci jako komoditu zábavnou odlehčenou formou (infotainment, 

s důrazem na soukromý život aktérů či na tzv. soft news. Bulvarizaci lze také vnímat 

podle třech základních ukazatelů: rozsah, forma a způsob oslovení. Co se týče rozsahu, 
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jde zejména o menší pestrost témat (např. menší prostor pro informace a zahraniční 

zpravodajství), z hlediska formy se bulvarizace projevuje zejména dominancí vizuálu- 

titulky, fotografie, grafy a snižující se podíl textu, z hlediska stylu je pak bulvarizace 

charakterizována personalizací zpravodajských příběhů a zdůrazněním příběhu 

konkrétního jednotlivce.
75

 

V této souvislosti je vhodné zastavit se u problematiky veřejného zájmu a 

normativního náhledu na zpravodajství. Jak upozornil Denis McQuail, problémem 

normativního přístupu ke zpravodajství je už samotná definice veřejného zájmu, protože 

různí jedinci a skupiny mají různý názor na to, co veřejný zájem konstituuje, toto pojetí 

může vycházet z teorie převažujícího zájmu (většinový přístup), z přístupu společného 

zájmu všech či teorie jednotného zájmu založeného na shodné ideologii. Pro oblast 

masových médií je však důležité soustředit se na hledisko teorie společného zájmu, 

jejímž zdrojem bývají poznatky z průzkumů veřejného mínění.
76

     

Tomáš Trampota v knize Zpravodajství nepovažuje veřejný zájem ve vztahu 

k médiím v perspektivě společného zájmu za daný či definitivní, tvrdí, že je otevřen 

změnám, diskusím a protinávrhům, společenskému, politickému a historickému 

kontextu. Liberální demokracie tradičně vycházejí z představy, že média vykonávají 

kontrolní funkci, a to především prostřednictvím zpravodajství a názorů. Tomu 

odpovídají nejen legislativní požadavky, ale i zájem na to, aby se média ke své 

odpovědnosti přihlásila.
77

         

Jakkoliv je tedy veřejný zájem problematickou a unikající veličinou, je potřeba 

s ním v rámci normativního pohledu na média pracovat a počítat s tím, že média nejsou 

jako jiné druhy podnikání či služeb, ale že často plní i další společenskké úlohy (kritika, 

kontrola, podněcování veřejné diskuse, platforma pro otevřený politický diskurs), které 

souvisí s obecným blahem.
78

  Veřejný zájem je tedy nutno chápat jako časově a místně 

podmíněný a v konkrétním případě jej ukotvit ve společenských, ekonomických a 

politických podmínkách mediálního systému.     
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3. Právo na soukromí 

Člověk dnes o soukromí nestojí. Když mu manžel nebo manželka nasadí parohy, běží do 

televize, aby se svým nevěrným partnerem pohádal před miliony televizních diváků…, 

neustále používá mobil, aby všichni kolem slyšeli, že má milenku, jíž říká kočičko….“? 

Umberto Eco
79

 

 

Ve svém románu Nesmrtelnost říká Milan Kundera, že některé koncepty, jako 

třeba lidský stud, se znenadání objeví na ciferníku lidské civilizace, prožijí si svou 

hvězdnou hodinku, ale poté zmizí v zapomnění, beze stopy, jako kdyby nikdy 

neexistovaly.
80

 Pokud bychom jeho myšlenku aplikovali na pojem soukromí, pak 

právněfilozofickým zrodem pojmu soukromí je více než století starý článek soudců 

Nejvyššího soudu USA, Warrena a Brandeise, nazvaný The Right to Privacy (Právo na 

soukromí).
81

 Impuls pro tento článek přišel údajně od Warrena, v reakci na bulvární 

pokrytí rodinné svatby.
82

 Argumentují zde pro právo na nerušený život člověka v jeho 

příbytku a v okruhu jeho nejbližších, právo na ochranu před vnějším narušováním a 

zasahováním. Na piedestal staví právo zachovat si svůj intimní prostor před 

ochranářským či autoritářským státem.
83

     

Vzhledem k liberální prvododatkové judikatuře Nejvyššího soudu USA se 

ochrana soukromí vztahuje spíše na konkrétní důsledky tohoto narušování – jde o 

zákony proti stalkingu, neoprávněnému vstupování na pozemek, časté jsou difamační a 

autorské spory.
84

 Širší pohled na pojem soukromí se vynořil po druhé světové válce, a to 

na starém kontinentu: sféra soukromí se rozšířila o respektování soukromého a 

rodinného života, obydlí a korespondence (článek 8 Evropské úmluvy o lidských 
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právech a základních svobodách).
85

 V evropském právním prostoru je soukromí 

chráněno na mezinárodní, ústavní i zákonné úrovni (článek 10 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod, další ustanovení např. v občanském zákoníku
86

, které 

umožňují domáhat se spravedlivého zadostiučinění v případě zásahu do soukromí).
87

 

Respekt k privátnímu životu vyžadují i profesní autoregulační normy jako etické 

žurnalistické kodexy. Ty postrádají přímou právní závaznost, nicméně mají vliv na 

novinářskou kulturu v daných zemích.
88

 

Právo na soukromí je, podobně jako svoboda projevu, v Berlinově rozlišení 

negativního a pozitivního pojmu svobody negativní svobodou, jejíž cenu poznáme až 

tehdy, kdy ji ztrácíme. Je tedy opět svobodou od něčeho, zejména pak od nezákonného 

zasahování, vměšování a narušení soukromé zóny. Funkcí práva na respekt 

k soukromému životu je zajistit prostor pro rozvoj a realizaci individuální osobnosti. 

Toto právo má tedy jak interní, tak externí rozměr, což jen dokládá mnohovrstevnatost 

soukromého života. Existují čtyři větší oblasti, do nichž lze funkčně právo na soukromí 

rozčlenit. Jedná se o a) osobní soukromou sféru, která zahrnuje informační sebeurčení i 

autonomní rozhodování o vlastní identitě, o b) respekt k soukromému životu, a to 

zejména rodinnému, o c) soukromí v prostorové dimenzi a o d)soukromí jako důvěrnost 

komunikace.
89

 

Je však třeba pojem soukromí důrazně odlišit od pojmu intimity (intimacy) a 

pojmu tajnosti (secrecy), mezi informacemi, které jsou soukromé (private) a 

informacemi, které jsou tajné (secret). Soukromí je širší pojem. Ne všechno, co je 

soukromé, musí být nutně tajné, intimní nebo zahanbující. Často jde naopak o ty 

nejběžnější věci všedního denního života, které nemají samy o sobě tajnou ani 

zahanbující povahu, ale rovněž neexistuje důvod, proč by měl soukromý život být 

zveřejněn. Věci, které jsou tajné, bývají naproti tomu soukromé vždy, s tím, že jedinec 

vyvine zvláštní úsilí, aby tyto informace či činnosti schoval před světem, protože by jej 
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mohly poškodit nebo je považuje za své výsostné intimní vlastnictví. Může jít o 

informace intimní povahy, kontroverzní fotografie, dopisy či soukromý deník. Nemusí 

se nutně jednat o negativní či problematické informace, potřeba utajování je sama o 

sobě neutrálním stavem.
90

   

Soukromí lze tedy definovat jako prostor, v němž je člověk ponechán sám sobě, 

v níž je člověk pánem nad svou tváří a sebeurčením. Právo na soukromí je tedy 

negativním právem, vůči kterému existuje povinnost nerušit. Soukromí je 

fundamentálním předpokladem pro rozvoj osobnosti, pro utváření charakteru a pro 

svobodu lidského jedince a jeho rozhodování. Termín soukromí je v běžném jazyce 

často užíván v různých podobách a významech, je však třeba poznamenat, že tento 

koncept má hluboké historické kořeny a je třeba jej vnímat v rámci sociologických a 

antropologických diskuzí v jeho relativitě. Koncept soukromí se totiž liší v čase i 

prostoru, mezi kulturami i národy, je vnímán jako hodnota i jako statek. Už Aristoteles 

koneckonců ve své politické filozofii udělal základní dělicí čáru mezi soukromým oikos 

a veřejnou sférou politického společenství občanů, polis. Pojem soukromí má tedy 

několik dimenzí: komunikační (nárok na to, aby jedinec mohl svobodně komunikovat, 

bez toho, aby byl nezákonně odposloucháván či mu byla kontrolována pošta či email), 

fyzickou (právo na soukromí v rámci domova, zákaz stalkingu a neoprávněného vstupu 

do obydlí či na soukromý pozemek, právo nebýt sledován bezpečnostními kamerami na 

každém kroku) a také právo na kontrolu svého veřejného obrazu a informací o sobě 

samém (všudypřítomné databáze, vměšování médií do soukromého života, publikace 

fotografií a soukromých informací).  

V tomto smyslu je nutno odmítnout častý politický argument „slušný občan se 

nemusí odposlechů, kamer, databází či médií vůbec bát, protože slušný člověk nemá co 

tajit“. Je to velmi nebezpečný argument, nebezpečný nejen pro jednotlivce, ale i pro 

samotný demokratický systém a svobodu. Predikuje totiž, že ten, kdo si žárlivě střeží 

své soukromí a dělá tajnosti, nutně schovává před zraky zvědavého světa něco 

ošklivého, zvrhlého či nelegálního. Ve skutečnosti může být touha po soukromí 

přirozeným naplněním lidské svobody od státu i nepatřičného vměšování společnosti, 

obrana proti možnému zneužití často zcela nevinných informací, z nichž je možné 

vhodnou manipulací či dezinterpretací vyrobit skandál. Daniel Solove ve své knize 

Nothing to hide: false tradeoff between privacy and security navíc upozorňuje, že bitva 
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mezi soukromím a bezpečností není hra s nulovým součtem, kde pro jednu hodnotu je 

třeba obětovat druhou a varuje před paušálním omezováním soukromí z bezpečnostních 

nebo pseudo-bezpečnostních důvodů. 
91

 

3.1 Evropa versus Amerika: dvě západní kultury 

soukromí 

 

Občan dbalý zákona si soukromí váží, zatímco terorista požaduje neviditelnost. Tyto 

dva pojmy nejsou to samé, a proto by neměly být zaměňovány.   

Richard Perle 

 

Kromě postmoderních trendů rozvolnění konceptu soukromí je však třeba si 

všímat i ideových odlišností na obou stranách Atlantiku. James Whitman, profesor 

mezinárodní práva na Yale, publikoval na téma rozdílu ve vnímání soukromí zásadní 

článek The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty (dvě západní 

kultury soukromí: důstojnost versus svoboda), v němž postuluje, že základem 

evropského (tedy anglického, německého, francouzského, ale i českého) konceptu 

soukromí je důstojnost, ochrana soukromí evropskými soudy i dalšími mechanismy je 

postavena především na této hodnotě. Hlavním nepřítelem evropského typu soukromí 

jsou tedy podle něj masmédia.  Je tomu tak proto, že kontinentální koncept soukromí 

dává přednost respektu a osobní důstojnosti, chrání tedy právo jedince na jeho obraz, na 

jeho jméno a pověst a také na to, co německá doktrína nazývá informační kontrolou – 

tedy právem každého jedince posoudit, co o sobě veřejně vyjeví. 

Americká historická zkušenost je však jiná. Spojené státy americké jsou pevně 

založeny na hodnotě svobody (ve smyslu liberty – individuální sebeurčení), a právě 

proto je nejsilnější vzdor vůči státním zásahům do soukromí obyvatel. Samotná ideová 

kostra pojmu soukromí je tedy postavena na nevměšování státu do soukromí – zejména 

pak soukromí příbytků. Proto nejúčinnější obranou amerických hvězd nejsou zákony na 

ochranu soukromí, ale zákony, které zakazují nezákonné vniknutí na pozemek (tzv. 

trespassing). Zásadním zájmem Američanů tedy je, aby stát strkal zvědavý nos do 

nedotknutelného soukromí domova. Proto je relativně malá pozornost upřena na média, 
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která na rozdíl od státu nemají nikdy právo vniknout mezi čtyři zdi. Whitman tedy 

v padnoucí analogii píše, že zatímco na starém kontinentě je zásadní neztratit svou 

veřejnou tvář, Nový svět lpí na zachování soukromého domova jako individuální a 

suverénní pevnosti, kterou nesmí nikdo dobývat. 
92

       

Zatímco tedy Evropan žije v duchu motta „Můj tvář, můj poklad“, Američan 

následuje anglické přísloví „Můj dům, můj hrad“ a je veden posvátností obydlí, 

svobodou uvnitř vlastních zdí. Z těchto rozdílů plynou četná nedorozumění: průměrný 

intelektuálně založený Evropan se zřejmě podivoval nad intenzitou aféry Monicy 

Lewinsky a prezidenta Billa Clintona, Američané zase pokládají za skandální, co si 

Evropané nechají líbit od státu v rámci jejjich soukromí, ať už jde o povinnou školní 

docházku, občanské průkazy nebo výběr dětských jmen.  Američané tedy, ačkoliv 

pojem soukromí nemají zahrnut v ústavě, chápou soukromí jako svobodu od zásahu 

státu, dotýká se tedy především témat, které nemají nic společného s naplněním 

svobody projevu, protože na právo na soukromí v americkém smyslu útočí primárně 

státní a federální regulace. Proto se jako problém práva na soukromí v USA chápe 

především antikoncepce, potraty, homosexuální styk, rodičovská práva a další. Ve 

Spojených státech se samotný akt porušení soukromí chápe jako provinění z hlediska 

práva soukromoprávních deliktů (tzv. torts), které mohou nabývat podle čtyř podob: 1. 

Neoprávněný zásah do privátní sféry jedince, vměšování, které je zejména fyzické 

povahy, má značně obtěžující povahu (Intrusion). 2. Zveřejnění nevítaných soukromých 

informací, často zahanbujících, u nichž chybí na publikaci veřejný zájem (Publication 

of private facts) 3. Zveřejnění soukromých informací v chybné interpretaci – fotografie 

taxikáře ilustruje článek o podvodech na zákaznících (False light) 4. Zneužití jedincova 

jméno či podoby pro vlastní účely – fotografie slavné herečky na plakátech bez jejího 

souhlasu (Appropriation).
93

 

Právě na americké půdě se však objevují nejvlivnější kritici pojmu soukromí. 

Nejvlivnější redukcionistickou teorii soukromí nabídla Judith Jarvis Thomson ve svém 

článku Right to Privacy z roku 1975. Autorka má za to, že většina případů narušení 

soukromí je ve skutečnosti zakukleným případem jiných přečinů, zejména 

majetkoprávní povahy: např. neoprávněný vstup na pozemek, neoprávněné sledování a 

další. Podle ní je pojem soukromí pouze jakýmsi amorfním seskupením jednotlivých 
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základních práv, na které může být v jednotlivých případech rozloženo. Právo na 

soukromí tedy chápe pouze jako odvozené právo od zejména majetkových a 

osobnostních práv. 
94

          

Dalším vlivným kritikem pojmu soukromí je Richard Posner, který rovněž 

zastává skeptický náhled z pozic školy law and economics. Jeho distance má 

ekonomický základ a staví na tom, že neexistují zvláště chráněné zájmy, navíc 

argumentuje, že právo na soukromí je často chráněno způsobem, který je vysoce 

neekonomický a pro společnost nevýhodný.
95

      

Naznačený kontrast mezi oběma břehy Atlantiku je relativní a neznamená, že by 

soukromí na obou stranách nemělo styčné body, ani nediktuje, že jedno nemůže 

souviset s druhým a ovlivnit jej (např. zásah do soukromí kombinovaný s ochranou 

rodinného života a obydlí podle Evropské úmluvy, nebo tzv. zákony proti paparazzi ve 

Spojených státech). Není však náhodou, že většina zásadních případů kolize práva na 

soukromí s médii, které jsou analyzovány ve zvláštní části této práce, se odehrává na 

evropském bitevním poli. Je tomu tak proto, že důstojnost v sobě mnohdy zahrnuje i 

právo na obraz sebe sama, právo na to, aby moje tvář či jiná část těla zůstala neznámou 

čtenářům bulvárního tisku, zatímco v americké perspektivě je obraz vnímán 

komerčně.
96

 

Soukromí je totiž v evropských podmínkách základním předpokladem lidské 

důstojnosti, zásadní podmínkou pro zachování intimity a rozvíjení mezilidských vztahů. 

Lidská bytost je v klasické liberální doktríně společenské smlouvy založené na 

spolupracujícím individualismu v lockovské tradici (nikoli tedy na představě 

atomizovaného individualismu homo homini lupus v tradici Hobbese) založena na tom, 

že existuje soukromá i veřejná sféra, a lidská bytost se potřebuje rozvíjet jak 

v soukromí, tak v rámci komunity i společnosti. V některých případech společenské 

konvence a právní předpisy různé aspekty osobního soukromí zásadně omezily (např. 

vyšetřování trestných činů, bezpečnostní záležitosti jako prohlídky na letištích či 

kamery na ulicích, daňové přiznání, různá majetkoprávní přiznání a čestná prohlášení), 

                                                                                                                                               
93

 Kategorizace Deana Williama Prossera, citováno v:  ALDERMANN, Ellen a Caroline KENNEDY. The 

Right to Privacy. New York: Vintage Books, Random House.  S. 155–156. 
94

 THOMSON, Judith Jarvis. The Right to Privacy. Philosophy and Public Affairs, Vol. 4, No. 4. 

(Summer, 1975), s. 295–314.  
95

Privacy. In: Stanford Encyclopaedia of Philosophy.  http://plato.stanford.edu/entries/privacy/ 
96

 Blíže k rozdílům mezi americkým a evropským pojetím soukromí viz: BARNES, Robin D. Outrageous 

invasions: celebrities' private lives, media, and the law. New York, N.Y.: Oxford University Press, 

c2010, xxii, 300 p. ISBN 01-953-9276-0.  

http://plato.stanford.edu/entries/privacy/


   

 

37 

  

v mnoha záležitostech však konečné rozhodnutí na sdílení soukromých záležitostí stále 

spočívá na jedinci samotném.  

Nelze však zapomenout ani na sílící trendy, které koncept soukromí proměnily 

na globální rovině, bez ohledu na rozdíly v rámci euroatlantické civilizace. Zatímco v 

minulosti představovala zásadní hrozbu vpádu do soukromí především státní moc, onen 

orwellovský Big Brother, který pomocí chapadel tajné policie či všeználkovských 

databází slídil v intimní sféře svých občanů, v postmoderní situaci globální vesnice se 

přidávají další typy ohrožení. Jeden z nich přišel už v moderním věku vlivem tzv. 

celebritizace a privatizace veřejného života a útočí ústy a teleobjektivy bulvárních médií 

a jimi najímaných „zabijáků soukromí“. V dalším aspektu, erozi soukromí a proměně 

vnímání soukromí v internetovém věku sociálních sítí, má nepochybně vliv i proměněná 

společenská realita. V éře mcluhanovské globální vesnice a rozmachu internetových 

sociálních sítí, kde jedinec sdílí své soukromí s více či méně vzdálenými členy virtuální 

komunity, vnímají někteří ochranu soukromí jako anachronismus dob dávno minulých. 

V rámci sociálních sítí, v nichž se de facto každý stává mikrocelebritou svého 

mikrovesmíru, se ale hranice mezi soukromými a veřejnými osobami rozostřují a zóny 

privátního a veřejného prolínají. Pro vysvětlení eroze tradičního konceptu soukromí a 

vzniku konceptu soukromí 2.0 poslouží následující exkurz, v němž se pokusím nastínit 

změny, ke kterým došlo ve vnímání soukromí.  

 

3.2 Exkurz: soukromí 2. 0 v éře sociálních sítí  

 

Nechci sdílet svůj soukromý život. Nebyl by soukromý, kdybych jej sdílel.   

George Clooney, hollywoodský herec a režisér 

 

Úžasný pokrok na poli elektronické komunikace je vykoupen obrovským nebezpečím pro 

právo na soukromí každého jedince.   

Earl Warren, předseda Nejvyššího soudu USA 

 

Éra soukromí je u konce.  

Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku  
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V lednu 2010 se zakladatel největší sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg 

nechal slyšet, že éra soukromí již minula.
97

 Tento výrok částečně platí o uživatelích 

Facebooku, k nimž Facebook přistupuje jako pastýř k ovečkám internetového stáda. 

Miliony lidí sdílejí soukromí s několika stovkami nejbližších přátel, průměrný uživatel 

Facebooku se stal stalkerem i celebritou svého mikrovesmíru, největším narušitelem 

vlastního soukromí, který nechává své intimní údaje a fotografie komerční firmě. 

Facebook má dokonalou paměť. Ví, koho znáte, koho sledujete, o co se zajímáte, je to 

největší elektronický katalog vztahů, bývalých vztahů, zájmů a názorů, všechno ukládá 

a vše si pamatuje. Jedna společnost vlastní soukromé profily stamilionů lidí, pamatuje si 

fotografie, data, údaje, dokonce i maličkosti typu odmítnuté žádosti o přátelství a změnu 

statusu. Facebook je už dnes největší informační databáze, má pravděpodobně více 

soukromých údajů o jednotlivcích než tajné služby mocností dohromady. Vládní a jiné 

složky veřejné moci jsou navíc povinny tyto údaje skartovat, neposkytovat třetí straně a 

platí pro ně přísná pravidla. Ale i pro státní mašinerii, zejména při policejním 

vyšetřování, jsou informace získané z Facebooku vítaným pomocníkem. Zatímco lidé 

davově protestují, mají-li být nainstalovány kamery v obchodním domě, sami 

dobrovolně poskytují tolik údajů, jako kdyby nosili kameru přímo na těle. Facebook 

neručí za možné úniky informací či osobních údajů ze strany třetích stran. 
98

 

Mnoho uživatelů si možnost úniku těchto citlivých informací ani nepřipouští, 

možná o tom nejsou ani dostatečně informováni, k čemuž přispívá i fakt, že až do roku 

2011 neexistovaly smluvní podmínky např. v české jazykové mutaci. Největší problém 

ale tkví v tom, že pravidla nastavení soukromí se mění často, skrytě a nepřehledně 

uprostřed hry. Lidé, kteří souhlasili se starými podmínkami a chápali Facebook jako 

pavučinu soukromých vazeb, stáli v určité chvíli před rozhodnutím zveřejnit citlivé 

údaje včetně fotografií, lokace, přátel a zájmů.  

Alarmující je i případ rakouského studenta práv Maxe Schremse. Student, který 

absolvoval kromě studia ve Vídni i semestr v Kalifornii, si vyžádal od společnosti 

veškerá data, která o něm vlastní – a byl překvapen, když obdržel disk, na němž bylo 

1222 stran soukromých informací, dokonce i takových, k jejichž uchovávání nedal 

souhlas, včetně smazaných dat jako soukromé zprávy od přátel, odmítnuté žádosti o 
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přátelství nebo přesnou fyzickou polohu v době logování na Facebook.
 99

 Po tomto 

šokujícím zjištění využil toho, že společnost má svou evropskou pobočku v Irsku, zemi 

se striktním režimem ochrany soukromí, a zaplavil Evropu stížnostmi na porušování 

soukromí a ochrany dat. Posléze založil vlivnou iniciativu Evropa proti Facebooku.
100

 

Zatímco zpřístupňování soukromí bylo až do éry internetu výsadou známých 

osob – spisovatelů, politiků, umělců, a často bylo nedobrovolnou daní za slávu a 

proslulost, v éře internetu se každý mohl bez dalších nákladů stát nejprve blogerem a 

potenciálně tedy tzv. citizen journalist, novinářem z občanské společnosti, éra sociálních 

sítí přinesla novum: každý se v okruhu svých nejbližších (stovek) přátel a virtuálních 

sousedů může stát středem světa ve svém virtuálním akváriu. Facebook a další sociální 

sítě totiž proměnily koncept soukromí na sdílené, vlastnické právo individuálního 

soukromého života uživatelé vyměnili za možnost defilovat na virtuálním pódiu a 

sledovat životy těch druhých. Facebook vytvořil nekonečnou virtureality show, v níž 

každý je hlavní postavou a zároveň divákem, společnost spektáklu. Internet rozvolnil 

právo na soukromí, ale až sociální sítě (jejich struktura a chování uživatelů) vedou 

k erozi konceptu. Miliony lidí se každý den dobrovolně vzdávají své soukromé nerušené 

sféry, čímž mění soukromí ze střežené hodnoty na veřejně sdílený obraz. Pro některé 

věkové kategorie je ale virtuální bytí nutnost, nebýt na Facebooku pro ně může 

znamenat sociální vyčlenění, kdy se jedinec cítí být společensky mrtvý. Nelze pominout 

ani komunikační, ekonomické a marketingové výhody, které Facebook přináší.  

Internet poskytl informační dálnice a knihovny, díky blogům se každý může stát 

občanským novinářem, fotoreportérem nebo spisovatelem. Další služby jako Skype 

umožnily bezplatné mezinárodní hovory, sociální sítě spojují bez námahy všechny se 

všemi na jednom místě. Tradiční koncept soukromí ve smyslu nenarušeného osobního 

prostoru se na internetu změnil – a akcelerátorem změn jsou sociální sítě, protože 

podněcují sdílení soukromých údajů a každodenních střípků našich životů.  Způsob, 

kterým Facebook podporuje uživatelskou bezstarostnost, co se týče ochrany 

soukromých dat, je účinný i proto, že to „dělá každý.“, množina těch, kteří vkládají své 

životy do facebookových profilů, je tak velká, že to vyvolává pocit bezpečí 

z kolektivního chování. Bez Facebooku by podobné propojení nebylo možné, protože 
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díky svému voyeurskému a narcistnímu charakteru zvládl to, co se nepodařilo jiným 

sociálním sítím – postavil na centrálním internetovém náměstí globální pódium a dodal 

na něj globální publikum, které je zároveň i aktérem.  

Řešení je obtížné. Veřejná moc může nastoupit až tehdy, když sociální sítě 

poruší zákonné normy ochrany dat a soukromí. Z liberálního úhlu pohledu je 

nemyslitelná paternalistická legislativa, jež by chránila občany před  neodpovědností ve  

sdílení osobních informací. Je ale zřejmě potřeba zvýšit informovanost o rizicích, 

zejména u dětí a mládeže, analyzovat dopady a diskutovat o tom, jak sociální sítě mění 

pojetí soukromí. Pokud možno tváří v tvář, face to face, nikoli Facebook to Facebook.  

