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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybraných rozhodnutí Ústavního 

soudu ČR, které se týkají oblasti médií. Je rozdělena do čtyř kapitol, první dvě jsou 

teoretické, druhé dvě pak praktické. V rámci teoretické části první kapitola vymezuje 

pojem mediální systém, představuje jednotlivé modely mediálních systémů a zařazuje 

Českou republiku do jednoho z nich. Dále v základních obrysech popisuje legislativní 

úpravu, jednak samotného fungování medií, též i legislativu týkající se svobody projevu 

a ochrany osobnosti. Druhá teoretická kapitola je zaměřena na Ústavní soud ČR, jeho 

postavení v soustavě soudů a způsoby, jakými může ovlivňovat fungování médií a práci 

novinářů, dále také se zabývá závazností judikatury v našem systému práva. V praktické 

části jsou analyzována vybraná rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Práce v této části 

odkrývá vliv Ústavního soudu na české mediální prostředí a samotnou práci novinářů. 

Ústavní soud svými rozhodnutími vymezil jednak hranici výkonu práva na svobodu 

projevu a také určité pojmy spojené s médii. Jak ukazuje tato práce, Ústavní soud 

ovlivňuje práci novinářů, neboť díky jeho rozhodnutí vědí, jak a co formulovat aniž by 

se dostali do konfliktu se svobodou projevu.  

 

Abstract 

This bachelor thesis concerns decisions of the Czech Republic Constitutional 

Court affecting medial area. It is divided into four chapters of which the first two are 

theoretical while the other two are practical oriented. Chapter one describes the term 

medial system and presents their individual models and presents Czech Republic as one 

these. This chapter also describes legislation concerning freedom of speech and the 



 

 

 

legal protection of personality. The second chapter focuses on the Constitutional Court 

of Czech Republic and its position in Czech judicatory system and explains means of 

how the Court can affect media and journalists. It also concerns obligatory effect the 

Court’s decisions within Czech law system. Practical part of the thesis is dedicated to 

analysis of several Constitutional Court’s decisions. This part of the paper discover the 

Court’s influence on Czech medial environment and the work of journalists. The 

Constitutional Court has defined the boundaries of law execution regarding the freedom 

of speech and also defined several concepts connected to media. This thesis shows that 

the Court affect journalists’ work in the way that they know how to phrase their 

statements without disturbing the freedom of speech. 
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Úvod 

Jakým způsobem a jakou silou mohou média působit, je dáno modelem mediálního 

systému, který je v dané zemi uplatňován. Jednou z proměnných, která určuje typ 

mediálního systému, je role státu ve vztahu k médiím. Stát má mnoho možností, jak 

ovlivnit fungování médií, přičemž nejdůležitější z nich je stanovení právního rámce, 

který vymezuje prostor pro legální fungování médií. Pokud ale svým jednáním média 

poruší tento jim stanovený prostor, nastupuje moc soudní, aby zjednala nápravu. Soudy 

svoje postavení a svoji moc odvozují od státu, tedy i tím, jaké pravomoci stát propůjčí 

soudům ve vztahu k médiím, může ovlivňovat jejich fungování. V rámci soudní 

soustavy hraje zásadní roli Ústavní soud České republiky, jehož úkolem je poskytovat 

ochranu ústavnosti a základním lidským právům a svobodám, což ve vztahu k médiím 

jsou především svoboda projevu a ochrana osobnosti. 

Téma Analýza vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR v oblasti médií jsem si 

vybrala z toho důvodu, že se zde prolínají dva obory, které studuji a o které se zajímám, 

a to právo a mediální studia. Obsahem práce bude zkoumání judikatury Ústavního 

soudu ČR, ve které vystupují média. Mým úkolem je nalézt odpověď na otázku, jaká je 

úloha Ústavního soudu v mediálním systému České republiky, zda jeho rozhodnutí 

ovlivňují fungování a postavení médii, připadne v jaké míře. Dalším důvodem pro výběr 

právě tohoto tématu je absence podobného zpracování judikatury Ústavního soudu 

České republiky.  

Ústavní soud vydává ročně značné množství rozhodnutí, nelze se tedy zabývat 

všemi rozhodnutími, která se týkají médií, proto se zaměřím pouze na ta stěžejní, která 

jsem rozdělila na dvě oblasti. První z nich jsou rozhodnutí týkající se konfliktu svobody 

projevu a ochrany osobnosti. Jedná se o dvě základní lidská práva a svobody, u kterých 

v médiích dochází často ke střetu, a tak úlohou Ústavního soudu je stanovit pomyslnou 

hranici mezi těmito právy. Druhou skupinu tvoří ostatní stěžejní rozhodnutí, která se 

týkají oblasti médií, jedná se například o právo novináře nezveřejňovat svůj zdroj 

informací orgánům činným v trestním řízení nebo o odpovědnost vydavatele za 

publikování citace. 

Předpokládám, že Ústavní soud ČR je důležitým prvkem mediálního systému 

České republiky a jeho rozhodnutí mají zásadní vliv na fungování a postavení médií. 

Z hlediska metod práce se bude jednat zejména o identifikaci rozhodnutí Ústavního 

soudu ČR, která jsou důležitá pro fungování mediálního systému, nebo mají rozhodující 
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vliv na práci českých novinářů, identifikaci jejich nejdůležitějších částí, jejich analýzu, 

komparaci a syntézu do podoby celistvé práce. 

Práce se skládá z teoretické části a praktické části. V rámci teoretické části bude 

v první kapitole vymezen pojem mediální systém, představím jednotlivé modely 

mediálních systémů a pokusím se zařadit Českou republiku do jednoho z nich. Dále 

v základních obrysech popíši legislativní úpravu, jednak samotného fungování medií, 

ale i legislativu týkající se svobody projevu a ochrany osobnosti. Ve druhé teoretické 

kapitole se zaměřím na Ústavní soud ČR, jeho postavení v soustavě soudů a způsoby, 

jakými může ovlivnit fungování médií a práci novinářů, dále také vysvětlím závaznost 

judikatury v našem systému práva. V praktické části budu analyzovat vybraná 

rozhodnutí Ústavního soudu ČR a zodpovím otázku, zda a jak tato rozhodnutí ovlivnila 

fungování a postavení médií.   
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1. Mediální systém ČR 

1.1 Mediální systém 

Slovník mediální komunikace definuje mediální systém jako „jeden ze 

subsystémů, které tvoří sociální systém … mezi základní funkce, jejichž naplňováním 

mediální systém přispívá k rovnováze a přežití společnosti jako celku, patří podle 

R.C.Wrighta: a) šíření informací; b) posilování korelace jednotlivých částí společnosti; 

c) podpora kontinuity sociálního řádu; d) poskytnutí zábavy a potenciálu mobilizace ve 

jménu dosahování společensky závažných cílů.“
1
  

 Mediální systém dané země závisí na vztahu médií a politiky, který je 

výsledkem kulturního, sociálního a politického vývoje. Mediální systém je z velké části 

závislý na politickém systému dané země. Robert Dahl definuje politický systém jako 

„jakýsi trvalý model lidských vztahů, které zahrnují do značné míry moc, vládu nebo 

autoritu“.
2
 Na základě kritéria dodržování lidských práv můžeme dělit politické systémy 

na demokratické a nedemokratické, kdy demokratické státy garantují dodržování 

lidských práv, pro nás je především důležitá garance svobody projevu a ochrany 

osobnosti.  

Jedním z významných prvků mediálního systému je stát. Hallin a Mancini uvádějí, 

že „Stát hraje v každé společnosti důležitou roli při formování mediálního systému.“
3
 

Stát může ovlivňovat média různými způsoby, jedná se například o jejich vlastnictví, 

finanční podporu, ať už přímou nebo nepřímou, zásahy prostřednictvím zákonů, kterými 

reguluje jednak jejich fungování ale i jejich obsah. Jak silně stát zasahuje do fungování 

médií a jakým způsobem je dáno politickým systémem dané země.
4
    

Stát zákony tvoří právní rámec, ve kterém se média mohou pohybovat. Stát je ale 

také tím, kdo kontroluje, zda média nevybočují z rámce, který jim vymezil. Kontrolu 

provádí prostřednictvím svých orgánů, kdy nejdůležitějším orgánem, který tímto může 

ovlivňovat podobu mediálního systému, je Ústavní soud České republiky.  

                                                 
1
 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 247. 

2
 „any persistent pattern of human relationships that involves to a significant extent power, rule or   

authority.“ DAHL, Robert; SHAPIRO, Ian; CHEIBUB, José Antonio. The democracy source book. 

Cambridge. Mass.: MIT Press, 2003, s. 42.  
3
 HALLIN, Daniel C.; MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál, 2008, 

s. 69. 
4
 Tamtéž, s. 71 - 73. 
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1.2 Čtyři teorie tisku 

 Důležitým impulzem pro rozvoj studia mediálních systémů bylo v roce 1956 

vydání publikace Čtyři teorie tisku autorů Freda Sieberta, Teodora Petersona a Wilbura 

Schramma.
5
 Autoři uvádějí „Tato kniha, jednoduše řečeno, hledá odpověď na otázku, 

proč je tisk takový, jaký je. Proč v různých zemích, jak je patrné, slouží rozdílným 

cílům a jeho podoby se v nich tak výrazně liší? Proč je například tisk v Sovětském 

svazu natolik odlišný od našeho nebo argentinský tisk od britského?“
6
 Autoři rozdělili 

mediální systémy na celém světě do čtyř skupin podle čtyř hlavních typů normativní 

teorie. Jedná se o teorii společenské odpovědnosti tisku, libertariánskou teorii, 

autoritářskou teorii a sovětskou teorii. Podle teorie společenské odpovědnosti jsou 

média společnosti odpovědná, a proto je jejich vlastnictví veřejnou záležitostí, což 

samotnou společnost opravňuje k zásahu za splnění určitých podmínek. Zprávy by 

podle této teorie měly být především objektivní, úplné, pravdivé a slušné. Média by 

neměla být omezována, což souvisí s požadavkem této teorie na autonomní 

mechanismus kontroly. Dále by se média měla řídit etickými kodexy a profesionálními 

zásadami své činnosti. Libertariánská teorie stojí na premise svobodné vůle, vycházející 

ze základních lidských práv na svobodu názoru a projevu. Za stěžejní prvek této teorie 

je považováno, že tisk by měl být tzv. volným trhem myšlenek. Autoritářská teorie se 

vyznačuje podřízením tisku státní kontrole. Tato teorie se nejvíce v historii uplatňovala 

v diktaturách nebo ve vojenských režimech, neboť v hojné míře využívá cenzurních 

zásahů a represí za porušování stanovených pravidel. Ze strany státu je centrálně 

vymezen prostor pro svobodu tisku, jehož cílem je zajištění společenské stability. 

Čtvrtou teorii představuje teorie sovětská, pro niž je stěžejní role komunistické strany a 

její vedoucí úlohy ve vztahu k médiím. Od základních komunistických idejí se odvíjí i 

postavení médií ve státě, jelikož vystupují jako kolektivní agitátor, vzdělavatel a 

propagandista při budování komunismu.
7
  

 Po vydání Čtyř teorií tisku vyšly najevo nedostatky v otázce hodnocení vztahu 

mezi médii, společností a státem, a proto se v následujících letech vyskytovaly snahy o 

jejich dopracování či změnění. Na počátku 80. let tak McQuail navrhl další dvě teorie. 

Jedná se o rozvojovou teorii médií, která vychází z myšlenky, že „funkcí médií je 

                                                 
5
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 188.  

