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Úvod 

Média jsou v současné době celoživotním společníkem každého z nás. Jestliže 

některé činnosti přímo samy nezprostředkovávají a neumožňují, mnohdy se stávají 

jejich kulisou a doprovodem. 

Mediální historici se přou, zda vznik každé technologie, která novým způsobem 

umožňuje překonávat komunikaci prostor a čas, je sama o sobě pramenem 

společenských změn a nevyhnutelně s sebou přináší určité společenské uspořádání, 

či zda je vliv historických změn a komunikačních prostředků podmíněný spíš opačně, 

popřípadě vzájemně. Vliv médií na život každého jedince i společnost jako celek 

je každopádně nepopiratelný. Mediální obsahy utvářejí naše zkušenosti a jsou klíčovým 

zdrojem poznání. Mnohé poznatky o světě pochází výhradně z médií a jinak bychom 

se o nich vůbec nedozvěděli. 

Média přinášejí informace, s jejichž obsahem se můžeme ztotožnit, nebo 

je můžeme přijímat kriticky a polemizovat s nimi. Avšak už i tím přiznáváme mediálním 

obsahům vliv na to, co si myslíme, o čem přemýšlíme a jakým způsobem o tom 

uvažujeme. Formují nejen názory jednotlivců, ale v konečném důsledku i veřejné 

mínění a vytvářejí poměrně ucelený pohled na svět. 

Trestná činnost patří bezesporu mezi důležité jevy, protože je chápána jako 

společensky patologický fenomén. Přitom právě u kriminality, možná ve větší míře než 

je tomu u jiných skutečností, platí, že „naprostá většina občanů získává znalosti, (…) 

přesahující rámec vlastních zkušeností či zkušeností zprostředkovaných lidmi z blízkého 

okolí, právě z masmédií.“1 

Předkládaná diplomová práce nazvaná Trestný čin v médiích na základě těchto 

poznatků analyzuje vztah fenoménů kriminality a médií. Zabývá se vzájemnými 

vazbami mezi právními normami (přičemž se neomezuje jen na předpisy trestního 

práva) a médii v procesu spáchání trestného činu, jeho vyšetřování a v dalším průběhu 

trestního řízení. Vedle toho se soustředí na popis otázek, které vznikají při zachycování 

kriminality v mediálním zpravodajství, publicistice i fiktivních příbězích (filmech, 

televizních seriálech atp.). 

                                                
1  TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie: jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 32. 
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V první části práce se zabývám některými klíčovými otázkami mediálních studií 

kriminologickou a sociologickou perspektivou. Vysvětluji základní termíny, představuji 

teorie o účincích médií a to, na základě jakých zákonitostí jsou vytvářeny mediální 

obsahy. V závěru této části pak popisuji současnou praxi zahraničních a především 

českých médií při zobrazování trestné činnosti.  

Zbytek práce v chronologickém pořadí popisuje vliv sdělovacích prostředků 

na trestné činy a jednotlivá stadia trestního řízení. Ve druhé části se nejprve jedná 

o otázku kriminogeneze (situace, kdy mediální obsahy mohou vyvolat trestnou činnost, 

zprostředkovat ji, či ji nějak podpořit) a viktimizace oběti trestného činu včetně 

předstírané viktimizace a vztahu médií a pachatele. 

Následuje popis toho, jakým způsobem média mohou a mají referovat o průběhu 

trestního stíhání v přípravném řízení (třetí část) a o přístupu zástupců sdělovacích 

prostředků na řízení před soudem a o aspektech referování o informacích z jeho průběhu 

(čtvrtá část). Vynechávám naopak opravné řízení, které nemá zvláštní pravidla, a řízení 

vykonávací. 

Práce se soustředí na vysvětlení účinné právní úpravy, ale snaží se popisovat 

i dopady legislativy na žurnalistickou praxi, zejména popisem kauz z domácího 

prostředí (s přesahy do zahraničního), kde právní předpisy nalezly uplatnění. 

V roce 2013 vyšla k části mnou vymezeného tématu kniha Jiřího Herczega Média 

a trestní řízení, podobné problematice se věnovalo také několik diplomových prací 

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, přičemž vznikaly na katedře trestního práva. 

I kvůli svým zkušenostem z absolvování oboru mediální studia se chci na téma podívat 

částečně odlišně. Více než jmenované práce se soustředím na reprezentaci trestné 

činnosti a mediální účinky. Neopomíjím nicméně vysvětlení zásad veřejnosti trestního 

řízení a přinášení informací z přípravného řízení a hlavního líčení, na které se dřívější 

diplomové práce většinou soustředí. Rovněž se zaměřuji především na českou právní 

úpravu.2 

Tato práce je především syntézou dosavadního poznání, přičemž spojuje hlavně 

poznatky z oblastí práva, kriminologie, viktimologie, soudní psychologie, sociologie 

a mediálních studií. Řadu částí by bylo samozřejmě možné rozpracovat do větší šíře, 

což bohužel nedovoluje rozsah diplomové práce. Stejně tak by bylo jistě možné nalézt 
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i další rozměry vztahu médii a trestné činnosti a trestního řízení, práce se snaží vybírat 

ty nejzřetelnější. 

Původně jsem uvažoval, že bych práci ještě doplnil o rozhovory s vybranými 

zástupci právnických profesí ohledně úpravy de lege lata i de lege ferenda. Rozšíření 

práce o rozhovory by nicméně text buď neúměrně prodloužilo, nebo by mě donutilo 

vynechat některé jiné pasáže, které považuji za důležité, a proto jsem se rozhodl, 

že bych rozhovory provedl až v případě, kdy bych například pracoval na rozšíření 

předkládané práce pro další účely. Většina uvažovaných respondentů se v této práci 

vyjadřuje i navzdory tomu, jelikož jejich díla jsou součástí citované literatury. 

V práci využívám rovněž některé poznatky, které jsem učinil při psaní své 

předchozí diplomové práce Přijetí tzv. „náhubkového zákona“ a jeho dopad na česká 

média3 v rámci oboru mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Její 

tematika byla v porovnání s touto prací užší, protože se zabývala jen tzv. náhubkovým 

zákonem, který je v této práci pouze tématem podkapitoly 3.3. 

Právní stav textu ke dni 6. dubna 2014. 

 

 

 

                                                                                                                                          
2  Výborné shrnutí české a zahraniční judikatury k mnohým tématům je k dispozici např. v knize 

HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013. 
3  Práci cituji stejně jako ostatní zdroje. U těch v poznámkách pod čarou vynechávám některé údaje 

(např. ISBN, internetový odkaz), přičemž v kompletní podobě jsou zařazeny v seznamu literatury 
na konci práce. 
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1. Kriminalita a média 

Tato část se zabývá nejprve popisem nejdůležitějších pojmů, s nimiž budu 

ve zbytku textu pracovat. Nutné je především definovat termíny média, masová média 

a kriminalita (části 1.1.1 a 1.1.2) a popsat představy o mediálních účincích a jejich 

vývoj (část 1.2). V části 1.3 se budu zabývat stručně obecně pojmem reprezentace, ale 

hlavně popisovat současné reprezentování trestné činnosti v médiích a také to, jaké 

důsledky to přináší. 

 

1.1 Vymezení základních pojmů 

1.1.1 Média a masová média 

Média jsou intuitivně dobře uchopitelným pojmem, ovšem existuje řada definic, 

podle nichž je okruh toho, co lze jako média označit, velice variabilní. Nejobecněji jsou 

vším, co zajišťuje komunikaci a umožňuje, aby se uskutečnila. Jan Jirák a Barbara 

Köpplová4 definují čtyři typy médií: 

1) Primární média. Jedná se o komunikační kódy (tedy soustavy znaků a pravidel 

pro jejich používání), mezi které patří i přirozený jazyk a prostředky neverbální 

komunikace. 

2) Sekundární média. Jde o „všechny technické vymoženosti, jež dovolují 

komunikovat na větší vzdálenosti nebo přes hranice času“. Sekundární média 

překonávají omezení primárních médií, u nichž je mezi komunikujícími nutné zachovat 

jednotu místa a času, a to například tím, že umožňují záznam sdělení (písmem, 

obrazem, tiskem) a jeho přenos. Stále však pomáhají zprostředkovat hlavně komunikaci 

mezi jednotlivci. 

3) Terciární (masová) média. Média v nejčastěji používaném významu, tedy 

především periodický tisk, rozhlasové a televizní vysílání. Pro masová média jsou 

typickými znaky publicita (obecná přístupnost veřejnosti), periodicita nabízení obsahu, 

univerzalita (potenciálního tematického zaměření a většinou i dostupnosti) a aktuálnost 

                                                
4  JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 36-41. 
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(snaha pokrývat současné události a děje se vztahem k přítomnosti). U masových médií 

mizí interpersonální charakter a komunikace je naopak deindividualizovaná. 

Masová média jsou technologiemi a organizovanými postupy, které jsou 

využívány k masové komunikaci. Ta je kvalitativně odlišná oproti jednodušším formám 

komunikace (interpersonální, skupinové, meziskupinové). Především probíhá ve velkém 

rozsahu, kdy konkrétní vysílatel (vydavatel) současně z jediného centra oslovuje 

předem neurčenou disperzní masu anonymních osob, které nabízí standardizovaný 

obsah. Tok informací je výrazně jednosměrný, případná zpětná vazba je možná, ale 

odložená a disproporční ve srovnání s množstvím informací, které proudí opačným 

směrem.5 Dalším typickým znakem masových médií je již výše zmíněná periodicita, 

totiž snaha nabízet nový obsah, který se stává obchodovatelnou komoditou, opakovaně. 

4) Kvartální (síťová) média. Ve zkratce by se tak dal označit internet a všechny 

související služby, které využívají rozvoj počítačových sítí a digitalizace. Síťová média 

zprostředkovávají masovou komunikaci (například prostřednictvím zpravodajských 

serverů a televizních internetových archivů), ale současně i interpersonální komunikaci 

(díky službám jako elektronická pošta a sociální sítě). 

Je zřetelné, že mladší typ médií je vždy vývojově vyšším stupněm předchozího. 

Využívá jeho možností a díky technologické „nadstavbě“ je rozšiřuje. 

Pojem média se používá také pro označení mediálních organizací, které působí 

na trhu jako profesionální tvůrci obsahů. Ve zbytku práce budu pojem média používat 

pro označení mediálních organizací a zejména masových a síťových médií. 

 

Již v úvodu jsem zmínil, že člověk je dnes s médii téměř nepřetržitě v kontaktu. 

Tzv. mediatizace (či medializace), spočívající v propojení médií a každodenního života, 

bývá někdy řazena mezi další určující společenské procesy jako industrializace, 

urbanizace, sekularizace atp.6 Známým popisem tohoto jevu je stať Winfrieda Schulze 

Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept.7 Schulz vyjmenovává čtyři 

rozměry mediatizace: 

                                                
5  McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. rozš. a přeprac. vyd. Překlad Hana 

Antonínová. Praha: Portál, 2009, s. 66–67. 
6  JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 95. 
7  SCHULZ, Winifried. Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept. European Journal 

of Communication [online]. 2004-03-01, roč. 19, č. 1, s. 89. 
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1) Extenze. V návaznosti na populárního teoretika médií, technologického 

deterministu Marshalla McLuhana a jeho dílo Jak rozumět médiím: extenze člověka,8 

tak Schulz pojmenovává fakt, že média rozšiřují přirozené možnosti lidí. I pokud 

se nebudeme držet McLuhanovy široké definice, která mezi média řadí například 

i tužku jako extenzi ruky, u všech masových komunikačních prostředků lze odhalit, jaké 

omezení lidské bytosti pomáhají překonat. 

2) Substituce. Média nahrazují činnosti a společenské instituce. Například 

internetové chaty a mobilní aplikace zastupují interpersonální styky, podobně tak činí 

internetové bankovnictví či automatizované rezervační systémy v divadlech, které 

nahrazují nutnost vydat se do příslušných institucí a přijít do styku s jejich zaměstnanci. 

3) Amalgamizace. Mediální aktivity se mísí s nemediálními a probíhají současně. 

V řadě kanceláří hraje rozhlas, normou je čtení na cestách, stále častější je multitasking, 

spočívající v užívání více médií naráz (např. v pouštění televize či rozhlasu jako kulisy 

při užívání internetu či čtení). 

4) Akomodace. Média ovlivňují ostatní společenské instituce, které je chápou jako 

svébytné průmyslové odvětví a snaží se s nimi pracovat. Politické strany plánují tiskové 

konference, sportovní svazy upravují kalendáře soutěží, aby umožnily vysílání, 

mediální logiku se snaží využívat zadavatelé reklamy atp. 

Z výše uvedených informací a úvah je zřejmé, že vliv médií a jejich obsahů 

na způsob života má mnoho podob a je nezanedbatelný. Média se podílejí na vytváření 

našich názorů a zkušeností. V oblasti kriminality je tento fakt možná ještě zřetelnější 

než v jiných oblastech. Média jsou často jediným zdrojem čerpání informací 

o kriminalitě, nebo alespoň zdrojem prvním, protože veřejnost se s trestnou činností 

setká většinou dříve v televizi a dalších médiích, než „na vlastní kůži“.9 

                                                                                                                                          
 Jestliže v práci neuvádím jako zdroj český překlad publikace či odborného textu, parafrázuji či cituji 

texty psané původně v anglickém a slovenském jazyce vlastním překladem. 
8  McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 2., rev. vyd. Překlad Miloš Calda. 

Praha: Mladá fronta, 2011. 
9  TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie: jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 32. 
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1.1.2 Kriminalita 

K termínu kriminality také existuje celá řada přístupů. Různými pojetími 

se zevrubně zabývá například Gabriela Lubelcová,10 která popisuje tři základní druhy 

vymezení kriminality: 

1) Sociálně-etické vymezení. Označení určitého chování jako trestného vychází 

z etických norem konkrétní společnosti. Často se objevují tzv. přirozené zločiny, které 

jsou univerzálně zakazované i v kulturně vzdálených společnostech (např. vražda, 

krádež), ale na druhou stranu i umělé zločiny, které morálně mohou i nemusí být 

přípustné a zakazují se kvůli zachování určitých hodnot (např. trestné činy spojené 

s daňovými úniky, ochranou republiky). 

2) Normativní (trestněprávní) vymezení. Kriminálními jsou v tomto pojetí ty činy, 

které jsou za ně označovány trestněprávními normami. 

Toto vymezení je nejpřesnější z toho pohledu, že na základě pouhého nahlédnutí 

do zákona je možné všechny trestné činy přesně pojmenovat a popsat. Nevýhodou 

je fakt, že (de)kriminalizace určitého jednání záleží výhradně na zákonodárci a jeho 

politické úvaze. Kriminalizované chování pak nemusí být v sociologickém pohledu 

za trestné považováno.11 Problémem je také to, že kriminalitu v legálním pojetí často 

doprovází jevy s trestnou činností související, které trestním právem nejsou 

postihovány12 (např. trestána je účast na sebevraždě, ale samotná sebevražda nikoliv, 

stejně je tomu u šíření toxikomanie, kdy je postihováno svádění ke zneužití drogy, ale 

ne její skutečné zneužití). 

3) Proto je podstatné sociologické vymezení. V tomto pojetí, nezávislém 

na trestním právu, se kriminalita chápe jako sociální deviace.13 

Oproti trestněprávnímu pojetí je toto vymezení vágnější, protože se mohou 

objevovat rozdílné názory, co lze ještě za kriminalitu (deviaci) považovat. Výhodou je, 

                                                
10  LUBELCOVÁ, Gabriela. Kriminalita ako spoločenský fenomén: úvod do sociologicky orientovanej 

kriminológie. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2009, s. 12–19. 
11  Například se uvádí, že podle československého trestního zákona z roku 1950 byl za trestný 

považován čin pohlavního styku s osobou téhož pohlaví, podle zákona z roku 1961 zase opuštění 
republiky. Ačkoliv de lege lata byly tyto činy trestné, v sociologickém pojetí se o kriminalitu 
nejednalo. 

 viz NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 21. 
12  SVATOŠ, Roman. Kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 25–26. 
13  Deviace se obvykle definuje jako „jednání, které není konformní vůči některé normě, či soustavě 

norem, kterou velké množství v dané komunitě nebo společnosti akceptuje.“ 
 viz GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, s. 185.  
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že termín v tomto smyslu postihuje nejen trestné činy, ale taktéž činy jinak trestné 

a další související činnosti. 

Právě z tohoto důvodu se ve zbytku práce nebudu omezovat jen na legální pojetí 

kriminality. Zejména v části 1.3, při popisu toho, jak média zachycují trestnou činnost, 

mi nepůjde striktně jen o popis medializace činů, které naplňují skutkovou podstatu 

trestného činu, ale též o mediální zobrazení zmíněných doprovodných jevů. 

Současně nebudu rozlišovat pojmy trestného činu, zločinu a přečinu (§ 13 a § 14 

trestního zákoníku, dále též TZ). Ačkoliv rozdíl mezi nimi je v trestním právu výrazný, 

řada citovaných publikací, zejména z oblasti kriminologie, je volně zaměňuje. Pro tuto 

práci také většinou distinkce mezi trestným činem, zločinem a přečinem nehraje roli, 

proto budu obecně používat nadřazený termín „trestný čin“. 

 

1.2 Účinky médií 

Úvahy o tom, jaký je vliv médií na jednotlivce i společnost, jsou jednou 

z hlavních oblastí, kterými se mediální teoretici zabývají. Představy o účincích prošly 

značným vývojem, přičemž nové závěry často zcela odporovaly těm předchozím. 

Jako účinky médií se označují zamýšlené i nezamýšlené důsledky činnosti 

a působení masových médií na publikum.14 „Celé studium masové komunikace 

je založeno na předpokladu, že média mají významné účinky, a přece bychom našli jen 

málo shodných názorů na jejich povahu a rozsah. Taková nejistota je tím překvapivější, 

že každodenní zkušenost nám poskytuje nesčetné drobné příklady vlivu médií.“15 

Ačkoliv se některé práce a teorie pokouší být definitivními odpověďmi na otázku 

účinků médií, je třeba mít na paměti, že jde vždy o předpoklady. Oddělit totiž mediální 

vlivy od mimomediálních je složité, ne-li nemožné. I empiricky podloženým studiím 

činí problémy to, že mediální komunikace je komplexním společenským procesem 

a nelze ji oddělit od jiných činností, ale také to, že samotná média se rychle mění 

a vyvíjejí. Výzkumem médií se také obvykle zabývají odborníci na psychologii 

či sociologii, kteří pracují s určitými předpoklady své disciplíny.16 V konečném 

důsledku tak často záleží jen na tom, jakou „moc“ jsou jednotliví autoři ochotní médiím 

                                                
14  McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. rozš. a přeprac. vyd. Překlad Hana 

Antonínová. Praha: Portál, 2009, s. 582. 
15  Tamtéž, s. 66–67. 
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připsat. Když se tedy zbytek textu zmiňuje o účincích médií, vždy je tím třeba rozumět 

účinky předpokládané. 

Denis McQuail,17 popřípadě i Jirák a Köpplová,18 dělí historii výzkumu účinků 

na čtyři období. Podoba médií a podmínky jejich fungování jsou v každém období 

determinovány řadou vlivů, přičemž nejdůležitějším je přirozeně stupeň rozvoje 

jednotlivých masmédií, ale také činnost vlád, zákonodárců, společenská atmosféra 

a historické události. Nyní stručně shrnu, čím se tato období lišila a popíši vybrané 

klíčové teorie, které v jejich rámci vznikly a jsou relevantní pro tuto práci. 

1) Období všemocných médií (přibližně do 30. let 20. století). Dochází 

k rychlému rozvoji masových médií, vedle masového tisku vznikají rozhlas a film, 

testují se propagandistické techniky. Představy o velké moci médií většinou nejsou 

podloženy empirickým výzkumem a vychází z intuice a spekulací, které vyvolala 

popularita nově vznikajících technologií. 

Převládající představy se obvykle označují jako model podkožní jehly, protože 

vztah mezi médii a publikem je chápán jako „mechanistický a jednoduchý proces, 

při němž média podobně jako injekce vpravují hodnoty, ideje a informace přímo do hlav 

pasivních konzumentů, čímž přímo vytváří účinky. Ty pak mají negativní vliv na myšlení 

a chování.“19 

2) Období omezené moci médií (30.–60. léta 20. století). Vzestup kinematografie 

a rozšiřování televizního vysílání doprovází snaha o systematičtější a empiričtější 

zkoumání účinků, především na dětské diváky. Názory předchozího období jsou 

přehodnocovány a kritizovány za paušalizující přístup. 

3) Období spíše mocných médií (70. léta). Dochází k největšímu rozvoji 

televizního vysílání. Badatelé upozorňují, že předchozí zavrhování účinků možná bylo 

způsobeno zaměřením výzkumů na krátkodobé účinky na jednotlivce, namísto toho, aby 

se sledoval dopad na společnost. Objevují se některé dodnes vlivné teorie. Pro účely 

této práce stručně zmíním alespoň spirálu mlčení Elizabeth Noelle-Neumannové a teorii 

nastolování agendy od Maxwella McCombse a Donalda Shawa. 

                                                                                                                                          
16  JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 96. 
17  McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. rozš. a přeprac. vyd. Překlad Hana 

Antonínová. Praha: Portál, 2009, s. 470–474. 
18  JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 375–380. 
19  JEWKES, Yvonne. Media and crime. 2. vyd. London: SAGE, 2011, s. 13–14. 
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Podle teorie o spirále mlčení si jedinci u veřejných témat všímají názorového 

klimatu společnosti a podle něj se kvůli strachu z izolace rozhodují, zda své názory 

veřejně artikulovat. Jestliže zastávají menšinový názor, jen zřídka se ho rozhodnou 

vyjádřit, čímž dochází k vytěsňování některých idejí ze společenského diskurzu. Dojde 

tak k „roztočení spirály mlčení“, protože tlak v podobě vynechávání určitého tématu 

či názoru začne působit tím silněji, čím méně je myšlenka veřejně artikulována. 

Většinové názory tak zaznívají nepoměrně častěji, než by odpovídalo jejich skutečnému 

procentuálnímu zastoupení. 

Teorie nastolování agendy (agenda setting) tvrdí, že média nemají moc vnutit 

jedincům, co si budou o určité věci myslet, ale výběrem témat hrají nezastupitelnou roli 

v tom, o jakých věcech budou přemýšlet. Brian McNair20 v této souvislosti hovoří 

o schopnosti médií zviditelňovat určitá témata na úkor jiných tím, že je předloží veřejné 

diskusi. Pokud média například nastolí před volbami jako hlavní téma korupci, 

společenský diskurz se na ni pravděpodobně zaměří také. Voliči pak stejné téma budou 

ve výzkumech veřejného mínění řadit mezi klíčové otázky, podle kterých se budou mezi 

kandidáty rozhodovat. 

4) Období mocných médií a mocného publika (od 80. let do současnosti). Dochází 

k obratu výzkumu, který se začíná soustředit na publikum a mediální obsahy. Klíčovou 

je teorie Stuarta Halla o kódování a dekódování. Podle ní je v každém mediálním 

obsahu zakódováno, jakým způsobem si podavatel představuje, že bude interpretován 

(tzv. preferované čtení). Publikum je však při přístupu k produktům médií aktivní, 

podsouvanou interpretaci je schopné odhalit a různě s ní naložit:21 

 čtenář (divák atd.) se může s dominantní pozicí ztotožnit a přijmout ji, 

 může ji v rámci tzv. vyjednané pozice aplikovat na svou konkrétní situaci, 

 popřípadě může preferované čtení odmítnout a zaujmout opoziční pozici. 

 

Pro úplnost zbývá vymezit typy účinků, kterými se výzkumy zabývají. 

Nejpodstatnější je rozlišení podle toho, v jakém časovém horizontu mediální obsahy 

recipienty ovlivní. Účinky mohou být krátkodobé (a v takovém případě často měřitelné, 

jako například zvýšení tepu při dramatickém filmu), nebo dlouhodobé (v podobě 

                                                
20  McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Vyd. 1. Překlad Hana Loupová. Praha: Portál, 2004, s. 54. 
21  JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 319–320. 
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trvalejších změn postojů). McQuail22 k dlouhodobým a krátkodobým přiřazuje ještě 

dvojici plánovaných a neplánovaných účinků. Zanesením dvojic na osy vznikají čtyři 

kombinace účinků (viz přílohu č. 1). 

Jirák a Köpplová23 popisují také účinky přímé a nepřímé (podle toho, jestli 

je vyvolá přímo podnět z médií, nebo jsou zprostředkovány někým třetím), dalšími 

kritérii jsou pak skutečnosti, jaké povahy účinek je, koho se týká (jestli se jedná 

o konkrétní osobu, popřípadě celou společnost) a jaké je intenzity. 

 

1.2.1 Účinky a zobrazování kriminality v médiích 

V oblasti trestné činnosti vychází úvahy o účincích médií velice často ze dvou 

odlišných předpokladů, přičemž u obou obvykle vědci dochází k závěrům, které 

sdělovací prostředky poměrně démonizují. 

Zástupci prvního směru mají za to, že jimi pozorované stále explicitnější a častější 

zobrazování trestné činnosti v médiích má za následek zvýšení frekvence těchto 

problémů v reálném životě. Lidé se mohou poučit o metodách policie i pachatelů 

a inspirovat se, popřípadě je může nabudit zobrazované násilí. Takové úvahy nejsou 

pouze záležitostí éry současných masových médií, jak by se mohlo zdát. Robert Reiner 

uvádí, že už například na konci 18. století připisoval soudce z anglického Middlesexu 

rostoucí míru kriminality zpěvákům pokleslých balad z místních hospod a navrhoval 

platit konkurenční skupiny, jejichž díla by podporovala společenský řád.24 

Na druhé straně stojí názory, že média nejsou sama o sobě příčinou růstu míry 

kriminality. Jejich autoři v nadsázce hovoří o tom, že kriminální příběhy v médiích 

si lidé vychutnají očima, podobně jako si ústy vychutnají žvýkačku. Média jsou podle 

nich ale schopná vyvolat v určitých vlnách u veřejnosti strach z kriminality a volání 

po represivních opatřeních.25 Strach z kriminality se chápe jako emocionální reakce, 

                                                
22  McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. rozš. a přeprac. vyd. Překlad Hana 

Antonínová. Praha: Portál, 2009, s. 480–483. 
23  JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 332. 
24  MAGUIRE, Mike, Rodney MORGAN a Robert REINER. The Oxford handbook of criminology. 

4. vyd. New York: Oxford University Press Inc., 2007, s. 376. 
25  Tamtéž, s. 377. 
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která spočívá ve znepokojení a úzkosti z trestné činnosti. Objevuje se zejména u lidí, 

kteří se i bez mediálních podnětů obvykle cítí ohrožení (senioři, ženy atp.).26 

I když je jedním z důsledků strachu z kriminality většinou pozitivně vnímaná 

zvýšená opatrnost, může vést i k sociálně patologickým jevům. Zmiňuje se například 

přehnané utrácení za ochranná zařízení (alarmy v autech, zbraně a bezpečnostní dveře 

či branky), nedůvěra k některým sociálním skupinám, pokles ochoty udržovat kontakty 

s okolím, popřípadě odhodlání „brát věcí do vlastních rukou“ namísto spoléhání 

na policii.27 

V souvislosti se strachem se hovoří o tzv. morálních panikách, což je označení pro 

„sdělovacími prostředky vyvolaný stav veřejného znepokojení (…), [které] je daleko 

vyšší, než by odpovídalo skutečné nebezpečnosti nebo četnosti výskytu daného jevu. (…) 

Morální panika se [v minulosti] často transformovala do oficiálních kroků namířených 

proti ‚veřejnému zlu‘ nebo pachatelům odpovědným za domnělý problém – vznikly nové 

zákony a nařízení, byl uplatňován přísnější dohled a tvrdší postihy. Ty se staly námětem 

další vlny reportáží a ještě více prohloubily morální paniku.“28 

Vedle strachu z viktimizace bývají dnes jako efekty explicitního a implicitního 

zobrazování trestné činnosti nejčastěji zmiňovány napodobování trestné činnosti (část 

2.1.1) a tzv. desenzibilizace (rovněž 2.1.1).29 

 

Častým tématem je působení médií na děti. Ty mají být podle teoretiků 

náchylnější k ovlivnění mediálními obsahy, zvlášť v útlém věku, kdy ještě plně 

nerozlišují komerční sdělení od dalšího obsahu a také fiktivní složky mediálních 

produktů od skutečných. Nejznatelnější pokrok v chápání děje audiovizuálních děl totiž 

nastává až mezi šestým a sedmým rokem života dítěte. Mezi devátým a desátým rokem 

                                                
26  LUBELCOVÁ, Gabriela. Mediálny obraz násilia ako fenomén súčasnej spoločnosti. SPURNÝ, Joža 

a Viktor ČERVENÝ. Násilí z pohledu společenských věd. Vyd. 1. Praha: PA ČR, 2007, s. 91. 
27  CHADEE, Derek. Fear of Crime and the Media: from perceptions to reality. Criminal Justice 

Matters [online]. 2001, roč. 43, č. 1, s. 10.  
28  McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Vyd. 1. Překlad Hana Loupová. Praha: Portál, 2004, s. 56. 
 K podrobnějšímu popisu teorie o morálních panikách a jejích proměnách lze doporučit např. 

diplomovou práci: PŮBALOVÁ, Božena. Pravicový extremismus v ČR optikou morální paniky. 
Praha, 2011. 169 s. Diplomová práce (Mgr.) UK, FSV, ISS. Vedoucí práce doc. Milan Tuček, CSc. 