Zatímco mimo odborný lidsko-právní diskurs se problém spíše bagatelizuje, 

mnozí právníci již dnes varují před tím, jaký vliv na soukromí sociální sítě mají. To 

znepokojuje mnohé evropské strážce soukromí a vynořila se řada iniciativ, které proti 

erozi soukromí brojí. Internet vytvořil globální nespojité společenství, prostor bez 

hranic a pravidel, který se posléze civilizoval, usměrňoval a cenzuroval, nicméně až 

sociální sítě dokázaly obrovskou masu internetových aktérů shromáždit na jedno místo, 

kde se může potkávat každý s každým, kde sdílení soukromí je automatickým 

předpokladem vstupu, jde o jakousi nekonečnou intimní galerii portrétů, sdělení a 

zážitků osob. Sociální sítě nejsou jen pasivním odrazem společenské poptávky a jejich 

vliv na společnost je enormní. Právo na soukromí, jeden ze stěžejní koncept moderní 

doby, je tak podrobeno erozi, nikoli však ze strany všemocného státu nebo zvědavého 

bulváru, ale sami jednotlivci se jej vzdávají ve prospěch jiných sociálních zisků. 

Ačkoli byl předchozí exkurz zaměřen na sociální sítě, což souvisí s naznačenou 

distinkcí mezi veřejnými a soukromými osobami, je třeba si uvědomit, že problém 

soukromí na internetu se rozhodně neomezuje na sociální sítě, týká se i dalších 

internetových subjektů, typicky vyhledávačů typu Google. Obecně ostatně platí, že 

anonymita a soukromí na internetu je pouhou chimérou. Jak upozorňuje ústavní právník 

Zdeněk Kuhn, co se týče zásahů do soukromí, jsou patrné kvalitativní rozdíly v době 

před-internetové a internetové, např. proto, že v době internetové postižený často o 

zásahu vůbec neví a intenzivní zásah vzniká zejména kombinací dat. Internetové stopy 

jako cookies, uchovávání údajů na vyhledavačích a dalších webech jsou novou virtuální 

pamětí. Zatímco lidská paměť má své meze, internet nezapomíná. 
101
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4. Veřejné osoby pod lupou – politici a celebrity 

v mediálním kontextu 

4.1 Střet mezi mediální svobodou projevu a právem 

na soukromí – obecný úvod 

 

Máme mocné zákony, které chrání svobodu tisku, ale žádný, který by chránil lidi před 

tiskem. 

Mark Twain 

 

Mediální narušení zóny soukromí charakterizuje jedna významná odlišnost- 

bývá na rozdíl od sociálních sítí  a internetových stop nedobrovolné, svou intenzitou a 

masovým dopadem navíc připomíná zbraně hromadného ničení. Právo na soukromí 

však neexistuje v systému ochrany lidských práv izolovaně a nemá absolutní přednost, 

naopak, často se ocitá v přímé kolizi s jiným základním lidským právem, svobodou 

slova a tisku. Ačkoli stojím na liberálním pólu ve vztahu ke svobodě projevu, a proto 

jsou mi mnohá z evropských omezení svobody slova kvůli veřejným hodnotám jako 

bezpečnost či mravnost cizí, ve vztahu právo na soukromí – svoboda projevu platí, že 

ani jedno základní právo nemá automaticky přednost před druhým a je třeba poměřovat 

jejich konflikt v každém jednotlivém případě. Právo na soukromí může být onou 

výjimkou, proč by v některých výjimečných případech svoboda (spíše však její zneužití) 

médií měla ustoupit právu individua být ponechán sám sobě, v tomto poměřování ale 

nelze nikdy fundamentální hledisko rétorické svobody pominout. Média jsou 

nepochybně jedním z úhelných kamenů demokracie: poskytují zpravodajské informace, 

nabízejí subjektivní úhly názorů, suplují veřejného detektiva ve službách investigativní 

žurnalistiky, jsou metaforickým hlídacím psem demokracie, který někdy kouše, jindy 

vrčí, ale v zásadě plní (nebo by měl plnit) roli demokratické veřejné kontroly. 

Umrtvující efekt by byl nepochybně fackou názorovému pluralismu a otevřenému 

diskursu, v němž se zpravidla vyskytují i extrémní a nepopulární názory.   

Nelze však zapomenout, že existuje typ mediálního psa, který zdivočel, utrhl se 

z řetězu a stal se krvežíznivým pitbulem novinářského světa, aniž by však sledoval stopu 

veřejného zájmu. Bulvární žurnalista nebo paparazzi s nekonečně dlouhým 

teleobjektivem je ve svém čistě ekonomicky motivovaném boji často ochoten jít přes 
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mrtvoly, skutečné (nechvalně proslulé pronásledování princezny Diany v Paříži) i 

pomyslné. Hlasem všech, kteří anachronicky věří, že panství soukromí ještě neodbila 

poslední hodina na orloji dějin, se pokusím v následujících částech práce naznačit, kde 

leží ona neviditelná linie soukromí veřejných osob.   

Ocitneme-li se na pomyslném bojišti mezi svobodou projevu a právem na 

soukromí, je zapotřebí nejprve vysvětlit základní pravidla hry, zejména naznačit určitá 

vodítka a diferenciace jednotlivých skupin osob. Právo na soukromí totiž nemá pro 

všechny kategorie osob stejný význam. Toto třídění se ideově opírá o vlivnou 

argumentační teorii, tzv. doktrínu veřejné osoby. (public figure doctrine) 
102

 Poprvé se 

tato doktrína objevila v případu Nejvyššího soudu Spojených států New York Times 

versus Sullivan. Tato doktrína předepisuje, že veřejný funkcionář může dostat odškodné 

jen tehdy, když o něm mluvčí prohlásí něco urážlivého a nepravdivého, zároveň si je 

této nepravdivosti vědom, případně je s ní srozuměn. (tzv. actual malice standard)
103

, 

v širším smyslu ale znamená, že veřejné osoby, zejména pak politici a další osoby 

placené z veřejných rozpočtů, mají nižší a slabší zónu ochrany oproti běžným 

soukromým občanům. 
104

 

Evropský soud pro lidská práva ve své judikatuře, která je závazná téměř pro 

všechny evropské státy, konstantně rozhoduje, že intimní sféra veřejně činné osoby je 

oslabena a že může převážit svoboda projevu médií nad ochranou soukromí jednotlivce, 

je-li přítomen naléhavý veřejný zájem na zveřejnění informace.
105

 Pro nižší intenzitu 

ochrany veřejných osob (zejména politiků) jsou dva hlavní důvody. Na rozdíl od 

běžného občana má veřejná osoba automaticky snazší přístup do médií s možností 

obhajoby (to se týká zejména pomluvy, soukromí v menší míře). Zároveň z titulu své 

funkce musí automaticky počítat s tím, že ve veřejné aréně na ni bude upřena mediální 

pozornost, zejména u politiků pak i v oblastech, které nesouvisí s úřadem. S velkou 

mocí přichází velká odpovědnost, veřejné angažmá úřad je spojeno se zostřenou 

společenskou kontrolou, i soukromý život může mít veřejné konsekvence.
106
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Ani tyto tzv. veřejné osoby ale nelze hodit do jednoho homogenního pytle, pro 

který platí jednotná pravidla. Člení se totiž do několika kategorií. První tvoří tzv. 

veřejně činné osoby, typicky zastávající veřejnou funkci placenou z veřejných rozpočtů. 

Nejčastěji je to politik, který se často svleče před voliči takřka donaha a musí snášet 

velké zásahy do soukromí ohledně majetku, politické i osobní minulosti. Vyšší intenzita 

veřejné kontroly nicméně neznamená, že má veřejnost právo soukromí politika vlastnit 

se vším všudy. Druhou kategorii tvoří veřejně známé osoby, tzv. celebrity. Může to být 

popová hvězda, známý fotbalový brankář nebo třeba úspěšný spisovatel. Hlavní roli pro 

posouzení sporu zde hraje kromě jejich veřejného statusu také jejich vlastní aktivita ve 

vztahu k médiím. Třetí kategorie pokrývá tzv. odvozené veřejně známé osoby. Řadí se 

sem děti a partneři celebrit, příslušníci aristokracie, obecně osoby, kteří jsou z hlediska 

svého postavení automaticky lovnou zvěří paparazzi, ačkoliv si ale veřejnou arénu sami 

nevybrali. Zejména práva dětí celebrit by však měla být respektována.
107

 Poslední 

kategorií jsou soukromé osoby veřejně známé ad hoc, které se dostaly na mediální 

výsluní náhodou nebo kvůli výjimečnému (v pozitivním i negativním smyslu) činu. 

Tuto skupinu můžeme dále rozdělit do podkategorií: tzv. dočasně známé osoby, jakým 

byl lidový hrdina, kapitán letadla, který nouzově přistál v New Yorku na řece Hudson, 

druhou podkategorii tvoří oběti prominentních trestných činů (Natascha Kampusch) a 

finální podkategorii tvoří pachatelé prominentních trestných činů. (např. Kajínek) 
108

 

Obecný právní konsensus tedy praví, že soukromá sféra veřejné osoby je oproti 

běžnému občanovi znatelně oslabena. Jakou měrou je ochranný plášť narušen, závisí na 

celé řadě kritérií- na jejím postavení, na podílu při odhalování vlastního soukromí či na 

tom, zda je konkrétní soukromá informace předmětem oprávněného veřejného zájmu. 

Bylo by nesmyslné vidět celebrity jako nevinné obětní beránky, bezmocné loutky 

bulvárních hyen. V mnoha případech se mediální hra hraje špinavě z obou stran, souvisí 

to s rostoucí posedlostí určitého typu publika po šťavnatých informacích ze soukromí 

krásných, mocných či bohatých. Totéž platí i o politických figurách, ne nadarmo se 

ostatně říká, že politika je showbyznys pro ošklivé. I politik však má právo na soukromí 
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a v případě zjevného excesu, jenž nijak nesouvisí s jeho veřejným působením, musí mít 

možnost se účinně bránit.       

Existuje jedno rozlišující kritérium, které platí napříč kategoriemi veřejných 

osob a může udělat veřejný zájem i z toho nejintimnějšího tajemství. Spoluzavinění 

„oběti“. Uzavře-li účastník reality show nebo prostořeká popová hvězdička smlouvu 

s mediálním ďáblem, odhaluje-li politik svůj intimní život, nemůže pak vyžadovat 

stejnou dávku soukromí jako celebrita, která si soukromí ostražitě hlídá. Proto zejména 

evropské soudy rozlišují, jak se na narušení soukromí podílel objekt mediální 

pozornosti, zda nepřispěl k odhalování svých tajemství. Zpřístupňuje-li tato známá 

osoba své soukromí (třeba i za úplatu), nemůže se dovolávat ochrany práva, kterého se 

svým jednáním sama vzdává. Není totiž žádnou výjimkou, že někteří světla kamer 

aktivně vyhledávají či dokonce telefonují do bulváru, kam jdou zítra na manikúru, aby 

pak bědovali, že nemají žádnou anonymitu a média jim ničí jejich soukromý život. Bylo 

by tedy naivní vidět otázku soukromí černobíle, jako boj andělských celebrit a 

odporných čmuchalů, kteří mají místo mefistofelských atributů nejnovější objektiv. 

Cesta k ochraně soukromí ale zjevně nevede přes vnitřní hlas svědomí editorů, 

profesní etickou autoregulaci ani jiná dobrovolná omezení bulvárního tisku, minimálně 

do doby, dokud bude na mediálním trhu masivní cílová skupina čtenářů, která se u ranní 

kávy vyžívá v intimitách popových hvězdiček. Kde tedy hledat hranice? Nepochybně v 

ústavních garancích lidských práv a jejich soudní interpretaci a ochraně. Právě soudci 

jsou autoritativními rozhodčími, kteří mají jako jediní na mediálním hřišti pravomoc 

vykládat pravidla, pískat fauly, udělovat provinilcům červené karty či dokonce stopku. 

Je tedy zásadní analyzovat, jak soudy vnímají napětí mezi ochranou soukromí a 

svobodou projevu v případech veřejných osob. 
109

 

 

4.2 Politika a média – blízká setkání třetího druhu 

Politika je jako showbusiness. 

Ronald Reagan 
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Podívej, já si také přeji, aby si Američané vybrali budoucího Lincolna nebo Jeffersona, 

ale takhle už to bohužel nefunguje. Dnes je potřeba mít charisma hollywoodské hvězdy, 

aby se člověk stal prezidentem. To je to, co jsou Obama a Palin, jsou to hvězdy.  

film Game Change 

Americké docudrama Game Change nabízí pohled do zákulisí prezidentské 

kampaně republikánského kandidáta Johna McCaina v roce 2008, od chvíle, kdy si 

vybral kontroverzní aljašskou guvernérku Sarah Palin coby kandidátku na 

viceprezidenta, až po konečnou porážku ve volbách s Barackem Obamou. Příběh je 

vyprávěn jedním z nejznámějších politických stratégů, Stevem Schmidtem. Film je 

přesvědčivým narativním komentářem k celebritizaci politiky a ukazuje změny ve 

vedení politické kampaně pro prezidentské volby v roce 2008, první volby, v nichž hrál 

podstatnou roli internet, sociální sítě, YouTube, volby, v nichž se veřejný diskurs znovu 

o kus přiblížil hvězdným válkám.  
110

 

Ve zvláštní části této práce se na případech analýzy fotografií politiků pokusím 

hledat balanci mezi svobodou tisku a právem na soukromí. Politik je osobou veřejně 

činnou. Pod osobou veřejně činnou však nelze rozumět jen vrcholné politiky typu 

prezidenta, premiéra či ministra, tato kategorie v sobě zahrnuje širokou škálu veřejných 

funkcionářů, kteří mají určité veřejné kompetence a jsou placeni z veřejných rozpočtů. 

Je ale zjevné, že současná soudní doktrína veřejných osob a práva na soukromí stále 

pracuje s politickým diskursem ve stavu jako před několika desetiletími a nepovšimla si 

zásadní změny politiky, kterou analyzuji v následujících odstavcích.  

  Německý sociolog Ulrich Beck
111

 si povšiml, podobně jako Zygmunt Bauman 

v knize Úvahy o postmoderní době, vzrůstající posedlosti společnosti péčí o vzhled 

spíše než o její podstatu. Image a prezentace může být pro publikum stejně důležité jako 

to, co je řečeno a uděláno. A to nejen publikum ve smyslu popkulturního publika, ale i 

voličstva coby specifického veřejného publika. Nelze totiž ignorovat významný trend 

celebritizace politiky či pojetí politiky jako marketingu, který prodává produkt – 

v osobním smyslu osobu politika, ve věcném smyslu pak politiku. Kdysi čistá linie mezi 

politikem a celebritou, popovou hvězdičkou a prezidentem, se stále více rozpíjí. Politik 

je v rámci udržování veřejného obrazu (public image management), a to zejména od dob 

televizní politiky (známá hranice amerických prezidentských voleb Nixon versus 
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Kennedy), „celebritou“ veřejného rybníčku. Politici se objevují se titulní straně časopisu 

People, v populárních talk-show si hrají na zábavného komika, umožňují novinářům 

prostor pro hluboký lidský příběh z jejich soukromí. Odpovídá tomu i jejich personální 

vybavení: mají mediální kouče a spin-doktory, zvláštní poradce pro výběr kravaty i 

pisatele projevů. Politika jako povolání ve weberovském smyslu se v mnoha směrech 

změnila na politiku mediálního cirkusu, v němž politik hraje tu roli principála, tu 

provazochodce nad propastí, tu klauna bavící publikum. Personalizace a celebritizace 

politiky se v minulých třech desetiletích staly významnými trendy, které provází debata 

nad tématem legitimity demokracie a politické odpovědnosti.   

John Street v knize Politics and Pop Culture přesvědčivě zkoumá vazby mezi 

popkulturou a politikou. Jejich vztah může podle něj nabýt tří forem: a) forma asociace 

– politik se objeví jako součást popkultury, jako jakási guest star. Bill Clinton např. hrál 

na saxofon na MTV, Barack Obama vyhrál Grammy za mluvené slovo. Druhou formou 

vztahu je propojení médií a politiky do jednoho velkého impéria, klasickým příkladem 

je italský mediální magnát a kontroverzní premiér Silvio Berlusconi.  Třetí formou je 

přijetí technik, strategií a komunikace, které se osvědčily v rámci popkultury, a převzetí 

čistě popkulturního modelu do veřejné politické komunikace, kde se politik následně 

stává ikonou, public star. Politická komunikace a jejich aktéři se tedy přizpůsobují 

potřebám a zvykům současné popkultury, v níž se zásadním hráčem stává styl, emoce a 

estetika. Estetizace politiky znamená, že politická komunikace (a politické 

zpravodajství) stále více vyznává styl a prezentování a je stále více ovlivňována pop 

kulturou, protože hlavní snahou politika je být „in“. Klasickou ideologickou agitaci tedy 

nahrazuje politická reklama, estetizace je spojována s výraznou emocionalizací politiky. 

Stratégové volebních a politických kampaní jsou lidé z reklamních společností, kteří 

mají za úkol politický balíček úhledně zabalit, ovázat mašlí a prodat cílové skupině, 

politická analýza a reklamní hantýrka počaly splývat do jednoho jazyka, samotný obsah 

politiky klesá pod vahou politického marketingu. Street rovněž věnuje pozornost 

konceptu „packaging“ politiky autora Boba Franklina a strategii „soundbitů“. 
112

   

V dalším článku z roku 2004 se Street zabývá sílícím fenoménem „celebrity 

politics“ (celebritizace politiky). Existují dvě varianty tohoto fenoménu: první z nich je, 
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když volený politik nebo jiná osoba veřejného zájmu používá strategie popkultury a 

celebrity k prosazování politiky a získávání voličů. Druhá varianta naopak operuje 

s tím, že celebrita využije své popularity a svého postavení k tomu, aby hovořila 

k tématům veřejného zájmu a hovořila jako hlas lidu. Obě varianty mohou podle kritiků 

sloužit k podemílání liberální demokratické reprezentace, Street však ve svém článku 

dochází k optimističtějšímu závěru: celebritizace politiky není demisí reprezentativní 

demokracie, ale její další formou a proměnou. 
113

  

K tématu vztahu politiky a médií probíhá velmi intenzivní debata mezi 

mediálními vědci a politology. Podle Johna Cornera se současný mediovaný politický 

diskurs vyznačuje třemi rysy, které označil jako systém tří C- consumerism, celebrity, 

cynism (konzumerismus, celebrititizace a cynismus politiky). To podle něj vede k tomu, 

že politik není jen veřejným služebníkem, ale alespoň částečně poskytovatelem služeb. 

Corner však nespojuje potřebu udržování veřejného obrazu až s přítomností masových 

médií. Všímá si, že už Machiavelli ve svém spise poukazuje na  nutnost nikoli někým 

být, ale nějak působit. (not only to have them, but also to appear to have them). Corner 

rovněž analyzuje způsoby, jakými může být politická osobnost mediována. První z nich, 

tzv. ikonický mód, využívá vizuálních prvků, zejména pak fotografie, k tomu, aby 

prezentovala politika v určitém světle. Má to však rub i líc: jedním pólem je 

inscenovaná fotografie (typicky pózy Vladimíra Putina při nejrůznějších herojských 

skutcích), na níž politik může získat politické body. Na straně druhé je však ikonický 

mód v době všudypřítomných paparazzi problematizován tím, že politik musí být vždy 

ve střehu, protože stačí jedna nevhodná fotografie a může být po kariéře. 
114

    

Druhý mód je vokální a postihuje hlasový a zvukový rozměr, kdy politická 

osoba potřebuje dobrý divadelní projev, řečnické schopnosti, schopnost bonmotů i 

improvizace. Třetí mód pak Corner nazývá kinetický a týká se politické osobnosti v akci 

a interakci, např. vystoupení na mezinárodním fóru, otevírání nové nemocnice apod.  

Všechny tyto módy vyžadují od politika kvality performera, schopnost hrát různé role a 
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přizpůsobit se publiku, umět pózovat na fotografiích, smát se do kamery, promlouvat 

v rádiu. 
115

  

Zásadním přínosem k tématu mediatizace politiky je článek Four Phases of 

Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics Jespera Strömbäcka, který 

analyzuje čtyři odlišné fáze mediatizace, kterou chápe jako multidimenzionální 

problém, a dochází k závěru, že politika je tak mediatizována, že zásadní otázku je 

nutno přeformulovat a ptát se po nezávislosti politiky od médií, nikoliv naopak. 
116

 

Ostatně tato reflexe má i literární odezvu. Milan Kundera píše, že ten, kdo dnes 

drží moc, není politik, ale tzv. imagolog, člověk, který vytváří zdání a vnější obraz 

skutečnosti, věrný platonskému podobenství o jeskyni. Kdy nastala ta hodina H, kdy se 

politika pomalu odporoučela do muzea dějin a zůstal jen její fotogenický mediální stín, 

stín televizních debat a veřejných vystoupení? A nastala vůbec? Pokud ano, je na vině 

strukturální proměna veřejnosti, jak o ní píše Habermas, společnost, která se od 

kavárenských debat posunula tam, kde voliče a politika dělí televize? Nebo televizní 

demokracie a berlusconizace politiky, jak si všímá Umberto Eco? Nebo snad tenhle 

obrat provází nástup catch-all party, strany, která svůj ideologický kánon oslabila, aby 

mohla mířit na všechny, a další jevy provázející dostředivost politického systému? Nebo 

snad v prezidentských volbách Kennedy versus Nixon, v notoricky známé televizní 

debatě, kterou Kennedy vyhrál na umělecký dojem a lepší kravatu, zatímco Nixon, 

který byl podle rádiových posluchačů debaty výrazně lepší, prohrál kvůli zpocenému 

zevnějšku a škaredé kravatě? Vyhrál by státník jako Churchill v televizní době volby?  

Nebo mají dnešní politici pouze sofistikovanější prostředky a média a politika 

byla provázány od dob kreseb v jeskyni, vždyť Caesarovy zápisky o válce galské 

mohou být vnímány jako zásadní počin osobní prezentace a medializovaného 

politického diskursu v době, kdy neexistovala slova jako diskurs či média? Jde snad 

naopak v dnešní době o ústup z pozic elitářské kavárenské demokracie konce 19. století, 

na které participovala pouze intelektuální část obyvatelstva, k naprostému otevření 

všeho politického masám a jakési mcdonaldizace a laicizaci politiky, která je po 

otevření mediálních kanálů otevřena všem, i těm, kteří nemají v malíčku státoprávní 

teorie Montesquiea, empirická pozorování Alexise de Tocquevilla či liberální koncepce 

Johna Rawlse, těm, kdo nečetli Kissingerovo Umění diplomacie a o zahraniční politice 
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a globálních katastrofách se dovídají z pohyblivých televizních obrázků, které jim čtou 

rozesmátí moderátoři? 

John Street ve svém článku Politics lost, Politics transformed, Politics colonised 

or Politics revived nabízí čtyři směry debaty, čtyři možnosti a východiska, jak se podle 

jednotlivých směrů proměnil vztah médií a politiky. První z nich je ztracená politika 

aneb exkurz do pluralistického pesimismu. Pluralistické diskuse, operující s tezí zániku 

ideologické politiky, jsou postaveny na poněkud pesimistickém základě, že politika se 

z krásně zabaleného balíčku proměnila pouze v onen obal, v balík, který je pod nánosem 

lesklých prázdných frází a barevných navoněných papírů prázdný. Možná by dokonce 

souhlasili s parafrázovaným poselstvím guru reklamy Oliviera Toscaniho, že současná 

politika je navoněná zdechlina. Tento jev provází podle převládajícího mínění teoretiků 

jako Jay Brumler, Michael Gurevitch či Robert Putnam snižující se participace občanů 

na politických procesech (např. volební účast, ale i jiné formy politické angažovanosti), 

eroze veřejné sféry, nové formy politické komunikace. Zároveň ale autoři (mezi nimiž 

jsou významné rozdíly např. v nahlížení na účinky médií) uvažují v rámci 

pluralistického paradigmatu, pohybují se tedy na poli plurality herců, a média jsou jen 

jedním z nich, politickou realitu ale podle pluralistů nekonstruují. Jinými slovy, na 

politickém hřišti jsou média hráčem, významným, ale netvoří ani hřiště, ani 

konstitutivní pravidla a vzorce.
117

  

Druhým typem východiska je transformovaná politika aneb konstruktivistický 

obrat.  S tezí, že média politiku transformovala, přišel Neil Postman v populárním díle 

Ubavit se k smrti (Amusing ourselves to death).  Svět politiky chápe jako proměněný 

vesmír, ve kterém politika obíhá kolem mediálního slunce po nových trajektoriích. 

Zatímco dříve média obíhala kolem politiky, nyní se situace změnila – a politično obíhá 

kolem médií. Podobně politolog Bob Franklin ve své knize Packaging politics přemítá, 

jak nově definovat politickou komunikaci.  Forma má v tomto pojetí přednost před 

obsahem, ba jej nahrazuje. Politika je tak podle konstruktivistů jakási přehlídka 

sebeprezentací, která už neexistuje sama o sobě, ale pouze jako symbolická 

reprezentace rolí. Proměny demokracie a demokratické veřejnosti, nástup nových médií, 

marketingové metody v politice a měnící se politické konstanty stranictví a volebních 
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systémů změnily tradiční politický diskurs. Politika je tedy chápaný jako vnější efekt, 

divadelní představení, které nahradilo tradiční kanály komunikace mezi politikem a 

voličem. Zásadní je rám obrazu, jeho provedení, formát, samotné plátno odráží 

momentální hladiny nabídky a poptávky, aby bylo zítra přemalováno podle aktuální 

potřeby. V třetí verzi je to Kolonizovaná politika- cimrmanovský úkrok stranou.  

V knize Media Democracy se Thomas Meyer odklání jak od pluralistického diskursu, 

tak od stěžejních idejí konstruktivistů. Na rozdíl od konstruktivistů věří, že existuje 

mediální i politická logika, mezi kterými stojí zeď. Druhým dechem ale dodává, že 

mediální logika politickou krajinu kolonizuje, že cihly z oné zdi, která je dělí, pomalu 

mizí. Tato mediální logika má dva filtry: první představuje selekci samotných zpráv, 

druhým je způsob, jakým se narativní schémata promítají do politiky. Politika se 

odehrává na jevišti, politici jsou herci, kteří více či méně profesionálně přeříkávají před 

kritickém publikem naučené role. Zásadním projektem politiky je příběh, politik bez 

příběhu je muž bez budoucnosti. Politika pak přejímá modely, koncepty a logiku médií. 

Zároveň ale zůstává důsledně mimo konstruktivistickou transformaci. A konečně 

v čtvrtém náhledu je to znovuobjevená politika – návrat ztraceného syna. Nicholas 

Garnham, sociální vědec, který koketuje se strukturalismem, analyzuje úlohu médií 

v kontextu sociálních proměn a transformace společnosti, strukturních proměn komunit 

a vzájemných vztahů společnosti, politiky a mediálního světa. Např. pojem 

„vyprazdňování“ politické komunikace chápe jako mylný, protože takový pojem 

předpokládá nějaký předchozí ideální model „inteligentní, uvědomělé, sofistikované“ 

politické komunikace. Primárním konceptem, na který se Garnham orientuje, je moc. 