6
 HALLIN, Daniel C.; MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál, 2008, 

s. 29. 
7
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999, s. 150-155. 
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rozvíjet národní kultury a národního jazyka. Tato teorie také předpokládá, že média 

měla mít za úkol rozvíjet v rámci dané národní politiky socializační a vzdělávací cíle.“
8
  

Teorii je vhodné aplikovat na prostředí rozvojových zemí, které se snaží nepodlehnout 

kulturnímu tlaku zemí rozvinutých. Druhou teorií je teorie demokratické participace, 

vycházející z předpokladu, že médiím by měla být zajištěna jistá míra svobody bez 

soustředění dohledu na centrální úrovni.
9
  

 I když je nepochybné, že Čtyři teorie tisku měly výrazný vliv na chápání médií a 

mediálních systémů, podle Jiráka a Burtona jim chybí názorový pluralismus, neboť 

vyzdvihují libertariánskou teorii.
10

 Z toho důvodu se zde vyskytovaly snahy o jejich 

změnu nebo doplnění. Tu nejzásadnější změnu přinesla až kniha Daniela C. Hallina a 

Paola Manciniho Comparing Media Systems vydaná v roce 2004, do češtiny přeložená 

jako Systémy médií v postmoderním světě v roce 2008.      

1.3 Modely mediálních systémů podle Hallina a Manciniho 

 Autoři si vymezují cíl knihy takto: „Pokusíme se pojmenovat hlavní rozdíly, 

které přinesl vývoj struktury a politické role zpravodajských médií. Zároveň probereme 

několik možností, jak tyto rozdíly vysvětlit, a promyslíme jejich důsledky pro sféru 

demokratické politiky.“
11

 Zásadním tématem knihy je vztah mezi mediálními a 

politickými systémy. Pro svoji studii autoři využili srovnávací analýzu. Rozsah studie 

oproti Čtyřem teoriím tisku je užší. Zabývá se pouze mediálními systémy Spojených 

států amerických, Kanady a většiny zemí západní Evropy. Umožnilo jim to tak zabývat 

se systémy, které jsou si víceméně rovny v oblasti ekonomického vývoje, ale mají 

částečně i společnou kulturu a politickou historii.
12

 

  Autoři rozdělují mediální systémy jednotlivých zemí do tří skupin na základě 

čtyř proměnných. První proměnnou je vývoj mediálních trhů, který se zaměřuje na 

vývoj masového tisku a jeho náklad. Další sledovanou skutečností týkající se 

mediálních trhů je čtenost novin nebo rozdělení na senzační a seriózní tisk. Tato 

proměnná je nejvýraznějším rozlišovacím prvkem jednotlivých mediálních systémů. 

Druhou proměnnou je politický paralelismus, který odráží míru a povahu vztahu mezi 

                                                 
8
  BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2001, 

s. 79. 
9
 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2001, 

s. 79. 
10

 Tamtéž, s. 80. 
11

 HALLIN, Daniel C.; MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál, 2008, 

s. 29. 
12

 Tamtéž, s. 34 – 36. 
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médii a politickými stranami, tedy otázka, v jakém rozsahu jsou média stranická a kdy 

poukazují na různost politických orientací ve společnosti. Třetí proměnnou je 

novinářský profesionalismus, což vyjadřuje samostatnost novinářské profese a 

dodržování profesních norem. Poslední proměnnou představuje stupeň a způsob 

intervence státu do mediálního systému.
13

 

 Úloha státu je ve vztahu k mediálním systémům nezpochybnitelná, otázkou 

pouze zůstává, jaká je forma a intenzita jeho zásahů. Nejvýraznějším zásahem státu je 

veřejnoprávní vysílání. Média veřejné služby měla v minulosti ve všech sledovaných 

státech velmi silnou pozici, která je v dnešní době oslabena trendem komercializace 

veřejnoprávního vysílání. I přes tento fakt si ale veřejnoprávní média zachovávají svou 

nezastupitelnou roli. Mimo postavení státu jako vlastníka médií veřejné služby, je ten 

často i vlastníkem zpravodajských agentur, deníků či dalších podniků spjatých s médii. 

Státní intervence se projevuje rovněž v rovině ekonomické, a to formou finančních 

podpor, ať už přímých nebo nepřímých, například slevou na poštovném, nižšími daněmi 

a podobně. Dále stát reguluje média svou legislativní činností, spočívající ve vydávání 

zákonů, kterými reguluje jednak jejich fungování (koncentrace médií, vlastnictví, 

udílení licence), ale i jejich obsah (urážka na cti, pomluvy, ochrana soukromí, 

nactiutrhačství).
14

 

 Na základě výše uvedených čtyř proměnných autoři představují tři modely, které 

jsou určeny podle geografické oblasti, v níž se primárně vyskytují, a podle kritéria 

politického systému. Jedná se o model středomořský neboli polarizovaně pluralitní 

model, druhým modelem je severo/středoevropský či demokraticko-korporativistický 

model, a nakonec severoatlantický neboli liberální model. Jak ale autoři sami uvádějí, 

jedná se o ideální typy, a tudíž mediální systém té které konkrétní země jim odpovídá 

jen přibližně.
15

 

 Středomořský neboli polarizovavě pluralitní model se vyskytuje ve Francii, 

Řecku, Itálii, Portugalsku a Španělsku. Je pro něj charakteristický nízký náklad tisku, 

který není zaměřen masově, ale na privilegované politické vrstvy. Tisk byl od počátku 

odkázán na příspěvky ze strany státu. Existuje zde značný politický paralelismus, vnější 

                                                 
13

 HALLIN, Daniel C.; MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál, 2008, 

s. 49 – 50; ŠTĚTKA, Václav. Tři modely namísto Čtyř teorií: nová výzva pro analýzu mediálních 

systémů. Mediální studia. 2006, č. 1, s. 80. Dostupné z 

https://medialnistudia.files.wordpress.com/2011/03/recenze.pdf . 
14

 HALLIN, Daniel C.; MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál, 2008, 

s. 69-71. 
15

 Tamtéž, s. 96. 
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pluralismus a komentářově orientovaná žurnalistika. Novinářská profesionalizace je zde 

vyvinuta slabě, často nelze odlišit žurnalistiku od politického aktivismu. Nezávislost 

novinářské profese bývá omezena. Co se týká role státu v tomto systému, jsou zde 

výrazné zásahy ze strany státu. Stát vystupuje v nejrůznějších rolích (vlastníka, 

regulátora a donátora), a to i přesto, že často má omezenou možnost výraznějších 

zásahů.
16

 

 Severo/středoevropský neboli demokraticko-korporativistický model je 

charakteristický pro Rakousko, Belgii, Dánsko, Finsko, Německo, Nizozemsko, 

Norsko, Švédsko a Švýcarsko. Pro tyto země je společným rysem brzký rozvoj svobody 

tisku a novinářského průmyslu, v důsledku čehož se rozmohl tisk masový. Typickým 

znakem, který se objevuje, je to, že jednotlivá periodika nejsou tzv. nezávislá, ale jsou 

spojena s určitými zájmovými skupinami, ať už se jedná o politické strany či nejrůznější 

organizace. V minulosti vedle sebe existovala média veřejná a média komerční. Zlom 

nastal v 70. letech minulého století, kdy se veřejná média začala upozaďovat. Vyskytuje 

se zde intenzivní politický paralelismus a silná tradice komentářově zaměřené 

žurnalistiky. Tento model se vyznačuje taktéž pokročilým novinářským 

profesionalismem na velmi vysoké úrovni. Média byla chápána jako společenské 

instituce, za které nese odpovědnost stát. Ve výše uvedených zemích sice existuje 

svoboda tisku, ale je významným způsobem ovlivňována ze strany státu. Existují zde 

vedle sebe často média s vlastnostmi, která by z logického pohledu vedle sebe existovat 

neměla, naopak by se měla vylučovat. Zásahy státu jsou velmi silné, ale se zachováním 

ochrany svobody projevu. Dále je zde silná tradice vysílání veřejné služby a podpory 

médií, přímé i nepřímé.
17

 

Posledním z modelů je severoatlantický neboli liberální model. Tento model se 

převážně vyskytuje ve Spojených státech amerických, Velké Británii, Irsku a Kanadě. 

Stejně jako pro demokraticko-korporativistický model je pro něj charakteristický brzký 

rozvoj svobody tisku a masový náklad tisku. Oproti demokraticko-korporativistickým 

společnostem ale nejsou náklady deníků nyní tak vysoké. Převládá zde komerční tisk. 

Politický paralelismus není silný a převážně se vyskytuje vnitřní pluralita, s výjimkou 

vysoce stranického tisku v Británii. Dále je zde poměrně vysoká novinářská 

profesionalizace, a to i přesto že chybí formální organizovanost. Převažující je zde 
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 HALLIN, Daniel C.; MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál, 2008, 

s. 97, 102, 160. 
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informačně zaměřená žurnalistika se silnější komentářovou tradicí v Británii. Stát má 

značně omezenou roli v těchto zemích, nejvíce se to projevuje ve Spojených státech 

amerických. V Irsku a Kanadě je role státu posílena strachem o udržení národní kultury. 

V Británii posiluje zase jeho roli vysílání veřejné služby a regulace komerčního 

vysílání. Obecně je v těchto zemích tradice silné role trhu a omezené role státu. V těchto 

zemích došlo k rozvoji trhu a liberální ideologie, kdy v oblasti médií to mělo za 

následek prosazení liberální teorie svobodného tisku.
18

  

1.4 Mediální systém ČR 

 V rámci představení těchto tří systémů samozřejmě vyvstává otázka, kam zařadit 

Českou republiku. Autoři uvádějí, že dané tři modely zahrnují skupiny geograficky 

blízkých zemí, které pojí historie a společná kultura. Z této úvahy by pak vyplývalo, že 

český mediální systém bude mít blízko k systémům Rakouska a Německa, se kterými 

nás pojí společný historický a kulturní vývoj, a bude se tak řadit mezi země s modelem 

demokraticko-korporativistickým neboli severo/středoevropským.
19

 Nicméně vývoj 

našeho mediálního systému změnila situace po druhé světové válce, kdy se tehdejší 

Československo dostalo do područí Sovětského svazu, což zanechalo na našem 

mediálním systému výrazný odkaz. V této době byla média využívána k 

ovlivňování veřejného mínění a byla kontrolována státem. Pro státy, které si jako my 

prošly během 20. století nedemokratickým režimem, je příznačný model středomořský 

neboli model polarizovaného pluralismu. Proto když se snažíme zařadit český mediální 

systém, musíme zohlednit několik skutečností. První z nich je fakt, že vývoj médií do 

roku 1938 měl za následek vznik modelu s demokraticko-korporativistickými rysy, 

nicméně tento vývoj byl poznamenán druhou světovou válkou a následně rokem 1948. 