29  VESECKÁ, Renata a Jakub CHROMÝ. Kriminalita, veřejnost a média: problémy, o nichž se příliš 
(ne)mluví. Praha: Linde Praha, 2009, s. 29. 
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se rozvíjí schopnost komplexnějšího porozumění, která je završena přibližně v jedenácti 

letech, kdy je již dítě schopné rozlišovat dějové linky a oddělovat hlavní od vedlejších.30 

Třebaže se jedinci většinou postupně naučí chápat mechanismy a fungování 

médií, ať už intuitivně, nebo díky rozvíjející se mediální výchově, konzumace určitých 

obsahů od útlého věku může mít dlouhodobé účinky na jejich chápání světa 

a očekávání. Důkazy se pokoušela předložit řada studií, nejznámější z nich přišly 

s tzv. kultivační teorií, za jejíhož autora se považuje George Gerbner. 

Kultivace (pojem je třeba chápat bez pozitivní i negativní konotace) probíhá podle 

Gerbnera dlouhodobým působením mediálních obsahů. Čím víc se konkrétní člověk 

věnuje sledování televize, tím výrazněji je jeho pohled na sociální realitu ovlivněn 

informacemi z obrazovky. Až následně je takový pohled poměřován a formován 

osobními zkušenostmi a členstvím v různých společenských skupinách.31 „Když člověk 

vyrůstá v prostředí nějakých příběhů (nabízených např. televizí), jeho vnímání a jeho 

soudy to pomalu, ale jistě pěstuje, tedy kultivuje, a to do velmi trvalé podoby.“32 

Jednotlivým divákům jsou v éře masových médií nabízeny standardizované 

obsahy a představy náruživých diváků o světě se tedy dle Gerbnera zákonitě sbližují 

a přibližují prezentovanému mainstreamu. 

Nejpodstatnějším předmětem zájmu při ověřování kultivační teorie bylo 

zobrazování násilí, které podle výzkumů vedlo k tomu, že čím více lidé sledovali 

televizi, tím více nadsazovali četnost výskytu zločinu, přeceňovali nebezpečí 

viktimizace, které jim skutečně hrozí,33 a také odhadovali, že práci související s trestním 

řízením zastává mnohem větší počet osob, než tomu je ve skutečnosti. Vycházeli přitom 

zřejmě právě z obrazovky, protože z výzkumu například vyplynulo, že zatímco 

ve skutečnosti se jako policista nebo detektiv živí 1 % mužů, v televizních pořadech 

je jich až 12 % atp.34 

Gerbner tak dokládá „zkreslující vliv televize u silných diváků v oblasti zločinnosti 

(větší strach z večerní procházky městem, přeceňování rozsahu kriminality a násilí, 

                                                
30  VLASTNÍK, Jiří. Televizní násilí a zákon. Praha: IMK při VŠJAK, 2005, s. 34. 
31  McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. rozš. a přeprac. vyd. Překlad Hana 

Antonínová. Praha: Portál, 2009, s. 512. 
32  JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 334. 
33  McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. rozš. a přeprac. vyd. Překlad Hana 

Antonínová. Praha: Portál, 2009, s. 513. 
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častější držení střelných zbraní apod.), pornografie, interpersonálních vztahů a dalších 

druhů chování.“ 35 

Na závěr výkladu o účincích se hodí ještě zmínit tzv. efekt třetí osoby. Každý 

člověk většinou při četbě o účincích médií zaujme postoj, podle kterého jsou účinky 

médií na jeho osobu minimální, ne-li žádné. Je přesvědčen o své schopnosti odolat 

reklamním sdělením a dalším možným vlivům z obrazovky. U ostatních mu ale nedělá 

problém tvrdit, že pod vlivem médií jednají. Vyjmutí sebe sama z množiny lidí, na které 

mají média vliv, nicméně žádné racionální vysvětlení nemá, naopak připuštění si vlivu 

médií na vlastní osobu je zřejmě důležité právě k tomu, aby byl člověk schopný tento 

vliv kontrolovat, popřípadě minimalizovat, pokud ho chápe negativně.36 

 

1.2.2 Ochrana proti účinkům médií v českém právním řádu 

Přestože nelze jednotlivé účinky médií izolovat a jednotlivě doložit, je třeba 

připustit to, že existují a alespoň proti těm nejpodstatnějším jednotlivce chránit, 

obzvláště pak děti. Právní předpisy například z oblasti mediálního, trestního 

či obchodního práva se snaží zamezit negativním účinkům regulováním podoby 

mediálních obsahů. 

Zákonodárce přitom vychází z předpokladu, že „některé projevy jsou na základě 

určitého společenského konsensu považovány za nepřijatelné, škodlivé nebo potenciálně 

škodlivé a jejich veřejné prezentování prostřednictvím masmédií [je proto] (…) 

nepřípustné.“37 

Výraznější regulace se týká vysílacích médií, což historicky vychází z faktu, 

že omezené kmitočtové spektrum neumožňovalo nabízet tak pestré množství různých 

obsahů. Proto vznikla například i tradice licencování provozovatelů rozhlasového 

a televizního vysílání, které je přísnější než pouhá registrace vydavatelů tištěných 

periodik. Má totiž zajistit, aby vysílání každého vysílatele pokrývalo všechny názorové 

                                                                                                                                          
34  JANOUŠEK, Jaromír a Ivan SLAMĚNÍK. Člověk a média: Psychologie masové komunikace. 

VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Aplikovaná sociální psychologie I. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 
s. 143. 

35  Tamtéž, s. 144. 
36  PERLOFF, Richard M. The Third-Person Effect. BRYANT, Jennings a Dolf ZILLMANN. Media 

effects. 2. vyd. Mahwah: L. Elbaum Associates, 2002, s. 489. 
37  POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 149. 
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proudy (tato charakteristika se obvykle označuje38 jako vnitřní pluralita) a nikoliv, aby 

tak činili až v souhrnu všichni vysílatelé (vnější pluralita). 

Provozovatelé vysílání podle zákona o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání (dále též ZRTV) tak musí poskytovat objektivní a vyvážené informace, které 

jsou nezbytné pro svobodné vytváření názorů, a oddělovat publicistické útvary od těch 

zpravodajských (§ 31 odst. 2 ZRTV). Zajišťovat objektivitu obsahu mají i vysílatelé 

ze zákona [§ 2 odst. 2 písm. a) zákona o České televizi i zákona o Českém rozhlasu], 

kteří mají také celou řadu povinností navíc. 

I když problém nedostatečného kmitočtového spektra je s rozvojem digitálního, 

kabelového a satelitního přenosu vysílání možná překonaný, na obsah vysílacích médií 

se uplatňují přísnější měřítka i dál, pravděpodobně kvůli rozšířené představě o jejich 

výraznějších účincích a také proto, že provozování vysílání je finančně náročné, takže 

na něj může dosáhnout jen užší počet subjektů, které by snadno mohly ovládnout trh 

a tím i veškerý tok s informacemi. V ZRTV lze nalézt i kvantitativní omezení, jaká 

se nevyskytují v tiskovém zákoně (dále též TiskZ), řadu povinností ukládají také 

licence. 

Kvantitativní omezení se ve vysílacích médiích týkají zařazování reklamy 

a teleshoppingu – upravují je § 50 ZRTV pro televizní a § 51 ZRTV pro rozhlasové 

vysílání. Maximální podíl obchodních sdělení ve vysílání je vymezen jinak pro 

vysílatele ze zákona a jinak pro ostatní provozovatele. Množství je stanoveno jako 

procentuální část z denního vysílacího času. Speciálně je omezeno vysílání reklam 

na ČT2 a ČT4 v tzv. prime-timu mezi 19 a 22 hodinou, aby nehrozilo, že vysílatel 

využije celodenní limit právě jen v této době. 

Ke zveřejňování obchodních sdělení v rozhlasu a televizi se vážou i další 

povinnosti, mezi které patří mj. zajištění rozpoznatelnosti reklamního sdělení od dalších 

součástí programu [§ 49 odst. 1 písm. a) ZRTV], ale také například zákaz zařazovat 

do vysílání obchodní sdělení, která by podporovala chování ohrožující zdraví nebo 

bezpečnost [§ 48 odst. 1 písm. b) ZRTV]. Obchodní sdělení nesmějí ani bezdůvodně 

ukazovat děti a mladistvé v nebezpečných situacích, čímž by mohla fyzicky nebo 

mravně ohrožovat mladistvé [§ 48 odst. 2 písm. d) ZRTV]. 

                                                
38  HALLIN, Daniel a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií 

a politiky. Vyd. 1. Překlad Tomáš Trampota. Praha: Portál, 2008, s. 57. 
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Podstatná jsou z hlediska tématu této práce i další kvalitativní omezení obsažená 

v ZRTV. Předpis „zakazuje vysílat jakékoliv pořady, jejichž obsah by vybízel 

k nesnášenlivosti, k násilí nebo který by mohl působit otupění vůči utrpení druhých. 

Zvlášť je stanoven zákaz vysílat jakékoli obsahy, které by mohly jakkoli ohrozit zdravý 

vývoj nedospělých jedinců.“39 ZRTV tak provozovateli vysílání mj. nakazuje zajistit 

(výběr ustanovení, která se vážou k tématu této práce): 

 aby vysílané pořady nepropagovaly válku, nezlehčovaly, neomlouvaly 

a neschvalovaly krutá nebo nelidská jednání [§ 32 odst. 1 písm. b) ZRTV], 

 aby nevysílal pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo 

mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii 

a hrubé samoúčelné násilí [§ 32 odst. 1 písm. e) ZRTV],40 

 aby v pořadech bezdůvodně nezobrazoval osoby umírající, vystavené 

těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou 

důstojnost [§32 odst. 1 písm. f) ZRTV],  

 aby v době od 6 do 22 hodin nevysílal pořady, které by mohly ohrozit 

vývoj dětí a mladistvých [§32 odst. 1 písm. g) ZRTV], 

 aby problematickým pořadům bezprostředně předcházelo slovní 

upozornění na nevhodnost pro děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl 

ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, byl 

v průběhu celého vysílání v televizi označen obrazovým symbolem [§32 

odst. 1 písm. h) ZRTV]. 

Jako příklad z oblasti regulace reklamy lze uvést opatření, která se týkají střelných 

zbraní a střeliva. Reklama na ně smí být šířena jen odborníkům a osobám podnikajícím 

v této oblasti, dále v prostorách, kde se střelné zbraně nebo střelivo vyrábí, nabízí, 

prodává, užívá a vystavuje, nebo kde dochází k uzavírání smluv o jejich dodávkách, 

nebo v odborných publikacích a tematickém periodickém tisku (§ 6 zákona o regulaci 

reklamy, dále též RekReg). 

                                                
39  POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 187. 
40  Právě pořady s kriminální tematikou jsou nejčastěji předmětem pokut a upozornění na porušení 

zákona ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 
 viz vju. Kriminální seriály jsou na obrazovkách stále častěji před 22:00. Česká tisková kancelář 

[online]. 6. 3. 2014, [cit. 2014-03-07]. 
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Podobně RekReg omezuje i reklamu na tabákové výrobky, humánní a veterinární 

léčivé přípravky, kojeneckou výživu, alkoholické nápoje, přípravky na ochranu rostlin 

a činnosti v pohřebnictví. 

Dalo by se shrnout, že RekReg se snaží o ochranu spotřebitele (v tomto případě 

konzumenty mediálních obsahů) tím, že zamezuje určitému působení vybraných typů 

obchodních sdělení na jednotlivce, tedy má za cíl zabránit předpokládaným 

nepříznivým účinkům těchto reklam.41 Mediální předpisy činí totéž, jen se nezaměřují 

na obchodní sdělení, ale obecně na všechny pořady. 

Na všechna média se vztahují kvalitativní měřítka, uplatňovaná například úpravou 

nekalé soutěže v platném občanském zákoníku (dále též OZ) a také RekReg. 

 

1.3 Reprezentace trestné činnosti v médiích 

Tato část práce se zabývá tím, jak vypadá reprezentace různých témat v médiích. 

Teorie totiž v mediálních obsazích odhaluje určité konstantní prvky a nachází 

zákonitosti v tom, jaká témata mají šanci proniknout do médií na úkor jiných. Uvědomit 

si tyto zákonitosti je důležité kvůli tomu, že ustálené podoby zobrazování trestné 

činnosti v médiích mohou formovat představy lidí o tom, jak vypadá ve skutečnosti. 

Problematiku nejprve shrnuji obecně, následně pak konkrétně na případu kriminality 

ve zpravodajství a publicistice (1.3.1) a v mediální fikci (1.3.2).42 

Už na to, jaký je vlastně vzájemný poměr mezi realitou „skutečnou“ a realitou, jak 

ji zobrazují média, existují v zásadě dva základní opozitní náhledy. Schulz43 

je připodobňuje ke geocentrickému a heliocentrickému modelu uspořádání vesmíru 

a hovoří o „ptolemaiovském“ a „koperníkovském“ pohledu na média. 

1) „Ptolemaiovci“ si podle Schulze média představují jako zrcadlo, které by mělo 

být schopné dokonale zobrazovat realitu. Ve skutečnosti se to ale neděje, protože média 

realitu pozměňují a jedince ovlivňují tím, že mu zprostředkovávají deformované 

informace. Reakcí na tato zjištění je obvykle kritika médií a nezřídka i hledání 

                                                
41  Stranou ponechávám otázku, zda je taková regulace skutečně účinná a daří se jí bránit těm účinkům, 

kvůli kterým je vytvořena. Takové zamyšlení je jistě na místě, ovšem již přesahuje téma této práce. 
42  Zbývající části práce se soustředí na zpravodajství a publicistiku, mediální fikci nicméně zařazuji 

hlavně kvůli tomu, že je nedílnou součástí obsahu médií a v oblasti účinků může mít i přes svou 
kvalitativní rozdílnost od zpravodajství podobné (ne-li výraznější) dopady. 

43  SCHULZ, Winfried. Funkce a důsledky politické komunikace. JIRÁK, Jan a Blanka ŘÍCHOVÁ. 
Politická komunikace a média. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, s. 24–40. 
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konspirací, kterými by bylo možné vysvětlit zjednodušování a zkreslování 

mimomediální reality. Důležité je všimnout si, že v tomto pojetí jsou média chápána 

jako cizí těleso, které stojí jakoby mimo společnost. 

Sdělovací prostředky představu, že jsou schopná přesně zrcadlit mimomediální 

realitu, sama podporují „např. tím, že v profesní ideologii novinářského povolání (…) 

zdůrazňují jako měřítko kvality objektivitu, vyváženost, důraz na fakta či názorovou 

neutralitu. Vzniká tak dojem, že přinejmenším tato část mediální produkce je výpovědí 

o mimomediálním světě, který je předem daný.“44 

Jako jeden z projevů tohoto vnímání lze chápat teorie, které se zabývají 

reprezentací. Ty si všímají, že „média mají sklon některé aktéry zpravodajských příběhů 

znázorňovat určitým ustáleným způsobem, čímž vytvářejí jejich mediální reprezentace. 

(…) Reprezentace nabízené zpravodajstvím se mohou různou měrou a různým způsobem 

odlišovat od reality popisovaného.“45 

Tento přístup bývá kritizován kvůli tomu, že „nerozeznává nezbytnou specifičnost, 

libovolnost a někdy také autonomii mediálních textů a přehlíží aktivní participaci 

publika při vytváření významu. Nejvýmluvnější je možná nedostatek důkazů o tom, 

že publikum skutečně předpokládá statistickou shodu mezi obsahem médií 

a skutečností.“46 

2) Oponentní „koperníkovský“ pohled chápe média jako organickou součást 

společenské reality. Média podle něj nejsou pasivním zrcadlem, ale aktivním prvkem 

sociálních procesů. Selektivita, nevyváženost a jistá deformace „skutečné“ reality jsou 

dle koperníkovců žádoucí funkcí komunikace. Mimomediální realita nemá smysl bez 

interpretace, přičemž jednu z řady možných nabízí právě média. 

Představy „koperníkovců“ by se daly přibližně ztotožnit se směrem označovaným 

jako sociální konstrukcionismus. Ten tvrdí, že realitu tvoří lidé, kteří ji rovněž 

interpretují. Vychází z dnes převládajícího názoru mediálních teoretiků, že zpravodajství 

je výběrovým konstruktem vytvořeným z útržků informací, které jsou zasazeny 

do nějakého kontextu, zpracovány z určitého úhlu.47 Lze tak dojít i k názoru, že žádná 

událost sama o sobě nenese žádný smysl, ten je jí dán až interpretací účastníků 

                                                
44  JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 286–287. 
45  TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, s. 91. 
46  McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. rozš. a přeprac. vyd. Překlad Hana 

Antonínová. Praha: Portál, 2009, s. 499. 
47  Tamtéž, s. 113–114. 
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a v období masových médií právě sdělovacími prostředky, které se stávají díky svému 

univerzálnímu dosahu význačným činitelem v konstrukci toho, jak budou události 

chápány. 

O většině událostí by se lidé bez médií ani nedozvěděli a nezbývá jim než 

pracovat jen s jimi zprostředkovanými informacemi. Vznikají proto profesionální 

techniky public relations vytvářející mimo jiné tzv. pseudoudálosti (tiskové konference, 

tiskové zprávy), s kterými se snaží proniknout do zpravodajství a prosadit svou 

interpretaci. 

Osobně se ztotožňuji se druhým jmenovaným modelem, pro který je ale stejně 

jako pro první podstatná otázka reprezentace. Proto se v následujících podčástech věnuji 

tomu, jak je v médiích obvykle zobrazována kriminalita, ale také pachatelé, oběti a další 

související jevy. 

 

1.3.1 Kriminalita a trestní řízení ve zpravodajství a publicistice 

V této části se budu zabývat tím, jak jsou kriminalita a soudnictví reprezentovány 

ve zpravodajství a publicistice. Tyto útvary se sice v novinářské praxi přísně odlišují 

autorsky, umístěním, grafickou stránkou i obsahem, pro účely této práce je nicméně 

důležité, že v obou případech mají reálné základy a pracují se skutečnými situacemi. 

Odlišuji je proto od filmů, seriálů a dalších mediálních obsahů, které se dají označit jako 

mediální fikce (část 1.3.2). 

Zpravodajství je „vědomou novinářskou činností i konkrétním výsledkem této 

činnosti (…) [v médiích]. Většinou se týká právě probíhajících nebo velmi nedávných 

dějů, nebo dějů, které se situace staly před určitou dobou, ale právě se vynořují 

v nových souvislostech.“48 

Publicistika se v teorii a praxi od zpravodajství přísně odlišuje. Reaguje také 

na aktuální události, nicméně na rozdíl od zpravodajství neusiluje o neosobní 

a co nejobjektivnější pohled. V publicistických útvarech redakce a novináři vyslovují 

názory na aktuální jevy a snaží se o nich přesvědčit veřejnost.  

Mediální teorie tradičně usiluje o vysvětlení toho, proč mají některé události větší 

potenciál stát se předmětem zpravodajství než jiné. Známým vysvětlením je například 
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teorie o gatekeepingu, která se snaží v médiích nacházet jednotlivé „hlídače bran“ – 

například redaktora, editora, šéfredaktora, majitele. U každého z nich pak zkoumá, proč 

určité zprávě „otevřel bránu“ do zpravodajství a jiné ji naopak „uzavřel“. 

Zatímco teorie gatekeepingu se zabývají výběrem informací do zpravodajství při 

jeho samotném procesu a všímají si i charakteristik těch zpráv, která gatekeeperovou 

selekcí neprojdou, koncept zpravodajských hodnot (news values) se zabývá až analýzou 

výsledného produktu. Studie zpravodajských hodnot si všímají, že medializované 

události mají některé typické znaky a snaží se je popsat. Současně konstatují, 

že s vyšším zastoupením znaků u konkrétní události roste šance, že bude zařazena 

do zpravodajství. Pokud některý ze znaků chybí, pak platí, že ostatní musí být 

zastoupeny intenzivněji. 

Zpravodajské hodnoty nejsou výtvorem médií, jedná se o historicky podmíněné 

a ustálené představy jejich pracovníků o tom, co bude zajímat publikum. Média 

se většinou soustředí na komerční úspěch, a proto se snaží hledat témata atraktivní pro 

svou cílovou skupinu. 

O zpravodajských hodnotách se zamýšlel např. Walter Lippmann,49 nejznámější 

soustavy hodnot vytvořili Johan Gatlung a Marie Rugeová,50 či Jörgen Westerstahl 

a Folke Johansson.51 Za nejpraktičtější však považuji syntézu jejich výzkumů, 

předloženou například v knize Zpravodajství v médiích.52 

                                                                                                                                          
48  OSVALDOVÁ, Barbora a Alena LÁBOVÁ. Zpravodajství v médiích. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 

2001, s. 21. 
49  viz LIPPMANN, Walter. Public opinion. 2. vyd. New Brunswick: Transaction Publishers, 1997, 

s. 348. 
50  Na základě analýzy norských novin a jejich informování o událostech ve vybraných zemích Gatlung 

a Rugeová vymezili dvanáct zpravodajských hodnot. Patří mezi ně frekvence, práh pozornosti, 
jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, kontinuita, variace, vztah k elitním národům, vztah 
k elitním osobám, personalizace a negativita. 

 viz GALTUNG, J. a M. H. RUGE. The Structure of Foreign News. Journal of Peace Research 
[online]. 1965-01-01, roč. 2, č. 1, s. 64-90 [cit. 2013-11-19]. 

51  Westerstahl a Johansson jmenují jako zpravodajské hodnoty blízkost, drama, důležitost a přístup.  
 viz WESTERSTAHL, J. a F. JOHANSSON. Foreign News: News Values and Ideologies. European 

Journal of Communication [online]. 1994-03-01, roč. 9, č. 1, s. 71-89 [cit. 2013-11-19]. 
52  Autoři za zpravodajské hodnoty označují souznění s kulturními a organizačními kritérii společnosti 

(informace díky tomu odpovídá hodnotám, které předpokládaní recipienti pokládají za důležité 
a ve svém prostředí běžné), vhodné časové zakotvení události (pro každé médium je jiná v závislosti 
na periodicitě – proto se týdeník zaměřuje na jiná témata a zpracovává je odlišně, než rozhlasová 
stanice), jasnost a jednoznačnost zprávy (média s oblibou hledají kladné a záporné hrdiny 
jednotlivých událostí), intenzita, výjimečnost a nečekanost události (tato hodnota většinou stačí 
i sama o sobě), návaznost na předchozí zpravodajství (publikum očekává, že „příběh“ bude 
dokončen), účast elitních národů, skupin a osobností (mnohem více se informuje o oblastech, které 
jsou považovány za elitní – v ČR jde například o USA, Německo, Francii, Británii a sousední státy – 
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Pro tuto práci je podstatnější výčet „zpravodajských hodnot nového tisíciletí“, 

který sestavila kriminoložka Yvonne Jewkesová.53 Tyto hodnoty se týkají výhradně 

zpravodajství s kriminální problematikou a jsou jimi: 

1) Práh pozornosti (threshold). Událost musí překročit mez předpokládané 

zajímavosti či důležitosti, nebo alespoň obsahovat dramatickou zápletku. Posuzování 

důležitosti se liší na celostátní a lokální úrovni, kde práh pozornosti překročí informace 

zcela odlišné intenzity. 

Příkladem může být kauza „školního fantoma“ specializujícího se na majetkovou 

trestnou činnost v Klatovech,54 který vyvolal poměrně velkou pozornost v místním 

tisku, zato na celostátní úroveň neměl šanci proniknout. 

2) Předvídatelnost (predictability). U předvídaných událostí mají média možnost 

předem poslat na místo zpravodaje, který je tak v centru dění a současně se může 

na téma lépe připravit. Platí to zejména o informování o výsleších v přípravném řízení, 

popřípadě o hlavním líčení. Pokud je naplánovaná tisková konference k určitému 

tématu, média si k němu mohou zpracovat pro ilustraci zajímavý příběh konkrétního 

jednotlivce. 

Jako příklad lze uvést výslech někdejšího premiéra Petra Nečase 14. listopadu 

2013, u jehož příležitosti na místě desítky minut předem čekala nemalá skupinka 

novinářů.55 Pokud by předem nebylo jasné, kdy a kde bude výslech probíhat, 

zpravodajství by vznikalo až následně a mělo by zcela jiný charakter. 

3) Možnost zjednodušení (simplification). Události nemusí být dle Jewkesové 

jednoduché samy o sobě, ale musí existovat možnost rozdělit je na několik motivů a tím 

zjednodušit. Média kupříkladu s oblibou tvoří zprávy do podoby souboje dobra se zlem. 

Pachatelé se podle nich zjednodušeně dopouštějí trestných činů protože „‚oni‘ jsou jiní 

než ‚my‘. (…) Společným rysem zpravodajství je to, že sází na obavy z ‚jinakosti‘.“56 

                                                                                                                                          
v ostatních se musí dít závažnější věci, aby informace pronikly do zpravodajství) a negativitu 
(negativní zprávy se dostanou do médií snadněji než pozitivní). 

 viz OSVALDOVÁ, Barbora a Alena LÁBOVÁ. Zpravodajství́ v médiích. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 
2001, s. 22. 

53  JEWKES, Yvonne. Media and crime. 2. vyd. London: SAGE, 2011, s. 45–63. 
54  KILIÁN, Milan. V Klatovech řádí školní fantom. Klatovský deník [online]. 20. 11. 2013.  
55  Studio 6. Televize, ČT1, 14. 11. 2013, 05:59.  
56 JEWKES, Yvonne. Media Representations of the Causes of Crime. Criminal Justice Matters 

[online]. 2004, roč. 55, č. 1, s. 26. 
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Zajímavým příkladem šoku z toho, že pachatelé jsou naopak „stejní jako my“ 

je titulek internetové verze deníku Blesk, když v případě případu žhářského útoku 

ve Vítkově psal: „Žháři z Vítkova: Podle psychiatrů jsou normální!“57 

4) Přítomnost individualizace (individualism). Média upřednostňují příběhy 

jednotlivců před obecnými tématy. Příběhy konkrétních osob dodávají zprávám lidský 

rozměr, proto i politické a ekonomické spory bývají zobrazovány jako názorový rozpor 

jasně ztotožnitelných osobností. 

Podobný postup je typický pro televizní i tištěné zpravodajství. Jako příklad lze 

uvést reportáž pořadu Reportéři ČT o zátahu v tzv. growshopech z podzimu roku 2013, 

která si vybírá příběh majitelky jednoho z těchto obchodů a na něm se snaží ilustrovat 

obecnější otázky týkající se přístupu policie k tomuto typu podnikání.58  

5) Nebezpečí a riziko (risk). Média si ráda vybírají příklady kriminálních činů, 

které by mohly zasáhnout i jejich publikum, nebo na tuto hrozbu výslovně upozorňují. 

Příkladem je reportáž televize Nova o nepodařené loupeži na Václavském náměstí 

v Praze, při které pachatel nechal na místě funkční bombu. Podle televize mohl lupič 

„způsobit obrovský masakr (…) a zabít v centru Prahy desítky lidí.“59 Reportéři hrozbu 

zdůrazňují i tím, že o místě hovoří jako o jednom z nejfrekventovanějších míst 

republiky, přičemž „velký“ výbuch tam hrozil „reálně“ a „každou chvíli“. 

6) Přítomnost násilí či konfliktu (violence or conflict). Konflikty vyhovují 

požadavkům médií v tom ohledu, že při nich lze zachytit dramatické okamžiky. Jedná 

se zejména o demonstrace, průvody atd., při kterých může dojít ke střetu s policií. 

7) Sex (sex). Málokteré i ze seriózních médií vynechá příležitost informovat 

o případu, který zahrnuje některý z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti (hlava III zvláštní části TZ), popřípadě alespoň obsahují z jiného důvodu nějaký 

sexuální rozměr. 

8) Přítomnost celebrit či osob s vysokým postavením (celebrity or high-status 

persons). Jewkesová hovoří o posedlosti celebritami, která zaručuje, že jejich případy, 

třeba i banální, proniknou do médií, ať už budou celebrity pachateli, či oběťmi. 

                                                
57  ČTK, rvs. Žháři z Vítkova: Podle psychiatrů jsou normální!. Blesk.cz [online]. 25. 5. 2014, [cit. 

2014-03-21]. 
58  Reportéři ČT. Televize, ČT1, 13. 1. 2014, 21:35. 
59  Televizní noviny. Televize, Nova, 19. 3. 2014, 19:30. 
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Například v celostátním vysílání a tisku by se jistě tak zevrubně nepopisovalo 

sražení muže na mopedu, pokud by druhým účastníkem nehody nebyl vicepremiér 

Pavel Bělobrádek.60 

9) Blízkost (proximity). Důležitá je prostorová i kulturní blízkost. Prostorová 

blízkost přináší zájem publika, kulturní zase zaručuje, že je informace pro cílovou 

skupinu pochopitelná. Příklon k domácímu zpravodajství je typický i v českých médích. 

10) „Přitažlivá“ obrazová složka příběhu (visual spectacle or graphic imagery). 

Právě tato hodnota je největší novinkou oproti původnímu výzkumu Gatlunga 

a Rugeové. Vizuální složka získala na důležitosti s rozvojem televizního vysílání 

a internetu, kde se primárně pracuje s obrazy. Záběr nemusí být ani kvalitní, důležitější 

je to, že existuje a je autentický. 

Sázku na autentické záběry lze ilustrovat například na televizi Nova, která dne 

21. března 2014 zařadila v Televizních novinách nejprve záběry bezpečnostní kamery, 

na nichž kolemjdoucí okrade člověka v bezvědomí, a hned následně doznání násilníka, 

který na videu popisuje způsob napadení ženy.61 

11) Přítomnost dětí (children). Dítě či mladistvý v roli oběti a pachatele nejen 

přitahuje pozornost, ale často vnáší do zpravodajství i další prvky, zejména 

moralizování. 

Jako příklad kauzy, u které byly zpravodajské hodnoty naplněné snad v nejvyšší 

možné míře, jmenuje Jewkesová62 zmizení Madeleine McCannové během dovolené 

v Portugalsku v květnu roku 2007. Tuto tříletou britskou dívku lze snadno zařadit i pod 

termín „ideální oběti“, což je důvodem, že se případ do agendy sdělovacích prostředků 

cyklicky vrací až do současnosti. 