Nikoli ale moc stran či jednotlivců, ale moc pravidel, regulace a nařízení. Zatímco 

většinu mediálních vědců a politologů zajímá moc v úzce politickém smyslu (ačkoli se 

objevují pokusy moc charakterizovat- viz tři dimenze moci podle Lukese)
118

, Garnham 

se orientuje na moc strukturální. 
119

       

Pokud politiku chápeme jako činnost politických aktérů, která směřuje k získání 

moci a podílu na správě věcí veřejných, pak usilování o moc může vést po různých 

typech trajektorie. Je to zásadní pro to uvědomit si, že různé diskursy a vztahy mezi 

médii a politikou pokojně koexistují vedle sebe, aniž by jeden zvítězil nad druhým.
120
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Proto se pokusím tyto trajektorie projektovat a popsat, jak se projevují u politických  

aktérů a médií.  V rámci konkrétní analýzy tedy nabízím určitou typologii politiků podle 

jejich vstupu do politiky a využívání médií.   

 

a) trajektorie A (dlouhodobá, lineární, kauzální, cílená) 

 

Občan s politickými ambicemi pan Vomáčka, který vstoupí do místní organizace 

politické strany, musí nejprve přesvědčit své spolustraníky a voliče na lokální úrovni, že 

má potřebné schopnosti a znalosti. Je-li úspěšný, posléze postupuje po stranické 

pyramidě a časem se dostane se od obecních chodníků a veřejné zeleně do velké 

politiky. Základním politickým zdrojem je on sám, případně politický sociální kapitál, 

které si na této úrovni vytvoří. Na počátku své cesty je veden politickou logikou, na 

úrovni starosty začne využívat média, ale veden stále politickou logikou (využívá 

mediálních kanálů, ale nedochází k internalizaci mediální logiky.) Ve velké politice 

nicméně tento typ často pochopí, že jeho voliči již nejsou množinou, kterou definuje 

obdiv k uklizeným chodníkům, respekt k organizaci karnevalu pro děti a jeho 

vůdcovským schopnostem při povodních. Náhle si uvědomí, že fundamentálním 

činitelem pro jeho politickou kariéru je jedna vytržená věta v Televizních novinách, 

která jej navždy znemožní, nebo naopak vynese na politický Olymp. V takové chvíli 

může dojít k vnějšímu přijetí mediální logiky a světlo televizních kamer definuje jeho 

novou politickou identitu. Jde o přirozenou adaptaci na nový terén, v němž by bez 

mediální stínohry nepřežil. Protože jeho práce (např. v několikasethlavém 

zákonodárném sboru) není vidět, musí být viděn on sám. Z homo politicus se stává 

homo politicus-mediatus, tvor, který si je často vědom svých politických kořenů a 

ideálů, ale vědomě využívá média jako nástroj sebepropagace v rámci pudu politické 

sebezáchovy. Nelze ale mluvit o internalizaci mediální logiky, politika je ale 

nepochybně transformována tím, že si političtí aktéři uvědomují, že média potřebují a že 

v rámci mediálního potravního řetězce jim musí něco předhodit, aby se sami nestali 

kořistí. Mediální strategie je ale pouze vnější fasáda, ochranný skafandr, který je nutný 

kvůli vnějšímu tlaku navléct, ale na úrovni politické komunikace se stále takový politik 

snaží svému voliči sdělit alespoň základní ideje (dlouhá vybroušená souvětí plná 

intelektuálních odkazů totiž editor v novinách či v televizním zpravodajství nemilosrdně 

prostříhá).  
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b) trajektorie B (krátkodobá- nahodilá, infiltrace showbusinessu)  

 

Dalším typem politika je politik objevený, který se zjeví jako betlémská hvězda, 

aby zazářil na politickém nebi. Zpravidla nejde o jedince, který by měl sám primární 

politické ambice, ale byl tzv. uloven, headhuntován. Typickým příkladem může být 

známý hokejista, herec či zpěvák, nebo jiná veřejně známá osobnost, na kterou jsou 

mediální světla upřena kvůli jeho činnosti. Za jeho angažováním v politických 

záležitostech zpravidla stojí politický stratég, který si uvědomuje, že vedle ostřílených 

politických harcovníků je třeba voličům nabídnout návnadu v podobě „nezávislého“ 

kandidáta, kterého už ale v jiné funkci dobře znají z titulních stránek či televizních 

obrazovek. Výhoda takového politického aktéra je v tom, že akceptoval mediální logiku 

např. v rámci show-businessu, umí v mediálních cestách chodit. Bývá často politicky 

naivní a ideologicky zmatený, ale mediálně protřelý, takže se často používá jako 

fotogenická loutka, což ale nemusí to být pravidlem. Politika je těmito mediální 

figurkami kolonizována – a zpravidla si s sebou přinášejí mediální vzorce, které mají 

zásadní dopad na fungování mediální krajiny. Jedním z nich je např. internetové 

fanouškovství a vytváření podpory v rámci online politických komunit, které spojuje 

pouze sympatie k „nové, neokoukané“ tváři či v podmínkách poměrných systémů malé, 

nezávislé straně, která konečně vymete Augiášův chlév a zatočí s korupcí. Vzhledem 

k tomu, že řada etablovaných demokracií má trvale vymezen prostor pro tento typ 

elektorátu, je příchod nové hvězdy nevyhnutelný.  

 

c) trajektorie C (krátkodobá-mediální stratégové, Berlusconi, Železný, Okamura)  

 

Mediální (či jiní podnikatelští) magnáti vstupující do politiky jsou jako mediální 

mamuti, kteří postupují v rámci čistě mediální logiky a chápou politiku v čistě 

marketingovém smyslu, kde prodávají jako produkt sami sebe. Orientují se zpravidla na 

většinové typy voleb, neboť právě tam mají výraznou šanci uspět na veletrhu 

„osobností“. Politika je pro ně často pokračováním ovládnutí světa na jiné úrovni, jindy 

jde čistě o bezpečnostní pojistku, která je má chránit před následky z jejich předchozí 

podnikatelské činnosti. Na voliče útočí mj. tím, že si v politice nepotřebují vydělat a 

existenční nezávislost chápou jako záruku proti korupci. Nepřijímají klasickou 

ideologickou logiku, případný koaliční potenciál je pro ně operace bez ideologických 

znamének, zásadně uvažují stylem nabídka-poptávka. Příznačný je kult osobnosti, 
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vyhraněná a věrná voličská základna, osobitý styl a populistické prostředky.  V tomto 

pojetí je politika skutečně ztracena, přinejlepším skryta pod nánosem pozlátek, 

průzkumů a reklamních spotů. Pro tento typ politické „kariéry“ je vhodnější většinový 

volební systém (USA, Velká Británie se svým jednokolovým většinovým systémem či 

dvoukolový většinový – např. francouzský prezident či český senát). Politik totiž 

v takovém systému nabízí primárně sám sebe, což je z hlediska průměrného voliče 

paradoxně uchopitelnější zboží, než program daňové reformy.  Své voliče nechce 

politickými projevy otrávit, soustředí se tedy na vábivá marketingová hesla, která nic 

bližšího o ideologické pozici neříkají. Politický program zde statuje v roli nového, 

čistého pracího prášku, zázračného léku proti všem špínám světa. Neznamená to však, 

že takoví mediální stratégové jsou politicky zcela inertní, bývají však zcela v duchu 

Machiavelliho tradic stratégové moci, kteří mohou operovat na té straně politického 

spektra, kde je uprázdněné místo. Častý je sklon k populismu a ideologickému 

oportunismu.         

 Existuje pět proměnných, které je třeba zkoumat pod kritickou lupou, abychom 

mohli postihnout alespoň některé aspekty proměn vztahů mezi politikou a médii – 

politická komunikace, propaganda, účinky, proměny demokracie. Není v možnostech 

této práce postihnout složité proměny a nové trendy, je ale třeba říct, že postmoderní 

situace je spojena s rozvolněností, která provází i politické a mediální struktury. 

Znamená to, že různé typy politické komunikace, politických aktérů a demokratické 

veřejnosti v západních demokraciích koexistují, a není tedy možné rozhodnout, zda je 

politika transformována, kolonizována nebo ztracena. Jedinou jistotou zůstává, že média 

jsou mocnou pákou v politickém soukolí, a jejich funkce zprostředkovatele mezi 

politikem a veřejností je v realitě globální vesnice stále zásadnější.    

 Stejně jako existují různé typy politických aktérů, existují i různé typy voličů, 

jak již v 60. letech přehledně na základě empirických dat shrnuli v knize The American 

Voter autoři z Michiganské univerzity Campbell, Converse a Miller. Proto má např. 

každý americký prezidentský kandidát kanály, kterými postihne všechny z nich. Za 

některými musí osobně létat do jejich kostela a hovořit s nimi o imigrační politice, 

jiným adresuje klip s hollywoodskými celebritami, v němž pouze předá poselství naděje 

na změnu (ve stylu Yes, we can Baracka Obamy z  voleb 2004).  

Je na místě být skeptický před otázkami, které cílí na jednoznačnou a 

univerzálně platnou odpověď. Postmoderní politika, které mediální pódium dodává rysy 

showbusinessu, je fascinující mj. tím, že je to chameleon mnoha tváří. Volební 
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demokracie vykazují silně procedurální rysy, široká participace např. v rámci 

internetového zapojení dosud mlčící většiny přináší novou míru aktivismu (např. blogy 

nebo sociální sítě coby občanský žurnalismus), který Caesar ani bratři Grégrové neznali.  

Není třeba propadat marketingovému optimismu, který v laicizaci politiky vidí 

širší demokratickou přístupnost, ani pluralistickým nářkům nad ztraceným veřejným 

diskursem. Média nejsou všemocnou sedmihlavou saní, která vězní skutečnou politiku 

kdesi v jeskyni, a hrají si sama své stínohry na zdi. Média jsou hřištěm, na kterém se 

zpravidla hrají důležité politické mače pro obecenstvo. Političtí aktéři a jejich voliči by 

však neměli rezignovat na kritickou analýzu toho, co média politice přináší a co berou, 

na revizi mediálních pravidel a odmítání mediálních přikázání, která jsou jejich 

politické víře cizí. Pro některé tak je postmoderní politika transformována, pro jiné 

kolonizována, pro další navždy ztracena. Aby se objevila tam, kde ji nikdo nečekal.   

 

4.3 Celebrity 

 

Každý chce být Cary Grant. I já chci být Cary Grantem.   

Cary Grant 

 

Je červencový newyorský den na Times Square. Na turisty obleženém náměstí se 

náhle objeví dobře oblečený mladík, doprovázen dvěma urostlými bodyguardy, a 

fotografové začnou cvakat blesky jako o život. Mladík pomalu prochází ulicí a 

paparazzi jej neúnavně sledují na každém kroku. Pubertální dívky žadoní o společnou 

fotografii, některé z nich si chtějí na hvězdu alespoň sáhnout, muži chválí mladíka jako 

někoho, kdo to ve filmu dotáhne daleko, jiný vypráví o tom, že slyšel jeho první singl a 

je vážně dobrý. Během chvíle je na náměstí třísethlavý dav, který si chce sáhnout na 

svou vysněnou celebritu. Kdo je ten mladý muž? Justin Bieber? Robert Pattinson? 

Pointa je v tom, že nikdo. Obyčejný jednadvacetiletý student univerzity jménem Brett 

Cohen, který si osobní strážce a fotografy najal na inzertním webu Craigslist, aby 

zakusil svých patnáct minut slávy.
121

 Vysvětlil to tím, že jde o sociální experiment, 

který demaskuje paradoxy společnosti posedlé světem celebrit a kulturou veřejného 

obrazu a že chtěl vyzkoušet, zda lze vytvořit celebritu jen tak z ničeho. S pomocí 
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patnáctičlenného týmu tedy vymyslel scénu, v níž si za pomocí těch správných propriet 

a scénáře úspěšně zahrál na celebritu, za kterou se táhl několisethlavý dav.
122

  

Je ironické (a poněkud meta), že člověk, který chtěl demaskovat společnost 

celebrit, se sám jednou z nich díky svému kousku stal. Na druhou stranu i jeho sociální 

experiment ukazuje, že celebrita bez masmédií není nikdo – a naopak, že masmédia (v 

jeho případě falešní paparazzi) z nikoho udělají v několika minutách někoho. 

Psychologicky fascinující je však sledovat reakce kolemjdoucích, které třpyt falešné 

celebrity omámil natolik, že se díky kontaktu s ní cítí zajímaví a vyvolení. (I feel 

special, zvolá dospělý muž, který ukořistil fotografii s předstíraným hrdinou). 
123

 

Zhruba před sto lety se v západní společnosti vynořil nový sociální status, který 

nejprve zakořenil v Americe a Evropě, posléze však získal globální platnost. Celebrita 

se stala další skupinou vysokého statusu, jejíž znaky připomínají starou aristokracii i 

kapitalistické barony. Ale nový status byl jiný, zrodil se z kapitalismu a masmédií 

(neboť celebrita před masmédii neexistovala) a z dynamiky moderních vztahů 

sbližujícího se světa. Celebrita v tomto pojetí je osobou, která požívá značné známosti, 

materiálních i sociálních výhod, při kontaktu s ní se cítí běžný smrtelník poctěn. Tento 

elitní status má vedle četných benefitů i určité nevýhody: izolace plynoucí z místa ve 

světle reflektorů (na vrcholu je každý sám), ztráta soukromí a anonymity a neustálý 

veřejný dohled, kontrola a sledování (anglický  public scrutiny). 
124 

 

Celebrita je někdo, kdo ovládá weberovské charismatické panství, jen má místo 

mikrofonu a shromáždění na náměstí globální megafon na globální půdě. Jedním 

z významných příspěvků do diskuse je práce Daniela Boorstina zabývající se kriticky 

vznikem systému celebrit The Image: The Guide to Pseudoevents in America. Práce 

poprvé vyšla v roce 1962 a přesvědčivě popisuje zrod celebrit a odklon od tradičních 

veřejných hrdinů. Boorstinův přístup k systému celebrit je značně skeptický: kritizuje, 

že společnost se stala společností iluzí, pseudoudálostí, které jsou pouhým stínem 

skutečných událostí. A stejně jako existují pseudoudálosti, existují i pseudolidé, jejichž 

samotná existence je založena na scénáři, dramatické scéně a výpravě. Zatímco celebrita 

                                                 
122

 CHANEY, Jen. Brett Cohen: the New Yorker who pretended to be famous and is now a little famous 

because of it. . In: Washington Post Online [online] 23. 8. 2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: 

http://www.washingtonpost.com/blogs/celebritology/post/brett-cohen-the-new-yorker-who-pretended-to-

be-famous-and-is-now-a-little-famous-because-of-it/2012/08/23/2c856ebc-ed5c-11e1-b09d-

07d971dee30a_blog.html  
123

 Fake celebrity pranks New York City. In YouTube. Dostupné z:  

http://www.youtube.com/watch?v=XYU1a0lTTTw 

124 KURZMAN, Charles. et alien: Celebrity Status.  Sociological Theory. 12/ 2007, volume  25, strany 

347–367. 

http://www.washingtonpost.com/blogs/celebritology/post/brett-cohen-the-new-yorker-who-pretended-to-be-famous-and-is-now-a-little-famous-because-of-it/2012/08/23/2c856ebc-ed5c-11e1-b09d-07d971dee30a_blog.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/celebritology/post/brett-cohen-the-new-yorker-who-pretended-to-be-famous-and-is-now-a-little-famous-because-of-it/2012/08/23/2c856ebc-ed5c-11e1-b09d-07d971dee30a_blog.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/celebritology/post/brett-cohen-the-new-yorker-who-pretended-to-be-famous-and-is-now-a-little-famous-because-of-it/2012/08/23/2c856ebc-ed5c-11e1-b09d-07d971dee30a_blog.html
http://www.youtube.com/watch?v=XYU1a0lTTTw


   

 

56 

  

jako typus se rozmnožila, opravdoví hrdinové jsou na vymření. Sláva dříve přicházela 

pomalu a postupovala pozvolna, aby se stala proslulostí kvůli velikosti činů, zatímco 

dnešní sláva (v šedesátých letech) není slávou, ale známostí. Celebrita je, poznamenal, 

známá proto, že je známá. Boorstin se domnívá, že tento jev se objevil až s masmédii, 

která mají schopnost celebritu vykouzlit i zničit doslova přes noc. Boorstin však před 

dominancí světa celebrit důsledně varuje. Amerika totiž podle něj ztrácí kontakt nejen 

s realitou, ale i s duchovním základem, který Američany provázel celou jejich historií. 

Ideje však byly podle něj nahrazeny povrchními obrázky a slova obrazem. 
125

   

 Ne náhodou Boorstinova kritika společnosti spektáklu a obrazů vyšla nedlouho 

po zvolení JFK prezidentem. Boorstin tvrdí, že celebritou naší doby se může stát 

kdokoliv, zatímco hrdinou doby minulé se mohl stát jen člověk, který vykonal něco 

velkého. V jeho konzervativní nostalgické kritice intelektuálního aristokrata však hraje 

minulost roli absolutně čistý ráj, kde bylo všechno v pořádku a kde se nevyskytovaly 

prázdné celebrity, ale pouze opravdoví hrdinové. Boorstin není ve svém elitářském 

postoji k masové kultuře a systému celebritu osamocen. Celá řada myslitelů jako 

Walker, Schickel, Gitlin nebo Postman je ke kultuře celebrit kritická. Jedním z důvodů 

je to, že kategorie celebrity zásadně rozšířila koncept slávy, takže už nezrcadlí 

schopnosti, dovednosti či významné skutky a dosažené úspěchy, ale úspěch bez 

asociace se skutečnou prací či činností. Oslavování v krátkodobém rytmu tak nahradilo 

dlouhotrvající uznání skutečných věcí, hodnoty veřejné sféry se prolnuly s komerční 

kulturou a zábavním průmyslem, takže následně politici i celebrity sdílejí stejné 

hodnoty a normy mediovaného diskursu a hradby mezi kategoriemi se bortí. Celebrity 

mají rovněž zcela zásadní moc, pomocí tiskové armády svých publicistů, asistentů a 

imagemakerů, mohou manipulovat se svým veřejným obrazem.
 126

  

Je však skutečně takový rozdíl mezi Shakespearem a Stevenem Spielbergem, 

mezi Churchillem a Napoleonem? Není snad kultura celebrit jen momentálním 

vyjádřením toho, čemu Němci říkají Zeitgeist? Nebo skutečně vznikají nové normy, 

kódy a standardy, které před mediální érou celebrit neexistovaly? V charakterizaci 

Umberta Eca by Boorstin a jeho kolegové, co se vztahu k masové kultuře a kultuře 

celebrit, patřili do skupiny skeptiků. Nesmíme však zapomínat ani na druhou stranu 

barikády, na těšitele, obhájce masové kultury, kteří reprezentují náhled, že kultura 
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celebrit je proces vedoucí ke společenské rovnosti a demokratizaci vyspělé společnosti, 

vrchol tržního přístupu, který je umožněn vzestupem masmédií. Další obhajoba je 

obhajobou lidovosti, protože umožňuje publiku, aby rozhodlo, kdo se celebritou stane, 

např. v pořadech jako Pop Idol nebo Big Brother, v němž se televizní publikum stává de 

facto voličským tělesem budoucích celebrit. Zároveň je možné, aby se celebritou stal 

každý. Internet a jeho komunikační kanály jako blogy či YouTube jsou dalším 

prostředím, kde se každý může stát celebritou, aniž by musel překonávat složité 

ekonomické překážky, pokud by chtěl knihu vydat u nakladatele nebo album u 

hudebního vydavatelství. To je příležitost, aby obyčejný člověk získal svých 

warholovských 15 minut slávy. V rámci tohoto diskursu je sláva založena na odměně za 

sebezlepšování a seberozvíjení, výrazem pokroku v tradici amerického selfmademana, 

nikoli důsledek hierarchie, moci a elitářských sítí. Celebrita je v tomto pojetí „dobrá“, 

protože má zvláštní individuální kvalitu, aniž by to musel být talent. Může být vzorem 

pro ostatní, protože vyhrál talentovou soutěž, ačkoli je starý, tlustý nebo ošklivý. Je 

však třeba říci, že tuto populistickou linii interpretace převážně zaujímají mediální 

magnáti a editoři bulváru, tedy lidé, pro které je systém celebrit dojná kráva.          

Vraťme se k citátu Caryho Granta z úvodu. Grant se narodil jako prostý britský 

chlapec Archibald Leach
127

 a i na vrcholu své hollywoodské kariéry si uvědomoval 

propast mezi svým dokonalým obrazem hollywoodské hvězdy a jím samým, který na 

podobnou dokonalost marně aspiroval. Neznamená to nic jiného, než že i ty největší 

celebrity jsou stále lidskou bytostí z masa a kostí, která je leckdy překvapena, že veřejný 

odraz jejich existence je silnější, než existence sama, proto se sami cítí odcizeni, jakoby 

mediální ikona byla jen cizí tváří ve vlastním zrcadle.  

Internet navíc jednu věc týkající se geneze celebrit zásadně proměnil: jak si 

povšiml Nick Hornby v románu Juliet, Naked, internet způsobil, že nikdo jednou známý 

už nebude zapomenut, vždy bude mít profil na Wikipedii, videa na YouTube, skupinku 

fanoušků na internetovém foru, kteří budou konverzovat o zapomenutém muzikantovi 

středně známé skupiny z poloviny sedmdesátých let.
128

 Internet tedy posunul koncept 

patnácti minut slávy (či hanby) na patnáct minut slávy v nekonečné smyčce, protože na 

rozdíl od tisku či televize internet nepracuje kontinuálně a „čas“ přetáčí. 
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5. Fotografie a média v kontextu práva na 

soukromí 

 

Nejprve je třeba předeslat, že tato práce vzhledem k omezenému rozsahu 

nemůže mít ambice komplexně analyzovat specifika žánru novinářské fotografie, vývoj 

obrazové žurnalistiky nebo sociální aspekty obrazového zpravodajství. Fotografie v 

analytické části primárně slouží jako důkazní materiál a užitečný nástroj zkoumání při 

hledání odpovědí na to, zda a jak média narušují soukromí.  Na rozdíl od 

problematických aspektů textového žurnalismu, který spíše ohrožuje dobrou pověst 

jedince v rámci konfliktu s ochranou osobnosti, fotografie vzhledem ke své podstatě 

koliduje především s právem na soukromí.    

 

5.1 Fotografie v historickém zrcadle 

 

Od dávnověku se lidé snažili vymyslet způsob, jak co nejvěrohodněji zachytit 

události kolem a zmrazit je do materiální podoby. Vynález fotografie však nebyl 

ojedinělým počinem jediného muže, je spojen se jmény jako Jacques Daguerre, J. N. 

Niepce a Henry Talbot, s pojmy jako camera obscura, daguerrotypie či kalotypie. 
129

 

Prvotní fáze fotožurnalismu se začala psát nedlouho po počátcích tisku, v zárodcích 

typografické kultury, kdy fotografie byly vnímány podobně jako výtvarné malby. 

V dalším období se začaly včleňovat do žurnalistiky a existovaly paralelně vedle textu, 

aniž by s ním komunikovaly. Noviny The New York Times počaly tisknout fotografie 

v roce 1896, brzy se přidaly prakticky všechny noviny.  Pravým obsahem se však 

fotografie staly až na přelomu 30. let minulého století. Nové fotoaparáty byly lehčí, 

rychlejší a výkonnější, počet fotografií prudce stoupl a obrázky začaly být stejně 

významné jako text, coby samostatný narativní činitel.
130 
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Od třicátých do padesátých let 20. století se píše zlatá éra obrazové žurnalistiky. 

Předtím totiž obraz jen sloužil textu a dominantním sdělením bylo psané slovo. Poté ale 

přišel v roce 1936 časopis Life, život v obrazech, který toto základní poselství postavil 

vzhůru nohama – text byl sekundární, zásadním se stal obraz. Jména jako Robert Capa a 

Alfred Eistenstadt se stala pojmy, Capa později založil známou agenturu Magnum. 

Sláva obrazu bez dynamiky však neměla dlouhého trvání: počátkem padesátých let se 

publikum obrátilo od stacionárních obrázků k obrázkům pohyblivým: televizi. 

Fragmentarizace médií a později raketový nástup internetu zasadil tisku a klasickému 

fotožurnalismu obrazových magazínů smrtelnou ránu.
131

     

 Pro Marshalla McLuhana je fotografie veřejným domem beze stěn, další extenzí 

našeho bytí. Fotografické momentky nehybných lidských pozic totiž podle McLuhana 

přinesly zájem o fyzické a psychické pozice, věk fotografie se stal věkem pantomimy, 

gesta a tance. Fotografie rovněž umí odhalit strukturu pohybu, jako např, u ptačího letu, 

díky absolutnímu zpomalení a zrušení času. McLuhan si povšiml i dalších formujících 

funkcí a důsledků fotografie, např. pro malířství, obchodní svět, sportovní události či 

cestování a analyzuje vizuální hodnotu, kterou fotografie má. Zatímco záznam hlasu je 

lidem nepříjemný, fotografie je bezpečným světem anestezie.
132

    

Významnými referenčními texty pro interpretaci fotografie jako fenoménu a 

žánru jsou zejména práce německého filozofa a kritika Waltera Benjamina, Siegfrieda 

Kracauera a Gisele Freund, které před odchodem z nacistického Německa spojovalo 

intelektuální prostředí tzv. frankfurtské školy, věnovali se zejména analýze 

industrializace a vývoji fotografie jako projevu vzestupu buržoazie.
133

 

Zásadní reflexe přišla v sedmdesátých létech s pracemi Susan Sontag a Rolanda 

Barchese. Ve svých ceněných esejích On Photography Sontag zkoumá vztah mezi 

fotografem a fotografovaným, podstatu i účinky fotografie. Dochází k závěru, že 

fotografie jsou jakési memento mori. Udělat snímek znamená obsáhnout v jednom 

okamžiku smrtelnost, zranitelnost a neustálou proměnlivost někoho jiného. Právě tím, 

že fotografie vyřízne jediný moment a nechá jej zamrznout. Čas umírá každou vteřinou, 

zatímco fotografie je věčná. Proces fotografie však v sobě obsahuje něco násilného, 

prvek podrobení lidské existence do podoby pouhého objektu, který lze symbolicky 
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vlastnit. Fotografovat znamená mít moc. I obrazy, které skutečnost zásadně idealizují 

(např. žánr módní fotografie), v sobě mají implicitně skrytou agresivitu vůči objektu. 