Další skutečností, na kterou nesmíme zapomenout, je fakt, že změna postavení médií po 

roce 1989 probíhala pod narůstajícím vlivem liberálního modelu. Právě tento model 

doposud převládající v zemích západní Evropy se stal předlohou pro země, které 

procházely procesem demokratizace.
20

  

 Trampota a Jirák se pokusili charakterizovat systém českých médií na základě 

několika ukazatelů, které využívali Hallin a Mancini. Jako první si zvolili vývoj 
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mediálních trhů, kdy porovnali výši nákladu tisku přepočteného na tisíc obyvatel 

v České republice s jednotlivými modely a zařadili náš mediální systém mezi model 

polarizovaného pluralismu na jedné straně, a další dva modely na druhé straně. Dále 

porovnali genderové rozložení čtenářů, kdy česká média zařadili mezi liberální model a 

model demokraticko-korporativistický, ke kterému jsou ale česká média blíž. Co se týká 

politického paralelismu, je možné u českých médií vypozorovat tendence přiklánění se 

k určitým politickým stranám, což lze ilustrovat na volbě témat nebo nerovnou šancí 

přístupu osobností z odlišných zájmových skupin do jejich obsahu, čímž má náš model 

opět blíže k demokraticko-korporativistickému modelu. Z hlediska pluralismu se podle 

Trampoty a Jiráka jedná o interní pluralismus, který je také typický pro demokraticko-

korporativistický model.
21

  

1.4.1 Transformace českých médií 

Devadesátá léta 20. století se nesla v duchu velkých změn, které měly dopad i na 

samotná média a jejich právní a ekonomické postavení. Změna právního kontextu 

souvisela především s obnovou ústavních základů pluralitní demokracie a obnovou 

základních politických práv, tedy i práva na svobodu projevu. Bezprostředně po 

událostech v listopadu 1989 došlo ke změně obsahového ladění médií a zpřetrhalo se 

jejich spojení se státem.
22

 „Nástup liberálně demokratického režimu s tržními vztahy, 

dominujícím soukromým vlastnictvím a neoliberálním hodnotovým rámcem znamenal 

přechod z autoritářského modelu řízení médií sloužících především propagandistickým 

a ideově osvětových cílům předlistopadového režimu k systému, v němž mají masová 

média být především institucí svobody projevu a fórem (veřejným prostorem) sloužícím 

k diskusím o věcech veřejného zájmu, ale také – a směrem k současnosti stále zřetelněji 

– oblasti spokojeného podnikání poskytující zábavu a rozptýlení.“
23

 V první řadě bylo 

nezbytné osamostatnit média od státu a stanovit pravidla pro jejich nové ekonomické a 

právní postavení ve společnosti. Hlavním řešením nastalé situace byla privatizace, která 

umožnila vstup soukromých vlastníků do oblasti médií, přičemž ta se tak stala 

předmětem jejich podnikání. K této změně došlo ve všech tištěných médiích a ve 

většině vysílacích médií. Vedle nově vzniklých soukromých vysílacích médií byla po 
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vzoru západoevropských zemí vytvořena i média veřejné služby. Stalo se tak 

odstátněním Československého rozhlasu, Československé televize a České tiskové 

kanceláře. Toto dalo vzniknout duálnímu systému médií, tedy systému, kde vedle sebe 

existují média v soukromém vlastnictví a média veřejné služby.
24

   

1.4.2 Změna legislativy po roce 1989 

 K vytvoření nového systému médií bylo zapotřebí změnit legislativu nebo 

vytvořit zcela novou. Nedlouho po sametové revoluci, již 29. listopadu, došlo ke změně 

Ústavy ČR, kdy článek 4, týkající se vedoucí úlohy KSČ, byl vypuštěn. Dále byly 

přijaty zákony, které se vztahovaly k volbě prezidenta, byl stanoven postup při 

nahrazování poslanců, kteří již neměli důvěru voličů, došlo ke změně názvu státu a byl 

zřízen Ústavní soud ČR.
25

 V roce 1991 došlo ke schválení ústavního zákona č. 23/1991 

Sb., Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina), která byla se vznikem 

samostatné České republiky přejata do našeho právního řádu. 

 V rámci zákonné úrovně byla prvním krokem změna preambule zákona č. 

81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, 

kdy došlo k vypuštění ustanovení zakotvujícího vedoucí úlohu KSČ. Pro právní úpravu 

mediální oblasti byl zlomový rok 1991, neboť došlo k přijetí mnoha klíčových zákonů. 

V první řadě se jednalo o zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, který dovoloval získání licence k vysílání právnickým i fyzickým 

osobám, dále neomezoval, zda žadatelé mají být čeští nebo zahraniční. Dále byly 

vydány zákony, které regulují veřejnoprávní rozhlas a televizi, jedná se o zákon 

č. 483/1991 Sb., o České televizi a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. V této 

legislativní vlně se zákonodárci soustředili pouze na vysílací média, tiskový zákon byl 

přijat až v roce 2000, konkrétně se jednalo o zákon č. 46/2000 Sb., o právech a 

povinnostech při vydávání periodického tisku.
26

 Všechny výše zmíněné zákony byly 

několikrát novelizovány a některé byly vydány zcela nově, především zákon č. 

231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.   

                                                 
24

 BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějin českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 368. 
25

 Přijata byla nová “socialistická“ Ústava ČSSR. [online]. 11.07.2010. [cit. 04.02.2015]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kalendarium/95451-prijata-byla-nova-socialisticka-ustava-

cssr/?mobileRedirect=off; TRAMPOTA, Tomáš. Základní kontury transformace českého mediálního 

systému po roce 1989. In: TRAMPOTA, Tomáš (ed.). Česká média a Evropská unie: 20 let 

smazávání hranic. Soubor vědeckých prací. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2009, s. 34.   
26

 BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějin českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha:Grada, 2011, s. 369 – 370. 
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1.4.3 Duální systém v ČR 

 Jedná se o „mediální systém, v němž vedle sebe v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání existují média soukromá a média veřejné služby“
27

.  

 Zástupci médií veřejné služby jsou v České republice Česká televize, Český 

rozhlas a Česká tisková kancelář. Úkolem veřejnoprávního vysílání je zajištění 

společenských, kulturních a sociálních potřeb společnosti. Jak Česká televize, tak Český 

rozhlas jsou provozovateli ze zákona a jsou nezávislí na státu.
28

 Základním zdrojem 

příjmů médií veřejné služby jsou koncesionářské poplatky, což je částka, kterou je 

člověk povinen zaplatit za to, že vlastní televizní nebo rozhlasový přijímač. Mimo 

koncesionářských poplatků získávají finance i z příjmů z reklamy, ze své podnikatelské 

činnosti a od sponzorů.
29

 

 Naproti tomu soukromá média, někdy označována jako média komerční, mají za 

hlavní cíl zisk. Jejich význam je značný, neboť se velkou měrou podílejí na formování 

veřejného mínění. Jejich základním zdrojem financí jsou příjmy z reklamy. Tento 

způsob financování se odráží v jejich ekonomické, politické, organizační i redakční 

autonomii. Míra této autonomie je odvozena od zájmů a požadavků inzerentů, toto se 

v médiích projevuje jako tzv. komercializace, což znamená, že obsah médií je 

přizpůsoben tomu, aby získal co nejvíce příjemců. Role jako estetická, umělecká, 

vzdělávací nebo osvětová jsou zde opomíjeny.
30

 

1.5 Svoboda projevu a ochrana osobnosti  

Média v dnešní společnosti hrají velmi důležitou roli a mají potenciál výrazným 

způsobem ovlivnit veřejné mínění, společenské dění, poměry ve státě, ale také životy 

lidí. Ze strany médií může dojít k citelnému zásahu do osobnostních práv, který může 

danou osobu výrazně postihnout. Proto, aby k takovým zásahům nedocházelo, je 

nezbytné právně regulovat činnost médií.  

Mediální právo je odvětvím práva, které není pokládáno za samostatné a 

specifické, ale za mezioborové odvětví, tedy obsahuje normy práva z různých právních 

odvětví. Mediální právo není kodifikováno, to znamená, že se skládá z norem, které 

                                                 
27

 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 247.  
28

 Rozhlasové a televizní vysílání v ČR. [online]. [cit. 07.02.2015]. Dostupné z: 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=357; Veřejnoprávní vysílání. [online]. [cit. 07.02.2015]. 

Dostupné z: http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/verejnopravni-

vysilani-81273/. 
29

  JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009, s. 163. 
30

 Tamtéž. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=357
http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/verejnopravni-vysilani-81273/
http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/verejnopravni-vysilani-81273/
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jsou obsaženy v různých právních předpisech. Základními prameny mediálního práva 

jsou Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Evropská úmluva o ochraně lidských 

práv a na ně navazující právní předpisy. Mediální právo se zabývá formou masové 

komunikace, dále také institucemi, které tuto masovou komunikaci produkují a 

rozšiřují. Mimo to se ale mediální právo zabývá obsahem sdělení určených veřejnosti. 

Kdy důležitými pojmy souvisejícími s obsahem sdělení jsou svoboda projevu a ochrana 

osobnosti. 
31

 

 Ochrana svobody projevu je v dnešní době obsažena v ústavě každého 

demokratického státu. V České republice je garantována čl. 17 Listiny, kde je v odst. 1 

stanoveno, že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny, a v odst. 2 je 

stanoveno, jakým způsobem mohou být názory vyjadřovány, a to slovem, písmem, 

tiskem, obrazem nebo jiným způsobem. Dále je stanoveno, že každý má právo 

svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice 

státu. Kromě garance na ústavní úrovni je toto právo upraveno i v mezinárodních 

dokumentech, mám na mysli především Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv 

(dále jen jako Evropská úmluva), která byla vydána v rámci Rady Evropy, a která v čl. 

10 říká, že „Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat 

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

a bez ohledu na hranice.“
32

 Dále ale uvádí, že toto právo nebrání státům požadovat 

vydávání licencí pro rozhlasové, televizní nebo filmové společnosti. Dodržováním 

Evropské úmluvy se zabývá Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.
33

 

Listina i Evropská úmluva stanoví podmínky, za kterých je možné toto právo 

omezit. Především se jedná o zásadu legality, která se vyskytuje jak v Listině (čl. 17 

odst. 4), tak v Evropské úmluvě (čl. 10 odst. 2), a znamená, že toto právo může být 

omezeno pouze zákonem. Další uplatňovanou zásadou je zásada legitimity, která 

stanoví podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné vydat zákon, který by 

omezoval svobodu projevu. Podle Listiny tak může nastat, pokud se jedná o ochranu 

práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost nebo ochranu veřejného 

zdraví a mravnosti. Obdobnou úpravu můžeme naleznout i v Evropské úmluvě, která 

připouští omezení v případě zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné 

bezpečnosti, předcházení nepokojů a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany 

                                                 
31

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 7. 
32

 Evropská úmluva o ochraně lidských práv. [online]. [cit. 07.02.2015]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf.  
33

 BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010, s. 30 – 32. 
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pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací a zachování autority a 

nestrannosti soudní moci. V obou případech ale stanovují třetí podmínku, která musí být 

splněna, a to, že se musí jednat o opatření v demokratické společnosti nezbytné.
34

  

Svoboda projevu se ale může dostat do konfliktu s ostatními základními 

lidskými právy, kdy jedním z nich je ochrana osobnosti. Právo na ochranu osobnosti je 

zakotveno na ústavní úrovni v Listině (čl. 7) a na zákonné úrovni v občanském 

zákoníku (§12), tiskovém zákoně nebo zákoně o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání. Předmětem práva na ochranu osobnosti jsou nehmotné hodnoty 

lidské osobnosti. Pod tímto všeobecným osobnostním právem se skrývá velké množství 

konkrétních dílčích osobnostních práv, jako například právo na čest a lidskou 

důstojnost, soukromí, dobrou pověst nebo právo na vlastní podobu.
35

 Právo na soukromí 

je vnímáno odlišně u osob soukromých a veřejných, přičemž ty lze dále dělit na veřejně 

činné a veřejně známé. Osoby veřejně činné jsou ty, které se podílejí na výkonu veřejné 

moci. Svoboda projevu funguje jako jakási kontrola politické moci a odráží se ve 

veřejném mínění. Zásahy do jejich práv se většinou vztahují k jejich statusu nebo 

činnosti, kterou vykonávají. Druhou skupinou jsou osoby veřejně známé. Do povědomí 

veřejnosti se většinou dostávají takové osoby, které určitým způsobem vynikají v 

oborech jako je umění, sport či podnikání nebo osoby zainteresované do záležitostí 

veřejného významu, v tomto případě lze zmínit advokáty či lobbyisty. U této skupiny 

osob je nezbytné brát v potaz důležité okolnosti, například že se brání pozornosti médií 

nebo naopak ji vyhledávají, a podle toho se porušení osobnostních práv posuzuje.
36

  

Kdo se domnívá, že bylo některé z jeho práv ohroženo nebo porušeno, je 

oprávněn se domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu.
37

 V případě 

ochrany ústavních práv a základních práv a svobod (tedy svobody projevu a práva na 

ochranu osobnosti), je v konečné instanci oprávněn rozhodnout Ústavní soud ČR. 