„Ideální oběti jsou ti lidé, kteří při zasažení trestným činem, jsou nejlépe 

připravení na to, aby jim byl status oběti kompletně a uvěřitelně připsán. Jsou 

to zejména osoby zranitelné, bezbranné, nevinné a vyvolávající soucit.“63 Neudiví 

proto, že mezi nejvíce medializovanými případy patří příběhy dětských obětí. I u nich 

nicméně výzkumy odhalily rozdíly – v závislosti na pohlaví, rase, sociálním zázemí 

                                                
60  POKORNÝ, Jakub a Kateřina VÍTKOVÁ. Šéf lidovců Bělobrádek zranil řidiče mopedu. Neviděl 

jsem ho, tvrdí. iDNES.cz [online]. 11. 3. 2014. [cit. 2014-03-22].  
61  Televizní noviny. Televize, Nova, 21. 3. 2014, 19:30. 
62  JEWKES, Yvonne. Media and crime. 2. vyd. London: SAGE, 2011, s. 64. 
63  DAVIES, Pamela, Peter FRANCIS a Chris GREER. Victims, crime and society. London: SAGE, 

2007, s. 23. 
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a chování. Záhadná zmizení dívek poutají větší pozornost celostátního zpravodajství, 

než je tomu u chlapců. Stejně tak je pravděpodobnější medializace, pokud se taková 

událost týká vzorného dítěte sbírajícího jedničky, oproti jedinci se slabým prospěchem 

nebo sníženými známkami z chování, kterému nelze „nálepku“ oběti tak snadno připsat. 

Je to způsobeno mj. tím, že veřejnost i novináři si u „záškoláka“ mnohem více 

připouštějí možnost, že jen utekl z domova atp.64 

 

Jmenované hodnoty způsobují, že se do zpravodajství a publicistiky často 

dostávají podobné případy a určité druhy trestné činnosti převládají nad jinými. Tento 

fakt může vést ke zkreslení představ o tom, jaká je četnost jednotlivých trestných činů 

(z raritních trestných činů udělat v očích veřejnosti obvyklé65) a jak vysoká je hrozba 

potenciální viktimizace (což prokazuje teorie kultivace, zmiňovaná v části 1.2.1). 

Na značnou odlišnost mediálního obrazu kriminality upozorňují výzkumy, které 

ho kvantitativně porovnávají s policejními statistikami. Zatímco ve skutečnosti 

dominuje majetková kriminalita, média se soustředí na násilné činy, nejčastěji vraždy.  

Ve srovnání se skutečností je v médiích málo zastoupena tzv. kriminalita bílých 

límečků, domácí násilí a další.66 Pachatelé také mají v médiích obvykle vyšší sociální 

status než ve skutečnosti. Tyto charakteristiky platí pro zpravodajství, ale i pro 

umělecké ztvárnění kriminality ve fiktivních příbězích,67 kde pramení z převládajících 

estetických a kulturních zvyků. 

Média se také podílí na vytváření pokřiveného názoru veřejnosti na typickou 

podobu některých trestných činů. Například znásilnění či vražda jsou obvykle trestnými 

činy, které se odehrají mezi známými osobami, nicméně média vyvolávají přesně 

opačný dojem. Vraždy obvykle nejsou plánované činy, ale dochází k nim především 

impulzivně při hádkách. Také ke zneužívání dětí dochází nejčastěji v rodinách 

a podobných uskupeních, v místech institucionálních povinností a zájmových aktivit, 

                                                
64  Chris Greer to dokládá na zmizení Holly Wellsové a Jessiky Chapmanové (2002) a zmizení Patricka 

Warrena a Davida Spencera (1996). Příběh fotogenických dívek z rodin s lepším společenským 
postavením se stal předmětem celostátního zpravodajství, zatímco zmizení obou chlapců z chudších 
rodin do národních médií neproniklo a informovalo se o něm jen na lokální úrovni. 

 DAVIES, Pamela, Peter FRANCIS a Chris GREER. Victims, crime and society. London: SAGE, 
2007, s. 23. 

65  WHITE, Rob a Fiona HAINES. Crime and criminology: an introduction. 1. vyd. New York: Oxford 
University Press, 1996, s. 9. 

66  Tamtéž, s. 9. 
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zato až na posledním místě jsou cizí pachatelé, které dítě neznalo. Přitom medializace 

se týká ale zejména těchto případů.68 Sdělovací prostředky rovněž zveličují podíl žen, 

velmi mladých a velmi starých lidí mezi oběťmi trestné činnosti.69 

Média jsou také schopná svým pokrytím zdůraznit spíše banální problém (jako 

příklad lze uvést širokou medializaci příjezdu dánských studentů na jarní prázdniny 

do Prahy v letech 2013 a 2014), popřípadě vyvolat zdání, že některý druh trestné 

činnosti se „rozmáhá“. Dojem, že se objevila „vlna“ určitého druhu kriminality nemusí 

korespondovat se skutečností, kterou reflektují policejní statistiky.70 

Kromě selektivní medializace a zkreslování bývá za problém označován rovněž 

fakt, že jediným zdrojem novinářů jsou většinou orgány činné v trestním řízení. 

Specializovaní žurnalisté se zaměřením na kriminalitu a justici si obvykle vytvářejí 

s těmito svými zdroji formální i neformální vztahy a jsou na nich při svém informování 

závislí. Policisté a státní zástupci mohou ovlivňovat množství i charakter informací 

uvolňovaných do médií a účelově ho formovat, aby jejich obraz byl pozitivní. Orgány 

činné v trestním řízení tak mohou určovat, o jakých typech pachatelů i obětí se bude 

v médiích hovořit a mají v tomto smyslu povahu prvního a velmi důležitého 

gatekeepera.71 

Média tedy, kromě často kritizované interpretace trestného činu jako příběhu 

„kriminálník versus my spořádaní občané,“ mohou zaujímat postoje blízké 

vyšetřovatelům a státním zástupcům také kvůli tomu, že s obviněnými (obžalovanými) 

v konkrétních případech nepřijdou tak často do styku.72 Naopak většinu informací 

o obžalovaných se znovu dozvídají od mluvčích soudů atp. 

Orgány činné v trestním řízení navíc mají důležitou roli primárního definujícího. 

Tento termín Stuarta Halla upozorňuje na výhodu osoby, která jako první nastolí 

                                                                                                                                          
67  LUBELCOVÁ, Gabriela. Mediálny obraz násilia ako fenomén súčasnej spoločnosti. SPURNÝ, Joža 

a Viktor ČERVENÝ. Násilí z pohledu společenských věd. Vyd. 1. Praha: PA ČR, 2007, s. 91. 
68  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 166; 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka 
pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 43–44. 

69  CALLANAN, Valerie J. Feeding the fear of crime: crime-related media and support for three 
strikes. 1. vyd. New York: LFB Scholarly Pub., 2005, s. 63.  

70  WHITE, Rob a Fiona HAINES. Crime and criminology: an introduction. 1. vyd. New York: Oxford 
University Press, 1996, s. 9. 

71  CALLANAN, Valerie J. Feeding the fear of crime: crime-related media and support for three 
strikes. 1. vyd. New York: LFB Scholarly Pub., 2005, s. 63.  

72  AMZAT, Jimoh et al. The Print Media and Crime: Values and Issues. International Journal 
of Criminal Justice Sciences [online]. 2007, roč. 2, č. 1, s. 68. 
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v mediálním prostředí určité téma. Svým projevem definuje základní problémy a rozsah 

diskuse, zatímco od ostatních osob, které se poté k témuž rovněž vyjádří, se očekává 

především reakce v rámci již definovaného problému. 

Primární definující může promyšlenou strategií znatelně ovlivnit obsah zbývající 

diskuse. Hall upozorňuje, že primárními definujícími se stávají opakovaně tytéž osoby, 

o kterých panuje představa, že mají přístup k přesnějším a odbornějším informacím než 

ostatní.73 

 

Není důvod domnívat se, že situace v českém zpravodajství je výrazně jiná než 

v tom zahraničním, srovnávat kriminální obsahy jde co do kvality i kvantity, stejně tak 

se v českých médiích uplatňují i zpravodajské hodnoty. 

V českých vysílacích médiích je zpravodajství o kriminalitě důležitou součástí 

informačního servisu. Nejzřetelnější deklarovaný příklon k tomuto typu zpravodajství 

lze pozorovat u stanice Prima. Ta v současnosti (duben 2014) v rámci zpravodajského 

bloku, který trvá od 18:55 do 20:15, nabízí po půlhodinové obecné zpravodajské relaci 

Zprávy FTV Prima čtvrthodinový blok s názvem Krimi zprávy. Na  něj do listopadu 

2013 navazoval další pořad s kriminální tematikou s názvem Reportéři na vaší straně, 

který byl však nahrazen Diváckými zprávami. Zpravodajský blok v současnosti 

po Diváckých zprávách zakončuje pořad o celebritách VIP zprávy.74 

Takzvaná „černá kronika“ zaujímá i podstatnou část zpravodajské relace 

nejsledovanější komerční televize Nova Televizní noviny a je nedílnou součástí relací 

i ostatních médií – včetně médií veřejné služby. 

Od standardního zpravodajství v jednotlivých zpravodajských relacích se odlišují 

některé zpravodajsko-publicistické pořady, které se na kriminalitu specializují. 

Na České televizi je jím zejména pořad Na stopě, na stanici Barrandov pořad 112. 

Na stopě vzniká ve spolupráci s Policií ČR a na prvním programu ČT má tradici 

od roku 2007, přičemž navazuje na předchozí pořady s kriminální tematikou (Alarm, 

Policejní zápisník, Pachatel neznámý). Vyšetřovatelům se snaží pomoci u závažných 

trestných činů žádostmi o spolupráci veřejnosti, upozorňuje také na pátrání po osobách. 

                                                
73  TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, s. 83. 
74  Kriminalita je tak vedle zpráv ze „showbusinessu“ a zapojení diváků do vysílání jedním ze tří 

hlavních „taháků“ vysílání. Důležité je si všimnout, že Krimi zprávy považuje zřejmě vedení televize 
za nejsilnější z těchto pořadů, protože startují v 19:25 a poutavostí by měly donutit diváky, aby 
v 19:30 nepřepnuli na konkurenční stanici Nova, jejíž zpravodajství v tu chvíli začíná. 
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Každoročně ohlasy diváků podle tvůrců pomohou kriminalistům minimálně v desítce 

případů.75 

V úvodu pořad nejdříve připomíná aktuální případy pátrání po pohřešovaných 

i podezřelých z trestných činů, popřípadě osobách, které utekly z vězení apod.76 

Následně popisuje vybrané případy, které se ještě nepodařilo vyřešit a usiluje o pomoc 

veřejnosti, ale i vyřešené případy, za účelem osvěty nebo kvůli tomu, aby se mohli 

přihlásit případní další poškození. 

Případy pořad přibližuje v rozhovorech se svědky, kriminalisty, na záběrech 

bezpečnostních kamer, ale i v inscenovaných scénkách, ve kterých herci simulují průběh 

přepadení atp. U jednotlivých rozebíraných případů, které bývají obvykle tři 

ve 22 minutách celkové délky jednoho dílu, používá pořad i podkresovou hudbu.  

Na pomezí publicistiky a inscenovaného pořadu se pohybuje pořad 112. Ten 

od roku 2007 pod názvem 112 – V ohrožení života vysílala televize Nova a od roku 

2014 ho pod názvem 112 převzala televize Barrandov. V mezidobí obdobný pořad 

(od stejného tvůrce Mirka Vaňury) vysílala v letech 2012 a 2013 Česká televize pod 

názvem Tísňová linka. 

Pořad 112 je bulvárnější než Na stopě – zejména kvůli infotainmentovému77 

obsahu, ale i stylu moderování, střihu atd. V typické epizodě přináší autentické nebo 

inscenované záběry ze skutečných případů a zásahů policie, záchranářů či hasičů 

v závažných i banálních případech. Obsahuje také autentické záznamy z činnosti 

záchranných složek, reportáže a rozhovory se členy policie a zásahových jednotek.78 

Pořad zároveň nabízí i reportáže o známých kriminálních případech z minulosti.79 

V jednom z vybraných dílů, které jsem pro účely této práce zhlédl, představil například 

příběh Ladislava Hojera, popraveného v roce 1986 za vraždu pěti žen. Ztvárnění jeho 

činů je zvláštním spojením hraných pasáží (ve kterých se vyskytují i vnitřní monology 

pachatele), původních záběrů a fotografií ze spisu, rozhovorů s vyšetřujícími 

kriminalisty, psychology a dalšími odborníky. 

                                                
75  O pořadu. In: Českátelevize.cz [online]. 2013 [cit. 2013-12-09]. 
76  Na stopě. Televize, ČT1, 6. 3. 2014, 22:20. 
77  Infotainment je složenina anglických slov information (informace) a entertainment (zábava), která 

se v prostředí mediálních studií používá pro označení soudobého zpravodajství většiny televizních 
stanic, které mísí obvyklé prvky zábavných pořadů s prvky obvyklými pro zpravodajské relace. 
Zařazují se např. hudební doprovody, ale také banální zprávy, kuriozity a zábavné klipy. 

78  112 – V ohrožení života. Televize, Nova, 4. 11. 2008, 22:35. 
79  Tamtéž. 
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Co se týče internetových médií, většina z nich řadí vlastní výstupy s kriminální 

tematikou v samostatných rubrikách. Je tomu tak například u nejnavštěvovanějšího 

zpravodajského serveru Novinky.cz, který rubriku Krimi řadí mezi ostatní základní 

zpravodajské kategorie. Web iDNES.cz má v sekci zpráv rubriku Černá kronika. 

Rubriku pod názvem Krimi mají rovněž servery Tn.cz či Aktuálně.cz. Výjimkou jsou 

naopak portály iHNed.cz a Lidovky.cz, které kriminální témata řadí do ostatních 

základních rubrik. Obdobná situace panuje i u tištěných protějšků těchto médií. 

 

1.3.2 Kriminalita a trestní řízení v mediální fikci 

V prostředí Spojených států na začátku 70. let dramata z kriminálního prostředí 

nahradila na pozici nejčastěji vysílaného žánru v tzv. prime-timu pořady s westernovou 

tematikou. Dominance příběhů z prostředí FBI, tajných služeb a policie je zřetelná 

dodnes.80 

Gunhild Agger81 hovoří v souvislosti s nasycením veřejného prostoru mediálními 

obsahy s kriminální tematikou o současné „kultuře kriminality“, pro kterou nachází pět 

charakteristik: 

1) Neustávající vznik nových žánrů. Nová díla s kriminálními příběhy nabízejí 

přesahy do jiných žánrů, přebírají prvky např. sociálně, psychologicky, historicky 

či feministicky zaměřených děl. 

2) Posun kriminálních příběhů do mainstreamu. Na rozdíl od období před 50 či 60 

lety již kriminální příběhy nepřitahují jen poměrně malý a uzavřený okruh fanoušků, 

jejich publikum se naopak zvětšuje a tematika trestné činnosti a jejího vyšetřování 

se stává mainstreamovou. 

3) Prezentování skutečných kriminálních činů ve zpravodajských pořadech 

se blíží pojetí seriálů s fiktivními příběhy a naopak. 

4) Kriminální příběhy ze skutečného života prodávají noviny, na fiktivní příběhy 

se zase chodí a kupují se jako knihy. 

                                                
80  DOYLE, Aaron. How Not to Think About Crime in the Media. Canadian Journal of Criminology 

and Criminal Justice [online]. 2006, roč. 48, č. 6, s. 867-885 [cit. 2013-11-19]. 
81  AGGER, Gunhild. Media and crime: Fiction and journalism. Northern Lights [online]. 2011, roč. 9, 

č. 1, s. 4-5. 
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5) „Koalice“ mezi médii a prezentovanou kriminalitou začíná pronikat i do jiných 

oblastí života, zejména turistiky. Například ve Stockholmu se pořádají procházky místy, 

kde se odehrávaly části z populární trilogie Stiega Larssona Milénium (viz přílohu č. 2). 

 

Většina dostupných vědeckých textů se zaměřuje na Severní Ameriku, zejména 

Spojené státy, není ale důvod se domnívat, že v evropském či českém prostředí 

je situace výrazně odlišná. Mimo jiné i díky rozvoji digitálního vysílání a souvisejícím 

růstem počtu televizních kanálů proniká velká část americké produkce i na obrazovky 

českých vysílatelů. Doplňují je díla z Evropské unie, zbytku světa a samozřejmě domácí 

seriálová či filmová tvorba, která se kriminální tematice také nevyhýbá. 

Ilustrující jsou v této souvislosti výsledky rešerší Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání (dále též RRTV) ohledně vysílání kriminálních seriálů na celoplošných 

televizních kanálech. Za ty se podle zákona o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání považují ti vysílatelé, jejichž programy může ve vymezeném územním rozsahu 

přijímat alespoň 70 % obyvatel České republiky [§ 2 odst. 1 písm. d) ZRTV], proto bylo 

do výzkumu zařazeno osm stanic (ČT1, ČT2, Nova, Prima Family, Barrandov, Nova 

Cinema, Prima COOL, Prima love). Přesto v roce 2012 vyšlo najevo, že v průběhu 

jednoho týdne jen tyto kanály stihnou odvysílat 157 epizod z 51 seriálů s kriminální 

tematikou, z toho přibližně dvě třetiny mezi šestou a dvaadvacátou hodinou.82 

V roce 2013 se výzkum opakoval a autoři rešerše konstatovali, že výsledek byl 

přibližně stejný.83 Nově vznikl program Fanda, který se kromě sportu specializuje právě 

na dramatickou tvorbu s kriminální tematikou, avšak i bez jeho započítání 

ve sledovaném období počet odvysílaných „kriminálek“ meziročně stoupl. 

K výraznějšímu nárůstu (přibližně o 33 %) pak došlo v roce 2014. RRTV ve dvou 

sledovaných týdnech zaznamenala ve vysílání mezi šestou a dvaadvacátou hodinou 

dohromady 349 epizod kriminálních seriálů.84 

Informace o výsledcích výzkumu zveřejňují internetové stránky projektu Děti 

a média, který vznikl pod záštitou RRTV proto, aby eliminoval rizika negativního 

                                                
82  NESG. Rešerše kriminálních seriálů v televizních programech. Děti a média [online]. 15. 5. 2012, 

[cit. 2013-11-19]. 
83  NESG. Rešerše kriminálních seriálů v televizních programech II. Děti a média [online]. 11. 4. 2013, 

[cit. 2013-11-19]. 
84  vju. Kriminální seriály jsou na obrazovkách stále častěji před 22:00. Česká tisková kancelář [online]. 

6. 3. 2014, [cit. 2014-03-07]. 
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působení médií na děti. Výtky organizace směřují kromě samotného přesycení médií 

pořady s kriminální tematikou i k tomu, že většina zmiňovaných seriálů je vysílána 

během odpoledne, kdy u obrazovek mohou po příchodu ze školy bez dozoru trávit čas 

děti.85 

Při takto vysokém množství kriminálních pořadů je na místě zabývat se i jejich 

obsahem. Daly by se zopakovat poznatky uváděné v obecné části 1.2 o tom, jak moc 

se zachycování kriminality odlišuje od statistického pohledu, protože platí i pro fiktivní 

díla. Ray Surette86 dokonce hovoří o pravidlu opaku (backwards law), podle kterého 

je většina reálií, ať jde o zločiny, pachatele, orgány činné v trestním řízení, advokáty 

nebo vězně, v médiích konstruována a zobrazována přesně naopak, než jak existuje 

v mimomediálním světě. 

Filmům, seriálům i zpravodajství vyčítá Surette hlavně epizodičnost. Média 

se totiž podle něj nezaměřují na širší problémy, ale vybírají si konkrétní případy. 

„Epizodičnost informací nutí diváky, aby věřili tomu, že společenské problémy 

způsobují jen konkrétní jednotlivci. (…) Stejně tak média posilují tradiční pohled, 

že trestnou činnost způsobují jen rozhodnutí jednotlivců a jediným efektivním nástrojem 

boje proti kriminalitě jsou přísné a odstrašující postupy.“87 

V americkém prostředí se pro ovlivnění očekávání publika moderními 

kriminálními pořady vžil termín CSI–efekt (pojmenovaný podle série populárních 

seriálů Crime Scene Investigation, CSI: Miami a CSI: New York, v českém prostředí 

uváděné pod názvy Kriminálka Las Vegas, Kriminálka Miami a Kriminálka New York). 

Hypotéza o CSI-efektu tvrdí, že fiktivní zobrazování možností forenzních 

laboratoří ovlivňuje představy veřejnosti o tom, jak vypadá vyšetřování kriminality,88 

přitom až 40 % vědeckých postupů užívaných v těchto seriálech v reálném světě vůbec 

neexistuje.89 

                                                
85  NESG. Rešerše kriminálních seriálů v televizních programech. Děti a média [online]. 15. 5. 2012, 

[cit. 2013-11-19]. 
86  SURETTE, Ray. Media, crime, and criminal justice. 4. vyd. Belmont, CA: Wadsworth, 2011, s. 182. 
87  Tamtéž, s. 183. 
88  LUND, Anker. Continuity and change in mass-mediated crime coverage: Content analyses 

of newspapers, television and web media. Northern Lights [online]. 2011, roč. 9, č. 1, s. 160. 
89  SCHEWITZER, N. J. a Michael J. SAKS. The CSI Effect: Popular Fiction About Forensic Science 

Affects the Public’s Expectations About Real Forensic Science. Jurimetrics [online]. 2007, č. 47, 
s. 358. 



31 

Někteří autoři CSI-efekt rozšiřují i do dalších oblastí. Dennis Stevens90 zmiňuje 

fakt, že v televizní a filmové tvorbě bývají všechny kriminální činy nahlášeny, pachatel 

je většinou dopaden a zadržen a odsouzen. Reálně však značné procento kriminálních 

činů není registrováno91 a i u nahlášených činů řada není dotažena až do závěrečných 

fází trestního řízení. U obětí a vnějších pozorovatelů srovnání ideálního televizního 

a skutečného stavu vyšetřování může vést k deziluzi a nedůvěře v justiční systém. 

Účinky CSI-efektu lze podle odborných statí pozorovat například také 

u obviněných a jejich obhájců (a v americkém prostředí rovněž u členů porot), kteří pod 

vlivem televizních pořadů požadují po státních zástupcích netypické důkazní 

prostředky, na něž jsou zvyklí z televizních obrazovek.92  

Pořady nicméně neovlivňují jen vnímání vyšetřování, ale i zbytku procesu. 

Náruživého diváka amerických seriálů ze soudního prostředí může u českého soudu 

například překvapit nepřítomnost poroty, absence teatrálních hádek státního zástupce 

a obhájce, které doprovází bouchání kladívkem atp.93 

Pro uzavření této části práce se nejlépe hodí citát Gabriely Lubelcové, který 

shrnuje poznatky o zpravodajství i fikci: „Je možné konstatovat, že téma kriminality 

a násilí se v médiích nadužívá a jeho obraz je v mnohých charakteristikách odlišný 

od toho skutečného. (…) [Tento] fenomén (…) může sehrát specifickou roli při 

formování obrazu sociálního světa člověka, jeho pozice v něm, obrazu bezpečnosti 

a ohrožení, které se mohou přetavovat do podoby sociálního chování člověka.“94 

 

                                                
90  STEVENS, Dennis J. Media and criminal justice: the CSI effect. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett, 

2010, s. 19. 
91  Skutečné množství skryté (latentní) kriminality nelze logicky přesně kvantifikovat, podstatně se ale 

liší podle druhu trestného činu – čím je čin závažnější, tím spíš vyjde najevo. Nízká ochota oznámit 
trestný čin je nicméně i u některých závažných činů, jako jsou sexuální trestné činy a násilí v rodině. 

 viz NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 48. 
92  DOWLER, Ken, Thomas FLEMING a Stephen L. MUZZATTI. Constructing Crime: Media, Crime, 

and Popular Culture. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice [online]. 2006-10-1, 
roč. 48, č. 6, s. 160. 

93  VESECKÁ, Renata a Jakub CHROMÝ. Kriminalita, veřejnost a média: problémy, o nichž se příliš 
(ne)mluví. Praha: Linde Praha, 2009, s. 15. 

94  LUBELCOVÁ, Gabriela. Mediálny obraz násilia ako fenomén súčasnej spoločnosti. SPURNÝ, Joža 
a Viktor ČERVENÝ. Násilí z pohledu společenských věd. Vyd. 1. Praha: PA ČR, 2007, s. 93. 
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2. Spáchání trestného činu a média 

V této části práce přecházím od toho, jakým způsobem bývá trestná činnost 

reprezentována a jaké předpokládané účinky má tato reprezentace na publikum, 

k vlastnímu popisu toho, k jakým druhům interakce dochází mezi médii a těmi, proti 

kterým se vede trestní řízení, obětem, ale i orgánům činným v trestním řízení. 

Média mohou mít při spáchání trestného činu různé role. Alespoň stručně v této 

části práce popíši ty nejvýraznější, i když jistě by bylo možné najít i další. 

V první řadě je vzhledem k výše přibližované logice tvorby zpravodajství 

(zpravodajským hodnotám) možné konkrétní čin stylizovat tak, aby pronikl na televizní 

obrazovky a aby tam, popřípadě na fotografiích, vynikl. Této taktiky se snaží využívat 

zejména pachatelé teroristických útoků. 

O roli médií u spáchání trestného činu se hovoří v případech, kdy mohou sloužit 

jako inspirace, popřípadě spouštěč trestné činnosti. Inspirování samozřejmě probíhá ale 

i opačným směrem a řada uměleckých děl deklaruje, že zachycují skutečné události. 

Média mohou být prostředkem spáchání trestného činu – některé skutkové 

podstaty trestných činů v TZ počítají s tím, že jejich spáchání může, nebo dokonce musí 

probíhat jejich prostřednictvím. Využití médií při trestné činnosti (zařazené v TZ buď 

pod pojem „veřejného spáchání“, nebo samostatně jmenované i s výčtem konkrétních 

typů médií) je buď požadavkem základní skutkové podstaty, nebo pouze kvalifikované. 

U některých trestných činů je dokonce součástí obou. 

Trestného činu se mohou dopustit při výkonu zaměstnání žurnalisté a další osoby 

připravující mediální obsahy, pokud narazí na informace o trestné činnosti, na kterou 

se vztahují ustanovení TZ o nadržování, nepřekažení či neoznámení činu. 

Co se týče oběti, média se mohou svou přítomností na místě činu, nevhodným 

chováním a necitlivou medializací případu podílet na její viktimizaci. V některých 

případech také mohou mít vliv na vznik falešné viktimizace. Mediální kariéra příběhu 

může mít dopady i na podezřelého, pachatele a jejich nejbližší okolí. 

Zmiňovanými aspekty se budu zabývat na následujících stranách. V části 2.1 

se zaměřuji na pachatele a v části 2.2 na oběti. Na tomto místě nelze opomenout ani 

zásadu presumpce neviny, kterou jsem se ale rozhodl systematicky zařadit až do části 

3.2 o přípravném řízení. 
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2.1 Pachatelé, podezřelí a média 

V textu práce používám pojem pachatele trestného činu v kriminologickém pojetí. 

To pod ním chápe „nejen osoby, které se dopustily činů označených zákonem jako 

trestné činy, ale i některé osoby, které orgány činné v trestním řízení trestně nestíhají. 

Věnuje [totiž] pozornost [mimo jiné] i jedincům, kteří svým věkem nebo stavem vědomí 

přesahují rámec vymezený trestním právem.“95 Takové pojetí koresponduje 

se sociologickým pojetím kriminality, které jsem zvolil výše. 

 

2.1.1 Média jako inspirace pachatelů, trestná činnost jako inspirace médií 

Z výše zařazené části práce (1.2), která se zabývala účinky médií, vyplynulo, 

že média určité účinky na jednotlivce, i když složitě identifikovatelné, mají. Snadno 

pozorovatelné mohou být například vlivy reklamních sdělení na spotřebitelské chování, 

často se hovoří také o dopadech počítačově upravených fotografií celebrit na vznik 

poruch příjmu potravy. 

Otázkou je, zda zobrazování násilí a trestné činnosti v médiích může vybudit 

potenciálního pachatele a udělat z něj pachatele skutečného, popřípadě zda by mohlo 

nabídnout návod, jak trestný čin lépe připravit, zakrýt a vyhnout se dopadení. Touto 

problematikou se zabývaly desítky studií, které nicméně trpí řadou problémů. Sarah 

Coyneová96 jim vyčítá hlavně to, že se většinou soustředí na bezprostředně vyvolané 

agresivní reakce a jsou prováděny v laboratorním prostředí. 

Názor, že by média způsobovala skutečnou trestnou činnost, nebyl nikdy 

definitivně potvrzen. McQuail upozorňuje, že předkládané důkazy v tomto směru jsou 

často nepřímé. „Součástí sbírky teoretických argumentů je například tvrzení, že média 

idealizují zločinecký životní styl, ukazují výhody zločinu a přinášejí návod na zločinné 

jednání. Přes to všechno však mediální sdělení všeobecně vyznívají v tom smyslu, 

že zločin se nevyplácí a že zločinci nejsou příjemní lidé.“97 

                                                
95  NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 119. 
96  COYNE, Sarah M. Does Media Violence Cause Violent Crime?. European Journal on Criminal 

Policy and Research [online]. 2007-10-23, vol. 13, 3-4, s. 205. 
97  McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. rozš. a přeprac. vyd. Překlad Hana 

Antonínová. Praha: Portál, 2009, s. 499. 
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Na druhou stranu není možné vliv mediálního násilí na to mimomediální zcela 

zavrhnout. Znovu se dostáváme do situace, kdy lze docházet k dílčím empirickým 

zjištěním, která zůstávají spíš předpoklady, než nezvratnými důkazy o účincích médií. 