Fotoaparát je metaforou střelné zbraně, fotografovat někoho znamená pomalu jej 

ovládat a posléze sprovodit ze světa. Všímá si rovněž jedné důležité vlastnosti 

fotografie: je důkazem něčeho, o čem slyšíme, ale pochybujeme, o čem čteme, ale čemu 

nevěříme, dokud to nevidíme. Fotografie je svědek, že někdo existoval, že se něco stalo, 

nositel vizuální paměti. Kdo je tedy fotograf? Bez ohledu na žánr a zaměření bytostný 

voyeur, který podobně jako hlavní postava v Hitchcockově Oknu do dvora prožívá dění 

prostřednictvím fotooptiky. Fotografie je primárně nezásahová, fotograf je pozorovatel, 

jehož distančním prvkem je právě fotoaparát. Proto část hrůzy nad válečnými fotkami 

tkví v tom, že fotografové často v dilematu smrt nebo fotografie volí to druhé, nebo 

mlčenlivě přihlížejí zrůdnému, ale zajímavému dění. Podobně jako u sexuálních 

voyeurů však fotografie podle Sontag není pasivním pozorováním, minimálně mlčenlivě 

v sobě obsahuje souhlas s děním, přání zachovat zajímavý status quo, než se podaří 

pomocí „kouzelné skřínky“ udělat dobrou fotografii.
134  

   

Dalším zásadním referenčním textem je práce francouzského filozofa Rolanda 

Barchese Světlá komora. Poznámka k fotografii, v níž aplikuje svůj sémiotický přístup a 

chápe fotografii nejen jako produkt kultury, ale rovněž i coby objekt fascinace. Odlišuje 

dvě dimenze fotografie- studium, které odráží veřejnou kulturní dimenzi, a punctum, jež 

je soukromou a subjektivní komunikací s pamětí  a vědomím jedince. 
135

   

Jedním z vůdčích témat fotografického diskursu bývá rovněž otázka, zda 

fotografie zobrazuje pravdu, zda je přímým svědkem událostí. K tomu se vážou diskuze 

o celebritách upravených Photoshopem k nepoznání, o manipulaci záběru, o válečných 

fotografiích, jež byly vystavěny jako dokonalá dramatická scéna, o ikonických 

záběrech, u nichž publikum desítky let věřilo, že šlo o osudovou náhodu, ale ve 

skutečnosti byl scénář fotografie dokonale zinscenován a odehrán.
136

    

 Filip Láb a Pavel Turek v práci Fotografie po fotografii uvádí, že základním 

rysem fotografie je od doby jejího vzniku schopnost maximálně realistického zobrazení 

a její důvěryhodnost je vysoká, zejména díky mechanickému strojovému zpracování, je 

tedy fyzikálním otiskem reality, má status super-oka. Tato konstantní důvěra ve 
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fotografii však počala erodovat s nástupem digitalizace a možností zásahu do 

základních stavebních prvků fotografie. Fotografie však byla produktem modernity a 

hledání jediné Pravdy, v postmoderní rozvolněné sféře žijeme v éře pluralitních pravd a 

tzv. post-fotografie, jinými slovy, říše absolutna se transformovala v říši relativna.
137

 

Jaké má tato (r)evoluce důsledky pro fotožurnalismus? Filip Láb a Alena Lábová píší 

v knize Soumrak fotožurnalismu o proměně fotografického světa zpravodajství, 

technikách manipulace digitální fotografie a za pomocí případových studií 

manipulovaných fotografií analyzují přerod fotožurnalismu k fotomanipulaci. 
138

 

V této práci nicméně není zkoumána realističnost ani důvěryhodnost fotografie, 

ale konflikt mezi právem na soukromí a svobodou médií, u analýzy fotografií je tedy 

předpokládána základní pravdivost, která odpovídá narušení soukromí.  

 

5.2 Fotografie a právo 

 

Fotografie jakožto zvláštní a svébytný projev svobody projevu vždy stály 

v popředí zájmu práva. Mají totiž deskriptivní moc, aniž by musely děj či postavy 

opisovat v dlouhých souvětích, aniž by se pouštěly do složitých analýz a 

konstruktivních argumentů. Fotografie je totiž, na rozdíl od verbálních zpráv a 

komentářů, přímým svědkem světa a jeho aktérů, a proto často také přímým narušitelem 

soukromí. Novinářská fotografie je němým, ale přesto dokonale výmluvným svědkem 

událostí a lidských životů, nabízí zamrznutí a zpřítomnění reality, a co víc, nabízí 

fotografickou „pravdu“, historickou paměť. 
139

 Milan Kundera v této souvislosti 

poznamenal, že naše paměť netočí, ale fotografuje, ozáří kus reality bleskem a zbytek 

zmizí ve tmě.  Stranou nyní ponechávám případy, kdy jsou fotografie výrazně 

upravované či retušované, nebo dokonce fotomontáže. Je však třeba rovněž 

poznamenat, že už samotným výběrem, co, koho, jak, kdy a v čem fotografovat dochází 

k podstatnému zkreslení reality, k zásadní redukci světa. Nelze tedy vnímat novinářskou 
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fotografii jako plastický (a reprezentativní) obraz událostí, ale jako hemingwayovskou 

špičku ledovce.
140

     

Existuje mnoho důvodů, proč jsou fotografie mocnou a výbušnou zbraní, a to i 

na globální úrovni. Obrázkům je na rozdíl od slov ihned rozumět, nevyžadují překlad, 

nestaví intelektuální hráze jako složité texty a cizí slova. Fotografie jsou univerzálně 

srozumitelné, rozumí jim analfabet i intelektuál z Cambridge. Nelze však na druhou 

stranu zapomínat, že i fotografie se nemůže oprostit od svých společenských a 

geopolitických predispozic. I fotografie obsahuje kulturní kódy, je vnímána v určitém 

kontextu (typ média, komentář k fotografii či její název), různé země mají různé tradice 

novinařiny a fotografického žánru, i toho, co je přípustné publikovat, a co už nikoliv. 

Obecné rychlé porozumění však nepochybně představuje ekonomickou výhodu pro 

fotografy, kteří na rozdíl od svých píšících kolegů nemusí svůj produkt překládat a 

mohou jej během několika minut prodat jakémukoli světovému médiu či agentuře. 

Fotografovaný objekt má naopak, zejména v době internetu, jen malou šanci, že by 

fotografie, jež se globálně rozšířila, zmizela z veřejného spektáklu.    

  Jak fotografie narušuje soukromí? Především na rozdíl od dalších novinářských 

žánrů často není potřeba žádné aktivní spolupráce objektu. Zatímco rozhovor čerpá 

z ochoty individua vyjevit své názory danému médiu a komentář velmi často analyzuje 

určitou veřejnou činnost, fotografie může vzniknout, aniž by o tom fotografovaný věděl. 

Fotografie je drobným střípkem v životě individua, částečkou reality vytrženou 

z kontextu bytí. Příkladem může být využití teleobjektivu v nedávné kauze fotografií 

vévodkyně Catherine, manželky korunního prince Williama. Fotografovaný často ani 

nemůže tušit, že je sledován, a zda se jeho život objeví v novinách či na internetu.     

Problematický je však tento konflikt i pro fotoreportéry a fotografy. 

Fotografování veřejných osob totiž často vyžaduje skloubení neobyčejné trpělivosti 

(čekání na ten správný záběr, kontext, světlo) a zároveň rychlosti reakce (ten kýžený 

okamžik trvá často velmi krátce a není zde prostor pro složitou analýzu situace, 

v rozhodování tedy hraje značnou roli instinkt).  

Základním obecným východiskem je veřejný prostor. Z právního hlediska platí, 

že na veřejných místech (public forum rule) může každý pořizovat fotografie dle svého 

uvážení, pokud to např. nevylučuje doprava nebo probíhající policejní akce. Některá 

místa naopak z povahy svého účelu intimitu vyžadují: převlékárny, šatny, toalety, 
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nemocniční prostory.
141

 Nelze rovněž zapomenout, že existují dvě odlišné fáze: proces 

samotného fotografování a následné publikování fotografie v médiích či jiná forma 

zveřejnění. Zatímco krátkodobě o verdiktu nad uveřejněním rozhoduje editor či 

šéfredaktor (v některých případech pak majitel listu), dlouhodobý osud fotografií se 

často rozhoduje až v soudní síni. Ačkoliv se právní režimy mezi zeměmi 

euroatlantického okruhu liší, obecně lze říci, že i pro pořizování fotografií jsou právně 

narýsovány určité nepřekročitelné hranice. Podobně jako u jiných typů svobody projevu 

jsou to často důležité zájmy společnosti, které ji chrání – ochrana bezpečnosti státu či 

mravní aspekt (např. zákaz fotografií s tematikou dětské pornografie, zákaz 

fotografování vojenských objektů) či kolize s právem na soukromí, kdy se 

fotografovaný objekt brání fotografování nebo zveřejnění již existující fotografie.  

 

5.3 Paparazzi kultura v době, kdy je každý 

paparazzi 

 

Víš, já si vzpomínám na své dětství: když tehdy chtěl někdo někoho vyfotografovat, ptal 

se ho na dovolení. I když jsem byla dítě, tak se mě dospělí ptali, holčičko, můžeme si 

udělat snímek? A pak se jednoho dne přestali ptát. Právo kamery bylo povýšeno nad 

všechna ostatní práva, a tím se všechno, úplně všechno změnilo. 

Milan Kundera, Nesmrtelnost 

 

Slovo paparazzi pochází z italštiny a vyjadřuje plurál pro otravný hmyz. Termín 

paparazzi pochází z Felliniho filmu Sladký život (La dolce vita), kde se přítel hlavního 

hrdiny, fotograf celebrit, jmenoval Paparazzo.
142

 Paparazzi je obecně i v rámci 

žurnalistiky opovrhovaným tvorem, vyskytující se na ulicích New Yorku či Los 

Angeles, francouzské riviéře či mondénním alpském středisku, aby vyfotil Brada Pitta, 

který si jde koupit mrkev, a dostal za to bohatě zaplaceno. Jako jde moucha za světlem, 

paparazzi následují celebritu. Paparazzi je ve veřejném diskursu vnímán jako zabiják 

soukromí a fotoaparát je v éře masmédií zbraní hromadného ničení, která může vést až 
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k tragickým následkům, a to jak pro objekt (mučednický mýtus pronásledované 

princezny Diany), tak pro fotografa (případ paparazza, který za svou touhu ulovit 

snímek Justina Biebera zaplatil životem). 
143

Obě události vyvolaly veřejnou diskusi o 

paparazzi a celebritách.  

Paparazzi fotografie je podle Carol Squirs jakýsi hybrid fotožurnalismu, 

dokumentární fotografie, žánru street photography, reklamní fotografie a dalších žánrů 

jako surveillance photography. Z podstaty je paparazzi fotografie mimo linie tradiční 

nerušivé fotografie a svým naturelem se blíží k dokumentární či válečné fotografii, s tím 

rozdílem, že paparazzi fotografie ne vždy sledují aspekt informování o událostech a 

věcech veřejného zájmu, motivace tedy není umělecká, zpravodajská nebo sociální, ale 

primárně finanční. Lze také říct, že jde o vizuální formu drbů.144 Velmi zajímavou 

výpovědí z terénu, z druhé strany barikády, představuje reportáž s esejistickými prvky  

fotografa Johna Richardsona v Esquire z roku 1998, s všeříkajícím názvem I, 

Stalkerazzi. Prominentní fotograf hvězd v něm přibližuje mnohé praktické aspekty, 

komické momenty a sporné  elementy práce fotografického dělníka na lovu krátce po 

Dianině smrti v Paříži. Přestože jeho pohled je nutně profesně zatížený, je zřejmé, že 

svou práci umí neotřele reflektovat. 
145

  

Podobně je tomu rovněž v knize bývalého fotoeditora New York Times a 

časopisu Life Petera Howea Paparazzi, v níž se známí paparazzi včetně proslulého 

Rona Gallely vyjadřují ke svému řemeslu a poskytují tak možnost podívat se na 

problém optikou lovce, nikoliv kořisti. Reflektují např. problém odmítnutí, soudních 

zákazů, macho dimenzi profese, detektivní povahu jejich práce, rozdíly mezi evropským 

a americkým režimem nebo tři zásadní fotografické hodnoty: peníze, sex a krev. 

Zdůvodnění prominentních paparazzi, proč je narušování soukromí v pořádku, se váže 

zejména na veřejný život veřejných osob (popření práva na soukromí celebrit), finanční 

motivaci nebo tvrzení, že celebrity fotografovány být chtějí a pomáhá jim to v jejich 

kariéře. Přestože je kniha obhajobou profese s notoricky špatnou pověstí, přináší 
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zajímavý úhel pohledu přímo z terénu a klade otázky, které by laika bez fotografických 

zkušeností z honby za celebritami pravděpodobně nenapadly. 
146

  

Alternativní teoretický náhled mimo profesní zkušenosti i mainstreamový 

moralizující proud předkládá ve své práci Andrew Mendelson. Varuje před tím, 

abychom slepě následovali běžnou linii pohádkového mýtu „lotr paparazzi, který 

urputně pronásleduje své nevinné oběti a narušuje jejich právo na soukromí, přičemž 

dochází k bastardizaci svobody tisku“ a nastiňuje další možné perspektivy, které nejsou 

založeny na konfliktu individuálních práv, ale na konceptu moci celebrity a na možnosti 

nahlížet na paparazzi jako na investigativce, kteří odhalují „pravdu“ o celebritě. 

Celebrita má podle něj obrovskou společenskou a ekonomickou moc a její právo na 

soukromí je často jen zástěrkou, která maskuje monopol na kontrolu veřejného obrazu. 

147
 Mendelson argumentuje, že na konflikt paparazzi versus celebrita lze nahlížet rovněž 

jako na boj o kontrolu nad poselstvím, které mediální publikum dostane, boj o moc a 

kontrolu nad public image, veřejným obrazem. Chybou, kterou se podle něj většina 

účastníků diskursu dělá, je ta empatická optika, přes kterou se na problém „ubohé 

pronásledované“ celebrity díváme. Mendelson tuto empatii odmítá s tím, že není na 

místě představovat si, jak bychom se cítili my, protože celebrity nejsou lidé jako my, 

tedy že sama empatická rovina je postavena na chybné premise. Celebrity totiž často ze 

spolupráce s médii a exploatace svého soukromí v nejrůznějších talk-show těží a žijí, a 

je to pro ně oboustranně výhodný symbiotický vztah. Mendelson dochází k závěru, že 

celebrity jsou ochotny poskytnout přesně ten obraz soukromého života, který chtějí. 

Nejde jim tedy o zásah do soukromí, ale o to, jak je jejich soukromí prezentováno mimo 

jejich přímou kontrolu. Postuluje rovněž, že na fenoménu paparazzi jsme všichni coby 

konzumenti spolupachatelé. 
148

  

Nelze totiž zavírat oči před tím, že v době Twitteru, Facebooku a poměrně 

kvalitních fotoaparátů v mobilních telefonech může být každý z nás dnes potenciální 

paparazzi či stalkerazzi. Existují i služby jako People Paparazzi, kteří povzbuzují běžné 

občany, aby za nemalou sumu ulovili vzácnou kořist a podíleli se tak na globálním 

safari celebrit. Časopis People má např. hashtag na sociální síti Twitter „CITA“, kterou 

má běžný uživatel označit fotografii nebo informaci, kde potkal celebritu. Sbírání 
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celebrit je tak podobno lovení vzácných brouků. Hvězdným fotografům celebrit se tedy 

s nástupem všudypřítomného fotoaparátu a internetu zrodily davy amatérské mobilní 

konkurence, osamělého střelce
149

 nahrazují davy bezejmenných střelců. V listopadu 

2012 např. uživatelka Twitteru s nickem Tsvetana vložila na Twitter nekvalitní 

fotografii pořízenou mobilem, na níž byl jakýsi spící mladý muž. Tuto fotografii poslala 

magazínu o celebritách People a sdělila, že se jedná o Harryho Connicka jr, který právě 

spí na letu z Orlanda do New Yorku. 
150

 

Třebaže Mendelsonovu radikální interpretaci fenoménu paparazzi je obtížné 

přijmout, je pro další práci užitečná. Při zkoumání konkrétních fotografií je vždy třeba 

analyzovat případ s odstupem, oprostit se od úzkých škatulek a černobílé právní 

doktríny parazitismu a nezapomínat, že i škatulky paparazzo-investigativec mohou být i 

v rámci jednoho fotografického lovu proměnlivé. Je na místě také uvažovat, do jaké 

míry lze u celebrit a paparazzi uvažovat o jakési smlouvě, která je vystavěna na kalkulu 

souhlasu, na vzájemné spolupráci, protože stejně jako paparazzi potřebuje svou hvězdu, 

některé hvězdy rovněž potřebují k získání či udržení své mediální pozice malého muže 

s velkým objektivem. Proto je na místě pečlivě rozlišovat, zda celebrita či veřejně činná 

osoba má na ochraně svého soukromí zájem a aktivně podniká kroky k jeho zachování, 

nebo zda jde o celebritu žijící s paparazzi ve vzájemně prospěšné symbióze. 

 

5.4 Mýtus soukromí, fotografie jako umělecký žánr 

a tzv. privátní osoby 

 

Obrátila pár listů a uviděla nahé lidi na pláži, velký titulek Prázdninové fotografie, 

které nenajdete ve vzpomínkovém albu Buckinghamu a krátký text se závěrečnou větou: 

„…a byl tam fotograf, takže se ještě jednou princezna octne v popředí scény vinou svých 

styků." A byl tam fotograf. Všude je fotograf. Fotograf schovaný za křovím. Fotograf 

převlečený za chromého žebráka. Všude je oko. Všude je objektiv. Myslila na sestru 

anglické královny a řekla si, že dnes je Boží oko nahrazeno kamerou. Oko jednoho je 

nahrazeno očima všech. Život se změnil v jeden jediný partúz, jak se říká ve Francii 

orgiím, v partúz, na kterém se všichni podílejí. Všichni mohou vidět nahou anglickou 

                                                 
149

 Toto propojení má i svůj lingvistický odraz. V angličtině se sloveso shoot používá jak ve významu 

střílet, tak fotografovat.  
150

TSvet1. In: Twitter [online]. [cit. 2012-12-26]. Dostupné z: https://twitter.com/tsvet1  

https://twitter.com/tsvet1


   

 

67 

  

princeznu slavící na subtropické pláži narozeniny. Kamera se zdánlivě zajímá jen o 

slavné lidi, ale stačí, aby nedaleko od vás spadlo letadlo, z vaší košile se zvedly 

plameny, a rázem jste i vy slavní a zahrnuti do všeobecného partúzu, který nemá nic 

společného s rozkoší a dává jen všem slavnostně na vědomí, že se nemají kam schovat a 

jsou dáni napospas každý každému. 

Milan Kundera, Nesmrtelnost 

 

Žijeme v éře mediovaného voyeurismu
151

, v němž je třeba se ptát, zda vůbec 

ještě existují z hlediska fotografie zcela soukromé osoby? Ačkoliv cílem této části práce 

je zkoumat konflikt mezi svobodou projevu médií a právem na soukromím veřejných 

osob, je potřebné ještě stručně popsat, jak se konstruuje právo na soukromí tzv. 

privátních osob, které nespadají do kategorie veřejných osob.  

I v případě soukromých osob platí, že ve zcela veřejné zóně (např. na ulici) 

mohou být tyto osoby fotografovány, např. pro umělecké či zpravodajské účely (tzv. 

umělecká či zpravodajská legální licence). V knize The Civil Contract of Photography 

z roku 2008 Ariella Azoulay popisuje jakousi nepsanou smlouvu pro tzv. street 

photography, pouliční fotografování, v němž se pohybuje fotograf, jeho objekt a 

přihlížející. Tento fotografický žánr je specifický tím, že na rozdíl od běžné práce 

fotoreportéra umělec nevyhledává známé lidi, ale neznámé tváře a zajímavé situace ve 

veřejném prostoru. Velká část tohoto fotografického žánru je tedy založena na jakémsi 

implicitním souhlasu či dokonce absenci souhlasu, což může vést následně k právním 

problémům. 
152

 

Takový byl i případ francouzského fotografa Luca Delahaye, který v roce 1999 

publikoval fotografickou knihu L’Autre (The Other), kdy doprovodil textem od Jeana 

Baudrillarda portréty cestujících v pařížském metru, které pořídil skrytou kamerou. 

Delahaye se přiznal k tomu, co Indiáni nazývají krádeží duše, ale trval na tom, že bylo 

jeho záměrem ukázat jejich osamělost a mlčenlivost v davu. Jeden z cestujících jménem 

Neji Bensalah – jehož portrét se objevil v knize i v následném filmu Michaela 

Hanekeho Code inconnu – podal na Delahaye a jeho agenturu Magnum, stejně jako na 

produkční společnost a nakladatele, žalobu k soudu. Bensalah argumentoval tím, že má 

                                                 
151

 CALVERT, Clay. Voyeur nation: media, privacy, and peering in modern culture. Boulder, Colo.: 

Westview Press, 2000, v, 274 p. ISBN 08-133-6627-5.  
152

 MCLEAN, Daniel. Photography and the Law: Five groundbreaking cases of photography in litigation. 

In: Frieze Magazin [online]. 2011 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://frieze-

magazin.de/archiv/features/bild-und-recht/?lang=en  

http://frieze-magazin.de/archiv/features/bild-und-recht/?lang=en
http://frieze-magazin.de/archiv/features/bild-und-recht/?lang=en


   

 

68 

  

právu kontrolovat svůj veřejný obraz a případně právo na zisk, pokud je komerčně 

využit. Namítal taktéž, že obraz měl negativní dopad na jeho rodinu. V roce 2004 

Tribunal de grande instance de Paris rozhodl, že vzhledem k článku 10 Evropské 

úmluvy je fotografovým právem vyjádřit se jako umělec a toto právo převážila nad 

právem na soukromí pana Bensalaha.
153

 

Newyorský umělec, Philip-Lorca diCorcia, v roce 2000 na Times Square 

vyfotografoval staršího Žida jménem Erno Nussenzweig, a to bez jeho souhlasu. 

Nussenzweig se posléze jako objevil v di Corciově sérii The Heads jako Hlava 

s pořadovým číslem 13. Když tuto fotografii v roce 2005 Nussenzweig objevil, 

zažaloval umělce i jeho galerii. V roce 2007 se případ dostal až Nejvyššímu soudu státu 

New York, před nímž diCorcia svou fotografii obhajoval uměleckou svobodu, kterou 

chrání první dodatek americké ústavy a prokazoval, že je umělcem soustředícím se na 

specifický žánr „street photography“. Nussenzweig plédoval za ochranu práva na 

soukromí a svobodu náboženského vyznání, kterým rovněž přísluší ochrana na ústavní 

úrovni. Na soudcích tedy byl nelehký úkol poměřit, čí právo převažuje. Zatímco umělec 

si vzal jako autoritu zakladatele fotografického žánru Stieglitze, Nussenzweig se 

odvolával na Boha, s jehož učením byla podle něj výsledná fotografie v nesouladu. 

Nakonec dali soudci za pravdu fotografovi, s tím, že umělecká svoboda převážila právo 

fotografovaného, a to i s ohledem na to, že jej tevyfotografoval na veřejnosti.
154

  

Úterý 11. září 2001
155

 byl tragickým dnem pro Ameriku. Tisíce lidí ztratily své 

životy v troskách Světového obchodního centra i jinde. Objevil se rovněž i fenomén tzv. 

skokanů (jumpers), lidí, kteří před udušením či uhořením v ocelové pasti zvolili smrt 

skokem z hořících mrakodrapů. Téma však bylo v amerických médiích do značné míry 

tabu.  

Známý je snímek Falling Man od fotografa agentury AP, Richarda Drawa, který 

postihuje bezvýchodnost situace a neznámého muže, který raději zvolil sebevraždu. 

Odhaduje se, že cca 7% obětí tragického útoku na WTC zemřelo tímto způsobem. 

Americká média považovala nicméně tyto fotografie převážně za tabu 11. září, proto se 

v tisku na rozdíl od internetu a zahraničních médií objevovala jen sporadicky. 
156

 Tom 

Junod ve svém cenami ověnčeném článku The Falling Man pro časopis Esquire pátral 
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po identitě onoho skokana, kterého zachytil na památné fotografii Draw. Třebaže 

nedošel k jednoznačnému závěru, kdo je mužem na fotografii, lidé, kteří pátrali po 

totožnosti muže, který skočil, se setkali se zlobou rodin, které odmítaly, že by jejich 

otec, syn či manžel byl „zbabělým“ skokanem. Nakonec novinář ponechal muži étos 

neznámého vojína a analyzoval situaci, kdy člověk nemá na výběr.
157

   

  Obrovská veřejná diskuse o etických hranicích fotožurnalistu se strhla o i 

fotografii
158

, kdy volný fotograf tabloidu New York Post pořídil poslední fotografii 

pasažéra newyorského metra Ki-Suck-Hana, kterého někdo shodil do kolejiště a on se 

snažil marně dostat zpět do bezpečí. New York Post i samotný autor snímku byl za tuto 

fotografii ostře kritizován, protože v takové situaci by člověk neměl fotit, ale zkusit 

zachránit nebohému pasažérovi život.  

Jinými slovy: fotograf se z pasivního pozorovatele měl stát aktivním účastníkem 

situaci a vystoupit ze své neutrální role.  Co z těchto případů lze vyvodit? V případě, že 

nejde čistě o reportérskou fotografii a její zveřejnění v masmédiích, ale o umělecký žánr 

v galeriích či muzeích, se může výjimečně stát, že právo zcela soukromého občana bude 

(v rámci veřejného prostoru) převáženo uměleckou svobodou fotografa. Nefotografuje 

je totiž proto, že by byli známí, ale kvůli zajímavému výrazu, tváři či kontextu. I pro 

běžného člověka je však zcela zásadní, kam se v případě veřejných osob posune hranice 

mezi soukromým a veřejným, mezi tabu a tolerovaným. Může to totiž mít důsledek pro 

celou společnost. Významné je to totiž zejména v již nastíněném případu soukromých 

osob, které se stanou ad hoc veřejně známými, a to jako oběti či pachatelé 

prominentních trestných činů, lidoví hrdinoví a další jedinci, kteří se optikou mediální 

pozornosti i nádhoně ocitnou ve správnou chvíli na správném místě. 

Praktická řešení konfliktu naznačují cestu skrz dilemata mediální džungle. 

V následující zvláštní části se tedy zabývám konkrétními příklady, kdy fotografie 

zasáhla do soukromí veřejných osob, a hledám možná řešení konfliktu práva na 

soukromí s mediální svobodou projevu. 
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6. Case study: politici na fotografiích 

 

Hluboce věřím v rovnost pro všechny lidi na světě. S výjimkou reportérů a fotografů.  

Mamathá Gándhí  

 

V této části byly vybrány reprezentativní případy střetu mezi svobodou projevu 

médií a právem na soukromí veřejně činných osob, zejména politiků. Případy jsou 

vybrány tematicky tak, aby reprezentovaly různé typy soukromých události s veřejnou 

vazbou, analyzovány jsou tedy fotografie s motivem smrti politika, narušení intimní 

sféry, nahoty politických figur či další témata jako mimomanželské aféry. 