 

 

 

                                                 
34

 MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013, s. 39 – 45. 
35

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 193 – 194. 
36

 BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010, s. 243 – 250. 
37

 čl. 36 Listiny základních práv a svobod. 
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2. Ústavní soud ČR 

2.1 Soudy v ČR 

Soudy v České republice můžeme rozdělit na obecné soudy a samostatně stojící 

Ústavní soud ČR. Obecné soudy se zabývají civilními, správními a trestními žalobami. 

Jejich soustava je tvořena okresními soudy, soudy krajskými, vrchními soudy a 

Nejvyšším soudem. Ve vztahu k médiím se obecné soudy zabývají v oblasti civilních 

žalob především ochranou osobnosti, v trestní oblasti například trestným činem 

pomluvy, neoznámením nebo nepřekažením trestného činu, úplatkářstvím a dalšími. 

Správní soudy poskytují ochranu před nezákonnými rozhodnutími nebo postupem 

orgánu veřejné moci nebo činností veřejné správy, která je vykonávána prostřednictvím 

správních orgánů. Soustava je tvořena krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem. 

Jediný správní orgán, který zasahuje svými rozhodnutími do mediální oblasti, je Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání. Účastník, například televize nebo rádio, může 

vydané rozhodnutí napadnout u správního soudu. 

Pokud je podána žaloba, zabývá se daným případem soud první instance, kterým 

je soud okresní nebo krajský. Pokud strany s vydaným rozhodnutím nesouhlasí, mohou 

podat opravný prostředek, o kterém zpravidla rozhoduje soud vyšší instance. Po 

vyčerpání opravných prostředků je strana oprávněna obrátit se na Ústavní soud ČR, a to 

v případě, že se strana domnívá, že postupem soudů byla porušena její ústavně zaručená 

práva a svobody. 

2.2 Ústavní soud ČR 

 Ústavní soud ČR je soudním orgánem ochrany ústavnosti, v čemž spočívá jeho 

výlučné postavení a nezastupitelná role v systému dělby moci, není tudíž součástí 

soustavy obecných soudů. Jeho postavení a kompetence jsou zakotveny přímo Ústavou 

České republiky. Hlavním úkolem Ústavního soudu ČR je především ochrana 

ústavnosti, dodržování základních práv a svobod a dohled nad ústavním charakterem 

výkonu státní moci. Mimo to má ale další kompetence, jako například rozhodování věcí 

volebních nebo posuzování souladu mezinárodních smluv s Ústavou.
38

 Pro moji práci je 

ale nejdůležitější jeho rozhodování o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a 

                                                 
38

 O Ústavním soudu, Postavení a pravomoci. [online]. [cit. 07.02.2015]. Dostupné z: 

http://www.usoud.cz/postaveni-a-pravomoci/; Průvodce řízením o ústavní stížnosti. [online]. [cit. 

07.02.2015]. Dostupné z: http://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti/.  
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jinému zásahu orgánu veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod 

(čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy). Je nutné mít na paměti, že Ústavní soud ČR není 

soudem nadřízeným obecným soudům, není ani soudem poslední instance. Jeho úkolem 

není přezkoumávat zákonnost nebo správnost soudních rozhodnutí, ale přezkoumává jen 

ústavnost a poskytuje tak ochranu ústavně zaručeným základním právům a svobodám.   

2.3 Ústavní stížnost 

 

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická i právnická osoba, jestliže tvrdí, že 

pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným 

zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené 

ústavním pořádkem.
39

 Ústavní stížnost lze podat do 60 dnů ode dne, kdy bylo 

účastníkovi doručeno rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který k ochraně 

jeho práv poskytuje zákon. To ale neplatí, pokud stížnost svým významem podstatně 

přesahuje vlastní zájmy stěžovatele a byla podána do jednoho roku ode dne, kdy 

k předmětné skutečnosti došlo, nebo pokud v řízení o podaném opravném prostředku 

dochází ke značným průtahům, z nichž stěžovateli vzniká nebo může vznikat vážná a 

neodvratitelná újma.
40

 V podané ústavní stížnosti musí být uvedeno, jaké základní právo 

bylo v daném případě porušeno, který orgán veřejné moci a jakým rozhodnutím nebo 

jakým zásahem tak učinil a v čem dané porušení základního práva nebo svobody 

spočívalo. Ústavní soud rozhoduje usnesením nebo nálezem. Usnesení jsou všechna 

rozhodnutí, která nejsou rozhodnutími ve věci samé, nejčastěji se jedná o odmítnutí 

ústavní stížnosti. Nálezem rozhoduje ve věci samé a vysloví, jaké ústavně zaručené 

právo nebo svoboda a jaké ustanovení ústavního zákona byly porušeny, nebo jakým 

zásahem orgánu veřejné moci k tomuto porušení došlo, dále také zruší napadané 

rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo zakáže příslušnému státnímu orgánu, aby 

v porušování práva pokračoval, a přikáže mu, pokud je to možné, aby obnovil stav před 

porušením. Všechna rozhodnutí Ústavního soudu ČR jsou zpřístupněna v elektronické 

databázi na internetu. Všechny nálezy a vybraná usnesení jsou publikovány ve Sbírce 

nálezů a usnesení Ústavního soudu, některá rozhodnutí jsou publikována i ve Sbírce 

zákonů.
41

  

                                                 
39

 § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. 
40

 § 72 odst. 3 a § 75 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů 
41

 O Ústavním soudu, Postavení a pravomoci. [online]. [cit. 07.02.2015]. Dostupné z: 

http://www.usoud.cz/postaveni-a-pravomoci/; Průvodce řízením o ústavní stížnosti. [online]. [cit. 

07.02.2015]. Dostupné z: http://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti/.   
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2.4 Judikatura v ČR 

Pojem judikatura znamená rozhodovací činnost soudů nebo výsledky této 

činnosti.
42

 Nesmí se však zaměňovat s pojmem precedent. Ten označuje soudní 

rozhodnutí v angloamerickém právním systému, kde takto vydané rozhodnutí tvoří 

samotné právo a vyplňuje mezery, kdy určitá záležitost ještě nebyla upravena. V našem 

právním řádu jsou soudní rozhodnutí aktem aplikace práva a jsou publikována ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek, Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a ve 

Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. Takto vydané rozhodnutí je sice 

bezprostředně závazné pouze pro danou věc, nicméně nižší soudy z nich často 

vycházejí, a to z důvodu samotné autority vydávajících soudů a argumentační kvality 

rozhodnutí. Na rozdíl od precedentu, kdy soudce právo vytváří, v rámci judikatury je 

pouze vykládáno a dotvářeno.
43

  

 Co se týká závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu ČR, je nutné to posoudit 

vzhledem ke konkrétnímu řízení. Podle čl. 89 odst. 2 Ústavy jsou vykonatelná 

rozhodnutí Ústavního soudu ČR závazná pro všechny orgány a osoby. Nálezy, kdy soud 

rozhoduje jako tzv. negativní zákonodárce, tedy dochází ke zrušení právních předpisů 

nebo jejich částí, jsou pramenem práva a jsou závazná pro všechny. Pokud ale soud 

rozhoduje o ústavních stížnostech fyzických nebo právnických osob, jsou závazné pro 

účastníky řízení, ale ve svém odůvodnění mohou tyto nálezy obsahovat závazný výklad 

ústavních zákonů a mezinárodních smluv, které zaručují základní lidská práva a 

svobody.
44

 Následující kapitoly jsou věnovány výkladu vybraných soudních rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

  MADAR, Zdeněk a kol. Slovník českého práva I. díl. Praha: Linde, 2002, s. 540. 
43

 HAVRÁNEK, Jaromír a kol., Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 258-262. 
44

 KLÍMA, Karel a kol. Ústavní právo, 4.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 702- 706. 
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3. Analýza rozhodnutí Ústavního soudu ČR o svobodě 

projevu a ochraně osobnosti 

Ústavní soud vychází především z judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva, který vyzdvihl „roli svobody projevu jako jednoho ze základních kamenů 

demokratické společnosti“
45

. Pokud by tato svoboda ve společnosti chyběla, nejednalo 

by se o společnost demokratickou. Přičemž ve své judikatuře Evropský soud pro lidská 

práva říká, že svoboda projevu se vztahuje „nejen pro „informace“ nebo „myšlenky“ 

přijímané příznivě či považované za neškodné či nedůležité, ale rovněž pro ty, které 

jsou nepříjemné, šokující či znepokojující: tak tomu chce pluralita, tolerance a duch 

otevřenosti, bez nichž není demokratické společnosti. Tyto principy nabývají zvláštní 

důležitosti, pokud jde o tisk. Tisk sice nesmí překračovat vymezené hranice mj. 

z důvodu ochrany dobré pověsti jiných, nicméně na něm spočívá úkol šířit informace a 

myšlenky týkající se politických záležitostí, jakož i témat z ostatních oblastí veřejného 

zájmu.“
46

 Z těchto principů vychází Ústavní soud ve svých judikátech, z nichž na 

stěžejní se podíváme níže. 

Významným rozhodnutím Ústavního soudu v oblasti ochrany svobody projevu a 

ochrany osobnosti je nález sp. zn. III. ÚS 359/96 ze dne 10. července 1997. Ústavní 

soud v tomto případě zamítl stížnost vydavatele novin Josefa Kudláčka podanou proti 

rozhodnutí obecných soudů ohledně několika článků publikovaných v jeho novinách. 

Vydavatel jimi měl podle obecných soudů ohrozit osobnost a čest Fidelise Schléeho, 

vydavatele konkurenčních novin. Jednalo se o články, ve kterých byl Fidelis Schlée 

označován za podvodníka, člověka s kriminální minulostí, a ve kterých byl obviňován 

ze čtyřmilionových daňových úniků a zaměstnávání zaměstnanců v rozporu se 

zákonem. Obecné soudy daly Schléemu za pravdu s tím, že nelze prokázat pravdivost 

těchto tvrzení, a že jako nepravdivé tvrzení ohrožují osobnost žalobce, a uložily 

Kudláčkovi nahradit nemajetkovou újmu. Kudláček považoval tato rozhodnutí za 

porušení jeho ústavně zaručených základních práv na svobodu myšlení a svobodu 

projevu a uváděl, že se jedná pouze o přiměřenou kritiku. Ústavní soud nicméně 

neshledal stížnost důvodnou a zamítl ji, neboť postup a názor obecných soudů, že 

výroky v článcích byly difamující a nelze je považovat pouze za výraz oprávněné 

kritiky, považoval za správný. Co stěžejního ale v tomto nálezu Ústavní soud judikoval, 
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je fakt, že ústavně zaručené svobody nemají absolutní platnost, jejich rozsah je 

omezený, a to jednak zákonem, ale především jinými právy, vycházejícími z ústavního 

pořádku nebo zákonů.
47

 Ústavní soud uvedl, že „vybočí-li publikovaný názor z mezí 

v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, ztrácí charakter 

korektního úsudku (zprávy, komentáře) a jako takový se zpravidla ocitá již mimo meze 

ústavní ochrany.“
48

 Jak uvádí Bartoň, v případě kritéria uznávaných pravidel slušnosti 

se jedná o vágní pojem a celkem nepředvídatelný, jeho použití bude možné v případě 

výrazných překročení mezí, ne jako obecné pravidlo.
49

 Dále je důležité, že „za 

oprávněnou lze pokládat jen takovou kritiku, která je přiměřená co do obsahu a formy, 

vychází z pravdivých podkladů a nevybočuje z hranic nutných k dosažení svého 

účelu.“
50

 V tomto konkrétním případě tedy články nevybočovaly z mezí ústavní ochrany 

svým obsahem, ale formou, jakou byly informace podávány. Ústavní soud tedy jasně 

řekl, že zásadní pro rozhodování přípustnosti kritiky je nejen obsah, ale i forma.  