Čírtková98 uvádí, že nejvýraznějším vědecky ověřitelným dopadem není 

napodobování násilí z obrazovky, ale popírání utrpení oběti a lhostejnost k jejímu 

osudu. Podle výzkumů totiž po sledování násilných filmů dochází u mužů i žen 

ke spontánní desenzibilaci (desenzitizaci), kdy se oslabují reakce na šokující podněty, 

které by jinak budily emoce. Opakované sledování násilí tak vede k podobným efektům 

jako třeba užívání návykových látek – závislý potřebuje postupně větší dávky 

k vyvolání stejné hladiny vzrušení.99 

Experimenty odhalily i opačný proces resenzibilizace (resenzitizace), k němuž 

obvykle dochází po několika dnech a vyznačuje se návratem k předchozímu vnímání 

šokujících podnětů. Po resenzibiliaci nejsou nicméně původní morální hodnoty již tak 

pevné a je snadnější je relativizovat a měnit, zvláště u jedinců, v jejichž kognitivní 

struktuře předtím nebyly tak pevně ukotvené. 

Za jeden z procesů, na který mají média značný vliv, se považuje také socializace, 

ve smyslu začleňování jednotlivce do společnosti a přejímání jejích hodnot a perspektiv. 

Proces socializace nebývá ohraničován v čase a má se za to, že probíhá v celém průběhu 

života, jeho klíčová fáze ale probíhá v období dětství a mládí. 

Na účinky médií v období rané socializace se zaměřovala řada studií. Vliv médií 

může být chápán jako pozitivní, jestliže jejich obsahy stimulují prosociální chování 

a podporují ostatní prostředky socializace, současně mohou působit i negativně, pokud 

jsou v protikladu s tím, co vštěpují dětem rodiče a zástupci jiných institucí společenské 

kontroly.100 

Důležitým pokusem o popsání vlivu médií je Gerbnerova kultivační teorie (viz 

část 1.2.1), mezi další patří například teorie sociálního učení. Tato teorie, formulovaná 

Albertem Bandurou, tvrdí, že lidé se učí žít ve společnosti tím, že se identifikují 

(ztotožňují) s chováním druhých, které si vědomě či nevědomě internalizují (zvnitřňují) 

                                                
98  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Násilí a sex v médiích. Psychologie dnes. 2004, roč. 10, č. 5, s. 22-23. 
99  GILES, David. Psychologie médií. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, s. 37. 
100  McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. rozš. a přeprac. vyd. Překlad Hana 

Antonínová. Praha: Portál, 2009, s. 509. 
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a následně sami praktikují.101 Média nabízí bezpočet podnětů, doplňujících 

a nahrazujících tradiční nemediální vzory. 

Jestliže u dítěte dojde k identifikaci s násilně se chovajícím hrdinou a následně 

i k nápodobě jeho chování v konfliktní situaci, hrozí definitivní internalizace podobného 

vzorce řešení problémů. Podle Jiřího Vlastníka102 se taková hrozba zvyšuje především 

tehdy, když se využití násilí ukáže jako prospěšné a je upevněno například obdivem 

okolí. 

Nelze však tvrdit, že mezi mediálním násilím a agresivitou ve skutečném životě 

existuje jednoduchá jednosměrná kauzální vazba. Mediální násilí podle výzkumů totiž 

vyhledávají hlavně jedinci, kteří už agresivní jsou. Tento závěr podporuje například tzv. 

hypotéza agresivního kruhu. „Podle ní jsou jedinci se zvýšenou agresivitou vnímavější 

k násilí na obrazovce (…), preferují programy s prvky násilí, pozorované agresivní 

scény u nich zpětně posilují tendenci k násilnému chování.“103  

Výzkumy také doložily existenci faktorů, které mají vliv na to, jak konkrétního 

jedince mediální násilí ovlivní. Rozhodující je zejména pohlaví a věk diváka, přičemž 

mediální násilí má větší vliv na muže než na ženy a také na mladší lidi spíš než 

na dospělé. Jak vyplývá z předchozího odstavce, klíčový vliv má osobnost diváka.104 

Jestliže konkrétní vliv kriminálního chování na televizních obrazovkách 

na skutečné chování je většinou neprůkazný, opačný vliv je často deklarovaný. Řada 

literárních a jiných uměleckých děl se inspiruje skutečnými událostmi a na tento fakt 

většinou výslovně upozorňuje. Z toho lze vyvodit, že inspirace skutečnými událostmi 

se považuje za pozitivní vlastnost, která zvýší čtenost, sledovanost, popř. návštěvnost. 

Pokud se omezíme pouze na českou a československou filmovou tvorbu, 

na skutečných kriminálních případech je založena celá řada snímků. Jmenovat lze např. 

film Smrt stopařek (1979), který se zabývá vraždou dvou žen na Slovensku z roku 1976, 

Bolero (2004), inspirující se případem znásilnění a vraždy vysokoškolské studentky 

z 80. let 20. století, Sametoví vrazi (2005), který použil jako námět příběh tzv. orlických 

vrahů, kteří kvůli peněžnímu zisku mezi roky 1991–1993 zavraždili několik osob, 

                                                
101  VLASTNÍK, Jiří. Televizní násilí a zákon. Praha: IMK při VŠJAK, 2005, s. 27. 
102  Tamtéž, s. 28. 
103  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Násilí a sex v médiích. Psychologie dnes. 2004, roč. 10, č. 5, s. 22–23. 
104  Tamtéž, s. 23. 
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jejichž ostatky ukrývali v sudech v orlické přehradě, popřípadě snímek Hodinu nevíš… 

(2009), zachycující příběh tzv. heparinového vraha. 

Známými případy z poslední doby se inspirují i seriály. Uvést lze například 

Expozituru (2008), která zachycuje vyšetřování případu tzv. Berdychova gangu, 

a Případy 1. oddělení (2014), jehož tvůrci rovněž deklarují, že každý ze čtrnácti případů 

úvodní řady seriálu je inspirován skutečným případem z doby po roce 1989. Specifický 

je oceňovaný cyklus Dobrodružství kriminalistiky (1989–1993), který v šestadvaceti 

epizodách přibližuje vznik důležitých a stále využívaných kriminalistických technik 

a disciplín (př. daktyloskopie, analýza rukopisu).  

 

2.1.2 Využití médií ke spáchání trestného činu 

U vybraných trestných činů trestní zákoník vyžaduje, aby došlo k jejich spáchání 

veřejně. K tomu podle výkladového ustanovení v § 117 TZ dojde, jestliže je čin spáchán 

obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně 

přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem [§ 117 písm. a) 

TZ]. Jako druhou variantu veřejného spáchání trestného činu uvádí § 117 písm. b) TZ 

okolnost, kdy k činu doje před třemi osobami současně přítomnými. 

Využití masových médií včetně televize a rozhlasu je v TZ zdůrazňováno kvůli 

tomu, že značně zvyšuje společenskou škodlivost trestného činu. Zákonodárce 

se v definici v § 117 písm. a) TZ však neomezuje pouze na masová média: například 

za rozšiřovaný spis je totiž třeba považovat i vyhotovení textu v jediné kopii, pokud 

je zpřístupněna více osobám současně či postupně.105 Pod „jiným obdobně účinným 

způsobem“ je zase nutno chápat například nahrávku na CD či DVD, jestliže jsou tyto 

disky zpřístupněny většímu počtu diváků nebo posluchačů.106 

Mezi trestné činy, u kterých TZ stanoví požadavek veřejného spáchání, patří 

podněcování k trestnému činu (§ 364 TZ), schvalování trestného činu (§ 365 TZ), 

hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355 TZ), podněcování 

k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356 TZ), 

výtržnictví (§ 358 TZ), projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod 

                                                
105  ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník I.: Obecná část (§ 1-139). 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 1300. 
106  JELÍNEK, Jiří et al. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4. aktualizované vyd. 

podle stavu k 1. 10. 2013. Praha: Leges, 2013, s. 172. 
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člověka (§ 404 TZ) a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování 

genocidia (§ 405 TZ). V jedné ze základních skutkových podstat je veřejné spáchání 

i u trestného činu týrání zvířat [§ 302 odst. 1 písm. b) TZ], teroristického útoku (§ 311 

odst. 2 al. 2 TZ). Veřejné podněcování je rovněž podmínkou pro spáchání genocidia 

podle § 400 odst. 2 TZ. 

U některých trestných činů je rozhodným znakem pro použití vyšší trestní sazby 

fakt, že byl čin spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 

počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Zákonodárce místo pojmu 

„veřejně“ používá v těchto případech v kvalifikovaných skutkových podstatách 

konkrétní výčet médií, aby vyloučil použití druhé varianty, totiž spáchání před nejméně 

třemi osobami současně přítomnými. 

Jedná se například o trestné činy neoprávněného nakládání s osobními údaji 

[§ 180 odst. 3 písm. b) TZ], pomluvy (§ 184 odst. 2 TZ), šíření pornografie [§ 191 odst. 

3 písm. b) TZ], výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií [§ 192 odst. 3 písm. b) 

TZ], šíření toxikomanie [§ 287 odst. 2 písm. c) TZ], křivého obvinění [§ 345 odst. 3 

písm. b) TZ] a založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv 

a svobod člověka [§ 403 odst. 2 písm. a) TZ]. 

V některých případech je požadována veřejnost spáchání a současně jsou 

„mediální prostředky“ i součástí kvalifikované skutkové podstaty. Jedná se o hanobení 

národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob [§ 355 odst. 2 písm. b) TZ], podněcování 

k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod [§ 356 odst. 3 

písm. a) TZ] a podněcování útočné války [§ 407 odst. 2 písm. b) TZ]. 

 

Množství trestních řízení v souvislosti se jmenovanými trestnými činy, při nichž 

došlo k využití médií, je poměrně nízké. Častější je zejména u tzv. extremistických 

trestných činů varianta, kdy je požadavek veřejnosti naplněn spácháním před třemi 

osobami současně přítomnými. 

Poměrně aktuálním případem je však obvinění dvojice novinářů časopisu Reflex 

kvůli šíření toxikomanie dle § 287 odst. 1, 2 písm. c) TZ.107 Redaktor Jiří X. Doležal 

a Jaroslav Plesl, který v době vydání plnil roli šéfredaktora, byli hlavně na základě 

znaleckého posudku viněni z toho, že v časopisu vzbuzovali texty a fotografiemi nálady 
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vedoucí k záměrnému zneužívání návykových látek. Ke 12. vydání časopisu v roce 

2013 totiž byly přibaleny cigaretové papírky a set filtrů a číslo obsahovalo texty 

o konopí. Jeden z nich byl doprovozený rozostřenými fotografiemi osob s tzv. jointy 

a komentář ve znění „4D fotografie – pro lepší čitelnost vykuřte gram marihuany.“ 

Trestní stíhání novinářů, které zahájilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7, 

bylo v říjnu 2013 po necelých dvou měsících podle rozhodnutí Městského státního 

zastupitelství v Praze zastaveno, protože podle jeho názoru není tento skutek trestným 

činem. 

O možném stíhání kvůli trestnému činu podněcování k nenávisti vůči skupině 

osob nebo k omezování jejich práv a svobod se hovořilo v souvislosti s uměleckou 

tvorbou rappera Řezníka, která se stala otázkou veřejné diskuse v souvislosti 

s diváckým hlasováním v anketě Český slavík za rok 2013. Policie se nicméně texty 

a videoklipy odmítla zabývat s poukazem na to, že na uměleckou činnost se vztahuje 

ústavní právo na svobodu projevu.108 

Známým případem, kdy došlo ke spáchání trestného činu hanobení národa, 

etnické skupiny a rovněž trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob 

nebo k omezování jejich práv a svobod, byly volební spoty Národní strany pro volby 

do Evropského parlamentu v roce 2009. 

Kvůli reklamám, které obsahovaly slovní spojení „konečné řešení otázky 

cikánské“ a „střídaly se v něm záběry romských rodin a dětí s hesly jako Stop černému 

rasismu, Ne protežování cikánů aneb Nechceme mezi sebou černé rasisty“109 podaly 

trestní oznámení Česká televize i Český rozhlas, které je podle zákona měly odvysílat. 

Jednomu z představitelů strany byl v následujícím roce uložen trestním příkazem roční 

podmíněný trest odnětí svobody. 

 

                                                                                                                                          
107  NESG. Jiří X. Doležal byl obviněn z šíření toxikomanie: Za anekdotu mu hrozí až 5 let vězení. 

In: Reflex.cz [online]. 13. 8. 2013 [cit. 2014-02-11]. 
108  jba. Policie se rapperem Řezníkem nezabývá, soud ho dříve osvobodil. Česká tisková kancelář 

[online]. 2. 12. 2013, [cit. 2014-02-11]. 
109  har. Kvůli obsahu volebních spotů Národní strany padl podmíněný trest. Česká tisková kancelář 

[online]. 10. 12. 2009, [cit. 2014-02-11]. 
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2.1.3 Teroristé a média 

Terorismus je specifickým násilným prostředkem určeným pro dosahování 

politických cílů, popřípadě taktikou užívanou pro boj se silnějším nepřítelem.110 

Teroristé si pro útoky vybírají obvykle dobře viditelné cíle nebo je provádějí během již 

i tak medializovaných událostí, protože jedním z důležitých cílů takových činů 

je vyvolat strach v osobách, kterých se útok přímo osobně nedotkne. Takové účinky 

se označují jako nepřímá viktimizace. 

Nepřímá viktimizace po zhlédnutí záběrů z místa teroristického útoku se projevuje 

v krátkodobém horizontu rozrušením, šokem, strachem, vyhýbáním se veřejným 

místům, zlobou a bolestí, mezi dlouhodobé efekty patří řada různých druhů 

posttraumatických symptomů.111 

Současná média jsou schopná v přímém přenosu přinášet informace z místa 

teroristického činu, díky sociálním sítím a mobilním zařízením schopným pořizovat 

fotografie a videa dokážou do zpravodajství zapojit i materiály, které nepochází přímo 

od jejich pracovníků. Veřejnost se proto stále častěji dovídá o existenci a cílech 

teroristických organizací112 a o útocích může být informována v přímém přenosu. 

Nejčastěji zmiňovaným teroristickým útokem naaranžovaným pro média jsou 

útoky na newyorské mrakodrapy Světového obchodního centra z 11. září 2001. Útok 

byl kvůli své výjimečnosti a mediálnímu zásahu (v průzkumech opakovaně vyšlo, 

že zpravodajství o útocích v televizi sledovalo 99–100 % Američanů)113 také tématem 

řady výzkumů. 

Respondenti po útocích z 11. září nevykazovali sníženou důvěru v ostatní, 

popřípadě pocit ztráty bezpečí, naopak jediným výrazným efektem byly obavy jedinců 

z toho, že by se mohli stát oběťmi. Pokud zpravodajství z útoků a následného dění 

včetně války proti terorismu mělo nějaký kultivační efekt, byly jeho dopady krátkodobé 

                                                
110  DANICS, Štefan. Terorismus jako specifický druh násilí. SPURNÝ, Joža a Viktor 

ČERVENÝ. Násilí z pohledu společenských věd. Vyd. 1. Praha: PA ČR, 2007, s. 29. 
111  SLONE, Michelle a Anat SHOSHANI. Indirect Victimization from Terrorism: A Proposed Post-

Exposure Intervention. Journal of Mental Health Counseling [online]. 2008, roč. 30, č. 3, s. 256. 
112  Tamtéž, s. 256. 
113  NACOS, Brigitte. Terrorism, The Mass Media, and The Events of 9-11. Phi Kappa Phi Forum. 

2002, roč. 82, č. 2, s. 14. 
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a reagovaly na to, že média bezprostředně po 11. září líčila další potenciální útoky jako 

pravděpodobné.114 

Brigitte Nacosová115 také upozorňuje na paradoxní skutečnost, že očití svědkové 

teroristických činů, ale například i účastníci protiválečných demonstrací atp., si většinou 

obecnější závěry o útoku vyvodí až poté, co se seznámí s mediální interpretací 

a v podstatě ji přeberou. 

 

2.1.4 Novináři jako pachatelé trestného činu 

Tradiční součástí mediálního práva se stala ochrana zdroje novinářských 

informací, kterou v českém právním řádu zakotvuje § 16 TiskZ a § 41 ZRTV. Tyto 

paragrafy poskytují fyzické i právnické osobě, která se podílela na získávání nebo 

zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v periodickém tisku 

(rozhlasovém nebo televizním vysílání), právo, aby odepřely soudu, jinému státnímu 

orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu těchto 

informací (§ 16 odst. 1 TiskZ, § 41 odst. 1 ZRTV). Stejně tak tyto osoby (novináři) 

mohou odepřít předložit nebo vydat věci, z kterých by původ nebo obsah informací 

mohl být zjištěn (§ 16 odst. 2 TiskZ, § 41 odst. 2 ZRTV).116 

Práva odepřít výpověď se však nelze dovolat v případech, kdy by tímto konáním 

byly porušeny povinnosti stanovené v trestním řízení, spáchán trestný čin nadržování 

(§ 366 TZ), nepřekažení trestného činu (§ 367 TZ), nebo neoznámení trestného činu 

(§ 368 TZ). 

Nadržování spočívá v tom, že osoba pomáhá pachateli, aby unikl trestnímu 

stíhání, trestu, ochrannému opatření, nebo jejich výkonu. Trestní zákoník vylučuje 

odpovědnost v případech, kdy se člověk takového chování dopustí ve prospěch osoby 

blízké, výjimka však neplatí u taxativně jmenovaných trestných činů a v případě, kdy 

                                                
114  RUBIN, Alan, Paul HARIDAKIS a Gwen HULLMAN. Television Exposure Not Predictive 

of Terrorism Fear. Newspaper Research Journal. 2003, roč. 24, č. 1, s. 130, 139. 
115 NACOS, Brigitte et al. Post-9/11 Terrorism Threats, News Coverage, and Public Perceptions in the 

United States. IJCV. 2007, roč. 1, č. 2. s. 107. 
116  § 16 odst. 4 TiskZ obsahuje ještě výjimku z ochrany zdroje pro vydavatele, který je povinen sdělit 

správci daně na jeho výzvu informace o objednateli inzerátu. Tato povinnost vychází z § 57 odst. 6 
daňového řádu, podle kterého jsou vydavatelé periodického tisku povinni na vyžádání správce daně 
poskytnout jméno nebo název a adresu objednatele inzerátu uveřejněného pod značkou. 
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by pachatel nadržování chtěl prostřednictvím pomoci osobě blízké pro sebe, či někoho 

jiného opatřit majetkový prospěch [§ 366 odst. písm. a), b)]. 

Nepřekažení trestného činu se může dopustit ten, kdo se hodnověrně dozví, 

že jiný připravuje nebo páchá některý z taxativně jmenovaných trestných činů a proti 

takovému chování nezakročí (nepřekazí ho). Trestnost je vyloučena, když by překažení 

trestného činu bylo spojeno se značnými nesnázemi, vedlo k ohrožení života, zdraví 

a hrozbě jiné závažné újmy či trestního stíhání pro osobu, která má jinak povinnost 

trestný čin překazit, popřípadě pro osobu jí blízkou (§ 367 odst. 2 TZ). 

Neoznámení trestného činu se dopustí ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, 

že jiná osoba spáchala některý z taxativně jmenovaných trestných činů a neoznámí tento 

fakt státnímu zástupci, popřípadě jiné příslušné osobě. Oznamovací povinnost neplatí, 

pokud by jejím splněním hrozilo uvedení sebe, či osoby blízké v nebezpečí smrti, 

ublížení na zdraví, jiné závažné újmy, nebo trestního stíhání (§ 368 odst. 2 TZ). Zákon 

v § 368 odst. 3 zbavuje oznamovací povinnosti advokáta a jeho zaměstnance, pokud 

se o spáchání trestného činu dozví při výkonu advokacie a právní praxe a dále církevní 

hodnostáře u zpovědního a obdobného tajemství. 

Žádná z uváděných výjimek ovšem není „vyhrazena“ jen žurnalistům, kteří tedy 

při výkonu svého povolání nemohou počítat s odlišným zacházením. „Po subjektivní 

stránce jde o činy úmyslné; je tedy nutné prokázat, že v okamžiku, kdy novinář zatajil 

informaci, si na základě dostupných údajů či indicií, vzhledem ke svému vzdělání, 

inteligenci atp., musel být vědom toho, že svým omisivním jednáním spáchá některý 

z výše uvedených trestných činů.“117 

Známým případem stíhání novinářů kvůli utajení zdroje (a možnému spáchání 

trestného činu nadržování) bylo řízení se Sabinou Slonkovou a Jiřím Kubíkem z Mladé 

fronty DNES v letech 2000–2001. Dvojice byla obviněna kvůli tomu, že odmítla 

zveřejnit zdroj, od kterého získala text plánované pomlouvačné kampaně Olovo proti 

tehdejší místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Petře Buzkové. 118 

Stíhání zastavil udělením milosti prezident Václav Havel, novináři se nicméně 

kvůli tomu, aby padl do jisté míry precedenční rozsudek ohledně práva na ochranu 

                                                
117  POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 172. 
118  vod. Havel věří, že i přes jeho milost v kauze Olovo bude soud. Česká tisková kancelář [online]. 

9. 10. 2000, [cit. 2014-13-03]. 
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zdroje, snažili dostat případ před soud. Nakonec řízení zastavilo státní zastupitelství, 

protože popsané chování nepovažovalo na rozdíl od vyšetřovatelky za trestný čin.119 

Pro úplnost ještě doplňuji, že žurnalista by se u soudu teoreticky v souvislosti 

se svou prací mohl dopustit také trestného činu pohrdání soudem (§ 336 TZ) 

a zasahování do nezávislosti soudu (§ 335 TZ; více k tomuto trestnému činu v části 4.3). 

 

2.1.5 Vztah novinářů k podezřelým, pachatelům a jejich okolí 

Zpravodajství o průběhu trestního řízení nemusí mít negativní dopad jen na oběť, 

ale může vážně poškodit i pověst toho, proti komu se vede a jeho okolí. Jedním 

z problémů informování o trestních kauzách je tedy otázka, které informace o možných 

pachatelích (tj. obviněných, nebo osobách, které ještě obviněny nebyly) by se měly 

uveřejňovat a v jakém okamžiku. Nelze apriori odmítat například zveřejňování 

informace o tom, že na určitou osobu bylo podáno trestní oznámení, současně by ale 

média měla mít na mysli i možnost, že bylo podáno účelově a jen s cílem poškodit 

pověst konkrétní osoby. 

Jiný přístup informování o pachateli by měla média zvolit, pokud je přistižen při 

činu, doznává se k němu atp., takže výsledek trestního řízení jde tedy relativně snadno 

odhadnout, a jiný v případě, kdy je na někoho pouze podané trestní oznámení. 

Například autoři knihy Ochrana osobnosti podle občanského práva trvají na tom, 

že trestní oznámení by důvodem pro informování v médiích být nemělo, protože může 

sloužit jen jako prostředek skandalizace v politickém boji či sousedských sporech. Tím 

spíše by nemělo mít v médiích prostor to, že někdo podáním trestního oznámení hrozí, 

nebo o něm uvažuje.120 Na druhou stranu – informace o trestním oznámení se většinou 

uveřejní jedině v případech tzv. osob veřejného zájmu, které se mohou proti 

nepodloženým útokům tohoto typu díky svému přístupu do médií relativně snadno 

bránit. 

V každém případě je třeba chránit rodinu a okolí možného pachatele. Tyto osoby 

nemají s trestným činem většinou nic společného a přitom právě na ně se často soustředí 

                                                
119  FLORIÁNOVÁ, Renata. Zastupitelství zastavilo trestní stíhání novinářů v kauze Olovo. Česká 

tisková kancelář [online]. 23. 3. 2001, [cit. 2014-13-03]. 
120  KNAP, Karel, Jiří ŠVESTKA, Oldřich JEHLIČKA, Pavel PAVLÍK a Vladimír PLECITÝ. Ochrana 

osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 352–
353. 
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přehnaný mediální zájem, který poškozuje jejich pověst a může mít podobné dopady, 

jaké má mediální pokrytí na oběti (k tomu viz část 2.2.1). 

U možného pachatele by mělo být do odsouzení samozřejmostí uplatňování 

zásady presumpce neviny (které se věnuje část 3.2) a zájem na zveřejňování informací 

by měl být limitován časově i po odsouzení. Pozdější informování, zejména 

po odpykání trestu, již nelze odůvodnit potřebami zpravodajství, navíc brání zpětnému 

zapojení pachatele do společnosti.121 

 Existují různé koncepce toho, jaký je účel trestání pachatelů. Rozlišují se např. 

odplatná teorie, teorie odstrašení, nápravná teorie, vylučovací teorie a teorie 

kompenzační.122 Současný trestní zákoník účel trestu nespecifikuje, v předchozím 

trestním zákoně, účinném do konce roku 2009, byl vymezen v § 23. Účelem trestu bylo 

dle tohoto ustanovení chránit společnost před pachateli, zabránit dalšímu páchání trestné 

činnosti a odsouzené vychovat k tomu, aby vedli řádný život. Výchovně měl trest 

působit i na další členy společnosti. 

Z ustanovení bývalého trestního zákona je zřetelné, že žádná z teorií trestání 

se dnes neuplatňuje samostatně, naopak se vžila jejich kombinace. Důležitá je tak vedle 

represe i náprava pachatele.123 Kdyby byl soud přesvědčen o tom, že možnosti nápravy 

pachatele jsou obzvláště ztíženy, mohl by za splnění dalších podmínek přistoupit 

například k výjimečnému trestu (§ 54 TZ), jinak je ale třeba mít za to, že nápravu 

považuje za možnou. Média by tedy měla samozřejmě o odsouzených informovat, 

zároveň by ale výsledkem jejich činnosti neměla být diskreditace člověka a znemožnění 

jeho návratu do společnosti po odpykání trestu. 

Na druhou stranu je třeba si všimnout, že pachatele může zájem i těšit 

a ve spolupráci s médii se může dostat až do role mediální celebrity.124 

To je pravděpodobné zejména v případě, kdy u veřejnosti existují v konkrétní kauze 

určité pochybnosti o vině pachatele. 

                                                
121  KNAP, Karel, Jiří ŠVESTKA, Oldřich JEHLIČKA, Pavel PAVLÍK a Vladimír PLECITÝ. Ochrana 

osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 355. 
122  blíže např. NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie: základní teorie, metody a aplikace. 

3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 230–237. 
123  CARRABINE, Eamonn, Pam COX, Maggy LEE, Ken PLUMMER a Nigel SOUTH. Criminology: 

a sociological introduction. 2. vyd. New York: Routledge, 2009, s. 303. 
124  VESECKÁ, Renata a Jakub CHROMÝ. Kriminalita, veřejnost a média: problémy, o nichž se příliš 

(ne)mluví. Praha: Linde Praha, 2009, s. 15. 
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Nejznámějším příkladem mediální celebrity z okruhu odsouzených je v českém 

prostředí jistě Jiří Kajínek, který byl odsouzen v roce 1998 k doživotnímu trestu odnětí 

svobody za trestný čin vraždy a další méně závažné trestné činy. Do povědomí 

veřejnosti se jeho případ dostal zejména kvůli útěku z věznice Mírov v roce 2000, 

opakovaným žádostem o milost i podání stížnosti pro porušení zákona (§ 266 an. TŘ) 

ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem. Podle případu byl posléze natočen divácky 

úspěšný film s názvem Kajínek (2010), odsouzený na začátku dubna 2014 také vydal 

autobiografickou knihu Můj život bez mříží. 

 

Zřejmě nejvýraznějším případem z poslední doby, kdy média zasáhla značným 

způsobem do soukromí podezřelého a jeho blízkých, jsem se zabýval ve své předchozí 

diplomové práci.125 Jedná se o případ vraždy devítileté Anny J. z Prahy 8 z října roku 

2010. V této celostátně sledované kauze se postupně jediným podezřelým a následně 

obviněným stal Otakar T. 

V médiích se objevilo nejen celé jméno a fotografie obviněného, ale novináři 

navíc navštívili bydliště Otakara T. a jeho okolí, odkud přinášeli reportáže, fotografie 

a rozhovory. Čtenáři se mohli seznámit například s (naprosto irelevantními) názory 

návštěvníků hospody, kteří v ní s obviněným sedávali. 

Ze všech informací šlo snadno identifikovat členy rodiny obviněného, kteří 

s činem neměli nic společného. Další třetí osoby, které dokonce s podezřelým nepojil 

žádný vztah, se do celostátního zpravodajství dostaly ve spojitosti s tímto závažným 

činem dokonce jen shodou okolností.126 

Podle mého názoru v tomto případě došlo k porušení mnohých zásad novinářské 

etiky ohledně zacházení s podezřelými osobami, ale také právních norem. Jednalo 

se o mimořádně závažné porušení presumpce neviny a mediální honba za senzacemi 

mohla být jednou z příčin následné sebevraždy Otakara T. „Fotografie a další 

informace uniklé do médií téměř jistě musely pocházet od orgánů činných v trestním 

řízení, kterým jejich zveřejňování zakazuje § 8a odst. 1 trestního řádu [dále též TŘ]. 

Ještě závažnější bylo to, že unikly informace z výslechu Otakara T. na detektoru lži 

                                                
125  JOZÍFEK, Radek. Přijetí tzv. „náhubkového zákona“ a jeho dopad na česká média. Praha, 2013. 

136 s. Diplomová práce (Mgr.) UK, FSV, IKSŽ. KMS. Vedoucí práce PhDr. Milan Šmíd, s. 80–84. 
126  ROŽÁNEK, Filip. Případ Anička: O vině a trestu rozhodla média. FilipRozanek.cz [online]. 