   

6.1 Bismarck na smrtelném loži 

 

Jedna z nejstarších kauz, která se dotýkala fotografie zemřelého politika, 

kancléře Otto von Bismarcka, se udála na samém sklonku 19. století. 30. července 1898 

se krátce po jeho smrti vplížili do místnosti na zámku Friedrichsruh. Dva historičtí 

paparazzi, Max Priester and Willy Wilcke, kteří pořídili fotografie kancléře na 

smrtelném loži. Tyto fotografie posléze nabízeli v inzerátu v novinách na prodej. 

Bismarckova rodina nelenila a spustila kolotoč trestního a civilního řízení. Nicméně v té 

době žádný zákon na ochranu soukromí nebo regulující fotografii neexistoval. Samotné 

pořizování fotografií totiž nijak nerušilo klid slavného mrtvého. Soud však situaci 

vyřešil šalamounsky: obvinil oba fotoreportéry z vloupání se do zámku a odsoudil je 

k několika měsícům vězení. Ostatně, poškozeným v tomto případě nebyl zesnulý 

Bismarck, ale jeho dědici a vlastníci nemovitosti, do níž se fotografové nelegálně 

dostali. Fotografie byly, až na jedinou, kterou otiskl deník Frankfurter Illustrierte v roce 

1953, zničeny. Samotný jedinec získal osobnostní ochranu až zákonem z roku 1907 a 

lze říci, že von Bismarckův případ posloužil jako základ osobnostní ochrany 

v Německu. V některých zemích je ostatně právo na ochranu vlastního obrazu součástí 

autorského práva, jinde bylo již od počátku konstruováno v rámci ochrany soukromí.
159
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6.2 Hitlerova sebevražda a údajná fotografie 

mrtvého těla nacistického vůdce 

 

Oficiálně spáchal Adolf Hitler sebevraždu ve svém bunkru 30. dubna 1945. Tělo 

spálili podle jeho poslední vůle příslušníci SS. S koncem druhé světové války však 

došlo k informačnímu chaosu, následovaly zmatky a spekulace, Spojenci nebyli schopni 

prokázat, že Hitler už opravdu není naživu. Rusové proto jako na zavolanou přišli se 

snímkem mrtvoly nacistického vůdce, který údajně nalezli v opuštěném bunkru. Snímek 

figuruje v mnoha oficiálních zprávách, ale vynořily se i pochybnosti. Nevyjasněná 

přítomnost dvojníka v bunkru navíc aféru kolem fotografií komplikuje. Pro spojenecké 

země bylo však nesmírně důležité dokázat Hitlerovu smrt, jeho smrt tedy nemohla 

zůstat bez vizuálního zpřítomnění. To je zřejmě i důvod, proč byl tento kontroverzní 

dokument, není-li pravý, pořízen. V roce 2009 bylo navíc vědci zjištěno, že lebka, která 

byla považována za Hitlerovu, ve skutečnosti patří ženě do čtyřiceti let, což nahrávalo 

dalším obskurním konspiračním teoriím.
160

 Třebaže se objevila řada svědectví 

z Hitlerova posledního bunkru
161

, některé okolnosti Hitlerovy smrti zůstávají obestřeny 

tajemstvím. Je však zřejmé, že u velkých historických figur ustupuje jejich právo na 

soukromí, a to i ve smrti.   

 

6.3 Smrt mezi soukromou a veřejnou událostí 

 

Vazba soukromá událost – veřejný důsledek má tedy zásadní vliv i na způsob, 

jakým bývá v médiích prezentována smrt známé osoby. Obrovskou kontroverzi a debatu 

o etických hranicích a práva na soukromí vzbudily fotografie mrtvého Muammara 

Kaddáfího, když svržený libyjský diktátor podlehl v boji svým zraněním. Obecně je sice 

na prvním místě povinnost respektovat lidskou důstojnost a právo na soukromí, třebaže 

je objekt ochrany po smrti, v tomto případě je třeba se médií částečně zastat, protože 

významnou roli hraje jeden konkrétní aspekt veřejného zájmu-„zpřítomnění“ smrti 

diktátora, důkaz pro jeho stoupence i širokou světovou veřejnost, že vůdce je definitivně 
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poražen. Jak již bylo řečeno v předchozích případech Hitlera či Husajna, taková přímá 

informace funguje i jako účinná obrana proti konspiračním teoriím.  

Přesto by publikum mělo mít na výběr, zda skutečně chce takové fotografie 

vidět
162

, nikoli dostat obraz mrtvého naservírován až pod nos, se šťavnatými titulky, na 

titulních stranách českých deníků. Dilema „zveřejnit, či nezveřejnit“ řešila i americká 

administrativa po smrti nejhledanějšího muže světa, Usámy Bin Ládina, zde však 

převážila bezpečnostní rizika zveřejnění fotografií, zejména možný mučednický 

potenciál a hrozící nepokoje v islámských zemích.
163

 

Existují však i názory, které se proti veřejné smrti tyranů ostře vymezují. Mark 

Lawson, britský autor píšící pro Guardian, veřejný zájem na fotografiích zbitého a 

mrtvého diktátora nenalézá a tvrdí, že i tyran má právo zemřít v soukromí, nikoliv na 

titulních stranách a internetových webech. Apeluje rovněž na to, že společnost by měla 

zastavit kulturu makabrozního divadla smrti, kdy se miliony diváků jediným kliknutím 

dostanou na záznam popravy Saddáma Husajna. Lawson má za to, že diktátor má stejné 

právo na soukromí jako jeho oběti z atentátu v Lockerbie.
164

.  

Přestože právo na soukromí je založeno na lidské důstojnosti a autonomii vůle, 

která je v liberálním pohledu vlastní každému člověku, v případě smrti diktátorů jsou 

silné důvody pro výjimečné prolomení. Diktátor je na rozdíl od jeho civilních 

anonymních obětí globální postavou, jejíž smrt má bezprostřední politické důsledky pro 

celý národ a potažmo i mezinárodní politické vztahy. Pro tyto účely bylo zřejmě třeba 

zastavit spekulace a ozřejmit jeho smrt (např. pro jeho dosud bojující příznivce) 

fotografií mrtvého těla. Problematickým je však způsob, kterým k jeho smrti média 

přistoupila. Zdá se totiž, že by k takovému účelu by zcela postačila jedna uměřená 

fotografie, nikoliv brutální krvavá série, která připomíná spíše zvrácený cirkus než 

zodpovědné zpravodajství. 
165
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6.4 Saddám Husajn ve vazbě: má veřejnost právo 

vidět diktátorovy trenky? 

 

Saddám Husajn, irácký diktátor, který byl za své zločiny proti vlastnímu 

obyvatelstvu popraven oběšením, je centrální postavou dvou kontroverzí ohledně 

narušení soukromí. Bulvár z Murdochova impéria The Sun získal a zveřejnil fotografie 

diktátora v zajetí, jak je od pasu nahoru nahý, oblečen pouze v bílých trenýrkách. Kauza 

úniku fotografií byla vyšetřována americkými i britskými úřady, protože v obou zemích 

je uplácení úředních osob (fotografie byly zřejmě pořízeny z bezpečnostních kamer 

v době Saddámovy vojenské vazby v roce 2004) trestným činem.
166

 Američané navíc 

namítali, že takové jednání je v rozporu s ženevskými konvencemi o nakládání 

s válečnými zajatci.
167

 Ženevské úmluvy mj. státům nařizují, že musí chránit válečné 

zajatce v zajetí před veřejnou zvědavostí. (public curiosity). Bulvár The Sun své 

rozhodnutí zveřejnit fotografie bránil s tím, že diktátor je odpovědný za smrt mnoha 

tisíců mužů, žen i dětí. 
168

 Odvolával se rovněž na to, že fotografie mu prodal příslušník 

americké armády. To by však mohlo bulváru paradoxně přitížit, zejména v případě, že 

by se výměna odehrávala na americkém území. Věc stále vyšetřuje jak britská policie, 

tak americká FBI.
169

 

Když pomineme závazky mezinárodního práva, Husajnovo právo na soukromí 

nemůže být zcela zapomenuto. Právo na soukromí je spjato s lidskou důstojností, a 

elementární lidská práva nelze upírat ani tyranovi, který je sám pošlapával. Jakkoliv lze 

chápat politickou potřebu veřejné popravy v Iráku a následnou veřejnost dostupnost 

záznamu a fotografií odsouzeného diktátora, v době vojenského zajetí stále ještě platila 

presumpce neviny a dosud ani neproběhl trestní proces.  

V případě narušení soukromí publikací intimních fotek je tedy na místě 

zvažovat, zda byl přítomen veřejný zájem, který by podobný zásah odůvodnil.  Saddám 
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Husajn byl nepochybně jednou z významných politických figur druhé poloviny 20. 

století, diktátor, který podle pravomocného soudního verdiktu spáchal hrůzné zločiny 

proti vlastnímu obyvatelstvu. Veřejný zájem tedy mohl existovat na tom, v jakých 

podmínkách je Husajn zadržován, zda jsou mu dána řádná práva v rámci trestního 

řízení. Veřejným zájmem však nemůže být, plně v souladu s ochranou práva na 

soukromí a ženevskými konvencemi, pouhá lidská zvědavost či touha vědět, jakou 

barvu trenek Husajn nosí či jak vypadá polonahý. Bulvár má v některých případech 

sklon k lidským bytostem přistupovat jako k objektům v cirkuse či zoologické zahradě, 

humánní zacházení je však zásadní i v případech, kdy se jedná o člověka, jenž svými 

činy humanitu zrazoval.  

6.5 Soukromí a intimita: nahota a nevěra v české 

politice 

Česká politická veřejnost je tradičně k nevěře a obecně k morálním proviněním 

politických figur poměrně tolerantní. V tuzemských kruzích je proto narušení soukromí 

poměrně běžné, orientuje se však zejména na nahotu či soukromé vztahy politiků. 

Výjimkou je např. památná textová zpráva prezidenta Klause, v níž se ideologicky 

vyjádřil ke svému nástupci na kongresu ODS větou „Prázdný a falešný Topol“. Deník 

Blesk se otevřeně pochlubil, že jeho fotoreportér nahlédl do Klausovy pošty a že vyfotil 

displej jeho mobilu. 
170

Václav Klaus později v rozhovoru přiznal, že zpráva byla 

skutečně jeho, vztahovala se však nikoli k samotné osobě jeho nástupce, ale čistě k jeho 

projevu na kongresu, který krátce komentoval pro svého syna. 
171

 

Václav Klaus byl rovněž v hledáčku Blesku kvůli svým aférám s mladými 

blondýnkami, s nimiž se údajně seznámil coby s letuškami v prezidentské letce. V jeho 

případě platí, že coby veřejně činná osoba vždy důsledně hájil konzervativní rodinné 

hodnoty a fotografie s milenkami byly vždy pořízeny na veřejnosti (např. na ulici), 

přičemž ani on, ani milenky se mediálnímu angažmá příliš nebránily.
172

 O narušení 

soukromí tedy nemůže být řeč, protože a) fotografie byly pořízeny na ulici, kde nelze 
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dostatečnou míru soukromí předpokládat b) vzhledem k politické argumentaci 

rodinnými hodnotami a konzervativními ideály lze spatřovat i veřejný zájem na tom, že 

někdo „káže vodu a pije víno.“ Václav Klaus se v rozhovoru z roku 2002 k nevěře 

nepřímo přiznal, když na otázku o nevěře řekl: „Člověk přebíhá ulici na červenou a 

samozřejmě musí počítat s tím, že sklouzne a přejede ho auto. I my politici žijeme jako 

normální lidé. Dělat z nás nějaké nenormální bytosti by bylo asi nesmyslné.“  

V případě, že v rámci kampaní politik ukazuje svou rodinu na plakátech a 

používá rodinná témata v politické kampani, má jeho soukromý život jeho vlastní 

zásluhou veřejné důsledky. Učebnicovým případem je kauza expremiéra Mirka 

Topolánka. V době voleb do Poslanecké sněmovny 2006 použil ve volební kampani 

svou manželku a následně i celou svou rodinu na volebních plakátech, aby se týden po 

volbách nechal přistihnout se svou tehdejší kolegyní z ODS a budoucí manželkou, Lucií 

Talmanovou. Topolánek po americkém vzoru zapojil rodinu do kampaně, ve volebních 

novinách ODS pro volby 2006 vsadil na rodinnou kartu, nechal se mj. fotografovat 

s vnučkou a jeho žena Pavla dala rozhovor o tom, jaké je to být ostravskou Hillary. Tím 

se tedy jak on, tak členové jeho rodiny vzdali nároku na soukromí, protože jej sami 

zpřístupnili v médiích.
173

 

Polonahé fotografie bývalé ministryně školství Petry Buzkové zaplnily média v 

roce 2001. Tehdy je otiskl na titulní straně dnes už neexistující deník Super, se kterým 

se Petra Buzková posléze úspěšně soudila. Snímky doprovodil komentáře „pravda o 

prsou Petry Buzkové“ a byly patrně pořízeny českým turistou v Chorvatsku, kde bývalá 

politička odpočívala na dovolené. Na těchto snímcích se opaluje bez horního dílu 

plavek na veřejné pláži.
174

 Problémem v tomto případě nebylo samotné pořízení 

fotografií (šlo o veřejné místo, kde nebyl zákaz focení, pláž byla veřejně přístupná), ale 

jejich následné zveřejnění na titulní straně bulváru. Nahým fotografiím v médiích 

neunikl ani další bývalý politik ODS, Miroslav Macek, známou byla i kauza z roku 

1996, kdy byl Václav Havel vyfotografován v županu, když se léčil ve vojenské 

nemocnici.     
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6.6 Premiér v rouše Adamově 

Asi nejzajímavější kauzou je však případ nahých fotografií bývalého českého 

premiéra Mirka Topolánka v Berlusconiho vile. Mirek Topolánek přijal pozvání svého 

přítele, italského premiéra Silvia Berlusconiho, a strávil několik dnů v jeho vile na 

ostrově Sardinie, kam si Berlusconi často zval své politické a jiné soukmenovce. Mirek 

Topolánek se posléze objevil jako nahý muž z vily ve španělském deníku El País. Politik 

byl vyfotografován v rouše Adamově u bazénu, s vzpřímeným přirozením a bílým 

náramkem, který expremiérovu identitu prozradil, byl to totiž dárek od amerického 

prezidenta Bushe, s tematikou odporu proti kubánské totalitě.  Topolánek později 

přiznal, že je to on, ohledně své nahoty však argumentoval tím, že jde o fotomontáž.
175

 

Celou věc považoval za brutální útok na své soukromí ze strany socialistů. 
176

 Soudně se 

však nebránil. Italský fotograf Antonello Zappadu, který vedle svých paparazzi honů 

pracoval i jako válečný fotograf a investigativní reportér v Kolumbii, později přijel do 

Prahy a usedl v porotě fotografické soutěže Czech Press Photo. V rozhovorech pro 

česká média uvedl, že si původně myslel, že na snímcích u bazénu je nějaký ruský 

magnát. Uvedl rovněž, že měl k dispozici i fotografie Topolánkova syna a partnerky, ale 

ty s ohledem na jejich soukromí nezveřejnil. Ohradil se také proti námitce expremiéra, 

že fotografie byly manipulovány nebo šlo o fotomontáž na objednávku evropských 

socialistů. 
177

   

Existoval v Topolánkově případu veřejný zájem na publikaci takových 

fotografií? Samotná informace, že významná politická postava tráví dovolenou 

s italským premiérem, patří rozhodně do zpravodajsky relevantních zpráv. 

(newsworthiness), a to i v případě, že jde o soukromou dovolenou. (např. hrazení 

nákladů dovolené, politické kontakty s podnikateli, korupční potenciál soukromých 

kontaktů). Nicméně neexistuje právo české veřejnosti vidět premiérovy genitálie, 
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zvláště v případě, že se pohyboval nahý na soukromém pozemku u soukromé vily, kde 

oprávněně očekával jistou míru soukromí.  

V návaznosti na současnou doktrínu a judikaturu lze dospět k závěru, že by 

případný spor s fotografem či novinami, které materiály otiskly, vyhrál. Jako politik sice 

musí respektovat, že jeho soukromá sféra je oslabena, zatímco jeho veřejný obraz coby 

politicky činné osoby převažuje, nelze však počítat s tím, a to ani ve společnosti 

spektáklu, že neexistuje žádná intimní vrstva, která je určena jen jemu samému. 

K takovým patří i jeho tělo. Média se v tomto případě tedy zachovala jako junkyard-

dog, pes ze smetiště. 

Lze si teoreticky představit i výjimku, kdy je i samotné tělo objektem veřejné 

pozornosti a potažmo veřejným zájmem? Američtí prezidenti a prezidentští kandidáti 

běžně zveřejňují své lékařské záznamy a jsou tak de facto pro voliče veřejným 

majetkem. Lze ale připustit situaci, kdy samotná část těla může vzbudit veřejnou 

debatu? Představme si, že fotograf vyfotografuje vládního politika, který má na noze 

tetování s otevřeně nacistickou nebo fašistickou tematikou. Jakkoliv je tělo považováno 

za privátní sféru, tento soukromý aspekt by ustoupil veřejnému aspektu s tím, že by šlo 

o ideologický podtext, který by mohl mít vliv na vůli voličů. Po ideologické stránce, na 

rozdíl od skutečně privátních informací, totiž platí, že by politik měl být pro voliče a 

veřejnost otevřenou knihou.  

6.7 Česká odbočka: soukromí pod lupou Ústavního 

soudu 

 

V českém kontextu se spíše než spory o právo na soukromí objevuje soukromí 

spíš sporadicky, v kombinaci s osobnostní ochranou, zejména pak ochranou dobré cti a 

pověsti jedince. Ústavní soud standardně aplikuje doktrínu veřejné osoby (např. případ 

Rejžek versus Vondráčková, kritické soudy o zpěvačce) a zejména v případech svoboda 

projevu versus ochrana osobnosti poměřuje kolidující základní práva. Nepřímo se 

Ústavní soud dotkl této problematiky v jednom z posledních nálezů zpravodajky Elišky 

Wagnerové, kauze spisovatele Michala Viewegha, který se bránil proti tomu, že mu 

nižší soudy přiřkly za narušení soukromí a dobré pověsti velmi nízké odškodné. Ústavní 

soud jeho stížnosti vyhověl, zejména s ohledem na potřebu zachování soukromí a 

enormní důležitost této hodnoty v systému lidských práv, když mj. při tomto 
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poměřování zmínil rozdíl mezi zneužitím svobody projevu a skutečným naplněním 

svobodou projevu.
178

         

O několik měsíců později rozhodl druhý senát Ústavního soudu v kauze bývalé 

koulařky a tehdejší místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Heleny 

Fibingerové. Ústavní soud zde poprvé řešil kauzu nepřímo spojenou s postavením tzv. 

odvozených veřejných osob, v tomto případě partnera veřejné osoby. Manžel paní 

Fibingerové zavinil v roce 2009 v opilosti dopravní nehodu, při níž zahynul cyklista. 

Paní Fibingerová si u obecných soudů stěžovala si na mediální šikanu ze strany 

bulvárních deníků Aha a Blesk s odkazem na své právo na soukromí a argumentovala, 

že zveřejnění jejích fotografií a informací spolu s článkem o manželově nehodě je 

excesem, protože ona sama neměla s nehodou nic společného.
179

  

Ústavní soud v kauze, v níž se bránil vydavatel postiženého média s poukazem 

na svobodu tisku, nicméně s jejím pohledem nesouhlasil a rozhodl, že svoboda projevu 

byla narušena a že právo na soukromí v daném případě nepřeváží, zejména proto, že 

v době, kdy obecné soudy rozhodovaly, zastávala paní Fibingerová veřejnou funkci 

místopředsedkyně Rady České televize. Ústavní soud měl totiž za to, že veřejnost má 

právo vědět o okolnostech kolize, i když se jednalo o dopravní nehodu jejího manžela, 

právě proto, že paní Fibingerová zastávala veřejnou funkci v mediální oblasti, je tedy 

tzv. osobou veřejně činnou (širší pojem, který zahrnuje politiky a další veřejně činné 

osoby, které zastávají veřejnou funkci a jsou placeny z veřejných prostředků), u nichž 

jsou mantinely ochrany osobnosti širší než u běžné privátní osoby.  

V nálezu soud presumoval souvislost soukromé informace s veřejným angažmá 

takto: „Tato informace nepochybně spadá do sféry sociální, občanské a profesionální 

vedlejší účastnice, na kterou nelze vztahovat "naprosté informační sebeurčení". 

Veřejnost má právo vědět o okolnostech, které se týkají osoby veřejně činné, byť se 

jedná primárně o případ jejího manžela. Samotný fakt existence vážné dopravní nehody, 

jejímž účastníkem byl manžel osoby veřejně činné má v sobě potenciál ovlivnit jednání a 

chování takové osoby ve výkonu její funkce. To platí tím spíše, jde-li o veřejnou funkci v 

oblasti sdělovacích prostředků.“
180

     

Ústavní soud mohl ještě, s odkazem na již zmíněný verdikt ESLP Axel Springer 

v případu televizního herce dodat, že roli při posuzování hrála i konstrukce veřejného 

                                                 
178

 Nález Ústavního soudu ze dne 6.března 2012, sp. zn. I.ÚS 1586/09  
179

 Nález Ústavního soudu ze dne 15. května.2012, sp. zn. II.ÚS 171/12 
180

 tamtéž 



   

 

79 

  

zájmu, tedy okolnost, že se v daném případě nejednalo o soukromé konání jejího 

manžela, ale o spáchání trestného činu s vážnými následky, což je oblast kriminálního 

jednání, jednoho z nejdůležitějších veřejných zájmů. Právo na soukromí tzv. privátních 

osob totiž zejména musí ustoupit, dotýká-li se veřejného zájmu, zejména pak 

trestněprávní kořeny a účinky. Zásadní případ kontroverzních fotografií se však před 

vyššími soudy navzdory celé řadě českých případů narušení soukromí dosud neobjevil, 

zejména proto, že jen menšina „obětí“ řeší spory soudní cestou. 

 

6.8 Děti a rodina politiků 

 

Zajímavý případ týkajícího se soukromého života politika se objevil na britských 

ostrovech. Vydavatel listu Daily Mail byl soudním rozhodnutím přinucen zaplatit 15 

000 liber za otištění fotografií malé holčičky, jejímž údajným otcem je známý a ženatý 

politik.  Soudkyně Nicola Davies
181

 ve svém výroku usoudila, že i když existuje veřejný 

zájem na takových informacích o otci, který zastává důležitou volenou funkci na vysoké 

úrovni politiky, nepřevažuje tento zájem veřejnosti právo na soukromí onoho dítěte. 

Holčička byla v soudním řízení jmenována pouze jako AAA, a byla zobrazena – 

v nerozmazané podobě – v roce 2010 v sérii článků, které spekulovaly o identitě jejího 

otce. Obrázky byly otištěny bez vědomí jejích rodičů. Soud sice jasně vymezil, že 

v případě veřejných osob je veřejný zájem často přítomen i v rodinných záležitostech, 

ochrana soukromí dětí je však naprosto primární. Právníci novin se bránili tím, že 

vzhledem k tomu, že média plnila svou roli a daná informace byla významná i tím, že 

svědčila o naprosté nezodpovědnosti předmětného politika, jeho nestálosti a to, že by 

s takovým charakterem neměl zastávat veřejný úřad.
182

 Jak již bylo řečeno, nevěra 

politika může být za určitých podmínek věcí veřejného zájmu, a to v případech, kdy je 

konkrétní rodina či rodinná témata akcentována v činnosti daného politika. Nicméně 

ochrana dítěte je speciální výjimkou, která převažuje i toto právo veřejnosti či 

elektorátu. 
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6.9 Americká perspektiva: hon na rodinu po J. F. K. 

 

Manželka zavražděného 35. prezidenta USA, Johna F. Kennedyho, byla jednou 

z nejznámějších žen na světě za jeho života i po jeho smrti. Pozornost médií eskalovala 

poté, co se „první vdova“ provdala za řeckého miliardáře Aristotela Onassise. 

Jacqueline Onassis-Kennedy, matka dvou Kennedyho dětí, proto nezmizela až do své 

smrti v osmdesátých letech z mediálního výsluní. Jejím fotografickým stínem se brzy 

stal Ron Galella, fotograf na volné noze, kmotr všech paparazzi, který se specializuje na 

fotografování známých lidí. Právě na vdovu zavražděného prezidenta se zaměřil až 

s obsesivní pozorností a vydal o ní několik knih.
183

  

Jednoho dne, když si syn John jr. vyjel v Central Parku na kole, skočil mu 

fotograf do cesty, aby mohl malého chlapce vyfotografovat. Přítomní agenti, kteří měli 

na starost bezpečnost rodiny zesnulého prezidenta, to vnímali jako zásadní narušení 

bezpečnosti. Galella nicméně nepřestal – fotil Jackie během tenisových her a dokonce 

se lstí dostal do soukromých škol, kam Caroline
184

 a John, děti prezidentského páru, 

chodili. Jednoho dne dokonce ohrozil Jackie při plavání, když kolem ní kroužil 

v motorovém člunu. Při své paparazziovské činnosti byl velmi vynalézavý: kromě 

dalších běžných praktik si osvojil uplácení celé řady lidí pracujících v domácnosti, 

v restauracích či jiných službách, dokonce si získal romantickou náklonnost služebné, 

aby jej informovala o pohybech rodiny. Jackie Onassis nakonec podala návrh na 

předběžné opatření ve formě tzv. restraining order: zákaz, aby se k ní nebo jejím dětem 

fotograf přiblížil na 50–100 yardů. V daném případě tedy bylo na soudu, aby posoudil, 

zda První dodatek americké ústavy, který garantuje svobodu projevu a tisku, chrání i 

takové obtěžující chování. Základním pravidlem totiž je, že velmi široká ochrana 

svobody tisku umožňuje poměrně širokou škálu činností, pokud je zpravodajství 

založeno na informacích o veřejných osobách. Soud ale nakonec rozhodl, že pokud je 

činnost fotografa z povahy věci značně obtěžující a ohrožuje bezpečnost, nespadá tedy 

pod svobodu projevu, ale je jejím zneužitím. Nikdo nemá právo takovým způsobem 

obtěžovat jinou osobu, a to ani v případě, že jde o osobu veřejně známou. Soud 

aplikoval třístupňový test: za prvé posoudil hledisko veřejného zájmu, za druhé zkoumal 
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míru a intenzitu narušení soukromí jedince a za třetí posuzoval riziko mediálního 

vměšování a neustálého pronásledování. 
185

       

Tento zásadní precedent formoval americkou judikaturu k problému neúnavných 

paparazzi, některé státy (např. Kalifornie)
186

, přijaly proti paparazzi zvláštní zákony na 

ochranu celebrit. Nicméně nelze zamlčet ani to, že ne všechny celebrity se honu brání. 