Další významné rozhodnutí na sebe nenechalo dlouho čekat. Ústavní soud vydal 

dne 10. února 1997 nález sp. zn. II. ÚS 357/96, kterým vyhověl stížnosti na ochranu 

svobody projevu. Stěžovatel, vydavatel novin, se domáhal zrušení rozhodnutí obecných 

soudů, podle kterých byl povinen uveřejnit omluvu za výrok, který byl o Martinu 

Stránském uveřejněn v jeho novinách. Martin Stránský se u obecných soudů domáhal 

omluvy a náhrady nemajetkové újmy za výrok Michala Novotného uveřejněný v článku 

„Čeští spisovatelé – doba temna, rok nula“. Jednalo se o několik výroků, se kterými si 

obecné soudy poradily, a Ústavní soud se tak zabýval pouze výrokem „Netroufám si 

tvrdit, co si dr. Stránský představuje pod pojmem kultura.“ Obecné soudy ohledně 

tohoto výroku dovodily, že čest Stránského byla dotčena, a že tímto byla snížena jeho 

vážnost, a uložily vydavateli uveřejnit v tisku omluvu. Co se týká náhrady za 

nemajetkovou újmu, obecné soudy dospěly k závěru, že dostatečnou náhradou je 

omluva a není zapotřebí finanční náhrady. Uvedený výrok byl vyjádřením kritického 

postoje Michala Novotného, a to polemickým způsobem, což je právě ta rozhodující 

skutečnost, díky které se podle Ústavního soudu nejedná o zásah do ochrany 

osobnosti.
51

 Dále je zajímavý postoj Ústavního soudu k nepravdivým tvrzením, neboť 

přestože některé informace v článku nebyly pravdivé a nebyl tedy naplněn požadavek 
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pravdivosti údaje pro možnost uveřejnění kritiky, Ústavní soud uvedl, „že u tak 

významného základního práva jako je právo na svobodu projevu, nelze přistoupit na 

odpovědnost za pravdivost všech údajů, obsažených v článku, tvořeného formou otázek 

a odpovědí, dokonce včetně odpovědnosti za nadpis, pokud stěžovatel, nejsa autorem, 

výslovně svůj polemický výrok jen na některé skutečnosti, navíc pak v dané věci 

prokázané za pravdivé, a to v celém rozsahu.“
52

 V závěru nálezu Ústavní soud uvádí, že 

právo na svobodu projevu je rovno, stojí na stejné úrovni, jako právo na ochranu 

osobnosti. Zajímavá je reakce Petra Placáka v Lidových novinách, kde se nad tímto 

rozhodnutím pozastavuje s velmi kritickým postojem k českému soudnictví. Vítá, že 

Ústavní soud napravil nesprávné rozhodnutí obecných soudů a oceňuje přínos tohoto 

nálezu ve vztahu ke svobodě slova v mediích. Kritizuje obecné soudy, uvádí „Za stavu, 

v němž se současná česká justice nachází, skoro aby se jeden bál otevřít pusu. Ústavní 

soud naštěstí rozsudek zrušil s poukazem na to, že daný způsob polemiky vylučuje 

zásah do práv osobnosti. Opravdu není justice schopna už na nižší úrovni rozlišit mezi 

urážkou a základním stavebním kamenem demokratické společnosti, jakým je svoboda 

projevu?“
53

  

Přestože se Ústavní soud ve výše uvedených nálezech zabýval vztahem ochrany 

osobnosti a svobody projevu, nevytyčil mezi nimi jasné hranice, ale ponechal ji na 

posouzení soudu v konkrétním případě. Ústavní soud v nálezu sp. zn. IV. ÚS 146/04 ze 

dne 4. dubna 2005 konstatoval, že „při střetu základních práv, která stojí na stejné 

úrovni, bude vždy věcí nezávislých soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem každého 

jednotlivého případu pečlivě zvážily, zda jednomu ze střetnuvších se práv nebyla 

nedůvodně dána přednost před právem druhým.“
54

   

Další spor, který byl Ústavní soud nucen řešit, byla ústavní stížnost týkající se 

komunistické minulosti pana Petra Dudeška. Dudešek se u obecných soudů domáhal 

ochrany osobnosti, neboť v článku byly podle jeho názoru uveřejněny nepravdivé 

informace, které ho citelně zasáhly, a to že za zastavení jeho trestního stíhání 

v minulosti vděčí stykům s vedením KV KSČ a KNV. Obecné soudy daly Petru 

Dudeškovi za pravdu, neboť článek skutečně obsahoval nepravdivé informace, o které 

se opírala kritika a odsuzování Petra Dudeška. Obecné soudy vycházely z rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, podle něhož „použití kritiky, ironizování, odsuzování a zavrhování 
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jednání nebo činnosti fyzické osoby, opírající se o okolnosti, o nichž je sdělován 

nepravdivý údaj, představuje zpravidla citelný neoprávněný zásah do práva fyzické 

osoby na ochranu její osobnosti.“
55

 Autoři článku novináři Jan Král a Marek Stoniš se 

nicméně hájili tím, že tyto informace byly převzaté. Přesto odvolací soud řekl, že mají 

objektivní odpovědnost za takový zásah do osobnostního práva, přičemž to, že 

informace převzali, je bezvýznamné. Dále odvolací soud nevzal v potaz obhajobu, že se 

jedná o právo na kritiku, protože podle jeho názoru má být kritika dovolená a 

přiměřená, ale především se musí opírat o pravdivé informace. Ústavní soud se k této 

problematice postavil tak, že „k zásahu do práva na ochranu osobnosti sice zásadně 

může dojít i objektivně, tedy s vyloučením zavinění narušitele práva, nicméně každé 

zveřejnění nepravdivého údaje nemusí automaticky znamenat neoprávněný zásah do 

osobnostních práv; takový zásah je dán pouze tehdy, (1.) jestliže existuje mezi zásahem 

a porušením osobnostní sféry příčinná souvislost a (2.) jestliže tento zásah v konkrétním 

případě přesáhl určitou přípustnou intenzitu takovou měrou, kterou již v demokratické 

společnosti tolerovat nelze.“
56

 Tedy Ústavní soud zde zavedl dvě podmínky pro určení 

toho, zda došlo k narušení ochrany osobnosti, a to příčinnou souvislost a přesáhnutí 

míry. Pokud nejsou tyto dvě podmínky splněny, nezasáhne ani zveřejněná nepravdivá 

informace do osobnostní sféry. Dále soud v souvislosti s tímto článkem, který se skládal 

z pravdivých i nepravdivých údajů převzatých z různých zdrojů, judikoval, že je třeba 

brát v úvahu povahu periodického tisku, kdy jsou novináři často s ohledem na rozsah 

příspěvků a zájem čtenářů nuceni zjednodušovat některá sdělení. Není tedy podle 

Ústavního soudu možné trvat na naprosté přesnosti skutkových tvrzení, neboť se jedná o 

nesplnitelný úkol. Nezbytné je ale celkové vyznění předkládaných údajů, které musí být 

shodné s pravdou. V tomto případě tedy Ústavní soud dospěl k závěru, že zde nebyly 

naplněny podmínky omezení svobody projevu, jak rozhodly obecné soudy, a tak 

napadané rozsudky zrušil.
57

 Překvapivý je závěr Jeleny Hankové, která v článku pro 

Strategii dovodila z tohoto judikátu takový závěr, že „právo na svobodu projevu je 

nadřazeno nad právem na zachování cti a důstojnosti.“
58

 Takové jednoznačné vyvození 

závěru je sporné, je nutné toto posoudit vždy v konkrétním případě, což můžeme vidět i 

v ostatních rozhodnutích Ústavního soudu, který ne vždy dává přednost svobodě 
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projevu. Hanková nicméně v tomto případě považuje Ústavní soud jako ochranu 

svobody projevu a jeho úlohu ve vztahu k médiím a svobodě projevu vnímá velmi 

pozitivně.  

Nyní se podíváme na mediálně známý případ, jedná se o spor Jan Rejžek vs. 

Helena Vondráčková. Předmětem sporu byl článek v Lidových novinách pod názvem 

„Dívčí válka – jsou české zpěvačky ještě vůbec zpěvačky? Nejsou to už jen nalíčené 

tváře z obálek?“ uveřejněný dne 6. října 2000. Jednalo se o kritický článek o poměrech 

v české populární hudbě, kdy je kritizováno především to, že českou populární hudbu 

ovládá dlouhodobě osm zpěvaček, a ty mezi sebe nepustí nové. Dále Rejžek v článku 

uvedl, že český showbyznys vypadá, jako by zde fungovala opoziční smlouva, a mnoho 

dalších výroků. Ústavní soud se nicméně zabýval konkrétně pouze jedním z výroků 

kritika Jana Rejžka o Heleně Vondráčkové, a to výrokem „Můžeme se na ni dívat 

několika způsoby – i jako na osobu, která se jako jiné a jiní z pop-music zapletla 

s minulým režimem. Jenže jí se zřejmě podařilo neztratit kontakt na mafiány, kteří ji 

v sedmdesátých a osmdesátých letech tlačili do rádií, do televize, na desky. Teď slavila 

come back v Polsku, ba dokonce s Gottem v Carnegie Hall. Velmi dojemné zpívat pro 

podezřelého Šloufova kámoše Čechoameričana Jedličku.“
59

 Reakce ze strany Heleny 

Vondráčkové na sebe nenechala dlouho čekat, pár dní po tomto článku se v tisku 

objevila její odpověď pod názvem „Měla jsem snad emigrovat? Helena Vondráčková 35 

let na vrcholu“, ve které popřela styky s mafií a podpis Anticharty. Jan Rejžek opět 

reagoval v Lidových novinách „Ach, ta Helenčina paměť!“. Výměna názorů 

prostřednictvím novin dále pokračovala články „Nejsem lhářka“ a „Další Helenin 

neplatný pokus“. Poté se Helena Vondráčková obrátila na soud, kdy v žalobě 

požadovala, aby se Jan Rejžek zdržel dalších útoků vůči ní, dále omluvu formou dopisu 

a omluvu uveřejněnou v tisku. Soud žalobu zamítl, nicméně po odvolání Heleny 

Vondráčkové odvolací soud rozsudek změnil a Janu Rejžkovi bylo uloženo omluvit se 

Heleně Vondráčkové formou osobního dopisu a v tisku. Jan Rejžek podal dovolání, 

nicméně Nejvyšší soud ho zamítl, a tak se obrátil na Ústavní soud a žádal zrušení 

rozsudků obecných soudů. Ústavní soud považoval stížnost za důvodnou, neboť obecné 

soudy nesprávně zhodnotily výrok Jana Rejžka. Obecné soudy považovaly výrok 

„zřejmě podařilo neztratit kontakt na mafiány, kteří ji v sedmdesátých a osmdesátých 

letech tlačili do rádií, do televize, na desky“ za tvrzení skutečnosti. Ústavní soud ale 
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tento výrok považuje za hodnotový soud, rozdíl mezi nimi bude blíže vymezen 

v analýze následujícího judikátu. V tomto případě Ústavní soud stanovil, že není možné 

vycházet jen z jedné nebo dvou vět, ale je nezbytné pohlížet na výroky v kontextu 

celého článku.
60

 Dále Ústavní soud v tomto judikátu uvedl, že „veřejně šířená 

stanoviska by zásadně neměla vybočit z mezí v demokratické společnosti obecně 

uznávaných pravidel slušnosti“
61

, toto ale nelze chápat tak, že polemická, šokující, 

urážející, kontroverzní tvrzení nemohou být chráněna pro svobodu projevu, neboť 

svoboda projevu je pokládána za „jeden z nejdůležitějších základů demokratické 

společnosti a jednu z hlavních podmínek pokroku a rozvoje každého jednotlivce.“
62

 

Ústavní soud kromě nesprávného posouzení výroku jako skutkového tvrzení vyčítal 

obecným soudů i skutečnost, že nedostatečně zhodnotily postavení Heleny 

Vondráčkové. Ústavní soud se zde zabývá i otázkou mediálních hvězd, nejenom 

veřejnými činiteli. Do kategorie mediálních hvězd patří především umělci, sportovci, 

výtvarníci, ale i profesionální celebrity, které se zviditelnily díky bulvárním médiím. 