26. 3. 2011, [cit. 2013-03-03]. 
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a později také video s jeho výslechem. Vyšetřování úniků bylo v říjnu 2010 ukončeno bez 

úspěchu.“127 

Extenzivní informování především bulvárních médií provází i vyšetřování smrti 

dvou českých turistek v Egyptě z července roku 2013. Bulvární tisk například v březnu 

prakticky denně umisťoval fotografii obviněného na titulní stránky spolu s texty, které 

výrazně porušovaly princip presumpce neviny (viz část 3.2).128 

 

2.1.6 Pátrání  

Sdělovací prostředky slouží jako důležitý pomocník policistů při pátrání 

po osobách a věcech. To vychází z ustanovení § 68 zákona o Policii České republiky, 

které především dává policii právo požadovat informace od třetích osob, pokud 

by mohly pomoci lokalizovat osoby, věci, popřípadě je identifikovat.  

Mezi základní zásady pátrání patří vedle zásady reálnosti, zásady koordinovanosti 

a součinnosti a zásady operativnosti a rychlosti také zásada spolupráce s veřejností. 

Ta vychází z toho, že osoby, po kterých se pátrá, se nemohou plně vyhýbat kontaktu 

se třetími osobami a někdo může jejich přítomnost zaregistrovat. K informování 

veřejnosti o pátrání lze využít i spolupráci se sdělovacími prostředky.129 

Podle závazného pokynu policejního prezidia o pátrání (dále též Pokyn) 

se informace o pátrání zveřejní v regionálních, či celostátních sdělovacích prostředcích 

za předpokladu, že je to vhodné a účelné. Vždy se pak zveřejní, pokud se pátrá 

po pohřešované osobě mladší 15 let (§ 18 odst. 1 Pokynu). 

Aktuální seznam osob, po kterých se pátrá, je k dispozici na internetových 

stránkách Policie ČR.130 Vedle fotografie patří mezi zveřejňované informace popis 

výšky, váhy a dalších charakteristik (zdánlivého stáří, nebezpečnosti, možnosti, 

že je hledaná osoba ozbrojena) a přiměřené zdůvodnění toho, proč je po osobě pátráno. 

 

                                                
127  JOZÍFEK, Radek. Přijetí tzv. „náhubkového zákona“ a jeho dopad na česká média. Praha, 2013. 

136 s. Diplomová práce (Mgr.) UK, FSV, IKSŽ. KMS. Vedoucí práce PhDr. Milan Šmíd, s. 82–83. 
128  např. KŘEČEK, Bohumil. Divadlo dohraje až k soudu. Nedělní Blesk. Praha: Ringier Axel Springer 

CZ, 16. 3. 2014, s. 1, 4–7. 
et. Tuší, že nemá šanci?. Aha!. Praha: Ringier Axel Springer CZ, 25. 3. 2014, s. 6. 

129  MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 
2001, s. 348. 

130  Pátrání po osobách. In: Policie České republiky  [online]. 2014 [cit. 2014-03-10]. 
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2.2 Oběti, poškození a média 

Oběti byly dlouho v rámci trestního řízení, ale i odborné literatury, poměrně 

opomíjenou skupinou. Právní úprava se soustředila na obviněné, kriminologové 

se zabývali typickými rysy pachatelů a hledali příčiny kriminality, ale role oběti a její 

postavení zůstávaly stranou pozornosti. 

Tento stav se změnil přibližně v posledních šedesáti letech, kdy se začaly 

projevovat snahy o zrovnoprávnění poškozeného (oběti) s obviněným. Poškozený 

se konečně v plné míře stal subjektem trestního řízení a přestal být spíš objektem 

(svědkem a zdrojem důkazů). Dnešní úvahy o kriminalitě se naopak koncentrují 

především na to, jaké má následky na oběti a poškozené.131 Došlo k ustavení vědního 

oboru viktimologie a v kriminologii a souvisejících oborech se začíná problematika 

obětí dostávat do popředí, stejně jako se rozvíjí právní úprava. 

Viktimologie bývá v některých případech považována za samostatnou disciplínu, 

která se kromě obětí trestných činů může zabývat například i oběťmi jiných 

traumatických zážitků, jako jsou přírodní katastrofy, velká neštěstí (např. v dopravě) 

a teroristické útoky.132 Častější druhý náhled ji považuje za součást kriminologie 

(tj. věda o kriminalitě, obětech a kontrole kriminality) právě kvůli podstatné odlišnosti 

obětí ostatních jmenovaných událostí a obětí trestných činů.133 

„Viktimologické výzkumy (…) odhalily nepravdivost mýtů o údajné potřebě obětí 

zločinu pomstít se pachateli za utrpěné příkoří. Naopak ukázaly, že naprosté většině 

obětí jde o to, aby se jim dostalo co nejdříve, nejlépe neformální cestou, morálního 

a materiálního zadostiučinění.“134 Náhrada škody oběti a morální odčinění křivd 

by mělo být především na pachateli trestného činu, nicméně ani uplatňování práv 

v rámci tzv. adhezního řízení v průběhu trestního procesu v praxi často odškodnění 

nepřinese. Pachatel mnohdy nemá prostředky na odškodnění, nebo není trestně 

odpovědný. Za účelem nápravy tohoto stavu byl přijat zákon o odškodňování obětí 

                                                
131  TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie: jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 148. 
132  SVATOŠ, Roman. Kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 53. 
133  VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2012, s. 171. 
134  Tamtéž, s. 191. 
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trestných činů. Jeho podstatou bylo, že kompenzace poskytoval stát a na pachatelích 

tato plnění poté vymáhal sám.135 

Předpis byl téměř beze zbytku s účinností od 1. srpna 2013 nahrazen zákonem 

o obětech trestných činů (dále též ZOTČ), který je komplexním předpisem upravujícím 

zacházení s oběťmi s cílem zajistit jejich důstojnost a garantovat jim určité zacházení 

a řadu práv. 

Důležité je odlišit pojem oběti od pojmu poškozeného, protože právní řád pracuje 

s oběma a každý má jiný obsah. Rozlišování je podstatné i proto, že nezřídka je obětí 

i poškozeným stejná osoba a rozdíl je hlavně v tom, který předpis jí připisuje práva 

a co je jejich obsahem.136 

Postavení poškozeného má procesní charakter a TŘ ho přiznává tomu, komu bylo 

trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda, nebo nemajetková 

újma, popřípadě tomu, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (§ 43 odst. 1 

TŘ). Poškozený je subjektem trestního řízení a současně jednou ze stran, protože 

podporuje obžalobu.137 

Pojem oběti je dnes definován v ZOTČ. Rozumí se jí fyzická osoba, které bylo, 

nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, nebo 

nemajetková újma, nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil (§ 2 odst. 2 

ZOTČ). Byla-li trestným činem způsobena smrt, považuje se za oběť též příbuzný 

v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel, registrovaný partner nebo 

druh, je-li osobou blízkou. Je-li těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich (§ 2 

odst. 3 ZOTČ).138 

Nejzřetelnějším rozdílem je fakt, že poškozeným může být vedle fyzické 

i právnická osoba. Všechna práva oběti má naopak smysl připisovat jen osobám 

fyzickým, které jsou schopny vnímat útrapy způsobené trestným činem a jsou ohroženy 

sekundární a terciární viktimizací. U poškozeného navíc musí dojít k ublížení na zdraví, 

způsobení majetkové škody, nemajetkové újmy či bezdůvodnému obohacení, zatímco 

                                                
135  KUCHTA, Josef. Odškodňování obětí trestných činů v České republice. ZÁHORA, Jozef a Robert 

KERT. Obete kriminality. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola Fakulta práva, 2010, s. 64. 
136  ŠÁMAL, Pavel. K novelizaci trestního řádu v souvislosti s návrhem zákona o obětech trestných činů. 

JELÍNEK, Jiří a Tomáš GŘIVNA. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního 
a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, s. 31. 

137  Tamtéž, s. 32. 
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u oběti dle ZOTČ stačí, že k tomu dojít mělo. Postavení poškozeného je čistě procesní, 

naopak oběť by neměla být pojímána jako jedna ze stran trestního řízení, ale spíš jako 

subjekt zvláštní péče dle ZOTČ.139 Dalším rozdílem je, že poškozeným může být 

i „právní nástupce poškozené osoby (např. při postoupení pohledávky). Oběť jako 

subjekt zvláštní péče ze strany státu svá práva zcizovat nemůže.“140 

Co se týče informování, ZOTČ se soustředí především na to, jaké informace jsou 

povinny příslušné orgány sdělit oběti – úprava se nachází hned ve druhém dílu předpisu 

v § 7 až 13. Informování veřejnosti o totožnosti oběti, kterým se zabývá tato práce, 

je naopak upraveno stroze v § 15 ZOTČ. Ten stanoví, že zákaz zveřejnit informace 

umožňující zjištění totožnosti oběti upravuje trestní řád. Konkrétně se jedná o § 8a až 8d 

(tato úprava systematicky patří do části 3.1.1 této práce, kde ji také popisuji). 

 

2.2.1 Sekundární a terciární viktimizace 

Viktimizace je označení pro „proces, v němž se potenciální oběť stane obětí 

skutečnou.“141 Samotný trestný čin je vždy počátkem tohoto procesu, proto jednání 

pachatele hraje klíčovou roli, nicméně viktimizace dokonáním činu zpravidla nekončí. 

Její případné pokračování ovlivňuje řada faktorů včetně toho, jak se události věnují 

média, ale i toho, jak se k oběti chovají konkrétní žurnalisté. 

Viktimologie se proto zaměřuje na podstatu traumatizace oběti a zkoumá její 

psychologii. Podle jejích zjištění jsou vypracovávány příručky pro příslušníky 

„pomáhajících profesí“, novináře a další, kteří se mohou nevhodným chováním 

na viktimizaci podílet, byť nevědomky a nechtěně. 

Viktimizace se tradičně dělí na primární a sekundární, z níž někteří autoři vydělují 

ještě terciární: 

1) Primární viktimizace zahrnuje „dění spojené bezprostředně s trestným činem. 

V důsledku trestného činu vzniká oběti vždy určitá primární újma způsobená 

                                                                                                                                          
138  Za oběť je nutno též považovat toho, kdo se jí cítí být, nevyjde-li najevo opak, nebo nejde-li zcela 

zjevně o snahu zneužit ZOTČ (§ 3 odst. 1 ZOTČ). Okruh obětí ještě rozšiřuje ustanovení § 2 odst. 1 
ZOTČ, podle kterého se za trestný čin podle ZOTČ považuje i čin jinak trestný. 

139  JELÍNEK, Jiří et al. Zákon o obětech trestných činů: Komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 
2013, s. 14–15. 

140  Tamtéž, s. 15. 
141  NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie: základní teorie, metody a aplikace. 3., přeprac. 

vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 150. 
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pachatelem.“142 Podle charakteru konkrétního činu se může jednat například o újmu 

na zdraví, svobodě, cti, majetku apod. (paralelně se hovoří o tzv. primárních ranách, 

přičemž se rozlišují rány fyzické, finanční a emocionální). 

Z hlediska oběti je trestný čin svévolnou, nenadálou a krizovou událostí. Zasahuje 

oběť nepřipravenou, jeho příčiny většinou nejde racionálně odůvodnit a současně 

je složité se se zvládnutím konkrétní situace vyrovnat, a to i pro profesionály, kteří 

se s podobnými situacemi „zvnějšku“ setkávají často.143 

2) Sekundární viktimizace není nutnou částí viktimizace. „Dochází k ní až v době 

po spáchání trestného činu a nesouvisí již s konáním pachatele. Většina obětí zločinu 

se s ní sice setkává, ale v optimálním případě k ní dojít nemusí.“144 

Od přijetí ZOTČ má sekundární viktimizace v českém právním řádu i svou legální 

definici. Podle § 2 odst. 5 ZOTČ se jí míní újma, která nebyla oběti způsobena trestným 

činem, ale vznikla v důsledku přístupu Policie ČR, orgánů činných v trestním řízení 

a dalších orgánů veřejné moci, poskytovatelů zdravotních služeb, subjektů zapsaných 

v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, znalců, tlumočníků, obhájců 

a sdělovacích prostředků k ní. 

V souhrnu se tedy jako sekundární viktimizace označují všechny negativní 

následky trestného činu, které z nejrůznějších důvodů nastávají poté, co byl vlastní čin 

dokončen. Vedle vlivu činitelů vyjmenovaných v zákoně nelze samozřejmě vyloučit ani 

fakt, že na oběť bude opětovně působit původní pachatel, například zastrašováním.145 

Mezi příčinami sekundární viktimizace lze rozlišovat strukturální, sociálně 

psychologické a individuální:146 

 Strukturální. Jde o příčiny, které způsobuje trestní řád a další předpisy – 

jedná se například o nutnost oběti znovu se vídat s pachatelem trestného 

činu před soudem. 

 Sociálně psychologické. Velmi časté je obviňování oběti z toho, 

že na trestném činu má svůj podíl, k čemuž dochází např. u znásilnění. 

                                                
142  ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka 

pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 13. 
143  Tamtéž, s. 12. 
144  Tamtéž, s. 12. 
145  HOLCR, Květoň. Kriminologie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009, s. 97. 
146  ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka 

pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 18. 
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 Individuální. Vycházejí z chování jednotlivců, kteří často nevědí, jak 

si vedle oběti počínat. Okolí také chybuje v tom, že se často více zajímá 

o fakta z průběhu trestného činu víc než o samotnou osobu oběti. 

 

Mezi sekundární rány psychologického rázu se řadí pocit nespravedlnosti, 

nedůstojnosti a izolace z průběhu trestního řízení.147 Dlouhodobé výsledky nevhodného 

chování k oběti pak mohou být poměrně výrazné, psychická zátěž může vést například 

ke ztrátě zaměstnání, společenského postavení, popřípadě rozvratu rodiny.148 

3) Terciární viktimizace se v některých případech odděluje od sekundární, 

přičemž se tak činí zejména kvůli odlišnému časovému rámci. Pojem totiž popisuje 

především dlouhodobé účinky na život postiženého, které nemusí nikdy zmizet. 

Projevuje se dlouhodobou neschopností vyrovnat se s činem. U oběti může dojít 

až k „neschopnosti navázat na svůj původní život. [Oběť z]mění životní styl, nevrátí 

se do svého původního zaměstnání nebo přeruší kontakty s dřívějšími přáteli.“149 

Nelze vyloučit, že důsledky sekundární a terciární viktimizace budou ještě 

závažnější než ty, které způsobí pachatel v rámci primární. Výzkumy prokázaly, 

že prožívání viktimizace je značně individuální a zatímco krátkodobé následky postihují 

všechny oběti, dlouhodobě se objeví jen u některých.150 

Došlo se také k vymezení některých obzvlášť traumatizujících trestných činů 

a také k charakterizování „zvláště zranitelných obětí“. Ty jsou v současnosti také 

legálně definovány v ZOTČ. Předpis za ně v § 2 odst. 4 označuje: 

 dítě, 

 osobu postiženou fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem 

nebo smyslovým poškozením, které ve spojení s různými překážkami 

může bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti 

(ve srovnání s jejími ostatními členy), 

 oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 TZ), 

                                                
147  více např. ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 

s. 104–105. 
148  HOLCR, Květoň. Kriminologie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009, s. 97. 
149  VALOUŠKOVÁ, Michaela. Poškozený jako oběť násilného trestného činu. Brno, 2011. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita Katedra trestního práva. Vedoucí práce Josef Kuchta.  
150  VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2012, s. 198. 
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 oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (hlava III 

zvláštní části TZ) nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku 

násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení 

druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, 

sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou 

vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo 

s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo 

závislost na ní. 

 

V souvislosti s přijetím směrnice,151 kterou se zavádí minimální pravidla pro 

práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, bude nutné do závěru listopadu 2015 

změnit některé pasáže ZOTČ včetně té o zvláště zranitelných obětech. Směrnice totiž 

nově neobsahuje taxativní výčet, ale zdůrazňuje individualitu posuzování (čl. 22).  

Zvažování, zda a jak konkrétní informace zveřejnit, je v této souvislosti v praxi 

poměrně časté, především kvůli tomu, že pro některá média je informování o trestných 

činech klíčovou částí zpravodajství. 

Anna Remišová152 proto zdůrazňuje, že novináři by měli preferovat empatii 

s oběťmi před svou pracovní povinností informovat. Měli by si uvědomovat, že objekty 

zpravodajství nemají s médii tolik praktických zkušeností a nemusí odhadnout, jaké 

dopady mohou mít detailní popisy osudu oběti, o které stojí zejména bulvární média. 

Pro lidi zasažené trestným činem přicházejí „novinářské otázky (…) zpravidla krátce 

po neštěstí, kdy nejsou schopni racionálně uvažovat. Reportáže (…) je potom zasáhnou 

na citlivém místě. Cítí se uražení, podvedení a frustrovaní.“ 

Na místě je jistě i zvažování toho, zda uveřejnit plné jméno oběti, ať už přežila, 

či ne, protože značně usnadní identifikaci osoby.153 Rozhovor s fotografiemi a plným 

jménem je z hlediska žurnalistů přitažlivější než anonymizovaná zpověď, nicméně 

novinář by měl zvažovat, zda nepřispěje k sekundární a terciární viktimizaci. 

                                                
151  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 29/2012 ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu 
152  REMIŠOVÁ, Anna. Etika médií. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2010, s. 218-219. 
153  KNAP, Karel, Jiří ŠVESTKA, Oldřich JEHLIČKA, Pavel PAVLÍK a Vladimír PLECITÝ. Ochrana 

osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 350–
351. 
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Oběť by nikdy neměla být zbavena pocitu, že k prezentování jejích osudů dochází 

s jejím souhlasem a že rozsah publikovaných informací má pod kontrolou.154 

Citlivé, kvalitní a vyvážené informování o případech může být žádoucí a mít 

pozitivní efekty. Informování může mít výchovnou a preventivní funkci směrem 

k veřejnosti, ale může podpořit i samotnou oběť. Většina obětí případný zvýšený zájem 

médií o svůj případ chápe a některým může tato pozornost dokonce psychicky pomoci 

tím, že se svěří se svými zážitky, nebo získají pocit, že svou zpovědí mohou zabránit 

viktimizaci dalších lidí.155 

 

2.2.2 Předstíraná viktimizace 

Předstíraná viktimizace je jevem, na který mají značný vliv média. Jak vyplývá 

již z označení, oběť se v situacích předstírané viktimizace za oběť trestného činu pouze 

vydává, přičemž pachatel ani trestný čin neexistují. V této oblasti nepanuje 

terminologická shoda, publikace tak hovoří o falešné oběti, údajné oběti, předstírající 

oběti a také o syndromu falešné viktimizace.156 

Nejčastěji je v odborné literatuře falešná viktimizace předmětem zájmu 

u stalkingu (v ČR je označován jako trestný čin nebezpečného pronásledování v § 354 

TZ), přičemž se jedná především o případy, kdy si pachatel vědomě či nevědomě přeje 

naopak být objektem tohoto trestného činu, takže se vydává za oběť skutečné oběti – 

své vlastní. Zmiňovány jsou rovněž případy u loupeží, sexuálního zneužívání, podvodů 

a xenofobních zločinů, kdy cílem falešných obětí bývá získání pozornosti médií 

a rovněž status oběti, který může přinést finanční výhody atp.157 

Falešná oběť si může uvědomovat, že se ve skutečnosti obětí nestala a mít pro 

své chování určitou motivaci (nejčastěji získání alibi, pomstu jiné osobě, přání upoutat 

pozornost či získat výhody plynoucí ze statusu oběti), na druhou stranu se může jednat 

o osobu, u níž není zachován kontakt s realitou. Taková předstírající oběť je o své 

viktimizaci přesvědčena.158 

                                                
154  VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 197. 
155  MARSH, Ian a Gaynor MELVILLE. Crime, justice and the media. 1. vyd. New York: Routledge, 

2009, s. 110. 
156  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 138. 
157  Tamtéž, s. 139. 
158  Tamtéž, s. 140. 
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Kromě psychologických faktorů se na syndromu viktimizace podílejí 

i společenské vlivy, což se vyvozuje z toho, že se často objevuje větší množství 

falešných obětí určitého deliktu v kratším časovém intervalu. Nemalý vliv na tyto vlny 

falešné viktimizace mají i média. Čírtková159 hovoří o čtyřech fázích, v nichž 

medializovaný problém přesvědčí potenciální falešnou oběť o tom, že se v minulosti 

stala obětí nějakého trestného činu: 

1) Podezření. Média líčí dosud spíše marginální problém a vytváří u veřejnosti 

dojem, že jde o všudypřítomný jev. Sdělovací prostředky představují konkrétní případy, 

ke kterým se vyjadřují experti. Oběť začíná mít podezření, že se problém týká i jí. 

2) Jistota. Potenciální falešná oběť se stává definitivně falešnou obětí. Našla 

poměrně atraktivní „omluvu“ pro některé své potíže, navštěvuje poradenská místa 

a získává další informace. 

3) Identifikace. Falešná oběť se identifikuje s dalšími oběťmi medializovaného 

jevu. Začíná získávat výhody, které takové osoby mají. 

4) Veřejné doznání. Objevuje se jen v některých případech, kdy se falešné oběti 

hlásí s tím, že se svěří se svým osudem v médiích. Tím mohou ovlivnit další osoby, 

které se nacházejí teprve v předchozích fázích. 

 

Poměrně velké společenské dopady měl například případ falešné viktimizace, 

který se odehrál v Břeclavi v dubnu 2012. Většina českých médií tehdy od sebe 

navzájem bez ověřování převzala zprávu o patnáctiletém chlapci, který vypověděl, 

že ho napadli tři Romové, když nevyhověl jejich žádosti o cigaretu. Chlapec strávil 

v nemocnici více než dva týdny a lékaři mu museli odebrat vážně poraněnou ledvinu, 

kromě toho utrpěl i poranění jater a sleziny.160 

Přibližně po měsíci však vyšlo najevo, že chlapec si útok vymyslel, protože 

se bál reakce matky. Zranění si způsobil sám, když upadl v bytovém domě ze zábradlí, 

na kterém se pokoušel předvádět gymnastické cviky.161 Matka chlapce se za křivé 

                                                
159  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 142–144. 
160  KLEPÁČ, Vladimír. Zbitý hoch z Břeclavi propuštěn z nemocnice, situace se zklidňuje. Česká 

tisková kancelář [online]. 3. 5. 2012, [cit. 2014-13-03]. 
161  KLEPÁČ, Vladimír. Matka chlapce z Břeclavi se omlouvá Romům za křivé obvinění. Česká tisková 

kancelář [online]. 24. 5. 2012, [cit. 2014-13-03]. 
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obvinění omluvila a vrátila i stotisícový příspěvek zpěváka Michala Davida 

na rehabilitaci.162 

Příspěvek zmiňuji zejména jako ilustraci toho, jak různorodé až bizarní dopady 

bylo schopné několikatýdenní mediální pokrytí případu vyvolat. Případ stačil vedle toho 

totiž mj. spustit rozsáhlou diskusi o problémech souvisejících s menšinami, ale také 

zmobilizovat řadu radikálů. Týden po údajném napadení uspořádala Dělnická mládež 

ve spolupráci s přáteli chlapce demonstraci na podporu zraněného, na kterou dorazily 

asi dvě tisícovky lidí včetně předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti. „V závěru 

akce se asi 200 radikálů pokusilo proniknout do [Riegrovy] ulice, kterou obývají 

Romové, zabránili jim v tom policejní těžkooděnci.“163 Ve městě se také diskutovalo 

o rozšíření kamerového systému a nabírání nových policistů atp. 

Odezva médií a veřejnosti164 zcela jistě mnohonásobně předčila jakékoliv 

představy chlapce, které mohl při formulování původní výpovědi mít, a ukazuje moc, 

jakou mohou mít informace zveřejněné v médiích. Zcela na místě je zde zmínit tzv. 

Thomasův teorém, který říká, že je-li určitá situace lidmi (médii) definovaná jako 

reálná, pak je reálná i ve svých důsledcích. Původní verze chlapcovy výpovědi 

nekriticky převzala média a vytvořila tak z nereálné situace reálnou, která měla velice 

reálné důsledky. 

Nelze tvrdit, že novináři se snažili takovou reakci vyvolat, ale zcela správně 

se začalo diskutovat o tom, jak vypadá v českých médiích praxe při přebírání 

a ověřování zpráv a zda v tomto případě bylo vhodné, aby média dlouho reprodukovala 

jako nezpochybnitelnou výpověď patnáctiletého chlapce, pro kterou neexistoval žádný 

důkaz typu záznamu z bezpečnostní kamery atp. 

 

                                                
162  KLEPÁČ, Vladimír. Zbitý hoch z Břeclavi propuštěn z nemocnice, situace se zklidňuje. Česká 

tisková kancelář [online]. 3. 5. 2012, [cit. 2014-13-03]. 
163  dto. Chronologie případu údajného napadení mladíka v Břeclavi. Česká tisková kancelář [online]. 

23. 5. 2012, [cit. 2014-13-03]. 
164  Chronologie zpravodajského pokrytí případu je dobře shrnuta např. v komentáři: ŠVEHLA, Marek. 

Strach nad městem. Respekt. Praha: R-PRESSE, spol. s r.o, 23. 4. 2012, roč. 23, č. 17, s. 17. 
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3. Přípravné řízení a média 

V této části práce se v popisu toho, jaký je vztah médií a trestné činnosti, posunuji 

od samotného aktu spáchání trestného činu a následného referování o oběti a pachateli, 

do oblasti trestního řízení. Oblast je přísně regulována trestněprávními a dalšími 

předpisy, protože neuvážená činnost médií může hatit průběh řízení a hledání pachatele, 

na druhé straně může zároveň poškodit pověst osob, které se z nějakého důvodu octnou 

v pozici podezřelého, obviněného, nebo obžalovaného, ačkoliv trestný čin nespáchaly. 

Trestní řízení bývá definováno jako „zákonem upravený postup orgánů činných 

v trestním řízení, případně i jiných osob zúčastněných na trestním řízení, jehož úkolem 

je náležitě zjistit, zda byl trestný čin spáchán, a je-li tomu tak, zjistit jeho pachatele 

a uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření, učiněné rozhodnutí vykonat, 

popřípadě jeho výkon zařídit, dále působit k upevňování zákonnosti, k předcházení 

a zamezování trestné činnosti.“165 

Trestní řízení má několik stadií, z nichž jsou nejpodstatnější řízení přípravné 

(na to se budu soustředit v této třetí části práce), hlavní líčení (část 4), opravné řízení 

a řízení vykonávací. 

Přípravné řízení je předsoudním stadiem řízení, které § 12 odst. 10 TŘ definuje 

jako úsek od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení 

neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, 

a nebyly-li tyto úkony provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby. 

Zahrnuje objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán 

trestný čin, a vyšetřování. 

České právo rozlišuje několik variant přípravného řízení (standardní, rozšířené 

a zkrácené) a dělí ho na postup před a po zahájení trestního stíhání, pro účely této práce 

je však vhodnější tyto varianty a části nediferencovat, ale naopak je popsat současně. 

Úprava přípravného řízení je v trestním řádu soustředěna do části druhé (§ 157 – 

§ 179h). Má se jednat o co nejrychlejší reakci na podezření, že byl spáchán trestný čin. 

Mezi jeho hlavní úkoly patří posouzení, zda jsou dány důvody pro soudní projednání 

věci, tedy podání obžaloby, popřípadě zda naopak neexistují důvody, aby bylo 

                                                
165  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. vyd., aktualizované a doplněné podle stavu k 1. 4. 2013 

včetně změn vyplývajících ze zákona č. 45/2013 Sb. Praha: Leges, 2013, s. 495. 
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od trestního stíhání upuštěno. K tomu přistupuje snaha o zajištění důkazů pro případné 

soudní řízení.166 

Tato část práce se nejprve zabývá obecně tím, jakým způsobem mají média podle 

právních předpisů zveřejňovat informace o průběhu přípravného řízení (část 3.1), 

následně popisuje uplatňování principu presumpce neviny (část 3.2) a tzv. náhubkový 

zákon z roku 2009, který byl důležitým a diskutovaným předpisem upravujícím mimo 

jiné možnosti zveřejňování některých informací z přípravného řízení (část 3.3). 

 

3.1 Zveřejňování informací v přípravném řízení 

Obecně lze konstatovat, že trestní řízení je veřejné. Zásada veřejnosti, zaručující 

přístup nezúčastněných osob k trestnímu řízení, se však uplatňuje především v soudní 

části řízení (část 4). Přípravné řízení, které soudní části předchází, je naopak neveřejné. 

Nelze ovšem říci, že zásada veřejnosti je v jeho průběhu vyloučena – má se za to, 

že se zde uplatní, i když jen zprostředkovaně tím, „když o vině a trestu se rozhoduje 

až ve veřejném hlavním líčení.“167 

Neveřejnost přípravného řízení, kdy se objasňují, prověřují a vyšetřují okolnosti 

nasvědčující spáchání trestného činu, je logická. Předčasné uveřejnění informací 

by totiž mohlo mít negativní důsledky a narušit průběh přípravného řízení přinejmenším 

ve dvou směrech: 

1) Různé osoby (např. pachatelé, případně jejich pomocníci) by mohly na jejich 

základě mařit vyšetřování ničením či falšováním důkazů. „Taktické zřetele opravňují 

k tomu, aby se utajil plán vyšetřování, posloupnost vyšetřovacích úkonů, vyšetřovací 

verze apod. V tomto dočasném utajení nelze spatřovat žádné zkracování práv 

obviněného.“168 

2) Zvláště dokud existuje možnost, že nebude přípravným řízením potvrzeno 

podezření konkrétní osoby, mohlo by uveřejňování informací z průběhu řízení zásadně 

poškozovat dobré jméno a pověst obviněného. 