Může zde totiž paradoxně fungovat vedle parazitismu i oboustranně výhodný vztah 

symbiózy, kdy stejně jako paparazzi potřebuje celebritu, i celebrita potřebuje svého 

fotografa. Proto jsou zejména v Americe soudní spory poměrně vzácné a nejčastěji se 

řeší mimosoudním vyrovnáním.  

 

6.10 Přísný režim francouzského soukromí: paní 

prezidentová na pláži 

 

Francois Holland, současný francouzský socialistický prezident, byl dlouhá léta 

politické kariéry vnímán jako Pan Normální. To se však změnilo, když byl zvolen a do 

Elysejského paláce si přivedl svou družku, pro kterou opustil svou bývalou kolegyni ze 

strany, Segolene Royal. Jeho nová partnerka, Valerie Trierweiler, je bývalá politická 

novinářka, která si i při funkci první dámy zachovala svůj novinářský průkaz a nyní 

pracuje pro obrázkový bulvár Paris Match. Je známá svými nevybíravými komentáři i 

aférou, kterou způsobila, když na Twitteru podpořila protikandidáta prezidentovy 

expřítelkyně, poté, co sám prezident svou bývalou partnerku, s níž má několik dětí, 

veřejně podpořil. První dáma se sice po prohře své sokyně veřejně omluvila, ale škoda 

již byla způsobena. 
187

     

Nedlouho poté se v různých francouzských magazínech objevily plážové 

fotografie první dámy a prezidenta z dovolené. Valerie Trieweiler okamžitě všechny 

magazíny (s výjimkou svého zaměstnavatele, který je rovněž otiskl), zažalovala pro 

narušení soukromí s tím, že k otištění nedala souhlas. Soud nepřekvapivě vyhrála a 

časopisy Voici, Public a Closer musely zaplatit 1500, resp. 1000 euro, protože 
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francouzské zákony na ochranu soukromí jsou jedny z nejpřísnějších na světě. Novinám 

totiž paní prezidentová neudělila souhlas s otištěním a novináři neprokázali žádný 

legitimní důvod veřejného zájmu, proč plavkové fotografie publikovat. Soudce nicméně 

v rozsudku poznamenal, že sama první dáma není zrovna vzorem diskrétnosti a 

poukázal právě na aféru na Twitteru. Připomněl také, že první dáma z titulu své funkce 

je přirozeným objektem pozornosti médií a musí si být vědoma toho, že bude 

fotografována, zejména na veřejnosti.
188

      

Tento případ má několik nevšedních rysů: první dáma se nachází v dvojjediné 

pozici objektu novinářského zájmu a v novinářské roli, pracující pro společenský 

časopis. Svého zaměstnavatele, který rovněž její fotografii v bikinách v časopise Paris 

Match, v němž stále pracuje, zveřejnil, navíc nežalovala.
189

 A v neposlední řadě o ní 

nelze říct, že by důsledně oddělovala svůj soukromý a veřejný život. 

6.11 Résumé:  Politik jako veřejný majetek? 

 

Politik jakožto veřejně činná osoba musí přirozeně počítat s nelítostnými 

pravidly veřejného kolbiště. Politický diskurs je výrazně medializován
190

, samotným 

vstupem do veřejného života podepisuje politik smlouvu s mediálním ďáblem, který 

zviditelňuje všechny jeho kostlivce ve skříni: kontakty, majetek, minulost a do značné 

míry i soukromé záležitosti. Vždy ale záleží na konkrétní situaci. Pokud konzervativní 

politik v kampani prosazuje rodinné hodnoty a honosí se neposkvrněným morálním 

štítem, aby získal na základě své dokonalé rodiny na billboardech stejně smýšlející 

voliče, pak v případě, že tisk zjistí, že dotyčný káže vodu a pije víno, určitý veřejný 

zájem na odhalení existuje. Jak ostatně řekl americký státník Thomas Jefferson: „Když 

se politik uchází o veřejnou důvěru, měl by sám sebe chápat jako veřejný majetek.“ 

Totéž platí, pokud politik se svými postelovými eskapádami exhibuje v televizi, jako se 
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to stalo v kauze karikatur ministra Březiny.
191

 Není to ale absolutní mediální bianco šek, 

naopak, je třeba respektovat rozhodnutí těch, kteří privátní záležitosti své rodiny 

v politickém cirkusu důsledně chrání.   

Otevřenou otázkou do budoucna tedy stále zůstává narýsování hranice, kam se 

smí vydat sedmá velmoc v otázce soukromí politiků. Podle mého názoru nelze 

akceptovat představu některých médií, že politik nemá vůbec žádné (právo na) 

soukromí. Vždy je nutno prokazovat logickou spojitost, veřejný zájem voliče na 

konkrétní informaci z (intimního) soukromí politika. Veřejný zájem totiž rozhodně není 

vše, co zvědavou veřejnost zajímá. Prohlížet si na stránkách bulváru údajné pohlavní 

orgány politiků (případ fotografií Mirka Topolánka z italské vily) či sekundární 

pohlavní znaky (případ fotografií Petry Buzkové na chorvatské pláži) rozhodně není 

zásadním přínosem pluralitní veřejné diskuse, proto by případná soudní rozhodnutí měla 

jasně zamezit takovým excesům, pokud jim nezabrání autoregulační mechanismy. 

V záležitostech politikovy blízké rodiny je třeba činit rozdíl mezi informacemi, 

které se vztahují k veřejným záležitostem, zejména pak majetkové poměry a jiné 

ekonomické záležitosti (podnikání manželky Stanislava Grosse), a informacemi zcela 

soukromého charakteru. Zásadním činitelem je však v případě rodiny to, zda ji politik 

zapojí do politických kampaní a veřejných záležitostí a rozhodnutí jednotlivých členů 

rodiny.           

Zde lze vypozorovat tři základní úrovně. Zcela běžná úroveň je reprezentativní – 

politik rodinu ukáže zcela ojediněle, např. jej doprovází v den voleb. Manželka plní 

reprezentativní funkci při oficiálních příležitostech, ale do politického světa nezasahuje. 

Aktivistická úroveň vyžaduje, aby se rodina aktivně zapojila do kampaně, tak je tomu 

v americkém modelu, kde se na politickém pódiu běžně defiluje celá rodina včetně 

babičky, dědečka a psa.
192

  

V české realitě do takového typu patřil např. Mirek Topolánek: jeho bývalá žena 

Pavla promluvila k delegátům kongresu ODS na jeho podporu, svou rodinu vystavil i na 
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předvolební plakáty v roce 2006.
193

 Podobným aktivním způsobem vystupovala na 

veřejnosti i druhá manželka expremiéra Jiřího Paroubka Petra. Třetí nejslabší formou 

veřejného vystupování je úroveň utajovaného režimu, kdy je rodina zcela skryta před 

veřejným zájmem, nic se o ní neví a na veřejnosti prakticky nevystupuje. Tomu je 

nejbližší manželka současného premiéra Petra Nečase Radka Nečasová
194

, o níž média 

vědí velmi málo a která s výjimkou několika příležitostí na veřejnosti vůbec 

nevystupuje. 
195

  Jsou však případy, kdy se jednotliví členové rodiny v úrovni veřejného 

vystupování významně liší. 
196

 

Toto dělení odpovídá tomu, že soukromí může být vnímáno a) jako politická 

deviza (Arnold Schwarzenegger využil při vstupu do politiky svého rodinného 

soukromého kapitálu- jeho bývalá manželka Maria Shriver pochází z vlivného rodu 

Kennedyů)  b) politické riziko (politik vynaloží úsilí, aby před veřejností a mediální 

pozorností soukromé či rodinné vazby schoval) c)  politicky neutrální hodnota (politik 

soukromí pro zisk politického kapitálu nepoužívá, ale ani jej aktivně neskrývá). Míra 

využití soukromí se v rámci jedné politické kariéry může dokonce významně měnit, a to 

jednak s ohledem na aktuální soukromou situaci, tak i s ohledem na stále sílící tlak 

politických poradců na amerikanizaci politické kampaně, která následně vypráví příběh 

spořádané rodiny.  

Existuje rovněž jeden podstatný rozdíl mezi politikem a příslušníkem 

aristokracie: zatímco princ/ezna se jako veřejná osoba de facto narodí, vstup do veřejné 

arény je imanentně svobodným rozhodnutím, se všemi jeho důsledky. V okamžiku, kdy 

do veřejné sféry ještě jakou soukromý občan vstupuje, má k dispozici určitý sumář 

znalostí, vědomostí a zkušeností, může posoudit, jaká je situace v jeho konkrétní zemi, 

jaké jsou mediální nároky na jeho funkci, a může zhruba odvodit, jaká míra soukromí 

mu v politice zůstane.      

V některých zemích investigativci otevřeně míří nejen do majetkových poměrů a 

obecně zkoumají možnosti korupčního potenciálu či trestné činnosti (fotografie politika, 
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http://zpravy.idnes.cz/utajovana-necasova-promluvila-neskryvam-se-svou-roli-zvladnu-pb9-/domaci.aspx?c=A100520_221803_domaci_iky
http://www.lidovky.cz/o-premierove-manzelce-radce-necasove-nikdo-nic-nevi-fxj-/lide.asp?c=A120308_212129_lide_sm
http://www.lidovky.cz/o-premierove-manzelce-radce-necasove-nikdo-nic-nevi-fxj-/lide.asp?c=A120308_212129_lide_sm
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na níž se objímá s uprchlým mafiánem), jinde jdou velmi tvrdě i do intimních 

záležitostí, zvláště v zemích jako jsou Spojené státy, kde je nevěra manželce 

metaforicky připodobňována nevěře zemi a veřejně činnou osobu její „morální“ 

klopýtnutí to často stojí funkci, renomé i rodinu. V některých případech oprávněně, 

protože mimomanželská aféra je (bez ohledu na normalitu či morálku) potenciální 

bezpečnostní hrozbou a příležitostí pro vydírání, což byl případ mimomanželské aféry 

ředitele americké tajné služby CIA Davida Petraeuse, který posléze na svou funkci 

musel rezignovat.
197

 V případě vysokých funkcionářů, kteří mají značné rozhodovací 

pravomoci (např. bezpečnostní analytik, vysoce postavený úředník, elitní policista) a 

často ke své profesi potřebují bezpečnostní prověrku, je totiž situace obrácená: daní 

profese bývá absolutní (náročné psychologické, fyzické, zdravotní a bezpečnostní testy) 

odepření soukromých tajemství před organizací, protože takoví kostlivci ve skříni by 

mohli mít potenciálně vliv na výkon pracovníka či bezpečnost organizace.   

Z hlediska fotografického narušení soukromí však do budoucna platí, že politik, 

který bude ve veřejném prostoru aktivní již cca za pět až deset let, je sám sobě dnes 

největším nepřítelem, má-li už od dětského věku profil na sociálních sítích a je aktivní 

na internetu. V budoucích politických kampaních bude totiž zřejmě hrát zásadní roli při 

hledání špíny na konkurenci tzv. data-mining, hledání kompromitujících vyjádření, 

fotografií a dalších informací ze soukromého života, které mohou mít pro politickou 

budoucnost zcela zásadní význam. 

Představme si, že politik budoucího věku se jako teenager zapojuje do akcí 

s kamarádem, který se později stane teroristou, kriminálníkem, mafiánem či obyčejným 

zlodějíčkem aut. Vzhledem k otevřenosti elektronických zdrojů nebude problém takové 

problematické vazby, trapné fotografie, nemilé nehody a další nepříjemnosti vypátrat. A 

nadto o nich bude existovat nezpochybnitelný důkaz. Zatímco dříve museli mediální 

investigativci a paparazzi složitě a nákladně zjišťovat celou řadu informací, v budoucnu 

je při dnešním stavu oversharing pravděpodobné, že všechny potřebné informace budou 

dostupné otevřeným (či archivním) způsobem někde na internetu. Problém data-

miningu se však netýká jen kandidujících, ale i voličů, již dnes jsou v politických 

kampaních tyto metody využívány.
198
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7. Case study: aristokracie a právo na soukromí 

 

Mám zhruba tolik soukromí jako zlatá rybka v akváriu. 

princezna Margaret, sestra královny Alžběty  

 

Evropská aristokracie je ve zvláštním postavení, které v sobě směšuje rysy 

celebrit i veřejně činných osob. Na rozdíl od obou kategorií je však v jejich případě 

podstatný fakt, že v případě skutečných příslušníků rodu, kteří získali šlechtický titul a 

případnou veřejnou funkci již samotným narozením, se nejedná o jejich svobodnou 

životní volbu. V následující části tedy zkoumám případy, v nichž se na fotografiích 

objevují příslušníci vládnoucích konstitučních monarchií.  

 

7.1 Evropský soud pro lidská práva: soukromé 

komnaty princezen (von Hannover I, II) 

 

První zastávkou na cestě za tekutými hranicemi soukromí bude Evropský soud 

pro lidská práva ve Štrasburku, evropský quasiústavní soud, který dbá na ochranu 

svobod v členských státech Rady Evropy. Ochrana poskytovaná svobodě projevu (a 

tisku) v článku 10 se v takových případech dostává do čelní kolize s právem na 

soukromí zaručeným článkem 8 Úmluvy, zejména kvůli absenci legitimního veřejného 

zájmu a práva veřejnosti informace tohoto druhu obdržet. Evropský soud pro lidská 

práva v několika případech vytyčil i meze pro případ, že se hlídací pes demokracie 

utrhne z řetězu, a nastínil, kde leží sféra nedotknutelnosti. Za vydatné pomoci teorie 

veřejné osoby vytvořil soubor kritérií pro posuzování, zda byl zásah do práva na 

soukromí ještě přiměřený, nebo už za hranou.       

Pilířem tohoto střetu a vzorem pro další případy se stal případ monacké 

princezny Caroline, dcery knížete Rainiera a hollywoodské hvězdy Grace Kelly, 

(Caroline von Hannover versus Německo), která žalovala německé bulvární listy za to, 

že ji opakovaně pronásledovaly a zveřejňovaly na svých stránkách snímky z jejího 

soukromí. Otištěný soubor více než čtyřiceti fotografií se vztahoval výlučně k jejímu 

privátnímu životu. Snímky byly pořízeny na nákupech, při sportu či vyzvedávání dětí ze 

školy. Soud ale rozhodl, že je potřeba činit rozdíl mezi šířením informací, které mohou 
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přispět k debatě týkající se chování politiků při výkonů jejich funkcí, a šířením údajů ze 

soukromého života ženy, která žádné oficiální funkce v rámci knížectví nevykonává. 

Jinými slovy řekl, že neexistuje legitimní zájem evropské veřejnosti vědět, jak se chová 

monacká princezna.
199

      

Rozsudek Von Hannover je za posledních deset let nejvýznamnější oporou práva 

na soukromí, jelikož rozlišuje bezmeznou senzacechtivost a bulvární voyeurismus od 

zpravodajství, ve kterém se objevuje substantivní společenský zájem. Staví také hráz 

mezi legitimní veřejnou kontrolou reprezentantů politické moci od zvědavé touhy 

veřejnosti nakukovat dalekohledem do ložnice princezen.    

Evropský soud tak rozhodl, že je nutno chránit soukromé osoby, které nedrží 

veřejný úřad. Tento případ má ale zároveň háček: nelze jej chápat jako vzor pro další 

veřejně činné či veřejně známé osoby. Monacká princezna se sice narodila do vládnoucí 

knížecí rodiny, a je tak od dětství v hledáčku médií, nicméně není ve veřejném životě 

knížectví aktivní. Osobou veřejně známou je, ale ne z vlastní vůle, její postavení lze 

chápat jako daň ze stříbrné lžičky, získala jej samotným narozením. Tím ale boj 

monacké princezny za nerušený životní prostor neskončil.  

V únoru 2012 vydal Evropský soud pro lidská práva druhý rozsudek v kauze von 

Hannover II, v němž dal tentokrát za pravdu německým soudům a rozhodl, že se 

vnitrostátní soudy se z judikatury Evropského soudu pro lidská práva náležitě poučily a 

dokázaly vybalancovat veřejný zájem, teorii veřejné osoby a především konflikt mezi 

soupeřící svobodou projevu a právem na soukromí. V případu von Hannover II šlo 

znovu o princeznu Caroline, kterou paparazzi vyfotografovali na lyžařské dovolené 

v mondénním švýcarském středisku Sankt Moritz a fotografie publikovali ve dvou 

německých obrázkových magazínech, Frau im Spiegel a Frau Aktuell. Snímek sám o 

sobě nebyl zpravodajsky nijak zajímavý, sloužil nicméně coby ilustrace k článku o 

zdravotním stavu knížete Rainiera, který byl v době její dovolené velmi vážně nemocen. 

Obrázek tedy dokresloval informaci bulvárních listů, že jeho dcera se prohání po 

sjezdovkách a nestará se o svého chřadnoucího otce v posledních chvílích jeho 

života.
200

 

Na rozdíl od případu Von Hannover I tedy tentokrát evropský soud uznal, že 

veřejnost může mít oprávněný zájem nejen na záležitostech kriminálních a politických, 

ale i na dalších událostech, které jsou sice samy o sobě soukromé povahy, ale vztahují 
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se výraznou měrou k veřejnému zájmu či kontextu. Stejně tak evropský soud usoudil, že 

národní soudy správně aplikovaly doktrínu veřejné osoby a mezi kategorii politiků a 

zcela soukromých osob včlenily kategorii celebrit. Zároveň soudci zdůraznili, že 

rozhodující je nikoli sám snímek, ale kontext celé informace a zejména způsob, jakým 

je soukromá informace vztažena k informacím veřejného zájmu. V neposlední řadě 

nelze zapomenout ani na způsob, jakým byla fotografie pořízena, zda skrytě, s pomocí 

nejrůznějších prostředků jako teleobjektivy a skrytá kamera, nebo zcela otevřeně. 

Analýzou těchto kritérií došel soud k závěru, že obrázky princezny z lyžařské dovolené 

ve vazbě na nemoc její otce, vládnoucího monarchy Monaka, do určité míry přispěly 

k veřejné diskusi. 
201

 

Znamená rozsudek von Hannover II kopernikánský obrat? Prolamuje právo 

celebrit na soukromí? V jistém smyslu jej oslabuje, protože von Hannover I byl často 

kritizován za to, že příliš straní celebritám a pomíjí možný umrtvující účinek (tzv. 

chilling effect) na svobodu tisku. Lze tak spíše říci, že Evropský soud pro lidská práva 

upřesnil a doplnil předchozí poněkud striktní (a v částech elitářské) rozhodnutí a 

vytvořil komplexní soubor kritérií, podle nichž mohou národní soudy v těchto 

hraničních případech postupovat. Zásadním pokrokem pro svobodu projevu je pak 

rozhodně vyslovený názor soudu, že i soukromá informace je ve vazbě na informaci 

veřejného zájmu chráněna a postačuje pouze určitá úroveň hodnoty, pro jejíž anglický 

název newsworthiness lze jen obtížně najít český ekvivalent. Rozsudek von Hannover II 

zároveň sám sobě klade limity, zejména v tom smyslu, že si soud uvědomuje, že 

konflikt mezi svobodou projevu a právem na soukromí řeší různé státy různě a nelze 

najít uniformní evropský konsensus.  

 

7.2 Král je nahý! Aneb hříšný princ ve městě hříchu 

 

Britský princ Harry, enfant terrible královské rodiny Windsorů, je spojen s celou 

řadou afér, včetně marihuany, nacistického kostýmu či poznámek s možným rasovým 

podtextem. S výjimkou jeho vojenské kariéry bojového pilota v Afghánistánu, kde se i 

jinak vzpurná britská média držela většinou zpět, je jeho život vděčným terčem 

pozornosti zejména britského bulvárního tisku. Na dovolené v srpnu 2012, v hotelu 
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Wynn Las Vegas, byl ve svém soukromém VIP apartmá vyfotografován nahý, společně 

s neznámou mladou nahou dívkou.  Tyto fotografie se nejprve objevily na internetovém 

webu TMZ
202

 a posléze je přetiskla celá řada bulvárních médií, včetně anglického 

deníku The Sun z Murdochova impéria.  

Ten ve svém vydání přetiskl fotografie na titulní straně a argumentoval 

svobodou tisku. „Publikace fotografií je jasně ve veřejném zájmu, protože je třeba, aby 

v rámci debaty o nich byli čtenáři řádně informováni. Tyto fotografie mají potenciální 

dopad na obraz prince reprezentujícího britské impérium ve světě. Objevují se navíc 

otázky ohledně bezpečnosti na jeho dovolené v Las Vegas. Stranou nemůže zůstat ani 

jeho pozice v armádě. Dále věříme, že sám Harry narušil své soukromí. Toto nejsou 

obrázky jeho s přítelkyní na hradě Balmoral. Princ se pohyboval v Las Vegas, hlavním 

světovém městě zábavy, v zemi, která má nejsilnější ochranu svobody projevu. Princ 

dováděl v bazénu a posléze pozval neznámé osoby do svého soukromého apartmá, aby 

si zahráli svlékací kulečník. Toto nejsou činy muže, který si střeží vlastní soukromí.“ 
203

 

Britský princ nepochybně veřejnou osobou je. Jsou mu svěřeny reprezentativní 

povinnosti, zastupuje královnu na mezinárodních cestách, je třetí v pořadí na 

následnictví trůnu za svým otcem a starším bratrem. Je tedy logické, že se svého 

soukromí nemůže zpravidla domáhat na veřejnosti a i jeho soukromá sféra je značně 

omezena, pokud má přímou vazbu na jeho veřejnou funkci. Nahá epizoda v Las Vegas 

však veřejnou vazbu a veřejný zájem postrádá. Princ zcela důvodně spoléhal, že má 

určitou míru soukromí, protože zábava se konala s přáteli a v soukromém salonku VIP. 

(reasonable expectation of privacy). Sun se ovšem mýlí ve dvou věcech. Zatímco 

hotelový bazén je část, kterou lze řadit do poloveřejných (semipublic) prostor, do nichž 

mají přístup jen hoteloví hosté, soukromý hotelový pokoj je už oblastí spadající do 

privátní zóny, v nichž může princ oprávněně čekat určitou míru soukromí. Kdyby se 

svlékl na veřejnosti, tedy např. na veřejné pláži, nebo venku u bazénu, byla by situace 

kvalitativně jiná a princ by za to nesl plnou odpovědnost.  Jako mladý, svobodný, zletilý 

muž má svobodnou volbu, co se týče zcela soukromé zábavy. Pokud se rozhodne 

odložit šaty a opíjet se s neznámými dívkami, má právo v rámci svého soukromí 

očekávat, že se jeho nahé tělo neobjeví v novinách, naservírované bulvárním tiskem 

k rannímu čaji svých potenciálních poddaných. Neexistuje totiž legitimní veřejný zájem 
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na tom, aby světové publikum vidělo možného budoucího krále v celé jeho nahotě, 

pokud se ji sám nerozhodl ukázat. (tak by tomu mohlo být, kdyby byl vyfotografován na 

veřejné nudistické pláži, nebo kdyby svou nahou fotografii sám umístil na sociální sítě). 

Základem kauzy je totiž soukromá aréna, v rámci níž má právo, aby svůj privátní život 

rozvíjel dle svého uvážení, a to i způsoby, které nepatří k tradičně pojatým normám 

slušného chování. Jeho intimní či sexuální život, pokud se sám nerozhodne jinak, by 

tedy měl požívat určité úrovně ochrany a nevměšování ze strany médií.     

Toto očekávání však není absolutní. V případě, že by jeho soukromý život měl 

veřejné následky (např. půjčíme-li si příklady z beletrie, sexuální poměr s ruskou 

špionkou, v němž by mohl vyzradit zásadní informace, popř. překročení zákonných 

hranic), si lze představit, že by argument veřejného zájmu uspěl. Většinou však je 

veřejný zájem v rukou bulvárních médií pouhopouhou veřejnou zvědavostí, která však 

nesouvisí ani s právem na informace, ani se svobodou projevu jako takovou, které se 

bulvární editoři tak rádi dovolávají. Jakkoliv je obtížné pevně konstruovat veřejný 

zájem, nelze přijmout jejich názor, že veřejný zájem je vše, co veřejnost zajímá. Nelze 

však ignorovat ani druhou stranu mince. Faktem je, že princ Harry si pozval do svého 

soukromého apartmá naprosté cizince a nechal se téměř nahý fotografovat jejich 

mobilními telefony. Právě tito cizinci, nikoliv paparazzi, nabídli za tučný obnos snímky 

k publikaci. Média tudíž nesla vinu až za následnou publikaci, nikoliv za prvotní 

narušení soukromí pořízením fotografií. 

Harryho případ však i v bulvárem ostřílené Británii vzbudil obrovskou pozornost 

a přiměl regulační orgány řešit citlivou otázku, jak postupovat při dalším zveřejnění již 

existujících materiálů, dostupných volně např. na internetovém webu nebo blogu. 

Britský regulační orgán, Komise pro stížnosti na tištěná média (Press Complaints 

Commission), obdržel nedlouho po zveřejnění materiálu několik stovek stížností na to, 

že britský deník The Sun nahé fotografie publikoval, a to zejména s ohledem na 

princovo právo na soukromí. Sám princ osobní stížnost nevznesl, takže Komise 

příslušnou kauzu nevyšetřovala
204

, nicméně vydala jakýsi návod editorům, jak by měli 

postupovat při rozhodování o zveřejnění explicitních fotomateriálů ze soukromí, pro 
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případy, kdy jde jen o přetištění cizích materiálů, již publikovaných či volně dostupných 

na internetu.  

Rozhodujícími faktory, které je nutno poměřit a vybalancovat, je: povaha 

materiálu, rozsah předchozích zveřejnění, včetně informací od samotného subjektu, 

kontext, v němž byl materiál prezentován, veřejný zájem na publikaci a proporci mezi 

veřejným zájmem a zásahem do soukromí. Svou zprávu uzavřel návrhem otázek, které 

by si měl editor položit. Lze se domnívat, že vzhledem k evropské úrovni ochrany jsou 

pravidla pro přebírání fotomateriálů použitelná v celoevropském kontextu, a to i pro 

česká média. 

 

 1. Jaká je povaha dané informace či fotografie, jakou měrou soukromí odhaluje, jak je 

explicitní? 

2.  Jaká je role subjektu – zveřejnil nějakou část informací sám? 

3. Pokud materiál pocházel z online zdroje, kdo je jeho autorem? 

4. Jaký je obecně postoj dotčeného jedince k publikaci materiálu ze soukromí? Už si 

někdy stěžoval na zacházení ze strany tisku nebo konkrétního materiálu, nebo se snažil 

určitými kroky chránit si své soukromí? 

5. Jakým způsobem je materiál prezentován? Je pravděpodobné, že zneuctil či ponížil 

dotčeného jedince? 

6. Je materiál proporční k tomu, co již existuje ve veřejné sféře?  

7. Je další zveřejnění řádně odůvodněno tím, že už ve veřejném prostoru tato nebo 

podobná informace existuje? 