Podle Ústavního soudu „lze obecně konstatovat, že osoby veřejně činné, tedy politici, 

veřejní činitelé, mediální hvězdy aj. musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní 

občané.“
63

 A to z toho důvodu, že se tím podporuje veřejná diskuze a svobodné utváření 

názorů. Osoby veřejně činné mají díky přístupu do médií možnost snadněji se bránit a 

vyvrátit tak nesprávné nebo zavádějící informace, které o nich byly zveřejněny. Přesně 

to jsme viděli v tomto případě, kdy Helena Vondráčková reagovala na daný článek 

v tisku. Ochrana dobrého jména veřejných osob je uplatňována v menší míře než 

ochrana ostatních osob, neboť ty mají omezenější možnosti obrany. Ústavní soud 

vyhověl Janu Rejžkovi a rozhodnutí obecných soudů zrušil. 

Po tomto nálezu se strhla diskuse ohledně veřejně známých osobností. Někteří 

nesouhlasili s výrokem soudu, že veřejně známé osobnosti musí snášet vyšší míru 

kritiky. Například Adam Drda, analytik BBC, napsal „Zpěvák není politik, ale normální 

občan, který dělá svou práci. Není vůbec žádný důvod, proč by měl snášet kritické texty 

lépe, než ostatní. A naopak, není důvod, proč by ostatní – učitelé, vědci, spisovatelé, 

lékaři atd. – měli snášet kritiku hůř, než zpěváci. Ve svobodné společnosti by si prostě 

měl každý zvyknout, že s jeho činy může druhý v médiích polemizovat, a že smysluplná 
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reakce na polemiku je odpověď, nikoli žaloba.“
64

 Stejně tak na dané rozhodnutí reaguje 

Štěpán Kotrba, který píše o nerovnosti občanů před zákonem. Na jeho vyjádření reaguje 

Jan Čulík, když uvádí, že „rozhodnutí Ústavního soudu je správné i v případě celebrit. 

Celebrity využívají médií k prosazování své “slávy“ za komerčním účelem. Kdo s médii 

zachází, ten s nimi schází. Celebrita, která využívá médií pro komerční účely, nemůže 

doufat, že ji budou sdělovací prostředky šanovat.“
65

 Dále na jeho článek reaguje i 

mluvčí Ústavního soudu a uvádí, že na tomto je dlouhodobě postavena i judikatura 

Evropského soudu pro lidská práva, přičemž podle něj „mluví o nerovnosti tam, kde 

naopak soudní rozhodnutí vyrovnávají rozdíly mezi reálnými možnostmi lidí veřejně 

neznámých a známých. … Lidé bez přístupu k médiím, jichž je naprostá většina, mají a 

musí mít silnější ochranu proti potencionálně infamujícím tvrzením, než ti, kteří mohou 

snadno sdělit nejširšímu publiku svůj názor na cokoliv a na kohokoliv. Nerespektování 

tohoto principu by bylo zavírání očí před realitou.“
66

 Vzhledem k tomu, jaká diskuze se 

nad tímto tématem otevřela, je vidět, že Ústavní soud vyřešil důležitou otázku týkající 

se ochrany osobnosti celebrit, se kterou se především bulvární média setkávají denně.  

Významný nález z pohledu rozlišení skutkového tvrzení a hodnotového soudu je 

nález sp. zn. IV. 146/04 ze dne 4. dubna 2005. Ing. Miroslav Šlouf podal u obecných 

soudů žalobu o ochranu osobnosti a požadoval po stěžovatelce, vydavatelce týdeníku 

Respekt, uveřejnění omluvy. Jednalo se o několik výroků v článcích „Všichni 

premiérovi gangsteři“ a „Mario z hotelu Marriot“, v rámci kterých byla otištěna i 

karikatura Šloufa, znázorňujícího jej jako hledaného zločince z plakátů na Divokém 

západě. Obecný soud dal Šloufovi za pravdu, nicméně vydavatelka se odvolala a 

následně podala stížnost k Ústavnímu soudu mimo jiné pro zásah do jejího práva na 

svobodu projevu. Ústavní soud v tomto judikátu především vymezil pojmy skutkové 

tvrzení a hodnotový soud. Hlavním kritériem pro hodnocení přiměřenosti výroku musí 

být posouzení toho, zda hovoříme o skutkovém tvrzení vyjadřujícím realitu, nebo o 

hodnotícím soudu odrážejícím vlastní názor autora. Každé z těchto skupin totiž musíme 

přiřadit jiné vlastnosti. Skutkové tvrzení musí vykazovat prvky objektivní reality a musí 

být možné jej verifikovat a dokázat. Platí, že pravdivá informace, která nezkresluje 
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realitu nebo není příliš intimní, nemůže zasáhnout do sféry ochrany osobnosti. 

Hodnotící soud je naopak subjektivní, vyjadřující postoj, který nemusí být založen na 

objektivní skutečnosti, ale právě na subjektivních autorových názorech. Hodnotící soud 

není možné dokázat, protože se jedná o vnitřní přesvědčení hodnotitele. Je nezbytné ale 

posoudit, zda se zakládá na pravdě a jestli je forma prezentace odpovídající, a zda 

účelem kritiky je pouze útok na danou osobu nebo kritika doprovází objektivní výroky. 

Dále se v tomto nálezu Ústavní soud opět zabýval otázkou veřejně známých osob 

tentokrát ve vztahu ke skutkovým tvrzením a hodnotícím soudům, kdy jejich hodnocení 

je v otázce veřejně známých osob volnější. A to z toho důvodu, že osoba, která 

vstoupila na veřejnou scénu, musí očekávat zájem ze strany veřejnosti, a to jak 

v profesní oblasti, tak i v oblasti soukromého života. Veřejnost má podle Ústavního 

soudu právo vědět informace o osobě, která spravuje veřejné záležitosti, a to z důvodu 

posouzení odborných i morálních schopností zastávat tuto funkci.
67

 Nicméně 

v souvislosti s tím Ústavní soud říká, že „prezentace těchto údajů a jejich případná 

kritika však musí souviset s veřejnou činností, kterou daná osoba vykonává … hranice 

přijatelné kritiky jsou adekvátně širší u politiků než u soukromé osoby … politik 

nevyhnutelně a vědomě předkládá novinářům a široké veřejnosti ke kontrole každé své 

slovo a čin, a proto musí projevit vyšší stupeň tolerance.“
68

 Dále se v tomto nálezu 

Ústavní soud dotkl i otázky karikatury, kdy uvedl, že „náleží do podmnožiny 

hodnotících soudů, jedná se o jiný způsob kritiky, jež svým terčem činí určitý 

charakterový rys, tělesnou vlastnost, čin konkrétní karikované osoby, na který pomocí 

ironie a nadsázky upozorňuje a tímto způsobem kritizuje. Umění karikatury není v tom 

být přiměřený a nestranný, ale právě v tom, že je ostrý a jednostranný. … Pro karikaturu 

je typické, že zveličuje, přehání a ironizuje… vhledem k tomu, že karikatura používá 

výrazových prostředků sobě vlastních, je třeba způsob, jímž se vyjadřuje, nahlížet 

shovívavěji, nelze však připustit, aby zcela zjevně přesáhla meze přiměřenosti v poměru 

ke sledovanému cíli kritiky.“
69

 

Překvapivě se objevily názory novinářů, kteří nepřivítali ochranu svobody 

projevu, která jim tímto rozhodnutím byla poskytnuta, například Žantovský se postavil 

na stranu zodpovědnosti. Obě výše uvedená rozhodnutí, tedy případ Ing. Miroslava 

Šloufa a případ Rejžek vs. Vondráčková, jsou podle něj přelomová, neboť „Ústavní 
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soud vyvolal zlého džina z láhve, když prohlásil, že mediální výkřiky o gangsterech a 

mafiánech spadají do sféry hodnocení, a tedy svobody slova. Důsledkem bude ještě 

nižší kultura, o níž už tak jako tak mnozí říkají, že v médiích a mezi lidmi obecně chybí. 

A konečným důsledkem bude, že slovo ztratí poslední špetku své ceny. Bude jedno, co 

kdo o kom říká, protože za svá slova nikdo neponese žádnou odpovědnost. Pak ta slova 

ale ztratí váhu a smysl. A nejen slova hloupá a nepravdivá, ale i slova pravdivá a 

potřebná. A to je mimo jiné začátek konce žurnalistiky.“
70

 

Dalším zajímavým judikátem je rozhodnutí Ústavního soudu ve sporu novináře 

Ivana Breziny a tehdejšího předsedy vlády Miloše Zemana, kdy si tyto postavy 

vyměnily obvyklé role. Zeman opakovaně uvedl o Brezinovi několik výroků, kde ho 

obviňoval, že je zkorumpovaný novinář, a že pracoval na objednávku ČEZ v rámci 

publikování článků týkajících se dostavby Temelína. Jednalo se o výroku na půdě 

Poslanecké sněmovny, v České televizi, ve vysílání Českého rozhlasu a na tiskové 

konferenci. Co zde Ústavní soud řekl přelomového, je fakt, že novináři jsou osobami 

veřejně činnými, a že tudíž musí trpět vyšší míru kritiky. „Věcí veřejnou jsou veškeré 

agendy státních institucí, jakož i činnost osob působících ve veřejném životě, tj. např. 

činnost politiků místních i celostátních, úředníků, soudců, advokátů, …. věcí veřejnou je 

i ovšem i umění včetně novinářských aktivit a showbyznysu a dále vše, co na sebe 

upoutává veřejnou pozornost. Tyto veřejné záležitosti, resp. veřejná činnost 

jednotlivých osob mohou být veřejně posuzovány. Při kritice veřejné záležitosti 

vykonané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce, že jde o 

kritiku ústavně konformní. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace 

členů občanské společnosti ve věcech veřejných. Přitom presumpcí ústavní konformity 

je chráněn toliko hodnotící úsudek, nikoli tvrzení faktů, která v míře, v níž sloužila za 

základ kritiky, musí naopak důkazně prokazovat kritik sám.“
71

 Dále je zajímavá úvaha 

Ústavního soudu týkající se zveřejnění informace difamačního charakteru o jiné osobě. 