                                                
166  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. vyd., aktualizované a doplněné podle stavu k 1. 4. 2013 

včetně změn vyplývajících ze zákona č. 45/2013 Sb. Praha: Leges, 2013, s. 495. 
167  VESECKÁ, Renata a Jakub CHROMÝ. Kriminalita, veřejnost a média: problémy, o nichž se příliš 

(ne)mluví. Praha: Linde Praha, 2009, s. 32. 
168  MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva: trestní právo 

procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 541.  
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Veřejnost proto nemá právo nahlížet do vyšetřovacího spisu, popřípadě účastnit 

se úkonů přípravného řízení.169 Nicméně uvalit informační embargo i na samotný fakt, 

že je někdo např. obviněn, není (zvlášť v případech veřejného zájmu) možné už kvůli 

čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále též LZPS), který zaručuje právo 

na informace. Odstavec 5 téhož ustanovení stanoví, že státní orgány a orgány územní 

samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. 

Přesné vymezení podmínek informování nechávají předpisy ústavního práva 

na jednotlivých zákonech, přičemž konkretizaci pro účely trestního řízení obsahuje 

trestní řád v § 8a – § 8d. TŘ zde pod nadpisem „poskytování informací o trestním řízení 

a osobách na něm zúčastněných“ upravuje nejen povinnosti orgánů činných v trestním 

řízení, ale i dalších osob.  

Ty se kromě přípravného řízení vztahují i na řízení před soudem, avšak pojednám 

o nich komplexně na tomto místě v podčásti 3.1.1, protože se jedná o otázky toho, kolik 

informací o řízení se má veřejnost dozvědět. Naopak v části čtvrté už se budu soustředit 

hlavně na otázky fyzického přístupu veřejnosti a médií na soudní líčení. 

 

3.1.1 Právní úprava informování o přípravném řízení 

Orgány činné v trestním řízení mají podle § 8a odst. 3 TŘ informační povinnost 

vůči veřejnosti, kterou provádějí poskytováním informací sdělovacím prostředkům. 

Ustanovení § 8a TŘ nicméně konkretizuje případy, kdy kvůli ochraně důležitých zájmů 

informace není možné medializovat. Orgány činné v trestním řízení musí dodržovat 

následující zásady, při nichž je třeba obzvlášť dbát na ochranu osobních údajů 

a soukromí osob mladších 18 let (§ 8a odst. 2 TŘ): 

 Musí dbát, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní 

řízení (§ 8a odst. 1 TŘ), zejména aby uvolněné informace nezmařily další 

vyšetřování. 

 Musí dbát na to, aby nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním 

řízení údaje, které přímo nesouvisí s trestnou činností a aby neporušily 

zásadu presumpce neviny (§ 8a odst. 1 TŘ). 

                                                
169  MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva: trestní právo 

procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 541.  
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 Nesmí v přípravném řízení zveřejnit informace umožňující zjištění 

totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, 

zúčastněné osoby nebo svědka (§ 8a odst. 1 TŘ). 

 

Autoři komentáře k TŘ dovozují, že po přijetí zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob není důvod, aby se ochrana podle § 8a odst. 1 TZ, původně určená 

pro ochranu fyzických osob, nepoužila i v řízení proti právnickým osobám.170 

Z trestního řádu vyplývá, že zmiňovaná omezení pro zveřejňování informací platí 

pro orgány činné v trestním řízení (jejich výčet obsahuje § 12 odst. 1 TŘ), nikoliv však 

pro další osoby včetně novinářů. Pokud se tedy žurnalista dostane například 

k informacím o obviněném z jiného zdroje, uveřejnění takové informace tento předpis 

nebrání. 

Nejen orgánů činných v trestním řízení se naopak týká zákaz u poslední 

jmenované kategorie informací. Jejich další poskytování se totiž zakazuje i osobám, 

kterým je za účelem zákonem vymezených práv a povinností sdělily orgány činné 

v trestním řízení (§ 8b odst. 1 TŘ). „Zveřejňování je zakázáno v relativně široké míře. 

Nepůjde jen o fotografie a obrazové záznamy, kreslené nebo malované podobizny 

samotného poškozeného, ale i například o fotografie přátel poškozeného, jeho rodičů, 

místa bydliště poškozeného nebo rodičů či přátel poškozeného, protože i takové 

informace mohou umožnit zjištění totožnosti poškozeného.“171 

Trestní řád také zakazuje komukoliv, aby zveřejnil informace, které umožňují 

identifikovat poškozeného, proti kterému byly spáchány taxativně jmenované trestné 

činy (§ 8b odst. 2 TŘ). Jedná se o vybrané trestné činy proti životu a zdraví, proti 

svobodě nebo všechny činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. U těchto 

poškozených se zakazuje i zveřejňování snímků a záznamů a dalších informací 

z průběhu hlavního líčení či veřejného zasedání, které by umožnily zjištění totožnosti 

(§ 8b odst. 3 TŘ), totéž platí o pravomocných rozsudcích, pokud by v nich bylo 

v médiích uvedeno jméno, příjmení či bydliště poškozeného (§ 8b odst. 4 TŘ). 

V některých případech je nezbytné jmenované zásady porušit a zákon kvůli tomu 

zavádí některé výjimky v § 8d TŘ. Zveřejnění zakázaných informací je možné, pokud: 

                                                
170  ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád I.: § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 147.  
171  JELÍNEK, Jiří et al. Zákon o obětech trestných činů: Komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 

2013, s. 91. 
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 je třeba je zveřejnit v nezbytném rozsahu pro účely pátrání po osobách 

(§ 8d odst. 1 TŘ), 

 je třeba je zveřejnit v nezbytném rozsahu pro dosažení účelu trestního 

řízení (tamtéž), 

 zveřejnění odůvodňuje veřejný zájem, kdy potřeba zveřejnit informace 

převáží nad právem na ochranu soukromí dotčené osoby (§ 8d odst. 1 TŘ), 

 osoba, které se údaje týkají, udělí k jejich zveřejnění výslovný souhlas 

(§ 8d odst. 2 TŘ), 

 osoba, které se údaje týkají, zemřela, či je prohlášena za mrtvou, a není 

nikoho, kdo by mohl souhlas vyslovit místo ní (§ 8d odst. 3 TŘ). 

Takovými osobami jsou jinak podle § 8d odst. 2 TŘ manžel, partner nebo 

děti, není-li jich, pak rodiče. U osoby mladší 18 let, nebo s omezenou 

svéprávností, se jedná o zákonného zástupce. 

 

Trestní řád také stanovuje některá odlišná pravidla pro hlavní líčení a veřejné 

zasedání, kterými se zabývám v páté části práce. 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (dále též ZSVM) obsahuje odlišnou úpravu 

ohledně informování o mladistvých,172 proti kterým se vede trestní řízení. Informace 

zveřejňované orgány činnými v trestním řízení podle zákona ZSVM před jeho 

pravomocným skončením nesmí ohrožovat účel řízení a nesmí odporovat požadavkům 

ochrany osobnosti a osobních údajů mladistvého, ale i dalších osob zúčastněných 

na řízení (§ 52 ZSVM). 

Nikdo nesmí jakýmkoliv způsobem zveřejnit informaci, ve které je uvedeno 

jméno a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by umožnily jeho 

identifikaci (§ 53 odst. 1 ZSVM). Výjimky ze zákazu stanoví § 53 odst. 2 ZSVM pro 

případy, kdy účelem sdělení informací není jejich zveřejnění, popřípadě když 

se zveřejňují za účelem pátrání. 

Rozdíl mezi ochranou dle § 52 a dle § 53 ZSVM spočívá v tom, že první z nich 

se sice týká kromě mladistvého i dalších osob, ale ochrana je užší a časově omezená. 

                                                
172  Mladistvým je podle § 2 odst. 1 písm. c) ZSVM ten, kdo v době spáchání provinění (tj. zvláštní 

označení pro trestný čin pachatelů této věkové kategorie) dovršil patnáctý rok a nepřekročil 
osmnáctý rok. Dítětem mladším patnácti let je podle § 2 odst. 1 písm. b) ZSVM ten, kdo v době 
spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáct let věku. 
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Příslušné ustanovení zavazuje jen orgány činné v řízení vedeném proti mladistvému 

a je omezeno do chvíle, kdy dojde k jeho pravomocnému skončení. Naopak zákaz 

ve smyslu § 53 ZSVM není „nijak časově omezen. Vztahuje se tedy nejen na dobu 

trvání řízení, ale i na období následující po jeho skončení. Navíc platí pro každého, kdo 

se o mladistvém provinilci dozvěděl, tedy nikoliv pouze pro orgány činné podle 

ZSVM.“173 

ZSVM obsahuje obdobnou úpravu i pro případy ochrany soukromí dětí mladších 

patnácti let, které se dopustily činů jinak trestných, a to v § 92 a 94. 

 

3.1.2 Právo na informace a ochrana osobnosti 

Téma kolize práva na informace a ochrany osobnosti je spíše tématem na celou 

diplomovou práci a proto není mým cílem popsat tuto problematiku vyčerpávajícím 

způsobem. Zaměřuji se zde na několik důležitých aspektů toho, jak může v souvislosti 

s trestním řízením do práv spojených s ochranou osobnosti být zasaženo. 

Již výše (v části 2.1.5) jsem se zabýval otázkou, v jaké fázi je vhodné zveřejňovat 

informace o tom, že je proti někomu vedeno trestní řízení. Na místě je tato otázka 

především v přípravném řízení, kdy ještě není zdaleka jisté, zda dojde k podání 

obžaloby a řízení před soudem. „Samo vyslovení podezření ze spáchání trestného činu 

orgány činnými v trestním řízení [přitom] může mít – a zkušenosti potvrzují, že také 

má – velmi nepříznivý vliv na celý další osobní, rodinný a vůbec soukromý i společenský 

život dotčené fyzické osoby.“174 

Ústavní soud ČR konstatoval, že žádné z těchto základních práv nejde 

automaticky upřednostňovat před druhým, což platí i v tomto případě při kolizi 

jmenovaných práv. Judikatura175 nabízí systém, který mají obecné soudy v konkrétním 

případě použít, když je třeba poměřovat, které ze základních práv by mělo být šetřeno. 

                                                
173  ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander ŠOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada 

ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 
475.  

174  KNAP, Karel, Jiří ŠVESTKA, Oldřich JEHLIČKA, Pavel PAVLÍK a Vladimír PLECITÝ. Ochrana 
osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 350–
351. 

175  nález Ústavního soudu ČR z 9. února 1998, IV. ÚS 154/97 USn. 
 výklad viz např. CHALOUPKOVÁ, Helena a Petr HOLÝ. Zákon o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání a předpisy související: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 143. 
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Svobodu projevu a právo na informace zaručuje čl. 17 odst. 1 LZPS, nepřípustnost 

cenzury stanoví čl. 17 odst. 3 LZPS. Listina každému zaručuje 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 (čl. 17 

odst. 2 LZPS). Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace je možné 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 (čl. 17 odst. 4 LZPS). 

Článek 17 Listiny současně vyjadřuje povinnost státních orgánů a orgánů územní 

samosprávy přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky 

má stanovit zákon (čl. 17 odst. 5 LZPS), kterým je v tomto případě i trestní řád a jeho 

úprava poskytování informací z trestního řízení. 

Právo na ochranu osobnosti zaručuje šestý oddíl druhé hlavy první části platného 

občanského zákoníku (dále též OZ). Ten vedle obecných ustanovení o ochraně 

osobnosti a přirozených práv člověka (§ 81 – 83 OZ) obsahuje mj. rovněž speciální 

úpravu ochrany podoby a soukromí (§ 84 – 90 OZ). K této oblasti přiřazuje občanský 

zákoník i normy pro zacházení s projevy a písemnostmi osobní povahy.176 

Úprava, která konkretizuje ústavněprávní zakotvení ze čl. 10 LZPS, navazuje 

na předchozí zákoník (účinný do konce roku 2013), když stanoví, že zachycení podoby 

člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho 

svolením (§ 84 OZ), stejně jako následné rozšiřování tohoto zobrazení (§ 85 OZ 

odst. 1). 

Do soukromí podle § 86 OZ nelze (například sledováním soukromého života, 

pořizováním zvukového či obrazového záznamu atd.) zasáhnout bez zákonného důvodu 

(licence). Stejně zmíněný paragraf chrání i písemnosti osobní povahy. 

                                                
176  „Podobou člověka se rozumí souhrn jeho charakteristických rysů, které znázorňují jeho 

individualizovaný tělesný vzhled, zejména jeho tvář, případně celou jeho postavu. Podobiznou 
se rozumí zobrazení člověka živého i zemřelého (obrazem, fotografií, karikaturou apod.) 
za předpokladu, že zobrazená osoba je identifikovatelná. (…) Soukromí představuje souhrn či okruh 
všeho, tj. lidí, prostor (za prostory se považuje nejen obydlí, ale i okolí člověka, kde se často zdržuje, 
včetně jeho pracoviště) i hodnot, tedy všeho, co je člověku nejbližší. Jde nejen o to, co se týká jeho 
vlastního života, ale i o všechny jeho vztahy k tomu, co jeho soukromý život spoluvytváří, tj. členové 
rodiny, lidé (a také věci) jemu nejbližší.“ 

 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Praha: 
Wolters Kluwer, 2013, s. 257. 
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Zároveň však předpis obsahuje několik druhů zákonných licencí, při jejichž 

uplatnění je možné podobiznu, zvukový či obrazový záznam bez svolení člověka pořídit 

a použít (§ 89 OZ). Jedná se o licenci vědeckou, uměleckou, ale pro účely této práce 

je podstatná především licence zpravodajská, která počítá s využitím pro tiskové, 

televizní nebo obdobné zpravodajství.177 

Problematické není jen zveřejňovaní materiálů zachycujících podobu člověka, ale 

už vůbec publikování jména obviněného. Pavel Vantuch178 jmenuje čtyři způsoby, které 

média při referování o trestních věcech používají. I když jeho text je staršího data, 

všechny tyto druhy informování o trestních věcech je možné pozorovat i v současnosti:  

1) Média uvádějí plné jméno i bydliště obviněného spolu s dalšími informacemi. 

Obzvláště nevhodné je, když takové informace dokonce publikují ještě předtím, než 

se vůbec vede trestní řízení. 

2) Média uvádějí pouze křestní jméno obviněného a iniciálu z jeho příjmení, což 

snižuje možnost identifikace obviněného veřejností.  

3) Média pracují jen s iniciálami, ale jinak o trestním řízení informují v plné šíři. 

4) Média vůbec neuvedou jméno a příjmení obviněného a vyloučí tak zjištění jeho 

totožnosti. Vantuch tento způsob i přes jeho zdánlivou citlivost odsuzuje, protože 

je neuspokojivý z hlediska čtenáře i novináře. Takové informování také jako by popíralo 

právo veřejnosti na informace. 

Jiří Bystřický dovozuje přípustný rozsah identifikace paradoxně pomocí postupu 

a contrario ze ZSVM, který v § 53 stanoví, že nikdo nesmí jakýmkoliv způsobem 

zveřejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno, popřípadě jména, a příjmení 

mladistvého, nebo která obsahuje informace, který by umožnily tohoto mladistvého 

identifikovat, a to i po nabytí právní moci rozsudku. „Z toho zřejmě a contrario 

vyplývá, že zveřejňování takových informací o osobách starších 18 let možné je.“179 

                                                
177  V tomto smyslu je nová úprava benevolentnější, než byla ta v občanském zákoníku z roku 1964, 

který v § 12 odst. 3 přesně specifikoval, že se musí jednat o tiskové, filmové, rozhlasové a televizní 
zpravodajství. Nutnost restriktivního výkladu zákonné licence v tomto případě znamenala, že nebylo 
možné ji rozšířit na jiné typy zpravodajství. 

 viz KNAP, Karel, Jiří ŠVESTKA, Oldřich JEHLIČKA, Pavel PAVLÍK a Vladimír PLECITÝ. 
Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004, 
s. 302. 

178  VANTUCH, Pavel. Informace o obviněném ve sdělovacích prostředcích a presumpce 
neviny. Bulletin advokacie. 1996, č. 5, s. 31–32. 

179  BYSTŘICKÝ, Jiří. Média, komunikace a kultura: texty k problematice kulturních technik I. Vyd. 1. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 91. 



63 

I pokud přijmeme, že někdy je vhodné jméno možného pachatele v médiích 

zveřejnit v plné podobě, stanovit to, ve kterém okamžiku by to mělo být, činí stále 

problém. Zákon tuto věc neupravuje a mezi novináři i zákonodárci není v tomto případě 

shoda. Objevují se názory z obou „extrémů“. Totiž na jedné straně ten, že opodstatněné 

je zveřejnit vždy celé jméno už při počátcích vyšetřování, ale naopak i takové, 

že by k němu mělo dojít až v okamžiku podání obžaloby, kdy už přinejmenším musí 

existovat přesvědčení státního zástupce o vině.180 

Již například v roce 1996 bylo z těchto důvodů úpravě vyčítáno, že „neexistuje 

žádné kritérium, dle něhož by byla určena forma a obsah informací zveřejňovaných 

ve sdělovacích prostředcích. To, že se veřejnost dozví jednou zcela detailní informace 

o trestním řízení a podruhé pouze jejich torzo, je v podstatě věcí náhody.“181 Příslušné 

paragrafy TŘ doznaly od té doby změny, nicméně v tomto ohledu ke konkretizaci 

nedošlo. 

Podle mého názoru není nutné ani vhodné, aby úprava měla být natolik konkrétní, 

především kvůli velkým odlišnostem jednotlivých případů. Například i autoři knihy 

Ochrana osobnosti podle občanského práva182 nepovažují za podstatné, v jaké podobě 

je jméno zveřejňováno, ale trvají na tom, že by se tak mělo dít až poté, co je zahájeno 

trestní stíhání. Do odsuzujícího rozsudku by navíc zpravodajství mělo zdůrazňovat, 

že informuje jen o podezřelé osobě a samo nehodnotit vinu (touto problematikou 

se zabývá následující část 3.2). 

Na místě je ještě zmínit zde osoby veřejného zájmu, které podle judikatury 

a uznávaných zásad novinářské etiky musí strpět větší zásahy do soukromí, než ostatní 

„běžné osoby“. Rozlišují se osoby absolutního veřejného zájmu, které se do této pozice 

dostanou vlastním přičiněním například usilováním o veřejnou funkci (jde nejen 

o politiky, ale i o vysoce postavené úředníky aj.), a relativního (oběti nehod, deliktů, 

lékařských pochybení aj.). U druhých platí, že ochrana je nižší než obecná, ale stále 

silnější než u osob absolutního veřejného zájmu.183 

                                                
180  JOZÍFEK, Radek. Přijetí tzv. „náhubkového zákona“ a jeho dopad na česká média. Praha, 2013. 

136 s. Diplomová práce (Mgr.) UK, FSV, IKSŽ. KMS. Vedoucí práce PhDr. Milan Šmíd, s. 84. 
181  VANTUCH, Pavel. Informace o obviněném ve sdělovacích prostředcích a presumpce 

neviny. Bulletin advokacie. 1996, č. 5, s. 36. 
182  KNAP, Karel, Jiří ŠVESTKA, Oldřich JEHLIČKA, Pavel PAVLÍK a Vladimír PLECITÝ. Ochrana 

osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 354. 
183  JOZÍFEK, Radek. Přijetí tzv. „náhubkového zákona“ a jeho dopad na česká média. Praha, 2013. 

136 s. Diplomová práce (Mgr.) UK, FSV, IKSŽ. KMS. Vedoucí práce PhDr. Milan Šmíd, s. 21. 
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3.2 Presumpce neviny a právo na informace 

Zásada presumpce neviny patří mezí klíčové zásady moderního trestního řízení 

v demokratických státech a je jednou ze součástí práva na spravedlivý proces. Kvůli 

značnému významu této zásady se někdy hovoří o tom, že se jedná o politickou 

hodnotu,184 čemuž odpovídá i zakotvení v českém právním řádu. To vychází ze čl. 40 

odst. 2 LZPS, který stanoví, že každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, 

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

vyslovena. 

Trestní řád ústavněprávní normu konkretizuje v § 2 odst. 2, kde stanoví, že dokud 

není pravomocným rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze na toho, proti němuž 

se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. 

Presumpce neviny je blízce spojená se zásadou materiální pravdy. Ta je zakotvena 

v § 2 odst. 5 TŘ a konkretizována např. v § 226 písm. a) a c) TŘ a vyjadřuje povinnost 

orgánů činných v trestním řízení zjistit skutkový stav věci tak, aby o něm nebyly 

důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí. „V tomto smyslu 

platí pravidlo, že nedokázaná vina má týž význam jako dokázaná nevina.“185 

Kvůli souvislosti s ochranou osobnosti bývá někdy presumpce neviny výslovně 

uváděna i v soukromoprávních předpisech, jako je tomu například v občanském 

zákoníku ve Francii.186 

Úkolem orgánů činných v trestním řízení je usilovat o vyšetření a potrestání 

trestných činů, ze zásady presumpce neviny pro ně ale plyne povinnost postupovat vůči 

obviněnému nestranně a nejednat s ním, jako by byl již odsouzeným pachatelem, i přes 

své subjektivní přesvědčení o jeho vině. Popisovaná zásada se nicméně nevztahuje jen 

na orgány činné v trestním řízení, ale velmi důležité je i její uplatnění v médích. 

Zpravodajské a publicistické příspěvky o probíhajícím trestním řízení by nikdy 

neměly vzbuzovat dojem, že vina je prokázaná a je o ní již rozhodnuto, protože 

to přísluší pouze soudu. Otázka presumpce neviny je z tohoto důvodu zřejmě 

                                                
184  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. vyd., aktualizované a doplněné podle stavu k 1. 4. 2013 

včetně změn vyplývajících ze zákona č. 45/2013 Sb. Praha: Leges, 2013, s. 139–140. 
185  CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Vyd. 5. Praha: 

ASPI, 2008, s. 82. 
186  KNAP, Karel, Jiří ŠVESTKA, Oldřich JEHLIČKA, Pavel PAVLÍK a Vladimír PLECITÝ. Ochrana 

osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 351. 
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nejstandardnější součástí mediální samoregulace, k níž se hlásí některá média 

přijímáním kodexů.187 

Přes kvalitní externí úpravu i samoregulaci je podle mého názoru naplňování 

institutu presumpce neviny v médiích problematické. Nejčastější praxí je používání 

označení „podezřelý“, „obviněný“, „nepravomocně odsouzený“ atd., což je samozřejmě 

korektní, ale v představách laické veřejnosti to nemusí potlačit představu, že odsouzení 

je formalitou. Od čtenáře či diváka navíc ani nelze očekávat detailní znalost trestního 

řízení. Případné zproštění viny má sice nesporné účinky v oblasti trestního práva, 

v očích veřejnosti ale většinou bývalého obviněného nezbaví „nálepky“ kriminálníka. 

Jednou z charakteristických vlastností mediálních kauz je navíc nerovnoměrnost 

v prostoru, který jim je v médiích v různých fázích věnován.188 Zdaleka nejvýrazněji 

bývají případy medializovány při jejich odhalení, v průběhu vyšetřování, popřípadě při 

zadržení podezřelého. Méně závažné činy a další, o nichž média nereferovala hned 

po spáchání, se dostávají do médií zejména při podání obžaloby, nejpozději pak při 

vynesení rozsudku. 

Jestliže zpočátku některé případy doslova plní weby, tisk a zpravodajské pořady 

vysílacích médií, s postupem řízení prostoru ubývá a informace o případných 

rozhodnutích o řádných a mimořádných opravných prostředcích bývají již na okraji 

zájmu. Důvody tohoto faktu lze spatřovat v již vysvětleném konceptu zpravodajských 

hodnot. Média v době opravného řízení mají většinou už nové případy, které lépe naplní 

požadavek aktuálnosti. Aby informace o pokročilých fázích řízení pronikly do médií, 

musí u nich být výrazným způsobem zastoupeny jiné zpravodajské hodnoty, avšak 

i v takovém případě bude věnovaný prostor menší. 

U mediálně sledovaných kauz může být problém v tom, že lze těžko hledat 

soudce, který by se o vlastním případu nedozvěděl z médií. Úkolem předsedy senátu 

(samosoudce) a přísedících tak podle zásady presumpce neviny je oprostit 

se od mediálních vlivů a chovat se k obžalovanému nezaujatě.189 

                                                
187  JOZÍFEK, Radek. Přijetí tzv. „náhubkového zákona“ a jeho dopad na česká média. Praha, 2013. 

136 s. Diplomová práce (Mgr.) UK, FSV, IKSŽ. KMS. Vedoucí práce PhDr. Milan Šmíd. 
188  MUNDL, Petr. Jak vznikají mediální kauzy, jejich přínosy a problémy. KYSELA, Jan a Jana 

ONDŘEJKOVÁ. Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě. Vyd. 1. 
Praha: Leges, 2012, s. 172. 

189  MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva: trestní právo 
procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 665.  
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Státu nelze přičítat k tíži informování médií, i když je excesivní, ale vychází 

z pouhé zásady veřejnosti a zájmu o případ. Naopak odpovědnost státu nastupuje, 

jestliže meze přiměřeného chování překročí orgány činné v trestním řízení a jiné orgány 

veřejné moci. Může jít například o vyjadřování zástupců těchto orgánů v médiích, 

kterými např. předjímají odsouzení a poruší princip presumpce neviny.190 

Soud může v rozsudku k případnému porušení principu presumpce neviny 

přihlédnout. Kompenzovat ji může „zmírněním trestu v rámci použité trestní sazby, 

[popřípadě] mimořádným snížením trestu odnětí svobody pod dolní hranici zákonem 

stanovené sazby (…) [§ 58 odst. 1 TZ].“191 V krajním a výjimečném případě by podle 

Jiřího Herczega bylo možné upustit od potrestání (§ 46 TZ), podmíněně upustit 

od potrestání s dohledem (§ 48 TZ), nebo dokonce zastavit trestní stíhání. 

Pokud dojde k nevhodné medializaci případu, k ochraně jsou v českém právním 

řádu k dispozici instituty práva na odpověď a dodatečné sdělení. „Tyto instituty mají 

speciální povahu ve vztahu k ochraně osobnosti dle občanského zákoníku,192 není ale 

vyloučeno, aby byly kombinovány.“193 Použitím institutu dodatečného sdělení tedy není 

nijak oslabena, či dokonce vyloučena možnost domáhat se ochrany osobnosti (popř. 

dobrého jména právnické osoby) prostředky občanského práva.194 

Úprava práva na odpověď a dodatečného sdělení se nachází v tiskovém zákoně 

a v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání, přičemž znění jsou 

shodná. 

Publikování odpovědi (§ 10 TiskZ, § 35 ZRTV) se může domáhat fyzická osoba, 

o níž bylo uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, 

důstojnosti nebo soukromí, popřípadě právnická osoba, u níž došlo k dotčení jména 

či dobré pověsti. Vydavatel (provozovatel vysílání) je poté za podmínek jmenovaných 

předpisů povinen odpověď zveřejnit. Odpověď je možné požadovat jen u faktických 

tvrzení, která jsou nepravdivá, neúplná, nebo zkreslující.195 Naopak právo na odpověď 

                                                
190  HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 174. 
191  Tamtéž, s. 174. 
192  Podle občanského zákoníku lze požadovat a) aby bylo upuštěno od neoprávněného zásahu, b) aby 

byl odstraněn následek neoprávněného zásahu podle § 82 odst. 1 OZ, c) aby bylo poskytnuto 
přiměřené zadostiučinění podle § 2951 odst. 2 OZ. 

193  ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 223. 
194  ROZEHNAL, Aleš. Mediální zákony: komentář. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007, s. 16. 
195  CHALOUPKOVÁ, Helena a Petr HOLÝ. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a předpisy související: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 145. 
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není možné uplatnit u hodnotících soudů publicistického charakteru, protože u nich 

nelze provést důkaz pravdy.196 

Právo na odpověď nemůže založit například zveřejnění fotografie, musí se jednat 

pouze o verbální sdělení. Povinnost zveřejnit odpověď nemá vydavatel také v případě, 

že napadané sdělení uveřejnil pouze jako citaci třetí osoby.197 

Důležitější je pro tuto práci dodatečné sdělení (§ 11 TiskZ, § 36 ZRTV), které 

se přímo váže k informacím uveřejňovaným o trestním řízení a správním řízení 

ve věcech přestupků a správních deliktů. V obou těchto typech řízení se využije zásada 

presumpce neviny, protože ji obsahují i správní předpisy (viz § 73 odst. 1 zákona 

o přestupcích).  

Jestliže je ve zpravodajství možné ztotožnit fyzickou či právnickou osobu, proti 

nimž jsou jednotlivá řízení vedena, a nebylo-li toto řízení ukončeno pravomocným 

rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat na vydavateli (provozovateli vysílání) 

uveřejnění informace o konečném výsledku tohoto řízení formou dodatečného sdělení 

(§ 11 odst. 1 TiskZ, § 36 odst. 1 ZRTV). Naopak úprava dodatečného sdělení 

se nevztahuje na informování o podání soukromoprávní žaloby. 

Neuveřejní-li vydavatel (provozovatel vysílání) odpověď, či dodatečné sdělení, 

popřípadě nedodrží-li zákonné podmínky pro jejich uveřejnění, může se dotčená osoba 

domáhat uveřejnění u soudu (§ 14 TiskZ, § 39 ZRTV). Podmínky uveřejnění odpovědi 

a dodatečného sdělení upravuje § 13 TiskZ, respektive § 38 ZRTV. Daly by se shrnout 

tak, že odpověď či dodatečné sdělení by měly být prezentovány podobně jako předchozí 

zpravodajství, takže by měly odpovídat rozsahem a umístěním v periodickém tisku 

(vysílání). 

 

3.3 Tzv. náhubkový zákon a odposlechy v médiích 

Poslední z novel bývalého trestního zákona, ale především novela trestního řádu, 

zákona o ochraně osobních údajů a zákona o přestupcích, která byla vyhlášena 

ve Sbírce zákonů pod číslem 52/2009, se dočkala v mediálním prostředí nelichotivého 

                                                
196  ROZEHNAL, Aleš. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Zákon 

o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání: komentář. Vyd. 2. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2011, s. 121. 