8. Existuje zásadní veřejný zájem na publikaci, který převáží potenciální zásah do 

soukromí?
205

 

Tento komplexní soubor otázek do značné míry předvídá možné kolidující 

zájmy a práva, bere v úvahu kontext a okolnosti otištění materiálů, může se tedy stát 

užitečným návodem pro editory, šéfredaktory, editory, ale i mediální komise a 

autoregulační orgány v případě zveřejnění materiálů, které již byly publikovány jinde. 
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7.3 Diana a Kate: manželky následníka trůnu a 

právo na soukromí 

 

Obdivovatelé polonahých královských těl měli v druhé polovině roku 2012 

doslova žně: vévodkyně z Cambridge, po celém světě známá jako Kate Middleton, 

manželka následníka trůnu Williama, byla v srpnu 2012 vyfotografována, jak se opaluje 

nahoře bez na francouzském zámku v Provence, který vlastní královnin synovec, 

vikomt Linley. Odborníci z deníku The Times došli k názoru, že fotografie byly 

pravděpodobně pořízeny výkonným teleobjektivem se sklem, a to zhruba půl kilometru 

od zámeckého bazénu.
206

 

Tyto fotografie postupně uveřejnil francouzský magazín Closer, italský magazín 

Chi, irský deník Irish Daily Star a švédský bulvár See or Hear. V Británii tyto obrázky 

přejal pouze Channel 8. Tyto obrázky ukazovaly poměrně intimní situace mladého 

královského páru, částečně nahého na terase soukromého zámku, který je obklopen 

soukromým parkem a umístěn několik set metru od veřejné komunikace. Královská 

rodina okamžitě podnikla právní kroky a tribunál vyšší instance v Nanterre vyhověl 

jejich návrhu na předběžné opatření, které nařídilo bulváru pod hrozbou pokuty vydat 

celou sérií fotografií a dále je nepublikovat na webu či tabletové verzi. Kromě civilní 

žaloby bylo rovněž podáno trestní oznámení na neznámého pachatele pro zásah do 

soukromí, a to proti fotografovi či fotografům, který zmíněné fotografie pořídil.
207

 Podle 

francouzského práva pachateli trestného činu narušení soukromí může být udělen 

v maximální trest jednoho roku vězení a pokuty ve výši €45,000. Francie má velmi 

silnou tradici ochrany soukromí, a to jak v civilní, tak v trestní podobě, je považována 

za zemi s vůbec nejstriktnější ochranou soukromí v rámci euroatlantického okruhu. 
208

 

Zatímco většina mediálních komentátorů a právníků to považovala za jasný 

zásah do soukromí, Rupert Sawyer, CEO společnosti Channel 8 a provokativní autor 

blogu The Secret Diary of Rupert Sawyer na stránkách listu Guardian, publikaci nahého 

královského dekoltu obhajoval. Základem jeho obhajoby se stalo tvrzení, které už před 

                                                 
206

 MALVERN, Jack. Spying photographers may have taken their shots of secluded chateau from road. In 

The Times Online. [online]. 15.9. 2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z:  

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article3539147.ece  
207

 DAVIES, Caroline. Kate and William win first round in battle over topless photos In The Guardian. 

[online]. 18. 9. 2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z:  

http://www.guardian.co.uk/uk/2012/sep/18/kate-william-win-battle-topless-photos  
208

French Legislation on Privacy In Embassy of France in Washington. [online] 2012 [cit. 2012-12-12].  

Dostupné z:  http://ambafrance-us.org/spip.php?article640  

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article3539147.ece
http://www.guardian.co.uk/uk/2012/sep/18/kate-william-win-battle-topless-photos
http://ambafrance-us.org/spip.php?article640


   

 

93 

  

ním veřejně řekl Mark Zuckerberg: a to, že soukromí je v 21. století mrtvé. Platíme 

podle něj tak přímé i nepřímé daně za Facebook a internet coby informační dálnici, 

v níž už neexistuje nic jako soukromé útočiště. 
209

     

Druhým argumentem je argument veřejného zájmu. A zde Sawyer naprosto 

učebnicově aplikuje bulvární logiku, která demonstruje zneužití svobody projevu a 

tisku: říká totiž, že veřejný zájem je to, na co je veřejnost zvědavá. Veřejný zájem tedy 

neztotožňuje s něčím, co zásadně přispěje k diskusi o věcech veřejného zájmu, ale čistě 

jako zvědavý nos spoluobčanů, který prostřednictvím dlouhého objektivu zírá mladé 

ženě do výstřihu. Dalším, tentokrát osobně laděným argumentem, byl apel na zdravý 

rozum, common sense, který velí, že jako budoucí královna Anglie se nemohu opalovat 

bez plavek, pokud nechci, aby se moje tělo stalo veřejným majetkem dostupné všem 

poddaným. Rupert Sawyer tvrdí, že jako budoucí královna, žijící v éře teleobjektivů a 

všudypřítomných médií, nemohu ani na terase soukromého domu očekávat soukromí, a 

proto se má opalovat v plavkách, nebo někde, kde je jakýkoli zásah do soukromí 

z praktických důvodů vyloučen.
210

     

Zatímco první dva obecné argumenty neexistence soukromí a naopak přítomnost 

veřejného zájmu odmítám, nelze úplně ignorovat hlas zdravého rozumu. Vévodkyně 

z Cambridge se narodila jako Kate Middleton, prostá dívka z lidu. Svatbou s korunním 

princem však de facto uzavřela určitou nepsanou smlouvu, že se jako budoucí královna 

stává objektem veřejného zájmu a veřejnou osobou, která má v rámci dynastie různé 

reprezentační povinnosti a oficiální úlohy, např. i zastoupení vládnoucího monarchy 

v rámci veřejných vystoupení. Coby příslušník vládnoucí rodiny však za své výjimečné 

postavení nese určité břímě mediální povinnosti a ztrátu značné části soukromí. Ačkoliv 

média neprokázala veřejný zájem na publikaci těchto intimních fotografií (neexistuje 

právo poddaného vidět nahou manželku korunního prince), lze si představit, že např. 

informace o budoucím těhotenství, třebaže pro obyčejné smrtelníky z povahy privátní, 

budou informacemi veřejného zájmu, protože primárním úkolem královských nevěst 

(dodnes) bývá porod následníka trůnu.  Miliony dívek, které ve svatební den záviděly 

téhle mladé ženě její budoucí výsadní postavení, si zjevně neuvědomují, že jednou 

větou vévodkyně fundamentálně oslabila své doživotní právo na soukromí a lze 

předpokládat, že celý další život stráví pod mediálním dohledem, stíhána dotěrnými 
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reportéry a všetečným pohledem globálního publika. Svým krokem se však části 

privátní sféry vzdala. Na rozdíl od příslušníků urozených rodů, kteří se stali známými už 

svým narozením, však v případě vévodkyně Catherine jde o výsledek jejího svobodného 

rozhodnutí provdat se za následníka trůnu.        

Citlivost britského královského páru vůči podobným narušením je zcela 

pochopitelná, vzhledem k tomu, že matka prince Williama, princezna Diana z Walesu, 

našla v pařížském tunelu v létě roku 1997 smrt právě v důsledku pronásledování 

paparazzi. Tři z nich byli o téměř deset let později, v roce 2006, odsouzeni ve Francii za 

porušení zákonů na ochranu soukromí, a to symbolickou pokutou jednoho eura. Jacques 

Langevin, Fabrice Chassery a Christian Martinez byli nejprve zproštěni obvinění, 

posléze však vyšší soud dospěl k verdiktu v jejich neprospěch. Tato symbolická suma 

musí být zaplacena Mohamedu Al Fayedovi, miliardáři, který vlastní známý obchodní 

dům Harrods v Londýně. Dalším potrestáním bylo zaplacení oznámení o verdiktu 

v novinách. Fotografové pronásledovali Dianu a jejího přítele Dodiho Al Fayeda, když 

opustili hotel Ritz a ujížděli ve svém Mercedesu. Nepřestali fotit ani mrtvou Dianu a 

scénu tragické nehody poté, co auto narazilo v tunelu do zdi. Podle francouzských 

policejních orgánů však za nehodu nemohli paparazzi, ale řidič Henri Paul, který před 

nehodou pil a jel navíc zcela nepřiměřenou rychlostí. Záhy se objevily spiklenecké 

teorie, zejména ze strany otce Mohameda Al-Fayeda, že pár byl na pokyn britské tajné 

služby zavražděn, aby se Charles mohl znovu oženit. Tyto závěry nepotvrdilo ani 

oficiální vyšetřování, ani závěry Stevensovy vyšetřovací komise.
211

  

Obecně však lze říci, že situace přivdaných dívek do královských rodin je 

z hlediska ochrany soukromí značně složitá, zejména v případě, že se dotyčná stala 

ženou následníka trůnu, kdy hlavním veřejným/soukromým úkolem je zplodit 

následníka trůnu, proto je jejich veřejná role do narození dalšího následníka často 

vnímána jako chodící děloha.
212
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8. Case study: Celebrity v hledáčku teleobjektivů 

 

Celebrita je osoba, která tvrdě pracuje celý svůj život na tom, aby se stala slavná, a 

poté všude nosí černé brýle, aby ji nikdo nepoznal.  

Fred Allen 

 

V této části práce používám v návaznosti na obecnou část pojem celebrita ve 

smyslu veřejně známá osoba, jež se o své veřejné postavení zasloužila vlastní činností, 

vyjma politiků a dalších osob činných ve veřejné sféře. Jednotlivé případy byly vybrány 

tak, aby každý z nich reprezentoval jiný typ soukromé události, které se dostalo 

mediálního pokrytí a případně i soudního řešení. Objeví se tedy případ posmrtného 

práva na soukromí, drogové závislosti či mimomanželských afér. Druhým kritérium 

výběru pak bylo, aby případy pokryly celou škálu celebrit (sportovní celebrity, literáti, 

celebrity ze showbusinessu). V rámci této části je rovněž řešen problém rodinných 

příslušníků celebrit. 

Stephen Bull v knize Photography rozdělil období fotografování celebrit do pěti 

odlišných etap: první se psala od vzniku fotografie do dvacátých let minulého století, 

druhá, zlatá hollywoodská era, trvala zhruba do šedesátých let, třetí- éra paparazzi se 

datuje cca od roku 1958 do osmdesátých let, posléze přišlo období masové celebrity 

v rámci koloběhu hanby a konečně s nástupem internetu se objevuje doba online 

celebrit. Zatímco v prvních dvou etapách vznikaly dokonalé snímky dokonalých 

celebrit, ve třetí a zejména čtvrté etapě publikum nechtělo vidět celebrity na piedestalu 

pod stovkami světel, ale na nákupu v supermarketu, nenalíčené, s mastnými vlasy a 

vytahanými tepláky. V některých bulvárních magazínech jsou stránky věnované 

fyzickým chybám celebrit jako tzv. Circle of Shame v časopise Heat, jiná média se 

věnují fotografiím, na nichž jsou hvězdy bez makeupu. Zatímco dříve se v médiích 

objevovaly aranžované fotografie nesmrtelných hvězd, nyní jsou média posedlá spíše 

tím, jak z filmové hvězdy pomocí makrosnímku celulitidy udělat normální smrtelnici.
213
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8.1 Posmrtná ochrana soukromí: případ autopsie  

 

Jednou z kontroverzních afér práva na soukromím Spojených státech se stala 

v roce 2001 kauza známého automobilového závodníka Dalea Earnhardta série 

NASCAR, který zemřel na okruhu při nehodě v závodě Daytona 500 na Floridě. 

Vzhledem k povaze úmrtí a nutnosti vyšetřování příčin nehody se konala pitva. Vdova 

po Earnhardtovi posléze zakázala, aby se snímky z  pitvy objevily v novinách Colorado 

Sentinel, jehož novináři požádali veřejné orgány, aby pitevní protokol včetně 

fotodokumentace zpřístupnili na základě práva na informace. Soudce na žádost vdovy 

udělil předběžné opatření s tím, že snímky samotné nesledují záležitost veřejného zájmu 

a že by rodině pouze způsobily další zármutek. Vdova se na ochranu soukromí svého 

manžela posléze spojila s tehdejším floridským guvernérem Jebem Bushem a 

spolupracovala s ním na přípravě zákona, který zveřejnění fotografií z pitev zakázal. Do 

té doby totiž platil ve státě Florida zákon, že pitevní protokoly včetně dokumentace jsou 

veřejnými listinami, do nichž je možno nahlédnout, pokud tomu nebrání probíhající 

vyšetřování nebo okolnosti národní bezpečnosti. Novináři svůj zájem o fotografie 

zdůvodnili tím, že chtěl konzultovat tragédii a její příčiny s vlastním expertem z oboru 

úrazové medicíny hlavy a porovnat jeho zjištění s oficiálním vyšetřováním a verzí, 

kterou veřejnosti předložila asociace NASCAR. Právě s ohledem na důkazní povahu 

fotografií se tak noviny snažily získat příslušné fotografie z pitvy. 
214

  

Obavy vdovy z toho, že by se posmrtné fotografie unikly a posléze se dostaly na 

internet, jsou zcela pochopitelně na místě, stejně tak obavy o vliv na rodinu a na děti. 

Na druhou stranu samotné nahlédnutí experta z oboru medicíny, za přítomnosti svědků 

a bez možností fotografie jakkoli kopírovat, by zřejmě právo na soukromí zemřelého 

závodníka nenarušilo a do vyšetřování nehody by mohlo vnést odlišný úhel pohledu. 

Vzhledem k fatálnímu důsledku lze ve vyšetřování příčin spatřovat veřejný zájem, ten 

by se však měl vztahovat pouze na analýzu materiálů, nikoliv na publikaci hrůzných 

fotografií v médiích. 
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8.2 Kokain na Oktoberfestu před Evropským 

soudem pro lidská práva 

 

Případ zlobivých celebrit se nedávno dostal i k Evropskému soudu pro lidská 

práva, když Axel Springer, vydavatel nejprodávanějšího německého bulváru Bild, podal 

stížnost odůvodněnou ochranou svobody projevu. Příběh se zrodil v září 2004, když 

deník Bild na své titulní straně publikoval článek a fotografii známého televizního 

herce, jak je zatčen na mnichovském svátku piva, Oktoberfestu, za nelegální držení 

kokainu. Na titulní stránku o panu X, který od roku 1998 hrál v televizním seriálu 

policejního důstojníka, navazoval článek a fotografie na dalších stránkách listu, v němž 

Bild zmínil, že herec již byl za držení drog v podmínce. V dalším vydání novin 

v červenci 2005 Bild napsal, že herec byl odsouzen poté, co se k činu plně doznal. Ihned 

po publikaci prvního článku herec požádal hamburský soud o předběžné opatření, aby 

zakázal další publikaci článku a fotografií, což soud učinil a odvolací soud potvrdil. 

Když Springer neuposlechl, udělil mu hamburský soud pokutu s tím, že právo veřejnosti 

na informaci o drogovém trestném činu pana X je převáženo jeho individuálním 

zájmem na ochraně soukromí a ochraně osobnosti. Tento striktní náhled podpořily i 

vyšší německé soudy. Evropský soud nicméně s takto neliberálním názorem 

nesouhlasil. 
215

      

Vzhledem k tomu, že dotyčný je populární televizní herec, spadá do kategorie 

veřejně známých osob a ono zatčení se stalo na veřejnosti, na mnichovském pivním 

festivalu, dospěl soud správně k názoru, že očekávání soukromí bylo už těmito 

vstupními podmínkami (veřejná mediální tvář na veřejné medializované akci) značně 

sníženo. Nejzásadnější je ale samo chování aktéra (braní drog na veřejnosti a spáchání 

trestného činu), u něhož nelze racionálně předpokládat právo na soukromí. To se také 

stalo rozhodující okolností, protože evropský soud si povšiml, že články se nezabývají 

soukromým životem onoho herce, ale čistě veřejným incidentem, při němž byl zatčen. 

Zveřejnění takovéto informace bylo zcela předvídatelným důsledkem kriminálního 

chování, ostatně obecně platí, že o kriminální činnosti média mohou informovat pro 

potřeby veřejného zájmu. A to bez ohledu na to, zda je dotyčný celebrita, nebo ne. 
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8.3 Anonymní léčení známé modelky 

 

Jeden z rozporuplných výroků byl výrok anglické Sněmovny lordů v případu 

modelky Naomi Campbell, Campbell versus Mirror Group Newspapers Ltd. Modelka 

Naomi Campbell byla vyfotografována, jak opouští schůzku NA-Narcotics Anonymous 

(založena na bázi Anonymních alkoholiků), poté, co veřejně popřela jakékoli problémy 

s drogovou závislostí. Posléze podala žalobu na společnost vydávající bulvární tisk, ve 

kterém ona fotografie vyšla, opírajíc se o článek 8 Evropské úmluvy pro porušení 

soukromí, zejména proto, že fotografie odhalovala, kde se svých schůzek účastnila. 

První instance jí dala za pravdu, v odvolacím řízení ale soudci jednomyslně rozhodli, že 

fotografie byly pouze periferní doprovodnou informací, které ji ukazovaly v dobrém 

světle. Modelka se opět odvolala k soudu Sněmovny lordů, který poměrem hlasů 3:2 

rozhodl, že došlo k narušení soukromí. Soudci se vydali cestou balancování a 

judikovali, že existoval oprávněný předpoklad zachování soukromí a že právo na 

zachování soukromí převážilo svobodu projevu bulvárního tisku na informování 

publika, že modelka má problém s drogami.
216

 Mirror se posléze odvolal až 

k Evropskému soudu pro lidská práva, protože vedle trestné škody několika tisíců liber 

byl nucen zaplatit modelce veškeré právní náklady včetně tzv. success fee, odměna, o 

kterou se cena navýšila v případě úspěchu případu. To je podle mnoha mediálních 

právníků vnímáno jako existenční hrozba nejen pro média, ale i pro nevládní organizace 

apod. 
217

        

S oním verdiktem je obtížnější se ztotožnit, protože Naomi Campbell 

z dlouhodobé kooperace s bulvárním tiskem žije, poskytuje často vysoce extenzivní 

rozhovory ze soukromí, styl a intenzita jejího veřejného vystupování napovídají, že 

mediální slávu považuje za svébytný zdroj obživy.
218

 Soudci nejvyššího soudu ve 

většinovém stanovisku její veřejné vystupování nereflektovali a nebrali v úvahu ani 

nepravdivé informace o drogové závislosti, které bulvárnímu tisku sdělovala. Navíc 

podle většinového stanoviska soudu onu tenkou červenou linii, za níž už nezpřístupňuje 

své soukromí, rýsuje ona sama, nikoli editor bulváru. Na druhou stranu je ale třeba 
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chápat specifickou povahu utajované informace: Narcotics Anonymous je sdružení, jež 

funguje striktně na bázi anonymity, je to samotným základem léčby, kdy průměrný 

občan z Horní Dolní má stejný sociální status a anonymitu jako známá celebrita. Lze 

tedy chápat, proč pro soud hrál rozhodující roli fakt, že modelka pro léčení své 

závislosti potřebuje soukromí, existoval totiž její zásadní privátní zájem na vyléčení, 

k čemuž je zásadním předpokladem právě anonymní postavení v rámci léčebné skupiny. 

Soud bral také v úvahu zájmy třetích osob: je v zájmu všech členů anonymního 

léčebného sdružení, aby se na veřejnosti nevědělo, kde se skupina schází.  

 

8.4 Orgie šéfa Formule 1 a předpoklad intimity   

 

Jedním z největších bojovníků za právo na soukromí je Max Mosley, známý 

protagonista pornografického případu z roku 2008, Mosley versus News Group 

Newspapers Limited. Max Mosley je sportovním fanouškům znám jako bývalý 

dlouholetý ředitel FIA, šéf závodů Formule 1. Čtenářům bulvárního plátku News of the 

World, který nedávno zanikl v důsledku Murdochovy aféry nelegálního 

odposlouchávání, je znám jako starý chlípný muž se zálibou v sadomaso orgiích 

s nacistickou tematikou. News of the World umístil na svůj web videa a fotografie 

z orgií s pěti ženami a detailně popsal průběh onoho incidentu. Tento záznam list 

zakoupil od jedné z účastnic za 20 000 liber. Článek byl nazván: „Šéf Formule 1 si 

užívá zvrácených nacistických orgií s pěti prostitutkami.“ Max Mosley žaloval list pro 

porušení soukromí a neoprávněné zveřejnění soukromých informací. Mosley, syn 

zakladatele fašistické strany v Británii, tvrdil, že tyto sadomasochistické aktivity byly 

privátní povahy a existoval předpoklad důvěrnosti
219

 mezi všemi zúčastněnými, který 

byl zveřejněním porušen. Co se týče nacistického prvku, aktéři vypověděli, že šlo o 

klasickou vězeňskou tematiku bez přímé souvislosti s nacistickou ideologií. Jiné důkazy 

ve videu ale hovoří proti, zejména použití němčiny, německé uniformy a určité typy 

praktik. Soud stál před ošemetným úkolem vyvážit svobodu projevu a právo na 

soukromí. Právníci News of the World spoléhali zejména na argument, že publikum má 

právo vědět, že se šéf závodů účastní sadomasochistických orgií s nacistickým 

podtextem. Soud ale dospěl k závěru, že video je důkazem běžných praktik bez 

nacistického elementu a že sadomasochistická orientace nemůže být sama o sobě 
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předmětem veřejného zájmu
220

, pokud není svázána s nedobrovolností či nezletilými. 

Jinak jde o oprávněné, zákonem dovolené intimní chování, jehož publikace je 

nepřípustná.
221

 Mosley získal za utrpěnou újmu náhradu 60 000 liber. Bulvární listy 

psaly o černém dnu pro svobodný tisk, ale ve skutečnosti lze říci, že se jedná vítězství 

zdravého rozumu. Sexuální chování, nepřekračuje-li meze civilního či kriminálního 

deliktu, je výsostně intimní záležitostí. Pokud se účastníci dobrovolně nerozhodnou 

jinak, nemá veřejnost právo zvědavě strkat nos mezi povlečení.
222

     

A to i ve společnosti foucaultovského spektáklu. Max Mosley čelil rodinným i 

pracovním problémům, ztratil křeslo šéfa Formule 1. Přestože kauzu vyhrál, potrestání 

bulvárního tisku považoval za mírné, a proto podal žalobu do Štrasburku s tím, že 

požaduje, aby noviny byly povinny v případě závažného obvinění informovat osobu o 

chystaném článku předem, aby mohla publikaci zabránit. Tento spor v květnu 2011 

prohrál, ačkoli soud explicitně odsoudil nestoudné jednání bulvárního listu. Mosleyho 

žádost, aby byla další publikace na webu zakázána, byla ale zamítnuta s tím, že video už 

je příliš široce dostupné, aby tento zákaz posloužil svému smyslu, protože už je ho plný 

internet. Mosley v tažení za ochranou svého soukromí nadále pokračuje a stal se jednou 

z celebrit, která svědčila proti svým trýznitelům ve vyšetřování zvláštní komise lorda 

Levesona, jež byla ustavena po skandálu kolem News of the World.
223

  

I v rámci dosud velmi tolerantního britského mediálního systému se navíc na 

obzoru objevil dramatický obrat. Po aféře s odposlechy v Murdochově bulváru News of 

the World a v důsledku problému s tzv. privacy injunctions
224

 sílí názory, že 

„zdivočelému“ bulvárnímu tisku je třeba striktněji stanovit hranice. Tomu také 

odpovídají závěry Levesonovy komise.  

 

                                                                                                                                               
219

 Koncept přiměřeného očekávání soukromí: tzv. reasonable expectation of privacy 
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8.5 Britský fenomén injunctions: soudní zákaz 

publikace jako roubík svobodného tisku225 

 

Jak již bylo v části o Levesonově komisi a závěrečné zprávě řečeno, Velká 

Británie v posledním desetiletí prodělává z hlediska práva na soukromí revoluční 

změny. V roce 2000 v Británii vstoupil v účinnost tzv. Human Rights Act, který vtělil 

Evropskou úmluvu o ochraně základních práv a svobod přímo do britského právního 

řádu
226

, se v rámci ochrany soukromí známých lidí rozšířila praxe tzv. soudního zákazu 

publikace – injunctions a superinjuctions. Známý fotbalista, moderátor, popová hvězda 

nebo kdokoli jiný k soudu podá návrh na předběžný zákaz publikace. Pokud soudce 

takový zákaz povolí, funguje takové soudní rozhodnutí prakticky jako roubík na další 

mediální pozornost. Rozdíl mezi klasickým zákazem a absolutním zákazem je v tom, že 

u tzv. superinjunctions nelze informovat ani o samotné existenci zásahu. Nejenže média 

nesmí o „tabu“ aféře psát, nesmí dokonce ani informovat o osobě, jež si tento soudní 

zákaz vymohla. V mnoha případech se celebrity této předběžné soudní ochrany 

domohly de facto automaticky, nicméně s rozšířením sociálních sítí, zejména Twitteru, 

se situace počala dramaticky měnit. V případě Johna Terryho, kapitána fotbalového 

týmu Chelsea i národního týmu Anglie, který byl vyhlášen v roce 2009 jako Otec roku, 

šlo o jeho údajnou aféru s bývalou manželkou spoluhráče Waynea Bridge, francouzskou 

modelkou Vanessou Perroncel. Noviny měly údajně k dispozici informace a 

fotomateriály usvědčující anglického kapitána z mimomanželského poměru. Nejdříve si 

soudní zákaz v lednu 2010 zákaz vymohl, o několik týdnů později však soudce 

Tugendhat tento zákaz odvolal s tím, že Terry neprokázal ohrožení svého soukromí, ale 

pouze obavy z možného narušení pověsti, které řešil obchodní cestou pomocí svých 

manažerů. Nicméně soudce Tugendhat ve svém rozhodnutí obrátil kormidlem směrem 

ke svobodě tisku zdůvodněním, že pro paušální zákazy informací je třeba mít skutečně 

pádné a závažné důvody. V případě Johna Terryho se tak ukázalo, že závažnost zásahu 

do soukromí neodpovídá principu proporcionality a subsidiarity zásahu. Soudce navíc 
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kritizoval právníky fotbalisty, že noviny neupozornily na právní krok, kterým se 

domohli zákazu.
227

        

John Terry je nepochybně veřejnou figurou, známou sportovní celebritou. Celá 

jeho rodina dává rozhovory bulváru i společenským magazínům, a to jak před aférou
228

, 

tak po ní. Jako anglický kapitán navíc nese vyšší odpovědnost, protože s kapitánskou 

páskou přichází i povinnost ctít fair-play, být vzorem pro mladší hráče a důstojně 

reprezentovat Anglii. Jinými slovy, na kapitána bývá upřena větší pozornost a vyšší 

očekávání než na běžného člena týmu, zvláště v případě, že ke své propagaci využívá 

mýtu spokojené rodiny. Lze tedy částečně pochopit média, a to nejen bulvární, že o 

aférách kapitána Anglie chtějí veřejnost informovat. Terry dokonce coby reprezentační 

kapitán kvůli aféře načas skončil.
229

      

Co z Terryho udělalo lovnou zvěř? Nejen jeho postavení, ale i jeho chování 

k médiím. Jiná situace by nastala, pokud by si Terry a jeho rodina soukromí střežili. 