Je nezbytné, aby ten, kdo zveřejňuje takové informace, prokázal rozumné důvody, díky 

kterým se spoléhal na jejich pravdivost. Pokud toto neprokáže, nelze jeho chování 

považovat za rozumné a legitimní. Dále je nezbytné, aby „podnikl řádné dostupné kroky 

k ověření pravdivosti takové informace, a to v míře a intenzitě, v níž mu bylo ověření 

informace přístupné, a konečně, pokud sám neměl důvod nevěřit, že difamační 
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informace je nepravdivá.“
72

 Pokud si dotyčný neověřil její pravdivost dotazem u osoby, 

o níž se jedná, a nezveřejní spolu s ní i její vyjádření, je-li to možné, není možné takové 

zveřejňování pokládat za rozumné. Zajímavé je i vyjádření Ústavního soudu k motivu 

zveřejnění informace „Legitimitu zveřejnění informace nelze dovodit, pokud byla 

dominantně motivována touhou poškodit difamovanou osobu, pokud šiřitel sám 

informaci nevěřil nebo ji poskytl bezohledně, aniž by se řádně staral o to, zda je či není 

pravdivá.“
73

 Stěžejní část rozhodnutí spočívá ve stanovení hledisek, kterými je nutné 

podrobit difamační fakta. Jedná se o následující body:
74

 

 Závažnost obvinění. Čím závažnější je obvinění, tím více byla 

veřejnost dezinformována a difamovaná osoba poškozena, pokud 

tvrzení je nepravdivé. 

 Povaha informace a uvážení, do jaké míry je předmětný problém 

záležitostí veřejného zájmu. 

 Zdroj informace. Někteří šiřitelé informace nemají přímou znalost 

o události. Někteří mají vlastní důvody rozmělnit informaci anebo 

jsou placeni za své příběhy. 

 Status informace. Obvinění již může být předmětem vyšetřování, 

které vyžaduje ohledy. 

 Naléhavost záležitosti. Zprávy jsou často komoditou podléhající 

rychlé zkáze. 

 Zda byl žádán komentář od stěžovatele. Ten může mít informace, 

kterými jiní nedisponují nebo které nesdělili. Oslovení stěžovatele 

nemusí být vždy nutné. 

 Zda médii šířené sdělení obsahovalo podstatu události viděné 

očima stěžovatele. 

 Tón sdělení šířeného médii. Původce mediálně šířené informace 

může iniciovat diskusi nebo vyšetřování. Nemusí prezentovat 

obvinění jako sdělení faktu. 

 Okolnosti zveřejnění včetně jeho načasování. 
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Ústavní soud jednotlivá výše uvedená kritéria aplikoval na předmětný spor a dospěl 

k závěru, že Miloš Zeman svými výroky zasáhl do osobní sféry Ivana Breziny a musí se 

tedy omluvit a nahradit mu nemajetkovou újmu. 

  Důležitým rozhodnutím posledních let je nález sp. zn. I. ÚS 1586/09 ze dne 6. 

března 2012, ve kterém se Ústavní soud mimo jiné zabýval otázkou výše náhrady škody 

za nemajetkovou újmu. Jednalo se o spor bulvárního časopisu Aha! a Michala 

Viewegha. Bulvární časopis o Vieweghovi zveřejnil několik nepravdivých článků 

s titulky „Má tajnou milenku!“, „Ukázal mi své velké ořezávátko!“ nebo „Viewegh má 

rád mladé autorky“. Spolu s články byly otištěny i fotografie jeho ženy s dítětem a 

domnělé milenky. Upoutávka na dané vydání časopisu byla vysílána v reklamních 

spotech v televizi i rádiu. Obecné soudy daly Vieweghovi za pravdu a uložily povinnost 

časopisu zaplatit mu částku 200.000,-- Kč jako náhradu nemajetkové újmy. Nicméně 

Michal Viewegh nepovažoval danou částku za adekvátní a obrátil se proto na Ústavní 

soud. Dle jeho názoru jsou tyto články evidentně lživé, nejedná se ani o omyl nebo 

zkreslení informací, nebyly publikovány v dobré víře, ale jenom z důvodu přilákání co 

největšího počtu čtenářů. Tím, že byly využity jako reklama, se navíc dostaly do 

povědomí lidí, kteří ani bulvární tisk nečtou. Uváděl, že stanovení výše náhrady za 

nemajetkovou újmu má mít nejenom funkci satisfakční, ale i preventivní. Na žádost 

Michala Viewegha byla uveřejněna odpověď k těmto článkům a časopis uveřejnil 

omluvu samotnému Vieweghovi, tu ale on nepovažoval za adekvátní. Stěžejní částí 

nálezu je vyjádření se Ústavního soudu k výši náhrady za nemajetkovou újmu. Ústavní 

soud zde vyloučil pevnou, zákonem stanovenou částku, stejně tak jakoukoliv exaktní 

metodiku výpočtu nebo stanovení bodového hodnocení, na jehož základě by byla 

stanovena částka. Kdyby tak zákonodárce udělal, ti, co do takovýchto práv zasahují, by 

si spočítali rizika spojená s takovým počínáním, ale stejně tak předpokládaný výdělek. 

Stanovení výše náhrady je pouze na úvaze soudu.
75

 Nicméně pro stanovení výše částky 

je nezbytné respektovat určitá obecná kritéria, kdy „základním a určujícím hlediskem 

pro stanovení uvedených měřítek musí být hledisko závažnosti a intenzity („blízkost“) 

zásahu do práv náležících do tzv. intimní sféry soukromého života jednotlivce, 

dotýkající se samé podstaty lidství a lidské důstojnosti, který je s ohledem na její 

význam nezbytné vnímat jako zásah nejcitlivější a nezávažnější bez ohledu na 

skutečnost, zda se jedná o jednotlivce veřejně činného, známého, či nikoliv.“
76

 Co se 
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týká otázky funkce náhrady nemajetkové újmy, zda se jedná o funkci satisfakční nebo 

by se měla brát v úvahu i funkce preventivní, právní teorie a judikatura obecných soudů 

obecně uznává funkci satisfakční, tj. „přiměřeně s ohledem na všechny okolnosti 

konkrétního případu, optimálně, a tím účinně vyvážit a zmírnit nepříznivý následek 

neoprávněného zásahu, neboť nemajetková újma vzniklá porušením osobnostních práv 

se v obecném slova smyslu ani nedá „odškodnit“ a rozsah vzniklé nemajetkové újmy 

nelze ani exaktně kvalifikovat a vyčíslit, a lze za ni „jen“ poskytnout zadostiučinění 

(satisfakci)“.
77

 Část právní teorie si ale myslí, že náhrada by měla plnit funkci 

preventivně-sankční. Důležité je, že v otázce zásahu do osobnostních práv se jedná o 

objektivní odpovědnost, to znamená, že k uložení sankce není vyžadováno zavinění. 

Subjektivní prvek pak přichází v úvahu při stanovení výše náhrady. Ústavní soud 

přejímá slova K. Eliáše a říká, že „nelze opomenout, že forma a výše zadostiučinění 

sleduje účel nejen nápravný a vyrovnací, ale též individuálně odrazující a nepřímo i 

obecně předcházející podobným jiným zásahům. Odstrašující či odrazující funkce 

tohoto institutu ochrany soukromého práva společně s funkcí preventivní se projevuje 

nejen v obecné rovině nepřímo vychovávající k úctě k právům jiných lidí, ale zejména 

ve vztahu ke konkrétnímu původci zásahu, jehož má odradit od myšlenky pokračování 

v zásahu nebo od myšlenky dalšího zásahu.“
78

 Z čehož jasně plyne, že náhrada by měla 

mít i preventivní charakter, není možné, aby média kalkulovala, zda se jim vzhledem 

k předpokládané výši příjmu ze zveřejnění lži a povinnosti zaplacení nízké částky jako 

náhrady nemajetkové újmy, vyplatí toto zveřejnit. Ústavní soud se tudíž neztotožnil se 

závěry obecných soudů, předmětná rozhodnutí zrušil a vrátil zpět k novému projednání. 

 Velmi diskutovaným bylo také rozhodnutí Ústavního soudu ve sporu Marka 

Vašuta a vydavatele bulvárního časopisu Aha!. Stěžovatel, vydavatel časopisu, se 

domáhal zrušení rozhodnutí obecných soudů, které rozhodly, že zveřejněnými články 

bylo zasaženo do osobnostních práv Vašuta, a v některých případech zvlášť závažným 

způsobem, a které uložily vydavateli zaplatit herci finanční zadostiučinění ve výši 

1.000.000,-- Kč. Což je zatím nejvyšší částka, která byla soudy přiznána za zásah do 

osobnostních práv. Vydavatel podal stížnost k Ústavnímu soudu, ten nezjistil porušení 

ústavně zaručených práv a stížnost odmítl.
79
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 V těchto posledních dvou rozhodnutích je vidět nový trend v rozhodovací praxi 

soudů, kdy se míra zásahů zejména bulvárních deníků začala stupňovat a tak je 

nezbytné nastavit určité mantinely, ale hlavně stanovit tresty za zveřejňování často 

smyšlených informací pouze za účelem prodeje co nejvyššího počtu výtisků. Soudy se 

tímto řídí, jak můžeme vidět v dalších rozhodnutích soudů, například v případě Tomáše 

Töpfera, Lukáše Vaculíka nebo Ondřeje Vetchého. Jak uvádí David Klimeš nález ve 

věci Michala Viewegha „otevřel cestu k násobně vyšším odškodněním pomluvených 

než dosud. V důsledku nejspíš z gruntu změní obsah českého bulváru. Dosud totiž 

platilo, že lež prodává. To by brzy mohlo vzít za své.“
80

 Klimeš pokládá toto rozhodnutí 

za přelomové a samotný Ústavní soud jako klíčový prvek v mediálním právu, neboť 

předpokládá, že toto rozhodnutí ovlivní práci novinářů v celém jednom odvětví, 

bulvárním tisku. 
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4. Analýza ostatních důležitých rozhodnutí Ústavního 

soudu v oblasti médií 

Stěžejní okruh rozhodnutí Ústavního soudu ve vztahu k médiím se týká otázky 

střetu dvou základních práv, a to svobody projevu a ochrany osobnosti, nicméně 

Ústavní soud řešil i jiné otázky, i když v menší míře.  

V první řadě se jedná o nález ze dne 17. února 2004 sp. zn. III. ÚS 73/02 týkající 

se odpovědnosti vydavatele za publikované citace. Jednalo se o článek, jehož součástí 

byla vyjádření dalších osob, kdy jako citace je zde uvedeno, že „Jiří X. Doležal je 

fízlík“. Podle Jiřího X. Doležala jde o nepravdivé vyjádření a má nepříznivý vliv na 

jeho okolí, u veřejnosti a na jeho novinářskou práci. Soud jeho žalobu zamítl s tím, že 

sporná informace byla označena jako citace třetí osoby a tato osoba takové informace 

šířila již před vydáním článku. Odvolací soud neshledal odvolání důvodným a dovodil, 

že je nezbytné brát v úvahu, zda autorem zprávy je třetí osoba nebo pracovník 

vydavatele. Neboť podle názoru odvolacího soudu za obsahovou správnost 

publikovaného sdělení není odpovědný vydavatel, ale autor takového sdělení. Jan X. 

Doležal se tedy obrátil na Ústavní soud, kdy tvrdil, že bylo porušeno jeho právo na 

zachování jeho lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a chránění jeho jména. 