197  MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 215–
216. 
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označení „náhubkový zákon“. V roce 2009 vyvolala poměrně širokou diskusi kvůli 

svému údajně cenzurnímu charakteru. 

Média předpis vykládala jako zásah do svobody projevu zejména kvůli změně, 

k níž došlo během projednávání zákona v Ústavně právním výboru Poslanecké 

sněmovny. Vložený § 8c TŘ stanovil, že nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které 

se takové informace týkají, zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu 

podle § 88 TŘ, informace z něj získané, údaje o telekomunikačním provozu zjištěné 

na základě příkazu podle § 88a TŘ, nebo informace získané sledováním osob a věcí 

podle § 158d odst. 2 a 3 TŘ, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li 

použity jako důkaz v řízení před soudem. 

Podle kritiků ze zástupců médií byl tento paragraf reakcí na poslední kauzy, kde 

média především na základě odposlechů, které před soudem nikdy nezazněly, přicházela 

s rekonstrukcí života podnikatele Františka Mrázka a jeho klientelistické sítě. 

Zmiňované odposlechy obsahovaly skutečnosti veřejného zájmu, které by bez 

zveřejnění v médiích nikdy nevyšly najevo. 

Nově přitom za publikování stejných informací mělo hrozit vězení. Do tehdejšího 

trestního zákona se totiž tzv. náhubkový zákon promítl tak, že upřesnil sankce, které 

hrozí mj. za porušení zmíněných ustanovení trestního řádu. Trestný čin neoprávněného 

nakládání s osobními údaji byl převzat v téměř shodné podobě i do § 180 současného 

trestního zákoníku. Zachována zůstala i kvalifikovaná skutková podstata v § 180 odst. 3 

písm. b) TZ, podle níž za spáchání činu prostřednictvím sdělovacích prostředků hrozí 

pachateli až pět let odnětí svobody. 

Do zákona o ochraně osobních údajů byl vložen přestupek (§ 44a) a správní delikt 

(§ 45a), jejichž spáchání spočívá v porušení zákazu zveřejnění osobních údajů 

stanoveného jiným právním předpisem. Za porušení hrozí až pětimilionová pokuta, 

pokud k němu dojde prostřednictvím médií. 

V diskusi okolo dosud popisovaného rozměru tzv. náhubkového zákona a zejména 

vysokých sankcí, které nově hrozily novinářům, téměř zanikl původní smysl novely, 

která směřovala k ochraně obětí trestné činnosti, zejména těch mladších 18 let. Rovněž 

v reakci na některé předchozí případy totiž zákon novelizoval § 8a TŘ a přidal § 8b TŘ 

přibližně do podoby, v jaké jsou v trestním řádu i dnes a jak jsem je popisoval v části 

3.1.1. 
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Ještě než se stal tzv. náhubkový zákon účinným, vzniklo i kvůli mediálnímu tlaku 

několik iniciativ, jak předpis změnit. Legislativním procesem nakonec v konkurenci 

dvou dalších prošla novela, která vyšla pod číslem 207/2011 Sb. Do trestního řádu 

doplnila některé výjimky ze zákazu zveřejňování informací (§ 8d TŘ), které jsou 

vyloženy v části 3.1. 

Nejpodstatnější byla pro média tzv. výjimka veřejného zájmu, umožňující 

informaci publikovat, jestliže veřejný zájem převáží před právem na ochranu dotčené 

osoby. Zastánci tzv. náhubkového zákona od počátku namítali, že tato výjimka 

by se uplatnila i v době, kdy nebyla výslovně uvedena v zákoně.198 

Můj výzkum potvrdil, že „předpis v praktickém fungování nezpůsobil takové 

potíže, jak předvídali jeho odpůrci. V průběhu legislativního procesu uváděla média 

řadu případů, o kterých již nebude možné informovat, v následujících letech se ale 

informování o podobných kauzách změnilo jen minimálně, či vůbec. (…) Nadměrná 

medializace zákona vyvolala v řadě žurnalistů přehnané obavy.“ 199 

Lze hodnotit spíše pozitivně, že byla pravidla pro zacházení s veskrze osobními 

materiály (jakými odposlechy jsou) a dalšími osobními údaji konkretizována v zákoně, 

protože média opakovaně prokázala, že nejsou zatím schopna účinné samoregulace. 

Za pozitivní je třeba považovat i zakotvení výjimky veřejného zájmu. 

 

V této části stručně popíši vybrané případy, ve kterých po účinnosti tzv. 

náhubkového zákona docházelo ke zveřejnění odposlechů.200 Odposlechy telefonních 

hovorů jsou výrazným zásahem do soukromí a možnost jejich pořizování je přísně 

regulována § 88 TŘ. K jejich zveřejňování v médiích nedochází v „obyčejných“ 

případech, ale zdůvodňuje se veřejným zájmem. V období po tzv. náhubkovém zákonu 

se objevily v několika kauzách. 

                                                
198  „Test veřejného zájmu by v každém případě soud přezkoumával, i když tam nebyl explicitně uvedený. 

(…) Nakonec jsme [poslanci] v této věci ustoupili, když médiím nestačí ústavní garance, ale potřebují 
to explicitně v zákoně, ale jsem přesvědčen, že kdyby předtím běžel nějaký proces a byl prokázán 
veřejný zájem, že by za to nikdo nebyl postižen.“ 

 Osobní rozhovor s poslancem Markem Bendou (ODS), 21. března 2013. Archiv autora. 
199  JOZÍFEK, Radek. Přijetí tzv. „náhubkového zákona“ a jeho dopad na česká média. Praha, 2013. 

136 s. Diplomová práce (Mgr.) UK, FSV, IKSŽ. KMS. Vedoucí práce PhDr. Milan Šmíd, s. 101. 
200  Pro přehled případů zveřejňování odposlechů před účinností „náhubkového zákona“ viz např. 

JOZÍFEK, Radek. Přijetí tzv. „náhubkového zákona“ a jeho dopad na česká média. Praha, 2013. 
136 s. Diplomová práce (Mgr.) UK, FSV, IKSŽ. KMS. Vedoucí práce PhDr. Milan Šmíd, s. 30–32. 
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Odposlechy Pavla Béma (ODS) v březnu 2012 v Mladé frontě DNES potvrzovaly 

dřívější spekulace o kontaktech někdejšího primátora hlavního města Prahy. V tomto 

případě lze jistě nalézt veřejný zájem na zveřejnění daných odposlechů, protože 

nedocházelo k řádnému vyšetřování případu a bez publikování nahrávek by hrozilo, 

že tyto důležité informace o osobě veřejného zájmu nikdy nebudou zveřejněny. 

Naopak v případu bývalého poslance a hejtmana Středočeského kraje Davida 

Ratha (ČSSD) došlo podle mého názoru publikováním odposlechů k porušení práva 

na spravedlivý proces, třebaže i tvrzení oslovených žurnalistů, kteří trvali na opaku, 

nelze zcela odmítnout.201 V případu se nicméně na rozdíl od minulosti neobjevovaly 

náznaky, že by kauza byla „zametána pod stůl“ a státní zastupitelství řádně plnilo 

informační povinnost. Proto podle mého názoru neexistoval v tomto případě veřejný 

zájem na zveřejňování odposlechů, které ani nepřinesly nové informace, ale sloužily 

hlavně k pobavení publika. 

Na druhou stranu řada informací, které v tomto případu unikaly do médií, 

pravděpodobně unikla od obhajoby. Rathovi se také dostávalo rozsáhlé pozornosti 

a neměl proto problém svou verzi událostí představit v médiích veřejnosti také. 

 

 

 

                                                
201  JOZÍFEK, Radek. Přijetí tzv. „náhubkového zákona“ a jeho dopad na česká média. Praha, 2013. 

136 s. Diplomová práce (Mgr.) UK, FSV, IKSŽ. KMS. Vedoucí práce PhDr. Milan Šmíd, s. 96–97. 
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4. Hlavní líčení a média 

Tato část práce se zaměřuje na to, jakým způsobem smí média informovat 

o trestním řízení, když dospěje do soudní fáze a koná se hlavní líčení. Přístup veřejnosti 

i novinářů do soudní síně podrobně upravuje právní řád, který v případě žurnalistů 

nechává hlavně na konkrétním soudci, aby u každého případu zvážil, v jaké podobě 

sdělovacím prostředkům umožní informace přinášet. Budu se zabývat zejména 

nejspornější otázkou přímých přenosů z hlavního líčení, u které panují velké rozpory 

mezi odbornou veřejností i v přístupu jednotlivých států. 

Hlavní líčení je klíčovou fází trestního řízení, protože se v jeho rámci rozhoduje 

„o hlavní otázce trestního řízení, a to o vině obžalovaného a o trestu, popř. i ochranném 

opatření a náhradě škody a naplňuje se tak konkrétně smysl a účel trestního řízení.“202 

V hlavním líčení se v nejširší míře uplatňují základní zásady trestního řízení – 

jmenovat lze zásadu řádného zákonného procesu, zajištění práva na obhajobu, zásadu 

oficiality a vyhledávací zásadu, zásadu rychlého procesu, zásadu přiměřenosti, zásadu 

obžalovací, zásadu presumpce neviny, zásadu ústnosti a bezprostřednosti a zásadu 

volného hodnocení důkazů, ale též zásadu veřejnosti,203 které se budu věnovat níže. 

Veřejností hlavního líčení se budu zabývat v této části nejprve obecně, když popíši 

právní úpravu toho, jak je zaručena fyzickým osobám možnost jednání soudu navštívit 

(4.1.1), v následující části se zabývám tím, jaké odlišnosti se v této oblasti týkají 

novinářů (4.1.2). Ve zvláštních částech se poté věnuji možnostem pořizování přímého 

přenosu a online přenosu ze soudní síně (4.2) a vyjadřování soudců v médiích 

a novinářů k probíhajícímu řízení (4.3). 

 

4.1 Veřejnost hlavního líčení 

4.1.1 Přístup veřejnosti na hlavní líčení 

Veřejnost řízení je zaručena ústavním pořádkem: čl. 96 odst. 2 Ústavy stanoví, 

že jednání před soudem je ústní a veřejné, přičemž veřejné musí být vždy vyhlášení 

                                                
202  MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva: trestní právo 

procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 659.  
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rozsudku. Čl. 38 LZPS zase mj. uvádí, že každý má právo na to, aby jeho věc byla 

projednána veřejně. Zmiňovaná ustanovení Ústavy a LZPS připouštějí, aby byla 

veřejnost vyloučena jen ve výjimečných případech, které stanoví zákon. 

Veřejnost jednání tedy zaručuje přístup k soudu i osobám, kterým nepřísluší žádné 

procesní úkony a ani jim nejsou ukládány v souvislosti s řízením žádné povinnosti. 

V trestním právu je zásada veřejnosti důležitá především kvůli tomu, aby byla občanům 

zaručena možnost sledovat činnost soudu a kontrolovat spravedlivý průběh jednání 

směrem k poškozeným, ale i obžalovanému. Zásadu vyjadřuje § 2 odst. 10 TŘ, který 

stanoví, že veřejnost může být vyloučena jen v případech výslovně uvedených 

v trestním řádu, nebo jiném zvláštním zákoně. 

Veřejnost hlavního líčení má kromě kontrolní funkce působit i výchovně a občany 

zapojit do prevence trestné činnosti. Soud by kvůli tomu měl ve vhodných případech 

provést hlavní líčení například na místě, kde byl čin spáchán, na pracovišti, popřípadě 

v bydlišti obžalovaného (§ 199 odst. 2 TŘ). Za uplatnění tohoto ustanovení se obvykle 

považují i případy, kdy je povolen přímý přenos ze soudní síně. 

Pravidla pro účast veřejnosti specifikují § 200 a 201 TŘ. Veřejnost může být 

po slyšení stran soudem vyloučena usnesením, pokud by veřejné projednávání věci 

ohrozilo utajované informace chráněné zvláštním zákonem (jedná se o zákon o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti), ohrozilo mravnost, nerušený 

průběh jednání, bezpečnost či jiný důležitý zájem svědků. 

Veřejnost je možné vyloučit pro celé jednání, nebo jen jeho vybranou část. 

V případě, že veřejnost vyloučena není, je možné odepřít přístup konkrétním nezletilým 

osobám, pokud by hrozilo, že budou rušit důstojný průběh hlavního líčení. Činit lze 

rovněž opatření nezbytná proti přeplňování síně (§ 200 odst. 1 TŘ). Naopak i v případě, 

kdy veřejnost vyloučena je, může soud z důležitých důvodů vybraným osobám přístup 

k hlavnímu líčení umožnit (§ 200 odst. 2 TŘ). U rozsudku platí, že musí být vyhlášen 

veřejně v každém případě (§ 200 odst. 2 TŘ). 

O vyloučení veřejnosti se rozhoduje po slyšení stran usnesením (§ 200 odst. 3 

TŘ), které není třeba vyhotovovat, ale stačí ho veřejně vyhlásit. Vyloučení veřejnosti 

                                                                                                                                          
203  K zásadám viz např. MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva: 

trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 661–670.  
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v rozporu se zákonem může být považováno za podstatnou vadu řízení, kterou lze 

napadnout například v odvolání.204 

Jiná pravidla platí pro řízení ve věcech mladistvých podle ZSVM, vzhledem 

k tomu, že předpis vychází z odlišných zásad než TŘ. Patří mezi ně i zásada ochrany 

soukromí a osobnosti mladistvého (§ 3 odst. 5 ZSVM), jejímž projevem je možnost 

utajení informací ohledně provinění mladistvého (více v části 3.1), ale také povinnost 

utajit identitu mladistvého a neveřejnost hlavního líčení a veřejného zasedání v řízení 

proti mladistvému, které jsou upraveny v § 54 ZSVM. 

Hlavního líčení se může účastnit jen taxativně uvedený okruh osob jmenovaných 

v § 54 odst. 1 ZSVM. Kromě samotného obžalovaného mladistvého, jeho dvou 

důvěrníků, obhájce a zákonných zástupců, se jedná o jeho nejbližší příbuzné, svědky, 

znalce, tlumočníky, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí atp. Na návrh 

mladistvého ovšem může být hlavní líčení nebo veřejné zasedání otevřeno veřejnosti. 

Rozsudek se i v řízení ve věcech mladistvých vyhlašuje vždy veřejně. 

Pravomocný odsuzující rozsudek lze v médiích uveřejnit jen bez uvedení jména 

mladistvého a současně je třeba mladistvého přiměřeně chránit před nežádoucími 

účinky uveřejnění (§ 54 odst. 3 ZSVM). 

Předseda senátu může ohledně odsuzujícího rozsudku (nikoliv však ohledně 

jakéhokoliv jiného výsledku řízení) rozhodnout dvěma odlišnými způsoby. Za účelem 

ochrany zájmů mladistvého může přidat další opatření podle § 54 odst. 4 písm. a) 

ZSVM, nebo naopak připustit uvedení plného jména mladistvého, popřípadě i dalších 

údajů podle písm. b) téhož odstavce. V takovém případě se však musí jednat o zvlášť 

závažné provinění (jehož definice je v § 14 odst. 3 TZ) a uveřejnění údajů musí být 

potřebné z hlediska ochrany společnosti. 

Kvůli přítomnosti mladistvého obžalovaného bylo v poslední době neveřejné 

například jednání v mediálně sledovaném případu z Duchcova na Teplicku před 

Krajským soudem v Ústí nad Labem.205 Bez této okolnosti by podle mého názoru 

zpravodajství k věci, ve které padly obžaloby z těžké újmy na zdraví, výtržnictví 

a u mladistvého i nebezpečného vyhrožování, bylo výrazně podrobnější. 
 
                                                
204  VESECKÁ, Renata a Jakub CHROMÝ. Kriminalita, veřejnost a média: problémy, o nichž se příliš 

(ne)mluví. Praha: Linde Praha, 2009, s. 39. 
205  MALECKÁ, Tereza. Krajský soud projedná brutální útok v Duchcově na Teplicku. Česká tisková 

kancelář [online]. 17. 2. 2014, [cit. 2014-03-13]. 
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4.1.2 Novináři a hlavní líčení 

Speciální úpravu ohledně přístupu novinářů k soudním jednáním obsahuje 

§ 6 zákona o soudech a soudcích (dále též ZSS), který se týká i trestního řízení. Předpis 

především v souladu s výše jmenovanými předpisy zakotvuje ústnost a veřejnost řízení 

před soudem (§ 6 odst. 1 ZSS) a také potvrzuje, že vyhlášení rozsudku musí proběhnout 

jménem republiky a veřejně (§ 6 odst. 2 ZSS). 

V § 6 odst. 3 pak ZSS de facto vytváří tři režimy pro mediální informování 

ze soudní síně. V závislosti na typu sdělovacího prostředku záleží, zda je třeba souhlas 

předsedy senátu (samosoudce), či stačí pouhé ohlášení:206 

1) Obrazové nebo zvukové přenosy a obrazové záznamy lze pořizovat jen 

s předchozím a nepochybným souhlasem předsedy senátu, nebo samosoudce. „Musí být 

tedy vždy prokazatelné, že souhlas byl dán a že se tak stalo před tím, než k přenosu 

či záznamu došlo. (…) Nestačí, že se soudce nevyjádřil, ani okolnost, že souhlas byl 

vysloven následně“207 

2) Zvukové záznamy – na rozdíl od obrazových záznamů není třeba předchozí 

souhlas, ale stačí, aby soudce o chystaném nahrávání věděl. Bez předchozího splnění 

ohlašovací povinnosti však pořizování záznamu není možné. Zákon soudci přiznává 

právo zakázat pořizování zvukového záznamu, jestliže by způsob jeho provádění mohl 

narušit průběh nebo důstojnost jednání.208 

3) Písemné poznámky, kresby – ZSS nestanovuje pro tyto případy žádné 

podmínky, proto je režim považován za volný. 

Odepření souhlasu k pořizování obrazového nebo zvukového přenosu 

a obrazového záznamu musí být řádně odůvodněno. Soudobá nahrávací zařízení totiž 

většinou neruší a nebude-li jich mnoho, neměla by ani účastníky řízení příliš 

znervózňovat. Přitom jsou schopná zachytit řadu neverbálních projevů, ze kterých lze 

                                                
206  Kategorizace převzata z: HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 30. 
207 KOCOUREK, Jiří a Jan ZÁRUBA. Zákon o soudech a soudcích. Zákon o státním zastupitelství: 

komentář. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004, s. 167. 
208  Autoři komentáře k zákonu o soudech a soudcích ustanovení vyčítají, že používá obrat „že by způsob 

jejich provádění mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání“. Současná dikce totiž podle nich svádí 
k tomu, že zákaz vytvářet zvukové záznamy lze využít jen tehdy, kdy by samotný způsob nahrávání 
mohl mít vliv na důstojnost a průběh jednání, ale nikoliv tehdy, kdy by průběh mohl narušovat sám 
fakt nahrávání – třeba případ, kdy by kvůli natáčení odmítali vypovídat svědkové atp. Přitom při 
současných bezhlučných zařízeních pro záznam jsou právě situace, kdy by samotný způsob 
nahrávání snižoval důstojnost jednání, téměř vyloučeny. 
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učinit důležité závěry, a při pouhém studiu protokolu by nevyšly najevo. Pořizování 

tedy není možné „automaticky odmítat či vylučovat bez toho, že by k tomu byl 

relevantní důvod, protože jinak se jedná o svévoli. [Na druhou stranu] odepřením 

souhlasu zhotovení takového záznamu není porušena zásada veřejnosti řízení, protože 

veřejnost se bez ohledu na zákaz zhotovení rozhlasového či filmového záznamu mohla 

zúčastnit průběhu řízení.“209 Totéž platí pro případy, kdy chce předseda senátu nebo 

samosoudce zakázat pořizování zvukového záznamu. 

„Rozhodovací pravomoc předsedy senátu je teritoriálně omezena na jednací síň 

a časově (…) na dobu jednání. Pořizování obrazových a zvukových přenosů a záznamů 

mimo jednací síň v budově soudu může být regulována organizačními opatřeními, která 

určí předseda soudu (může takové přenosy a záznamy v budově zakázat, případně 

vymezit prostory, kde je to možné).“210 

V případě mladistvých je § 54 odst. 2 ZSVM vyloučeno publikování informací 

z hlavního líčení nebo veřejného zasedání, pokud by vedly ke ztotožnění mladistvého 

ve sdělovacích prostředcích nebo jiným způsobem. 

Publikace Novináři a oběti trestných činů211 doporučuje novinářům několik zásad 

pro informování z hlavního líčení, jejichž dodržování by mělo v konečném důsledku 

přispět k ochotě občanů oznamovat trestné činy a svědčit: 

 Novinář by se měl pokusit přinést co nejvyváženější informace ze soudní 

síně a nereprodukovat jen názory obžalovaného a obhájce. Ti se totiž 

mohou ve svých projevech dopouštět útoků na oběť, snažit se jí učinit 

nevěrohodnou, a pokud novináři nedají prostor i vyjádřením ostatních 

účastníků, mohou snadno způsobit sekundární viktimizaci. 

 Také by si měl uvědomit, že vystupování u soudu je pro oběť 

(pozůstalého) psychicky náročnou záležitostí a respektovat, když odmítá 

sdělovat komentáře médiím. 

                                                                                                                                          
 viz KOCOUREK, Jiří a Jan ZÁRUBA. Zákon o soudech a soudcích. Zákon o státním zastupitelství: 

komentář. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 169. 
209  HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 32. 
210  HERCZEG, Jiří. Přístup médií na jednání soudu a právo na spravedlivý proces. Bulletin-advokacie.cz 

[online]. 15. 4. 2013. 
211  VYMĚTAL, Štěpán a Petra VITOUŠOVÁ. Novináři a oběti trestných činů. Vyd. 1. Praha: Themis, 

2008, s. 25–27. 
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 Novinář by se před vyhlášením rozsudku měl soustředit spíše na popis 

průběhu líčení a ne publikovat vlastní (právní) rozbor případu. Ten by měl 

nabídnout jedině po skončení řízení, kdy k interpretaci již přistoupil soud. 

 

Trestní a správní sankce za porušení všech zmiňovaných pravidel ohledně 

zveřejňování informací z trestního řízení jsou upraveny jednotně. Platí pro celé trestní 

řízení a pro porušení pravidel vyplývajících z TŘ i ZSVM.212 V úvahu vzhledem 

k formulaci skutkových podstat nicméně tyto sankce přichází i v případě zveřejnění 

informací, které zakazují jiné předpisy. 

Skutková podstata přestupku podle § 44a a správního deliktu podle § 45a zákona 

o ochraně osobních údajů totiž spočívá v tom, že fyzická osoba (ve druhém případě 

právnická osoba a podnikající fyzická osoba) poruší zákaz zveřejnění osobních údajů 

stanovený jiným právním předpisem. Za spáchání tohoto přestupku a správního deliktu 

je možné uložit pokutu do milionu korun, v případě spáchání tiskem, filmem, 

rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným 

způsobem se jedná až o pět milionů. 

V případě závažnějších následků je možné zveřejnění zakázaných informací také 

považovat za trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 180 TZ. 

Toho se dopustí ten, kdo neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává, nebo 

si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem 

veřejné moci. Tento trestný čin je možné spáchat i z nedbalosti, zákon ale současně 

vyžaduje, aby byla způsobena vážná újma na právech nebo oprávněných zájmech 

osoby, které se údaje týkají. Za spáchání trestného činu podle § 180 odst. 1 TZ hrozí 

tříletý trest odnětí svobody a zákaz činnosti, kvalifikovaná skutková podstata, která 

postihuje novináře [§ 180 odst. 3 písm. b)], obsahuje trest ve výši jednoho až pěti let 

odnětí svobody, peněžitý trest a zákaz činnosti. 

Ustanovení § 180 TZ může potenciálně dopadat na široký okruh údajů, protože 

obsahuje formulaci, že údaje musí být získány „v souvislosti s výkonem veřejné moci“. 

Předchozí trestní zákon v § 178 po novelizaci tzv. náhubkovým zákonem hovořil 

o údajích získaných „v průběhu trestního řízení nebo v souvislosti s výkonem veřejné 

                                                
212  ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander ŠOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada 

ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, 
s. 494.  
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správy“. Například autoři komentáře k trestnímu zákoníku považují novou formulaci 

za „neobvyklé rozšíření trestní represe na značný počet v úvahu přicházejících případů, 

souvisejících s obecným pojem veřejná moc.“213 

 

4.2 Přímý přenos ze soudní síně 

Potenciál dnešních masových médií, jako jsou televize a internet, vnáší pochyby 

do toho, jak vykládat veřejnost soudního procesu. Je totiž otázkou, zda veřejnost 

má znamenat možnost každé konkrétní osoby jít v případě zájmu osobně na jednání, 

či ji chápat široce jako možnost každého sledovat přímý přenos či záznam (kompletní, 

nebo zkrácený) ze soudní síně, kdy lze přímý přenos chápat jen jako technologicky 

usnadněný přístup do soudní síně (chápání médií jako extenze zraku a sluchu, viz část 

1.1). 

Toto dilema řeší soudy obvykle u mediálně a společensky nejzávažnějších 

a nejsledovanějších kauz, kde lze nalézt veřejný zájem na tom, aby byl soud dostupný 

každému, kdo o to stojí, ale zároveň by pro něj bylo složité do dějiště soudu cestovat. 

Média sama v takových případech o zprostředkovávání přímého přenosu usilují. 

Téma přímého přenosu je zřejmě nejspornějším ze všech témat, kterými se tato 

práce zabývá. Zatímco někteří autoři tvrdí, že „veřejnost rozhodování soudů (…) v době 

masmediálního věku není ani tak garantována možností každé osoby dostavit 

se do budovy soudu a vyslechnout soudní proces či vyhlášení rozsudku, ale 

[je garantována] právě prostřednictvím médií, zveřejňování soudních rozsudků 

a otevřené mediální debaty o nich,“214 jiní přílišnou medializaci včetně přímých 

přenosů odmítají.  

Takové přenosy mohou totiž působit na aktéry jednání (soudce, advokáty, svědky 

aj.), nutit je „hrát“ pro kamery a chovat se jinak, než by se chovali bez přítomnosti 

médií. Může tak být narušeno hledání spravedlnosti a ovlivněn výsledek řízení. Rovněž 

bývá kritizováno, že zatím nevyslechnutí svědci se z médií dozvídají obsah předchozích 

výpovědí a mohou svou vlastní podle toho upravit, popřípadě že se svědci i soudci 

mohou nechat ovlivnit tlakem veřejného mínění, které obvykle straní obžalobě a přeje 

                                                
213  FENYK, Jaroslav, Roman HÁJEK, Igor STŘÍŽ a Přemysl POLÁK. Trestní zákoník a trestní řád: 

průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 1. díl. Praha: Linde, 2010, s. 692. 
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si odsouzení a potrestání obžalovaného.215 Tuto hrozbu si uvědomuje i právní řád, který 

stanoví soudcům povinnost nenechat se při výkonu funkce ovlivnit zájmy politických 

stran, veřejným míněním a sdělovacími prostředky [§ 80 odst. 2 písm. b) ZSS]. 

Média argumentují tím, že jejich přítomnost je klíčová pro jejich roli 

v demokratickém systému právního státu, zajišťuje transparentnost a zvyšuje kredibilitu 

soudního systému. Sdělovací prostředky mají za to, že jsou zástupcem veřejnosti216 

a neslouží pro účely mediálního lynče, ale naopak jsou zodpovědné za to, 

že obžalovaným bude zajištěn spravedlivý proces. Například u soudců může podle nich 

vyvolat zájem médií ještě větší snahu o profesionální vedení řízení. 

Myšlenku, že zásadu veřejnosti je nutné dnes chápat v extenzivnějším smyslu, 

vyjádřil i Ústavní soud ČR. Ten v nálezu uvedl, že aplikaci zásady nelze „omezit pouze 

na umožnění přístupu veřejnosti do soudní síně v době jednání. Tato forma 

je nepochybně původní a základní, avšak stejně jako jiné oblasti života a nauky i právní 

řád prošel vývojem, který nutně musel reflektovat nové možnosti mezilidských vztahů, 

vytvářených zejména rozvíjejícími se službami a technickým pokrokem. (…) Vylučování 

některé formy veřejnosti soudního jednání přitom musí vždy být propojeno s legitimním 

cílem, jinak se jedná o svévoli, která se zcela míjí s cílem principu veřejnosti soudního 

řízení.“ 217 

 

Možnosti pořizování záznamů a přenosů jsem již popisoval v předchozí části 

4.1.2, proto se zde budu zabývat spíše stručnou chronologií toho, u jakých případů 

se o realizaci přímého přenosu v posledních deseti letech uvažovalo, kdy k němu došlo 

a jaká to provázela diskuse. 

V roce 2004 byl ČT povolen přímý přenos z jednání o odvolání před Vrchním 

soudem v Praze v případu přípravy vraždy novinářky Sabiny Slonkové. Ústavní činitelé 

a další osobnosti označovaly takové počínání jako „reality show“, upozorňovaly 

na nebezpečí politizace procesu a neadekvátnost tohoto způsobu plnění veřejné služby. 

Soud nakonec po několika minutách vysílání vyhověl námitce obžalovaných, 

                                                                                                                                          
214  KROUPA, Jiří, Pavel MOLEK, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ a Ladislav VYHNÁNEK. Mediální právo. 