Vzhledem k tomu, že Terry vystupuje v médiích i k soukromým otázkám a dokonce 

dává rozhovory spolu se svou malou dcerou, se však sám svého práva na soukromí 

vzdává a běžně využívá sebe i svou rodinu v bulvárním mediálním cirkusu.
230

  

Začal se bránit až v okamžiku, kdy mu kvůli nevěře hrozila ztráta renomé. Není 

však jediným fotbalistou, který si soudní zákaz vymohl. Británií loni hýbal případ 

dalšího vynikajícího hráče, Ryana Giggse, jenž získal soudní zákaz publikace jeho aféry 

s hvězdičkou reality televize a modelkou Imogen Thomas. Giggsova aféra byla o to 

absurdnější, že jeho jméno nesměl nikdo prozradit, ale zákaz byl masivně porušován. A 

to nikoliv médii, ale veřejností – zhruba 75 000 uživatelů Twitteru jeho jméno ve svých 

tweetech uvedlo. Nakonec zasáhl poslanec parlamentu Hemming, který má na projevy 

na parlamentní půdě imunitu, a jméno Giggse veřejně prozradil, aby tak zabránil 

pronásledování tisíců lidí.
231

      

Soudní zákazy se však nevztahovaly jen na zelené pažity a populární hvězdy. 

Jeden z návrhů podal známý bankéř Fred Goodwin, bývalý šéf Royal Bank of Scotland, 
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který zakázal publikovat detaily mimomanželské aféry s kolegyní, která probíhala 

v době, kdy banka pod tíží finanční krize kolabovala.
232

 Podmínky tohoto zákazu byly 

tak přísné, že nejenže zakazovaly informovat o jeho jménu či postavení, ale i o tom, že 

dotyčný neznámý pracuje jako bankéř. Později byl sice soudní zákaz odvolán, rychlý 

pád Goodwina to však neodvrátilo. Je považován za jednoho z viníků krize v britském 

finančním systému a v lednu 2012 mu byl odejmut i propůjčený šlechtický titul.
233

 

 Postupem času se ukázalo, že tyto superzákazy jsou nejen drakonické, co se 

svobody tisku týče, ale dokonce se i míjí účinkem. Jak poznamenal populární 

moderátor, novinář a autor Jeremy Clarkson, který sám měl nějakou dobu zákazu 

publikace proti své bývalé manželce, soudní zákazy v době, kdy je tisíce lidí „propálí“ 

na sociálních sítích, nefungují.
234

 Jeho kolega z BBC, politický novinář Peter Marr, se 

dokonce za svou „superinjunction“ nepřímo omluvil. Marr si zákaz vymohl kvůli aféře 

s kolegyní v roce 2008. Později ale přiznal, že to byla chyba a že se cítí svým jednáním 

zahanben. Svými kolegy byl ostře kritizován jako žurnalista-pokrytec, který klade 

nepříjemné otázky politikům, ale sám se pokusil kolegy novináře soudně, aby 

nepokládali nepříjemné otázky jemu.
235

 I politici byli nakonec rozšířenou praxí 

soudních zákazů a superzákazů znepokojeni. Posléze byla ustavena vyšetřovací komise 

lorda Neubergera
236

, která tento relativně nový právní fenomén zkoumala, zejména 

v kontextu ochrany soukromí a svobody tisku, stejně jako procedurální otázky. 
237
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http://www.judiciary.gov.uk/media/media-releases/2011/committee-reports-findings-super-injunctions-20052011
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8.6 Partneři celebrit a nevyžádaná proslulost 

 

Jedna z nejsložitějších otázek v rámci práva na soukromí je to, jakou míru 

soukromí mají partneři známých lidí, kteří jsou sami o sobě soukromými osobami a 

pouze intimní vazbou na známou osobnost se na ně upřelo světlo reflektorů? Jsou 

celebritami sui genesis, nebo mají právo na soukromí neztenčené, bez ohledu na 

slavného partnera, s nímž sdílí lože či domácnost? Matka dítěte známého britského 

herce Hugha Granta žila podle svých vlastních slov několik let pod neustálým dohledem 

paparazzi. Celé dny a noci stála skupina fotografů před jejími dveřmi. A to vše pouze 

proto, že porodila dítě, jehož otcem je známý herec. Pomohl jí až verdikt soudce 

Tugendhata, který reportérům zakázal přibližovat se reportérům k jejímu domu a 

pronásledovat ji ve vzdálenosti 100 metrů od něj. Jedním z důvodu soudní ochrany je to, 

že zatímco Hugh Grant je celebritou, která má vzhledem ke své profesi určitý veřejný 

status, matka jeho dítěte o publicitu nikdy neusilovala a nestála, a je tak z pohledu práva 

na soukromí privátní osobou.
238

 Tento britský pohled odráží evropskou úroveň ochrany, 

ve Spojených státech je však na partnery celebrit zatím pohlíženo jako na lovnou zvěř a 

je přirozené jim velkou míru pozornosti, i přes jejich protesty, věnovat. 

 

8.7 Království za neviditelný plášť na britských 

ostrovech: děti celebrit 

 

Za dalším modelovým případem, který se týká dětí celebrit, je nutno zamířit do 

Velké Británie, země, která je proslulá nejostřejším bulvárem na světě, jenž nešetří ani 

královskou rodinu, a v níž přímo platí Evropská úmluva o ochraně základních práv a 

svobod.
239

 Není divu, že právě v Anglii se objevují nejzajímavější konflikty těchto práv, 

které mají značný význam pro celý evropský kontinent.       

Případem, který se týká problému dětí celebrit a jejich intimní sféry, je Murray 

versus Big Pictures. Žalobu podal David Murray prostřednictvím svých rodičů, doktora 

                                                 
238

 O´CARROLL, Lisa. Mother of Hugh Grant's baby wins paparazzi pledge. In: The Guardian [online]. 

18. 7. 2012 [cit. 2012-12-12].  Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/media/2012/jul/18/hugh-grant-

baby-paparazzi  

http://www.guardian.co.uk/media/2012/jul/18/hugh-grant-baby-paparazzi
http://www.guardian.co.uk/media/2012/jul/18/hugh-grant-baby-paparazzi
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Murrayho a jeho ženy Joanne K. Rowling, autorky Harryho Pottera.
240

 Rodiče byli se 

svým synem vyfotografováni jednoho všedního dne na ulici ve skotském Edinburghu, 

snímky byly publikovány v mnoha britských magazínech, což by se pravděpodobně 

nikdy nestalo, kdyby Davidova matka nebyla jedním z nejbohatších a nejpopulárnějších 

mudlů v ostrovní monarchii. Žaloba byla podána pro porušení práva na soukromí na 

zaměstnavatele onoho paparazzi, který zmíněný záběr pořídil. V první instanci nárok 

nebyl uznán, protože soud aplikoval tzv. test citlivosti, podle něhož si malý David nebyl 

ohrožení svého soukromí vůbec vědom, protože vzhledem k použití teleobjektivu 

k žádnému fyzickému narušení soukromí nedošlo. Navíc soudce rozhodl, že ve 

veřejném prostranství neexistuje žádná press-free zóna, v níž je paušálně zakázáno 

fotografovat.
241

           

Odvolací instance předchozí verdikt otočila a ctila přání rodičů, aby jejich dítě 

mělo normální dětství a nepoznávaly ho na ulici tisíce cizích lidí. Kromě judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva soud respektoval závazky z Úmluvy o právech 

dítěte OSN a novinářských kodexů, které stanovily pravidla pro nakládání 

s informacemi o dětech celebrit. Pokud by noviny nepublikovaly fotografii dítěte 

v případě, že by šlo o potomka běžného občana, pak se neměly vměšovat ani do 

soukromí dětí slavných. Vzhledem k tomu, že šlo o obyčejnou fotografii miminka 

v kočárku, bylo zřejmé, že David se na obálkách objevil pouze jako syn světoznámé 

spisovatelky. Soud rozhodl ve prospěch práva na soukromí, zejména s ohledem na 

citlivé postavení dítěte, jeho bezpečnost a potřebu soukromí pro jeho další vývoj.
242

   

Poprvé v britské mediální historii tak došlo k tomu, že v případě, kdy se v tisku 

objeví jedna neútočná, obyčejná fotografie člověka ve zcela veřejném prostoru, se jedná 

o vpád do soukromí. Ale v tomto případě je to pochopitelné, protože i jeden obrázek 

tváře dítěte má v milionech výtisků obrázkových časopisů ničivý potenciál. Když si 

spisovatelku J. K. Rowling předvolali jako svědkyni vyšetřovací komise lorda Levesona 

ohledně praktik britských médií a narušování soukromí, povzdechla si známá autorka ve 

svém vystoupení nad svou bezmocí: „Bohužel si nemůžu přehodit neviditelný plášť přes 

sebe a svou rodinu, ani přes svůj dům, ze kterého mě paparazzi vyhnali.“   

                                                                                                                                               
239

 Implementována do britského systému od roku 2002 pomocí tzv. Human Rights Act z roku 2000 
240

 J. K. Rowling je známá svou ochranou soukromí. V listopadu 2011 byla jedním ze svědků vyšetřování 

lorda Levesona, v níž popisuje praktiky bulvárního tisku. Podrobný přepis jejího o svědectví s britským 

bulvárním světem zde: http://www.guardian.co.uk/media/interactive/2011/nov/24/jk-rowling-witness-

statement-leveson-inquiry  
241

 Fotografovat na veřejnosti je obecně v euroamerické kultuře povoleno, zveřejnění takové fotografie 

v masmédiích je však již odlišná právní otázka, jejíž posouzení není zdaleka tak jednoznačné.  

http://www.guardian.co.uk/media/interactive/2011/nov/24/jk-rowling-witness-statement-leveson-inquiry
http://www.guardian.co.uk/media/interactive/2011/nov/24/jk-rowling-witness-statement-leveson-inquiry
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8.8 Résumé: celebrity na mediálním výsluní  

 

Není nad soukromí. Mám rád lidi a těší mě, že mají rádi mé knihy, ale já nejsem ta 

kniha, jsem jen chlápek, co ji napsal. Nechc,i aby za mnou chodili a házeli po mně řůže 

nebo cokoliv jiného. Jen jednu věc si přeji: aby mne nechali volně dýchat.  

Charles Bukowski 

 

Ze zkoumaných případů fotografií veřejně známých osob je zjevné, že kromě typu 

médií (veřejnoprávní-soukromá, seriózní- tabloidy) rozhoduje o vměšování kontext 

situace (veřejný důsledek- např. braní drog, kriminální aktivity), kontext místa, kontext 

očekávání, aktivita samotné celebrity. Je ale zřejmé, že na hvězdičky reality-show a 

obecně celebrity, které dávají své soukromí novinářům dobrovolně všanc, bude stále 

pohlíženo jinak, než na někoho, kdo si své soukromí chrání a poskytuje rozhovory 

pouze v souvislosti se svou kariérou, zatímco všetečné otázky týkající se volby sexuální 

polohy ignoruje. Stejně jako bulvár potřebuje celebrity, některé celebrity potřebují (a 

chtějí) bulvární pozornost – zejména to platí o aktérech nejrůznějších reality shows či 

talentových soutěží, ale i celé řadě postav showbusinessu. Jako hráči mediální hry 

mohou participovat na utváření pravidel a hranic, a je jen na nich, jak hodnotu soukromí 

vnímají a do jaké míry ji chtějí chránit.         

J. K. Rowling je příkladem celebrity, která se snaží chránit soukromí svých dětí 

a zásadně podporuje legislativní změny navržené v závěru Levesonovy zprávy. Status 

celebrity je totiž definovaný dvěma aspekty: objektivní (někdo, kdo požívá veřejné 

známosti a mediální pozornosti) a subjektivní (to, jak své postavení chápe a naplní). 

Existují celebrity, které z fotografování žijí (zejména povolání jako modelky, herci), a 

celebrity jako autoři bestsellerů, u nichž je jejich obličej jen vizuálním komentářem na 

přebalu knihy nebo na Wikipedii. Nelze se však uchýlit ke škatulkování podle povolání, 

ale zohlednit individuální úroveň přístupu do soukromí, které každá konkrétní celebrita 

médiím poskytuje či nabízí. Jeden z nejrespektovanějších britských herců současnosti, 

Daniel Day-Lewis, je známý tím, že zásadně nemluví o svém soukromí, mimo premiéry 

svých filmů se zcela straní médií a žije civilní soukromý život v Irsku, daleko od 

opulentních hollywoodských večírků, paparazzi a ruchu velkoměsta.
243

  

                                                                                                                                               
242

 Murray versus Big Pictures Ltd., [2008] EWCA Civ 446, rozsudek ze dne 7.5 2008.  
243

 SANDFORD, Peter. The enigma of Day-Lewis. In The Observer  [online]. 13.1 2008 [cit. 2012-12-

12]. Dostupné http://www.guardian.co.uk/film/2008/jan/13/awardsandprizes.danieldaylewis 

http://www.guardian.co.uk/film/2008/jan/13/awardsandprizes.danieldaylewis
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Soukromí je tedy do jisté míry i u celebrit ovlivněnou logikou výběru (a rovněž 

materiálním hlediskem - přístup k finančnímu zajištění soukromí jako soukromý 

pozemek, letadlo apod.) a nelze ignorovat jejich utváření vztahu s médii, formulování 

pravidel kooperace, ignorace či animozity. Je poměrně časté, že celebrita se narušování 

soukromí aktivně brání, a to pomocí převleků, domluvy či dokonce fyzické inzultace 

neodbytných fotografů.
244

 Hollywoodské hvězdy dokonce produkovaly film Paparazzi 

z roku 2004, v nichž se s paparazzi filmovým způsobem vypořádaly. 

Není ostatně divu. Jak již bylo dovozeno v předchozí obecné části úvodu 

k postavení celebrit, celebrity již nejsou postaveny na piedestal dokonalosti, ale naopak 

se toužebně čeká na jejich klopýtnutí, zaváhání, pochybení, na to, až je přistihnou při 

nevěře, dopravním přestupku nebo nenalíčené s odpadkovým košem v ruce. Neustálý 

veřejný dohled tak koliduje s jejich právem na soukromí a základní lidskou důstojnost.  

Zásadně odlišná je situace odvozeně známých osob: partnerů a dalších rodinných 

příslušníků známých osob. V jejich případě je pro další obranu zásadní způsob, jakým 

s médii komunikují, pokud dávají soukromé rozhovory a využívají popularity svého 

partnera pro svou kariéru či zviditelnění, je jejich postavení jiné, než u rodinných 

příslušníků, kteří mediální světla nevyhledávají.  

Výjimečné je rovněž postavení nedospělých dětí celebrit, a to zejména v případě, 

kdy paparazzi ohrožují jejich bezpečnost, svobodu pohybu či mravní vývoj, jako tomu 

bylo v případě dětí Kennedyho. U dětí celebrit je totiž třeba zvažovat nejen riziko 

bezpečnostní (např. únos), ale i riziko osobnostní nemožnost svobodně se rozvíjet, 

protože každý krok známého dítěte provází blesky fotoaparátů a šeptání za zády. 

Nejfotografovanější dítě světa, šestiletá Suri Cruise, jasně vyjádřila přání, aby jí 

paparazzi nechali na pokoji. 
245

 Z videomateriálů
246

 je však zcela zjevné, že ji a její 

matky, herečku a bývalou manželku Toma Cruise Katie Holmes, pronásledují stovky 

blesků a davy paparazzi, zcela bez ohledu na postavení a psychiku malého dítěte.  Právě 

před takovými excesy, které hraničí se stalkingem a ohrožují bezpečnost, by však děti, 

včetně dětí celebrit, měly být podle současné evropské soudní judikatury účinně 

chráněny. 
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 GUERTIN, Tatiana. When Celebrities attack paparazzi. In Zimbio  [online]. 12.9 2008 [cit. 2012-12-

12]. Dostupné z: 

http://www.zimbio.com/Paparazzi/articles/15/Celebrities+Attack+Top+10+Paparazzi+Confrontations 
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 Suri doesn´t want her picture taken. In: Metacafe.com [online]. 2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z : 

http://www.metacafe.com/watch/8253916/suri_cruise_doesnt_want_her_picture_taken/ 
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 Suri Cruise yells at paparazzi. In: YouTube [online]. 2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z : 

http://www.youtube.com/watch?v=FuRl1TwvRgA 
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Závěr 

 

První část tohoto résumé shrnuje poznatky z případových studií fotografie, druhá 

část se zabývá problémem paparazzi fotografií a formuluje tzv. desatero fotografických 

přikázání, jakýsi nástin kritérií, které by měl každý fotograf reflektovat při pořizování 

snímků veřejně známé nebo veřejně činné osoby. Třetí část résumé obecně shrnuje 

poznatky práce a pokouší se najít rovnováhu mezi právem na soukromí veřejných osob 

a mediální svobodou projevu v rozvolněné postmoderní době.
247

 

Žijeme v éře, která je posedlá kulturou celebrit, v době, kdy se politika 

proměnila pod tlakem mediatizace a celebritizace, v čase, kdy fotografie hraje ústřední 

roli pro cirkus slávy a mediálních světel. Lze dokonce říct, že jednou z hlavních funkcí 

fotografie v mediálním prostředí je vytvořit, udržovat či poškodit status veřejných osob. 

Z výsledků analýzy ve zvláštní části práce vyplynulo, že v mnoha případech není 

médium oním hlídacím psem, který má zásadní kontrolní roli, ale spíše psem ze 

smetiště (junkyard-dog journalism), jenž nesleduje stopu veřejného zájmu a narušuje, 

často neoprávněně soukromí veřejné osoby. Takovým případem jsou zejména nahé 

fotografie politiků či příslušníků evropské aristokracie. V jiných kauzách se naopak 

ukázalo, že právo soukromí individua musí ustoupit právu veřejnosti na informace a 

mediální svobodě projevu, a to právě s ohledem na veřejný zájem, jak bylo naznačeno 

v kauzách Axel Springer nebo Von Hannover II. Zásadním hlediskem v případě 

publikace fotografií ze soukromí je totiž nejen aspekt fotografované osoby (soukromá 

versus veřejná), místa (veřejné versus soukromé), načasování a způsobu (otevřeně, 

skrytě, teleobjektivem), ale rovněž je nutno reflektovat kontext zveřejnění takových 

fotografií. Tedy primárně zkoumat vazbu soukromé události na veřejný zájem a 

otevřenou demokratickou diskusi, jak tomu je v případě veřejné smrti významných 

politických osobností. Právo na soukromí veřejných osob neexistuje v systému ochrany 

lidských práv izolovaně, ve vztahu soukromí – svoboda projevu platí, že ani jedno 

právo nemá automaticky přednost před druhým. Proto je třeba poměřovat jejich konflikt 

a ptát se po roli médií v jednotlivých případech kolize, a to zejména podle rozdílných 

kritérií a principů, která jsou v další části résumé definována.
248

 

                                                 
247

 Více k definici postmoderní doby viz BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Vyd. 2. 

Překlad Miloslav Petrusek. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, 165 s. POST, sv. 1. ISBN 80864-

2911-3. 
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 Jedná se o originální návrh kritérií této práce.  
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Lidskoprávní desatero pro fotografy, novináře a editory 

Fotografie je morální rozhodnutí – zrozené v osmině vteřiny. 

Salman Rushdie 

 

1. Aspekt souhlasu: Fotograf by měl sdělit či naznačit fotografované osobě, že se ji 

chystá vyfotit, mimo případy, kdy je to odůvodněno veřejným zájmem.   

2. V ideálním případě získat výslovný či tichý souhlas. Pokud osoba 

s fotografováním aktivně nesouhlasí, je potřeba řídit se dalšími pravidly. 

3. Kontext místa: je fotografovaná osoba v privátní zóně, veřejné zóně nebo 

poloveřejné lokaci? Může fotografovaný objekt důvodně předpokládat, že je 

v soukromí? Základním vodítkem je, že na veřejném místě je fotografování (ne 

vždy však následná publikace) všeobecně povoleno. 

4. Kontext osoby: fotograf by měl zvážit, koho fotí. Zda je to veřejně činná osoba 

nebo veřejně známá osoba, zda jde o soukromou osobu či pouze rodinného 

příslušníka, který má mantinely ochrany soukromí širší.  

5. Výjimka- děti: fotografování dětí je problematické a jen výjimečně mohou být 

fotografovány bez vědomí rodičů. Všechny západní právní řády počítají 

s širokou ochranou dětské identity a bezpečnosti. 

6. Aspekt spolupráce: jde o osobu, která v minulosti jasně svými činy či slovy 

vyjádřila svůj zájem na ochraně soukromí, nebo jde o populární hvězdičku, která 

s paparazzi aktivně spolupracuje? 

7. Aspekt tzv. newsworthiness/veřejného zájmu: nese fotografie informaci či 

poselství, které je důležité pro veřejnou debatu přispěje k legitimní veřejné 

debatě a pro informaci veřejnosti?   

8. Aspekt utajení. Pokud fotograf pořizuje snímek tajně, teleobjektivem na dálku 

nebo skryt ve křoví, měly by pro to existovat závažné důvody veřejného zájmu. 

(např. dokumentování trestné činnosti politika, zpravodajská licence) 

9. Aspekt osobní bezpečnosti a újmy: při fotografování je nutno brát ohled na 

osobní bezpečnost fotografovaného a fyzicky jej neohrožovat, reflektovat rovněž 

aspekt újmy, kterou může zveřejnění fotografie přinést. 

10. Aspekt předchozí publikace: je informace, kterou fotografie přináší, něčím nová?  
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Právo na soukromí versus svoboda projevu: média mezi Skyllou a Charybdou 

Když je soukromý rozhovor nad vínem vysílán v rádiu, co jiného to znamená, než to, že 

se svět mění v koncentrační tábor?  

Milan Kundera, Nesnesitelná lehkost bytí 

 

Kde hledat onu skulinu mezi Skyllou a Charybdou? Hranice intimní sféry jsou 

natolik tekuté a individuální, že nelze najít univerzální řešení. Jak bylo ve zvláštní části 

práce zdůrazněno, je na místě každý případ posuzovat ad hoc podle konkrétních 

okolností, hledat rozumný kompromis mezi absolutním fetišem svobody bulvárního 

tisku, v němž je veřejná osoba ponížena na štvanou zvěř, a paranoidním světem zákazů, 

kde je zakázáno publikovat cokoli nad rámec zpráv tiskového mluvčího.  

Zatímco prozatímní hranice vpádu do soukromí črtá editor či šéfredaktor, který 

nese profesionální odpovědnost, z hlediska dlouhodobé rovnováhy je třeba analyzovat 

soudní rozhodnutí v konkrétních kauzách. Při poměřování mezi svobodou projevu a 

soukromím je třeba rozlišovat mezi soukromými a veřejnými osobami, umožnit ochranu 

dětí a znovu se ptát, v čem spočívá onen legitimní veřejný zájem. Je také nutné 

zkoumat, zda k odhalování svého soukromí nepřispěla „oběť“, která vědomě uzavřela 

faustovský pakt, analyzovat, jaká újma byla vměšováním do privátní sféry způsobena. 

Zásahy do soukromí jsou přirozenou daní ze slávy a důsledkem vstupu do veřejné 

arény. Je logické, že na globální hvězdu typu George Clooneyho svítí více reflektorů 

než na pana Nováka, instalatéra z vesničky Lhota, tato asymetrie odráží odlišnou 

povahu jejich postavení. Někdy však praktiky (zejména) bulváru připomínají zvrácené 

lidské safari.
 

Pokud dochází k zneužití svobody tisku a přeměně hlídacího psa 

v krvežíznivého pitbula, je třeba nastavit hranice v autoregulaci i soudních rozhodnutích. 

Respekt k právu na soukromí nicméně nesmí vyústit v gilotinu svobody tisku a omezení 

úlohy médií jako hlídacího psa demokracie. Ani tato role by neměla být chápana 

automaticky, bez dalšího kritického zkoumání.  

Toto obtížně a delikátní poměřování bývá nesnadným a citlivým úkolem jak pro 

samotná média, tak pro autoregulační orgány a posléze pro soudy, aby mezi těmito 

soupeřícími právy pečlivě balancovaly a s ohledem na svobodu projevu případně 

pomyslný skafandr soukromého či intimního života rozpoznaly a chránily. Éra 

soukromí pro ty z nás, kteří v něm spatřují zásadní, ač mizející hodnotu euroatlantické 

civilizace, totiž ještě neskončila. 
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Summary 

 

The media have an extremely difficult steer between privacy and publicity. Right to 

information, pluralistic media discourse and free speech play pivotal role in Western 

democratic societies. On the other hand, individual´s right to privacy and intimate life 

free from unlawful invasion cannot be ignored by the media. The key problem therefore 

stands: where are the lines, where is the equilibrium between two competing rights in 

case of media photography? The practice of journalism as a profession raises many 

ethical issues and legal problems, especially in connection to privacy and paparazzi. 

Based on case law and case studies in the special part of the thesis, several criteria and 

principles balancing free speech and privacy of public figures can be defined. The thesis 

draws conclusions by suggesting original framework for judges and media professionals 

balancing photography as a special case of free speech and conflicting right to privacy.  

First of all, in the matter of public persons, public figure doctrine stating that 

private life of politicians and other public persons is limited to certain intimate domains 

of life must be applied. Privacy rights of celebrities are also limited due to the nature of 

their show business job, whereas private persons have generally wider intimate zone. 

Protection of children is also broadly guaranteed. Secondly, vital principle of consent 

should be reflected. Consent is an extremely relevant in all privacy matters. In case of 

politicians and other high profile public figures holding public offices, consent can be 

mostly assumed. Thirdly, there is public forum rule for photographers stating that there 

is, unless other stated by the law, no prohibition of photography in public places. 

Another principle determines that past actions of the object must be taken into 

consideration, their cooperation with the paparazzi, their own actions towards the 

media.  One of the most important principles is also the principle of newsworthiness- 

public interest rule. This principle derives from watchdog journalism theory and 

assumes that the media play fundamental role as a powerful check on the government 

and other state and non-state actors. Therefore right to privacy of an individual, 

especially politicians, can be limited. Last but not least, aspects of public and personal 

safety, secrecy and previous publication and other relevant context should be taken into 

consideration. In a celebrity-driven era, celebritization of politics and public discourse , 

internet and social networking, traditional concept of privacy is subject to continuing 

erosion. But as the special part of this thesis proved, privacy isn´t dead just yet.  
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