Ústavní soud v nálezu ohledně názoru odvolacího soudu uvedl, že „tento názor 

bezvýhradně nesdílí. Souhlasí s názorem účastníka, že bez dalšího nelze vždy dovodit 

odpovědnost vydavatele za tvrzený neoprávněný zásah do osobnostních práv. 

Neztotožňuje se však s jeho názorem, že je vyloučena vždy odpovědnost vydavatele 

v případě, že zpráva (článek) obsahuje citaci třetí osoby…“
81

 Ústavní soud se k otázce 

odpovědnosti vydavatele za publikování citace vyjádřil tak, že „je nezbytné, aby obecné 

soudy ve věcech odpovědnosti vydavatele … převzatá tvrzení rozlišovaly na různé 

kategorie (např. na kategorii tvrzení převzatých od zpravodajských agentur, sdělení o 

projevech státních a společenských činitelů, sdělení o činnosti orgánů veřejné moci i 

názory třetích osob apod.)“
82

. V tomto případě si Ústavní soud bere na pomoc při 

vysvětlení tohoto problému rakouskou judikaturu, kdy „Nárok na odškodnění 

nevznikne, pokud jde o: - živé vysílání v rozhlase, pokud nezanedbal redaktor 
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žurnalistickou pečlivost, - pokud jde o pravdivou reprodukci (citát) výroku třetí osoby a 

pokud vznikl převažující záměr na jeho zveřejnění.“
83

  

Druhým důležitým rozhodnutím je nález ze dne 27. září 2005 sp. zn. I. ÚS 

394/04, ve kterém Ústavní soud řešil otázku práva novináře nezveřejňovat svůj zdroj 

informací orgánům činným v trestním řízení. Stěžovatelem je nezávislý novinář, 

publicita, dokumentarista a scénárista Martin Šmok, na kterého se v rámci natáčení 

dokumentárního cyklu Mezi hvězdou a půlměsícem, kdy se závěr cyklu zabývá 

případem nevyjasněné smrti Američana Charlese Jordana v Praze v roce 1967, obrátila 

osoba, která k tomuto měla relevantní informace. Nicméně souhlasila s předáním 

informací jemu a následně prostřednictvím něho i Úřadu dokumentace a vyšetřování 

zločinů komunismu, který se případem zabýval, pouze pokud se zaváže, že v této 

souvislosti neuvede její jméno nebo totožnost. Dokumentarista jí slíbil mlčenlivost, a 

tak daná osoba poskytla nepřímé svědectví z doslechu, které bylo velmi důležité 

z hlediska dalšího zpracování látky a vyšetřování daného zločinu, proto se Martin Šmok 

obrátil na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, kde sdělil podrobný 

záznam rozhovoru a také je upozornil, že daná osoba si nepřeje osvětlit její totožnost. 

Byl na něj vyvíjen nátlak a nakonec mu byla i uložená pořádková pokuta v částce ve 

výši 40.000,-- Kč, neboť neuposlechl výzvy policejního orgánu uvést skutečnosti 

důležité pro trestní stíhání, tedy sdělit identitu osoby, která mu takové informace 

poskytla, přestože poskytl orgánům dostatek informací, na základě kterých by byly 

schopny její identitu odhalit. Ústavní soud v rámci odůvodnění uvedl stěžejní 

ustanovení tiskového zákona, který v ust. § 16 odst. 1 stanoví, že fyzická osoba nebo 

právnická osoba, která se podílela na získávání nebo zpracování informací pro 

uveřejnění nebo uveřejněných v periodickém tisku, má právo odepřít soudu, jinému 

státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu 

těchto informací. Toto samozřejmě neplatí, pokud by tímto zamlčením bylo nadržováno 

pachateli trestného činu, bylo by možné trestný čin překazit nebo v případě povinnosti 

oznámení trestného činu. Ústavní soud dále uvádí ustanovení zákona o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a Deklaraci o svobodě projevu a informací z roku 

1982. Ústavní soud v tomto nálezu uvedl, že „svobodný tisk závisí na svobodném toku 

informací od sdělovacích prostředků k čtenářům a od čtenářů ke sdělovacím 

prostředkům. Novináři v celém světě, ať již pracují pro místní nebo národní noviny, 
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nebo pro národní nebo mezinárodní televizní společnosti, běžně závisí na ne-novinářích 

kvůli přísunu informací o otázkách veřejného zájmu. Někteří jednotlivci (dále 

zmiňovaní jako zdroje) poskytují tajné nebo citlivé informace, spoléhajíce se na 

žurnalisty, že je poskytnou národnímu nebo mezinárodnímu publiku, aby dosáhli 

publicity a podnítili veřejnou diskusi. V mnoha případech je anonymita zdroje 

předběžnou podmínkou, na základě níž je informace poskytována od zdroje 

k novináři.“
84

 Důvod snahy o zachování anonymity můžeme spatřovat ve strachu o 

bezpečnost nebo pracovní místo, pokud se daná informace týká zaměstnavatele. Dále je 

důležité, že novinář má právo odmítnout sdělit jednak zdroj informace, ale i povahu 

informace, například dokumenty nebo fotografie. Ústavní soud v tomto nálezu uvádí, že 

jeho úkolem je posoudit konflikt mezi právem na ochranu zdroje a právem veřejnosti na 

informace na jedné straně, a zájmy jednotlivců nebo institucí na zveřejnění zdroje 

informací na straně druhé. Ústavní soud v takové případě používá test proporcionality a 

posuzuje, „zde je v konkrétním případě veřejný zájem na odhalení zdroje novinářovy 

informace natolik silný, že převáží i ústavní právo na svobodu projevu, jehož derivátem 

je i právo sdělovacích prostředků na utajení zdroje informace.“
85

 V tomto konkrétním 

případě dospěl soud k závěru, že nepřevažuje veřejný zájem nad právem stěžovatele na 

utajení svého zdroje informací, a proto zrušil veškerá usnesení orgánu činných 

v trestním řízení, které v tomto sporu vystupovaly.   
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Závěr 

Téma se ukázalo jako velmi přínosné, neboť odkrývá vliv Ústavního soudu na 

české mediální prostředí a samotnou práci novinářů. Ústavní soud svými rozhodnutími 

vymezil hranici výkonu práva na svobodu projevu a práva na informace, jelikož řešil 

nespočet sporů těchto práv s právem na ochranu osobnosti, čímž stanovil určité meze 

svobody projevu a dal tak novinářům jakýsi návod jak správně formulovat předkládané 

informace, aby se nedostávali do konfliktu s ochranou osobnosti.  

Rozhodovací praxe Ústavního soudu je značně obsáhlá, proto pro tuto práci byla 

vybrána pouze stěžejní rozhodnutí. Ve starších rozhodnutích Ústavní soud převážně 

judikoval, že tato práva stojí na stejné úrovni a je dle něj věcí obecných soudů, aby 

v konkrétních případech s poukazem na všechny okolnosti rozhodly, kterému právu 

bude v daném případě dána přednost, neboť nelze takovou hranici určit obecně. Dále 

také řekl, že tato práva nemají absolutní platnost, ale jsou omezená, a to nejen zákonem, 

ale především jinými právy vycházejícími z ústavního pořádku a zákona. V novějších 

rozhodnutích se zabýval stanovením hranice ochrany osobnosti při publikování 

nepravdivé informace. Co bylo ale velmi diskutovaným tématem a Ústavní soud se tím 

nezabýval pouze v jednom případě, je posouzení zásahu do ochrany osobnosti 

s ohledem na postavení dané osoby, kdy veřejně známé osoby musejí snášet větší zájem 

o svoji osobu ze strany médií. Přínosem Ústavního soudu pro média a novináře bylo 

také rozlišení kategorii skutkového tvrzení a hodnotícího soudu. Stejně tak jako 

stanovení, že náhrada škody má i preventivní charakter, čímž byla otevřena cesta 

k vysokým odškodněním za zveřejňování lživých informací.  

Z této práce vyplývá, že sami novináři vnímají Ústavní soud jako ochránce 

svobody projevu, a ten tak ve většině případů i vystupuje, když dává spíše přednost 

svobodě projevu, tedy v případech, kdy zjevně nejde o její zneužití. Nicméně se 

objevily i názory proti přílišné svobodě projevu a Ústavní soud by se podle nich měl 

stavět na stranu zodpovědnosti za zachování současné kultury. Všechny zkoumané 

reakce novinářů na rozhodnutí Ústavního soudu mají společné to, že uznávají významné 

postavení Ústavního soudu, neboť je ten, který určuje hranici svobody projevu. 

Vydavatelé jsou mu často i vděční, jelikož je nejednou zachránil před náhradou škody 

za zásah do osobnostních práv. 

Rozhodnutí týkající se vymezení veřejně známých osob a jejich povinnosti 

snášet větší míru kritiky bylo přijato kontroverzně, část novinářů nesouhlasila 
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s rozhodnutím Ústavního soudu, nicméně takové rozlišení je přijato po vzoru 

dlouhodobé judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Jak řekl mluvčí Ústavního 

soudu, odpůrci takového rozlišení spatřují nerovnost tam, kde se právě Ústavní soud 

snaží zajistit rovnost. Osoby, které využívají bulvár ke svému zviditelnění, musejí 

počítat s tím, že média jsou dobrý sluha, ale zlý pán. 

Na otázku této práce, jaká je úloha Ústavního soudu ČR v mediálním systému 

České republiky a jak jeho rozhodnutí ovlivňují fungování a postavení médií, tato práce 

odpovídá, že Ústavní soud svými rozhodnutími výrazně ovlivňuje chápání pojmů 

spojených s médii jako je svoboda projevu, ochrana osobnosti, skutkové tvrzení, 

hodnotový soud, veřejně známé osoby a další. Ústavní soud určitě svými rozhodnutími 

změnil práci novinářů. Díky těmto rozhodnutím vědí, co a jak si mohou dovolit tvrdit, a 

co naopak ne, co už je za hranicí přípustnosti, co mají formulovat raději jako názor než 

skutkové tvrzení. Vybraná judikatura v práci na toto dává celkem jasné odpovědi. 

Otázkou zůstává, jakým způsobem se bude judikatura Ústavního soudu podílet na práci 

novinářů v následujících letech, zda případně znovu posune chápání svobody projevu 

nebo ochrany osobnosti.   
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Summary 

This thesis addresses analysis of decisions made by the Constitutional Court of 

Czech Republic in the field of media. The Constitutional Court has an important 

position in judicial system; its function is to provide protection of constitutionality and 

fundamental human rights and freedoms. Its judgements could have an effect on the 

functioning of society, so I focused on its influence in the media in this thesis.  

It is divided into four chapters of which the first two are theoretical while the 

other two are practical oriented. The first chapter within the theoretical part of thesis 

defines the concept of a media system, presents Four Theories of the Press and the 

various models of media systems classified according to the publication Comparing 

Media Systems and finally attempts to classify Czech Republic into one of them. This 

chapter also describes legislation concerning freedom of speech and the legal protection 

of personality. The second chapter focuses on the Constitutional Court of Czech 

Republic and its position in Czech judicatory system and explains means of how the 

Court can affect media and journalists. It also concerns obligatory effect the Court’s 

decisions within Czech law system. Practical part of the thesis is dedicated to analysis 

of several Constitutional Court’s decisions. This part of the paper discover the Court’s 

influence on Czech medial environment and the work of journalists. The Constitutional 

Court has defined the boundaries of law execution regarding the freedom of speech and 

also defined several concepts connected to media. This thesis shows that the Court 

affect journalists’ work in the way that they know how to phrase their statements 

without disturbing the freedom of speech. 
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