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 52. 
215  ROZEHNAL, Aleš. In: Konference „Média a soudní síň“, PF UK, 20. března 2013. Archiv autora. 
216  Tamtéž. 
217  nález Ústavního soudu ČR ze dne 14. února 2008, sp. zn. II. ÚS 2672/07. 
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že komentovaný přenos by byl narušením jejich práva na spravedlivý proces a přenos 

byl ukončen.218 

Dalším případem, kdy byl přenos ze soudní síně povolen, bylo vynášení rozsudku 

nad tzv. heparinovým vrahem Petrem Z. v únoru roku 2008,219 v červnu téhož roku pak 

zpravodajský kanál ČT24 přinesl živé záběry ze soudní síně i v případu tzv. justiční 

mafie.220 V případě tzv. justiční mafie se soud zabýval ochranou osobnosti a šlo tedy 

o soukromoprávní spor, uvádím ho nicméně pro úplnost a také kvůli tomu, že stejně 

jako přenos s tzv. heparinovým vrahem nevzbudil přílišnou debatu o vhodnosti přímých 

přenosů. Stejně tak se veřejná diskuse nevede kolem přenosů od Ústavního soudu ČR, 

odkud se vysílalo živě například při posuzování ústavnosti poplatků ve zdravotnictví, 

zrušení ústavního zákona o zkrácení volebního období do Poslanecké sněmovny (tzv. 

kauza Melčák) nebo o souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem. Všechny tyto 

případy nicméně spojuje také fakt, že se vysílalo až vynesení rozhodnutí. 

Výraznou debatu naopak vzbudily přenosy z hlavního líčení v trestních věcech 

v procesech s tzv. žháři z Vítkova (2010) a poslanci Věcí veřejných (2012). 

V prvním případě šlo o soud se čtveřicí mužů, kteří v dubnu 2009 vhodili tři 

zápalné lahve naplněné benzinem do domu obývaného devítičlennou romskou rodinou. 

Způsobili tak požár, při kterém utrpěly popáleniny tři osoby včetně teprve dvouleté 

dívky. Televizní diváci mohli sledovat živě nejvýznamnější části procesu, včetně 

závěrečných řečí221 a samozřejmě rozsudek.222 

Nejvýraznějším kritikem tohoto přenosu byl Petr Hájek,223 zástupce kancléře 

prezidenta Václava Klause. Ten ve svém komentáři vysílání přirovnal k politickým 

procesům v Československu z 50. let 20. století. „Hysterické“ informování médií 

označil za nátlak a snahu narušit nezávislost soudu, která vystavuje soudce mediálnímu 

tlaku a obžalovaným narušuje právo na spravedlivý proces. 

Mluvčí ČT Ladislav Šticha oponoval tím, že se u soudu jednalo o zásadní 

a průlomové téma, které trápí českou, ale i evropskou společnost. „ČT považuje za svou 

absolutní povinnost informovat o tom procesu, informovat jaké jsou argumenty, jak 

                                                
218  HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 28. 
219  Studio ČT24. Televize, ČT24, 21. 2. 2008, 9:10.  
220  Studio 6. Televize, ČT24, 5. 6. 2008, 8:25. 
221  Soud se žháři z Vítkova: vynesení rozsudku. Televize, ČT24, 20. 10. 2010, 9:17. 
222  Závěrečné řeči v procesu se žháři z Vítkova. Televize, ČT24, 6. 10. 2010, 9:10. 
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vystupují zástupci státu, jak vystupují obhájci, jak vystupují ti obžalovaní. Je to věc, 

která může být pro tuto společnost do značné míry precedentní,“ uvedl Šticha.224 

Přímý přenos byl povolen také v korupční kauze poslanců Věcí veřejných, 

ve které byli v roce 2012 obžalováni Vít Bárta a Jaroslav Škárka. Soudce Obvodního 

soudu pro Prahu 5 Jan Šott povolil přítomnost kamer v průběhu celého jednání a přímý 

přenos ze závěrečných řečí a vyhlášení rozsudku. 

Pokud tedy nešlo o přímý přenos z vyhlášení rozsudku,225 ČT o předchozím 

průběhu procesu většinou informovala prostřednictvím svědectví redaktorů s tím, 

že klíčové pasáže výpovědí se pouštěly ze záznamu.226 

Soudce Šott by prý jen těžko hledal případ, který by připuštění kamer do soudní 

síně odůvodňoval více, než tento. „Kauza se z podstatné části odehrávala na stránkách 

novin a televizních obrazovkách, kde aktéři vystupovali, čímž se kauza posunula 

i do světa mediálního. Potřeba co největší transparentnosti byla spojena s tím, že je-li 

projednáváno podezření z trestné činnosti osob, o nichž má veřejnost oprávněné, nebo 

neoprávněné podezření, že mohou mít prostředky k ovlivňování soudních rozhodnutí 

(…), pak co nejširší přístup veřejnosti může tuto obavu rozptýlit nebo omezit,“ 227 uvedl. 

Podle Šotta by zákaz kamer připadal v úvahu například v okamžiku, kdy 

by se projednával případ intimního charakteru, popřípadě v něm vystupovaly zvlášť 

zranitelné osoby. Stejně tak nebyl důvod chránit obžalované kvůli jejich možné 

neobratnosti ve styku se sdělovacími prostředky, naopak oba mediální vystoupení 

vyhledávali a v průběhu řízení si na přítomnost novinářů nestěžovali. 228 

Kritika v tomto případě tentokrát znovu mířila na média vysílací, ale také 

internetová, která se s procesem vypořádala podobně, jako třeba s fotbalovými a jinými 

sportovními událostmi. Přinášela textové online přenosy s informacemi z dění v síni 

obohacenými o postřehy žurnalistů.229 

                                                                                                                                          
223  hš. Hájek: TV přenos soudu v kauze Vítkov připomíná politické procesy. Česká tisková 

kancelář [online]. 6. 10. 2010, [cit. 2014-04-03]. 
224  Tamtéž. 
225  Studio ČT 24. Televize, ČT24, 13. 4. 2012, 10:00. 
226  např. Studio ČT 24. Televize, ČT24, 6. 3. 2012, 12:35.  
227  ŠOTT, Jan. In: Konference „Média a soudní síň“, PF UK, 20. března 2013. Archiv autora. 
228  Tamtéž. 
229  LÉKO, István. Superguru před soudem. Česká žumpa online. Česká pozice [online]. 5. 3. 2012, [cit. 

2014-03-04].  
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Odvolací soud následně konstatoval, že takto rozsáhlé zpravodajství je v rozporu 

se zásadami trestního řízení.230 Nejvyšší soud, který rozhodoval ve věci kvůli stížnosti 

pro porušení zákona, podané v neprospěch obou obviněných ministryní spravedlnosti, 

mimo jiné s odkazem na Doporučení výboru ministrů Rady Evropy Rec(2003)13231 

konstatoval, že kvůli široké medializaci celé věci, „včetně reportáží (televizních, 

rozhlasových i tištěných médií) obsahujících mnohdy detailní výpovědi obou obviněných 

a již vyslechnutých svědků, mohli být zcela reálně ovlivněni všichni další do té doby 

nevyslechnutí svědci.“232 

I pod vlivem toho možná došlo k tomu, že přímý přenos byl vyloučen v dalším 

veřejně mimořádně sledovaném případě: obvinění z korupce bývalého poslance 

a hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. Zákaz se týkal televizního vysílání, 

ostatní novináři byli u soudu přítomni a znovu tak vznikaly online přenosy 

internetových médií. 

Stejně rozhodl i soudce Krajského soudu ve Zlíně na začátku března v tzv. 

metanolové kauze, ve které je dohromady obžalováno 31 osob většinou z obecného 

ohrožení. Soudce po přečtení výtahu z obžaloby zakázal médiím zveřejňovat 

podrobnosti o výpovědích, ale také používání mobilních telefonů a počítačů. 

Novinářům bylo zakázáno pořizovat zvukové i obrazové záznamy, aby se zabránilo 

ovlivňování nevyslechnutých svědků.233 

Nejznámějším případem přímého přenosu ze soudní síně v zahraničí byl proces 

s bývalým hráčem amerického fotbalu O. J. Simpsonem v letech 1994–1995 kvůli 

podezření z dvojnásobné vraždy. Média tehdy z téměř ročního procesu přenášela ze síně 

téměř každé slovo, přičemž kauze s rysy bulváru a infotainmentu se nemohla kvůli 

zájmu publika vyhýbat ani seriózní média. „I zpravodajská CNN, která je z amerických 

                                                
230  ROZEHNAL, Aleš. In: Konference „Média a soudní síň“, PF UK, 20. března 2013. Archiv autora. 
231  Příloha doporučení obsahuje 18 zásad, které navazují na relevantní judikaturu Evropského soudu pro 

lidská práva. Patří mezi ně řada již vyložených institutů, jako je presumpce neviny (zásada č. 2), 
ochrana soukromí v souvislosti s probíhajícím řízením (č. 8), zabývá se i zpravodajstvím médií 
o výkonu soudních rozhodnutí (č. 17) a zpravodajstvím po vykonání rozsudku (č. 18). 

 Ohledně přímého zpravodajství a záznamů ze soudní síně doporučení stanoví, že „by neměly být 
možné, ledaže to výslovně umožňuje zákon nebo příslušné justiční úřady. Takové zpravodajství 
by mělo být povoleno jen tehdy, když to s sebou nenese závažné riziko přílišného vlivu na oběti, 
svědky, účastníky trestního řízení, poroty (senáty) nebo soudce.“ 

 Doporučení Rec(2003)13 výboru ministrů Rady Evropy k poskytování informací, týkajících 
se trestních řízení, prostřednictvím médií 

232  usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. ledna 2014, sp. zn. 8 Tz 46/2013 
233  FUKSOVÁ, Jana. Začalo hlavní líčení kauzy metanol, soudce zakázal zveřejňovat detaily. iDNES.cz 

[online]. 3. 3. 2014, [cit. 2014-03-22]. 
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televizních stanic nejvíce orientována na mezinárodní politiku, přenášela minulý týden 

v době podpisu historické izraelsko-palestinské dohody o Hebronu přímý přenos 

z procesu se Simpsonem,“ psala tehdy ve zprávě ČTK.234 Soud vzbudil velké emoce 

i kvůli značným rozporům ve výzkumech veřejného mínění mezi bílými a černými 

Američany. Zatímco ti první považovali většinou Simpsona za vinného, podle těch 

druhých byl bývalý sportovec obětí rasistického zacházení úřadů. 

V březnu 2014 začalo částečně podobné trestní řízení s několikanásobným 

paralympijským vítězem Oscarem Pistoriusem, který je v Jihoafrické republice 

obžalován z vraždy své přítelkyně Reevy Steenkampové z února 2013. Případ byl již 

od počátku senzací, protože Pistorius je pravděpodobně nejznámějším paralympionikem 

a i se dvěma amputacemi se kvalifikoval i na olympijské hry, jeho přítelkyně byla zase 

známou modelkou. 

Extenzivní medializace případu nejen bulvárními médii vyvrcholila právě při 

soudním líčení, před nímž například dokonce vznikl specializovaný televizní kanál, 

který se chtěl případu věnovat 24 hodin denně.235 Soudkyně Thokozile Masipaová pod 

podmínkou „slušného chování“ povolila přístup médií do síně a přenos nabízely 

přinejmenším v úvodu procesu i významné světové televize jako BBC (ukázka 

specializovaného webu tohoto britského média veřejné služby, které kromě přímého 

videopřenosu přinášelo i textový online přenos s komentáři z twitteru a dalších 

sociálních sítí, je přílohou č. 3) a CNN. Jak je zřetelné i z přílohy, už od počátku 

soudního líčení bylo jednou z klíčových otázek obhajoby to, zda svědci neupravili 

výpověď pod vlivem toho, co si o případu přečetli a vyslechli v médiích. 

Aniž bych chtěl činit paralely a srovnání mezi jihoafrickým a českým soudním 

systémem, jsem toho názoru, že průběh tohoto řízení může do budoucna přinést důležité 

poznatky i pro česká pravidla ohledně přímých přenosů ze soudní síně. Bude důležité 

sledovat, jak se justice vyrovná s mediálním zájmem, který bez pochyby bude mít vliv 

na svědky i zástupce soudní moci. 

                                                
234  MAJSTR, Jiří. Dnes bude rozsudek o O. J. Simpsonovi. Česká tisková kancelář [online]. 2. 10. 1995, 

[cit. 2014-04-03]. 
235  fln. V JAR bude televizní kanál zaměřený na proces s Pistoriusem. Česká tisková kancelář [online]. 

29. 1. 2014, [cit. 2014-04-03]. 
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Česká diskuse v současnosti přináší názory pro i proti přímým přenosům, většina 

vyjadřujících se osobností si však uvědomuje i úskalí svého názoru a částečně 

ho relativizuje ve prospěch toho opačného. 

Například odborník na média Milan Šmíd považuje kamery na jednání za riziko, 

ale hrozbou podle něj nejsou, když dodržují určité standardy. Navíc upozorňuje, 

že přítomnost kamer může přinést největší profit obžalovanému, protože může 

v případném odvolání namítat právě ovlivnění procesu přímým přenosem.236 

Na obou přístupech nachází pozitiva Jiří Herczeg, přičemž podle něj především 

záleží na tradicích a zvyklostech konkrétní země. Podle zkušeností z ČR však považuje 

za lepší například německou úpravu, která přenosy zakazuje. „Takové zpravodajství 

by mělo být povoleno jen tehdy, když to s sebou nenese závažné riziko přílišného vlivu 

na oběti, svědky, účastníky řízení, poroty (senáty) nebo soudce,“ uvádí.237 

Hrozbu, že by soudce mohl být ovlivněn tím, že je předmětem mediální 

pozornosti a mohla by tím utrpět práva účastníka řízení, nicméně připouští např. 

i předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš.238  

 

4.3 Předjímání výsledku řízení, vyjadřování soudců v médiích 

Na závěr se ještě stručně zmíním o další ne úplně vyjasněné problematice, 

a to vztahu mezi soudci a médii. Zabývat se budu tím, jak by měli novináři informovat 

o probíhajícím řízení, na druhou stranu také tím, zda by se měli soudci ke svému 

rozhodování vyjadřovat v médiích a výsledná rozhodnutí vysvětlovat nebo obhajovat.  

Média při probíhajícím řízení zavazují právní normy vyložené v předchozím textu 

práce, ale také vlastní etické normy. Novináři mohou svými spekulacemi o vině 

či spravedlivém trestu porušit presumpci neviny (část 3.2), ale také působit na veřejné 

mínění a vytvářet tlak na soudce či svědky, podobně jako to může činit přímý přenos. 

Objevují se proto názory, že by média měla být trestána v případech, kdy před 

pravomocným rozhodnutím spekulují prostřednictvím komentářů či úvah o tom, jaký 

bude verdikt soudu, nebo se vyjadřují k tomu, jaký by měl být, protože takové 

                                                
236  ŠMÍD, Milan. Srba v přímém přenosu, Šámal v palbě kritiky. Louč [online]. 29. 10. 2003, [cit. 2014-

03-04].  
237  HERCZEG, Jiří. Přístup médií na jednání soudu a právo na spravedlivý proces. Bulletin-advokacie.cz 

[online]. 15. 4. 2013. 
238  BUREŠ, Jaroslav. In: Konference „Média a soudní síň“, PF UK, 20. března 2013. Archiv autora. 
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spekulace jsou „protiprávní, protiústavní, neetické a neprofesionální“.239 Stejný postih 

by měl podle zastánců tohoto názoru následovat i v případě zpochybňování, napadání 

či zesměšňování zprošťujícího rozsudku. 

Někteří autoři považují medializaci příspěvku, který předjímá rozhodnutí soudu, 

za trestný čin zasahování do nezávislosti soudu. Vzhledem ke znění § 335 odst. 1 TZ, 

který stanoví, že se tohoto činu dopustí ten, kdo působí na soudce, aby porušil své 

povinnosti v řízení před soudem, je ale zřetelné, že ne každý příspěvek předjímající 

výsledek řízení lze pod tuto skutkovou podstatu zařadit. Jako zasahování do nezávislosti 

soudu by mělo být posuzováno pouze adresné a přímé ovlivnění, které zahrnuje úmysl 

působit na soudce.240 

Proti kriminalizaci vyjádření novinářů o vině a trestu lze samozřejmě namítat to, 

že média jsou v demokratickém systému mj. chápána jako strážce tohoto uspořádání, 

který má chránit veřejný zájem. Publikování informací z případu je v první řadě 

realizací práva veřejnosti na informace. Proto nedojde-li například ke zpochybňování 

samotné podstaty soudního či státního systému, neměla by být kritika soudců 

vyloučena. 

Jedním z podstatných rysů soudní moci musí být její nezávislost a nestrannost 

(čl. 36 odst. 1 LZPS). Soudci, přísedící (a další) mají být vyloučeni z projednávání věci, 

pokud lze mít pochybnosti, že jim poměr k věci nebo jiným zúčastněným osobám brání 

v nestrannosti rozhodování (§ 30 odst. 1 TŘ). Musí rovněž vykonávat svou funkci 

svědomitě a zdržet se všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo 

ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů (§ 80 ZSS). 

„Vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci má být založeno nikoliv 

na skutečně prokázané podjatosti, ale již tehdy, jestliže lze mít pochybnost o jeho 

nepodjatosti. (…) K vyloučení (…) může dojít teprve tehdy, je-li evidentní, že vztah 

soudce k dané věci, účastníkům nebo jejich zástupcům, dosahuje takové povahy 

a intenzity, že (…) je důvodné pochybovat, zda bude moci nezávisle a nestranně 

rozhodovat.“241 

                                                
239  ROZEHNAL, Aleš. In: Konference „Média a soudní síň“, PF UK, 20. března 2013. Archiv autora. 
240  HERCZEG, Jiří. Meze svobody projevu. Vyd. 1. Praha: Orac, 2004, s. 126. 
241  HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 117. 



85 

Podle Ústavního soudu ČR nelze dospět k závěru, že je soudce podjatý, jen 

na základě toho, že poskytne rozhovor ohledně případu, který rozhoduje.242 Při 

posuzování nepodjatosti je třeba analyzovat konkrétní vyjádření v takovém rozhovoru 

(popřípadě publikovaný autorský text soudce) a zkoumat, zda nepřekračují přiměřené 

poskytování informací o své činnosti,243 neodporují § 80 ZSS atd. 

Soudci jsou většinou o rozhovory žádáni jedině v případech, které jsou i bez toho 

hojně medializované a mohou tak svým pohledem do mediálního diskurzu vnést 

zbývající chybějící pohled. Příznivci mediálního vyjadřování soudců vycházejí z toho, 

že i soudní moc je součástí státní moci a soudci nemohou být na rozdíl od zástupců 

výkonné a zákonodárné moci vyňati z odpovědnosti za svou činnost. Ochota soudce 

vysvětlit své úvahy při rozhodování a interpretovat své konečné rozhodnutí by mohla 

navíc vést k větší důvěře k soudcům i právu.244 

Oponenti většinou tvrdí, že soudce by se měl ke všem otázkám vyjádřit ve svém 

rozhodnutí a nikoliv v médiích. „Soudce má soudit a nikoli poskytovat médiím 

rozhovory (…). I když je někdy těžké odolat pokušení prožít si svých patnáct minut slávy, 

je povinností soudu poskytnout každému spravedlnost a nevystavovat se zbytečně 

výtkám možné podjatosti.“ 245 

To klade nároky na samotného soudce, aby ustál případnou kritiku své osoby 

v průběhu řízení (soudce nelze považovat za nekritizovatelné, ale spíš je třeba na ně mít 

vyšší nároky ohledně toho, aby kritiku ustáli246), ale také aby rozhodnutí zpracoval 

precizně. Poměrně značné nároky jsou kladeny také na média, která by s takovým 

rozhodnutím měla umět pracovat. 

 

 

                                                
242  nález Ústavního soudu ČR ze 7. března 2007, I. ÚS 722/05 USn. 
243  HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 119. 
244  ŠOTT, Jan. In: Konference „Média a soudní síň“, PF UK, 20. března 2013. Archiv autora. 
245  HERCZEG, Jiří. Přístup médií na jednání soudu a právo na spravedlivý proces. Bulletin-advokacie.cz 

[online]. 15. 4. 2013. 
246  nález Ústavního soudu ČR z 3. července 2001, II. ÚS 105/01 USn. 
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Závěr 

Diplomová práce Trestný čin v médiích popisuje nejpodstatnější rozměry vztahu 

mezi trestnou činností a médii. Tradiční „právnický“ pohled, který se zaměřuje na to, 

jaké zpravodajství z trestního řízení umožňuje právní řád a další předpisy, rozšířila 

o některé perspektivy mediálních studií a souvisejících oborů. Zabývá se tak i tím, jaký 

je rozdíl mezi kriminalitou, jak ji zobrazuje zpravodajství, publicistika a fikce, 

a kriminalitou v policejních statistikách. Zaměřuje se rovněž na předpokládané účinky 

médií, o kterých se diskutuje právě v souvislosti s tím, že podoba kriminality 

ve sdělovacích prostředcích je poměrně zkreslená, a kvůli častému zařazování 

explicitních kriminálních a násilných obsahů. 

Účinky médií na jedince a společnost nelze podceňovat, na druhou stranu ale ani 

přeceňovat. V dějinách výzkumu účinků se střídala období, kdy dominovaly buď 

představy o všemocnosti médií, nebo naopak přesvědčení o autonomii publika, 

současný přístup by se dal popsat jako jejich kompromis. Práce popisuje nejdůležitější 

teorie o účincích médií, ale rovněž se zabývá tím, jaké konkrétní důsledky odhalily 

jednotlivé výzkumy (např. strach z viktimizace, napodobování trestné činnosti 

a desenzibilizaci způsobenou navyknutím si na násilné obsahy). 

S účinky médií úzce souvisí reprezentace jednotlivých jevů, protože ustálená 

podoba mediálních obsahů může vyvolávat zkreslené představy, což bylo u kriminality 

v řadě případů prokázáno. Veřejnost je obsahy zřetelně ovlivněna například v tom, jak 

si představuje typický trestný čin, průběh některých kriminálních aktů, ale třeba 

i trestního řízení. Práce proto vykládá, proč některé události mají větší šanci stát 

se předmětem zpravodajství, a to zejména na konceptu tzv. zpravodajských hodnot. 

Současně zkoumá i vzájemný vztah médií a kriminality v oblasti filmové a seriálové 

tvorby, ve které v současnosti témata související s trestnou činností a jejím 

vyšetřováním dominují do té míry, že se někdy hovoří o „kultuře kriminality“. 

Zbytek práce mění perspektivu a namísto od médií vychází naopak od trestné 

činnosti. Chronologicky postupuje od spáchání trestného činu až k soudní části trestního 

řízení a zabývá se tím, jaká jsou pravidla pro novináře v těchto jednotlivých fázích. 

Konkrétní projevy legislativy popisuje na známých případech a ilustruje, jak 

se s předpisy zachází v praxi. 
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Práce se tedy nejprve zabývá tím, jakou roli mohou mít média před spácháním 

trestného činu, při něm a bezprostředně poté. Shrnuje úvahy o tom, zda lze mediální 

obsahy vinit z toho, že pachatele k trestnému činu vybudí či inspirují, zabývá se i tím, 

jak lze média využít ke spáchání konkrétního trestného činu. Stručně je popsána 

kooperace médií s policií při pátrání a fakt, že trestného činu se může dopustit sám 

novinář při výkonu práce. Důležitý je i popis vztahů mezi médii a pachatelem (a jeho 

okolím) i oběťmi, kterým mohou žurnalisté způsobit v mnoha případech větší újmu než 

samotní pachatelé. Práce neopomíjí ani možnost, že média podpoří falešnou viktimizaci. 

Poté se práce věnuje informování z přípravného řízení a následně z hlavního 

líčení. Možnosti orgánů činných v trestním řízení i žurnalistů publikovat v jednotlivých 

stadiích líčení poměrně striktně stanovuje trestní řád a zákon o soudech a soudcích, 

ovšem i navzdory tomu lze nacházet oblasti, kde i v relativně podobných případech 

dochází k diametrálně odlišnému informování. 

Takovou oblastí je například otázka přímého přenosu ze soudní síně. Značná 

diskrece, která je zde umožněna soudu, s sebou přináší řadu odlišných rozhodnutí 

v závislosti na tom, jak konkrétní soudce chápe klady a zápory živého přenášení dění 

ze soudní síně. Zatímco někteří soudci se v popisovaných kauzách rozhodli v rámci 

veřejného zájmu a práva na informace přenos umožnit, jiní s odkazem na hrozbu 

ovlivnění svědků i soudců (a tedy zachování práva na spravedlivý proces) naopak 

zpravodajství omezili. Rozdílné názory panují i v oblasti toho, zda by měl soudce 

komunikovat s médii a vysvětlovat proces svého rozhodování, případně samotné 

výsledné rozhodnutí.  

Ambicí této práce bylo popsat nejpodstatnější rozměry vztahu trestné činnosti, 

trestního řízení a médií. Úspěšnost kriminálního zpravodajství i fiktivních příběhů 

je nepopiratelná a kvůli výrazným dopadům médií i kriminality na jedince i společnost 

je důležité se jim jednotlivě i společně věnovat. Média při tvorbě obsahů vytvářejí svým 

divákům či čtenářům svébytnou podobu reality a podílejí se na vytváření 

té „mimomediální“. Věřím, že v práci se mi podařilo vysvětlit, proč a jak k tomu 

dochází, a současně i popsat, jakým způsobem do této oblasti vstupuje české 

zákonodárství, když se snaží zamezit nejvýraznějším problémům, které mohou při 

mediálním informování a ztvárňování trestné činnosti a trestního řízení potkat diváka, 

čtenáře, ale i oběť činu, pachatele, soudce a orgány činné v trestním řízení. 
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Summary 
Thesis Crime in Media describes the most important aspects of the relation 

between two significant social phenomena – crime and media. It does not focus only 

on legal point of view but it also includes knowledge of sociology, psychology 

and especially media studies. 

At first it deals with historical development of theories on media effects. These 

effects can not be underestimated, but on the other hand they should not be overrated. 

The Thesis analyzes what form these effects can have and then documents the way how 

Czech media law defends people from various forms of media contents and their 

presumable effects. 

Another important topic connected to the research on media effects is the theory 

of media representation of certain things. The representation of crime in media 

is usually distorted and affects public view of the criminality in the “real world”. 

For example it makes people believe that the most common type of crime is the one 

connected with violence, that criminal acts usually occur between strangers etc. 

The Thesis also presents so-called news values of crime news. 

The rest of the Thesis describes chronologically legal aspects of publication 

of information about the commitment of the crime and criminal procedure (pre-trial 

proceedings and trial). It analyzes if media can persuade someone to commit a crime 

or to learn him how to, how terrorists use media, how other people can use media 

to commit a crime or how journalists can commit a crime while working. It also 

considers relations between journalists and victims, perpetrators and their friends 

and families. 

Then it deals with the information that can be made public during pre-trial 

proceedings and discovers issues connected with the presumption of innocence and the 

risk of so-called “trial by media” in which media overreport or create a widespread 

perception of guilt or innocence before the ruling of the court. 

The last section describes under what circumstances “ordinary” people 

and journalists can visit the court during trial proceedings. It mentions important cases 

in which Czech courts had to decide whether they will allow live broadcast from 

the courtroom. 
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Shrnutí 
Diplomová práce Trestný čin v médiích popisuje významné rozměry vztahu mezi 

dvěma významnými společenskými fenomény – trestnou činností a médii. 

Na problematiku se nesoustředí jen z „právnického“ hlediska, ale přidává i pohled 

sociologie, psychologie a především mediálních studií. 

Nejprve se zabývá historickým vývojem výzkumu mediálních účinků. Účinky 

na jedince i společnost nelze přeceňovat, ale naopak ani vyloučit. Tato práce proto 

analyzuje, jakých forem mohou účinky nabývat, a dokumentuje způsoby, jakými 

se český právní řád před některými předpokládanými účinky snaží lidi chránit. 

Dalším důležitým tématem, který se váže k mediálním účinkům, je reprezentace 

jednotlivých jevů. Reprezentace trestných činů v médiích je obvykle určitým způsobem 

odchylná od jejich podoby ze „skutečného“ světa a ovlivňuje to, jak se lidé 

na „skutečný“ zločin dívají. Například lidem vnucuje představu, že nejčastější trestnou 

činností je ta násilná, že trestné činy se dějí především mezi vzájemně neznámými 

osobami atd. Práce se proto zaměřuje i na tzv. zpravodajské hodnoty. 

Zbytek práce chronologicky popisuje právní aspekty publikování informací 

o spáchání trestného činu a o následujícím trestním řízení (přípravném řízení a hlavním 

líčení). Analyzuje otázku, zda mohou média přesvědčit ke spáchání trestného činu, 

poskytnout pachateli návod, jak mohou lidé použít média ke spáchání trestné činnosti 

a jak mohou novináři spáchat trestný čin při výkonu své práce. Následně se zabývá 

vztahy mezi novináři a oběťmi, pachateli a jejich rodinami a okolím. 

Práce poté popisuje právní úpravu toho, jaké informace lze publikovat během 

přípravného řízení, popisuje uplatňování principu presumpce neviny a hrozbu toho, 

že sdělovací prostředky extenzivní medializací kauzy ovlivní veřejnost popřípadě i soud 

tím, že se vyjadřují k vině a trestu. 

Poslední část se zabývá hlavním líčením a jeho veřejností. Zkoumá úpravu toho, 

za jakých podmínek smí do soudní síně při trestním řízení „obyčejní lidé“ i novináři 

(píšící, rozhlasoví, televizní). Tato část, podobně jako předchozí, nabízí konkrétní 

případy aplikace vykládaných právních norem. 
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Seznam zkratek 

BBC  British Broadcasting Corporation, britské médium veřejné služby 

CNN  Cable News Network, americká zpravodajská televize 

ČR  Česká republika 

ČT   Česká televize 

OZ  platný občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) 

RRTV  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

TŘ  trestní řád 

TZ  trestní zákoník 

TiskZ  tiskový zákon 

STZ  starý trestní zákon 

ZRTV  zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

ZOTČ  zákon o obětech trestných činů 

RekReg  zákon o regulaci reklamy 

ZSS  zákon o soudech a soudcích 

ZSVM  zákon o soudnictví ve věcech mládeže 
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