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Abstrakt 
 Ústavní soud České republiky je jednou z nejvýznamnějších institucí 

v českém ústavním a politickém systému. Jeho agenda sama o sobě ale není pro 

veřejnost příliš přitažlivá a média jako zprostředkovatel proto mají při referování o ní 

významnou roli. Zvláště to pak platí o médiích veřejné služby, mezi něž můžeme řadit 

také Českou tiskovou kancelář. 

 Práce se snaží analyzovat zpravodajské produkty ČTK týkající se právě 

rozhodování Ústavního soudu ČR. Činí tak na příkladu čtyř konkrétních kauz 

z výzkumného období, které bylo stanoveno do let 2010-2015. Nabízí rovněž teoretická 

východiska pro analýzu – popisuje postavení Ústavního soudu ČR a zabývá se rolí 

tiskových agentur jako zdrojů informací. 

 

Abstract 
 The Constitutional Court of the Czech Republic is one of the most important 

institutions in the Czech constitutional and political system. However, his agenda isn’t 

attractive at all for the general public and because of that, media have an important role 

in news reporting about it. It applies especially for the public service media, among 

whom we could include also the Czech Press Office. 

 The thesis is trying to analyse the news reporting products of CTK related to 

judicial decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic. It uses four 

particular cases from the relevant research period, which was set to 2010-2015. The 

thesis also offers theoretical basis for analysis – it describes the role of the 

Constitutional Court of the Czech Republic and it follows up also the role of press 

agencies as an information sources. 
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Úvod 

Díky svým pravomocem vztahujícím se k činnosti orgánů všech tří složek státní 

moci (tj. moci zákonodárné, výkonné i soudní) je Ústavní soud jednou z nejdůležitějších 

institucí v ústavním systému České republiky. Vzhledem k ustálené vysoké míře 

uplatňování těchto pravomocí je navíc jeho reálná role významnější, než by se mohlo 

jevit z prostého jazykového i jiného výkladu ústavních a zákonných norem, v nichž má 

ÚS svůj právní základ. 

Právník, pedagog a soudce Nejvyššího správního soudu doc. Zdeněk Kühn ve 

sborníku k výročí 20 let Ústavy ČR dokonce označuje Ústavní soud České republiky za 

„bezesporu nejsilnější evropský ústavní soud“. Tato pozice je podle jeho názoru dána 

jak institucionálním zakotvením, tak právě i vlastní rozhodovací činností ÚS.1 Někteří 

právní vědci však nahlížejí v této souvislosti na činnosti ÚS velmi kriticky. V tomto 

smyslu se vyjadřuje např. profesor ústavního práva Václav Pavlíček: „… v některých 

případech můžeme přímo mluvit o překračování pravomoci Ústavního soudu, jak je 

vymezená Ústavou a zákonem. Ústavní soud se nejen považuje za ochránce ústavnosti 

(což mu skutečně přísluší), ale dokonce, zdá se, si mnohdy přisvojuje roli strážce 

,ústavnosti Ústavy‘, což mu zjevně v systému, kde se uplatňuje tripartice dělby moci, 

nepřísluší“.2 Známým kritikem aktivismu Ústavního soudu ČR je také jedna 

z nejvýznamnějších postav české polistopadové politiky, bývalý prezident Václav 

Klaus. Ten často hovoří o tzv. „soudcokracii“ a například v rozhodnutí ÚS z roku 2006 

v kauze odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové spatřuje „nebezpečný 

posun od parlamentní demokracie k soudcovskému korporativismu a dosažení ničím 

neomezené soudcovské autonomie.“3 

Ústavní soud nepatří k přímo voleným orgánům, od lidu jako zdroje veškeré 

moci ve státě k němu vede legitimizační řetězec přes prezidenta republiky a Senát. Jeho 

                                                
 
1 KÜHN, Zdeněk. Ústavní soud České republiky: Proměny instituce v průběhu desetiletí, s. 246-255. In: 
GERLOCH, Aleš a KYSELA, Jan. 20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-448-0. 
2 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011. Student 
(Leges). ISBN 978-80-87212-90-5, s. 964. 
3 KLAUS, Václav, LOUŽEK, Marek (ed.). Soudcokracie v ČR: fikce, nebo realita? : sborník textů. Praha: 
CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006. Ekonomika, právo, politika. ISBN 80-865-4759-0, s. 6. 
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agenda je navíc z povahy věci pro laickou veřejnost velmi složitá a nepříliš přitažlivá, 

takže se o ni aktivně zajímá jen velmi malá část občanů. 

Z toho důvodu mají média při informování o jeho rozhodnutích možná ještě 

významnější roli než u jiných institucí a měla by k němu tím pádem přistupovat s o to 

větší zodpovědností. Ne vždy se ale tak děje - dílem kvůli nedostatečné erudici 

jednotlivých žurnalistů, majících toto téma v redakcích na starosti, dílem kvůli 

objektivním okolnostem, které média nemohou ze své vůle ovlivnit. Takovou okolností 

je např. objektivní složitost a nepříliš velká přehlednost právního řádu ČR včetně tzv. 

ústavního pořádku, jenž je pro rozhodovací činnosti ÚS klíčový, a také komplikovanost 

oboru práva jako takového. Bývalý děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

prof. Aleš Gerloch v této souvislosti často uvádí, že právo je „multidimenzionální 

fenomén“4. V případě Ústavního soudu je vše umocněno i jeho zvláštním postavením 

v rámci moci soudní a koneckonců i v rámci státní moci jako celku. 

Například u bulvárních médií se nelze divit, že i při informování o událostech 

s právní tematikou preferují senzace a skandály, jimž ve svém zpravodajství propůjčují 

přehnanou důležitost s cílem vyvolat zájem a emoce u širokého publika.5 Avšak Česká 

tisková kancelář (ČTK) je zřízena zvláštním zákonem, jenž jí propůjčuje zvláštní 

postavení média veřejné služby6. Proto u ní tím spíše platí požadavek na zodpovědný 

výkon její zpravodajské činnosti. Ani její zpravodajství ale vždycky není bezchybné a 

prosté jakýchkoliv nepřesností. Mgr. Adam Zuska ve své diplomové práci věnované 

zpravodajskému pokrytí leteckých nehod na území ČR v roce 2011 upozorňuje na 

zásadní nedostatky v užívání odborné letecké terminologie a zamýšlí se nad tím, „zdali 

k podobných chybám, ke kterým dochází ve zpravodajství z oblasti letectví, nemůže 

docházet i v jiných, mnohem sledovanějších a zásadnějších tématech.“7  

Téma Rozhodnutí Ústavního soudu České republiky ve zpravodajství ČTK jsem 

si pro svou bakalářskou práci zvolil z důvodu svého zájmu o ústavní právo a ústavní 
                                                
 
4 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2013. ISBN 978-80-7380-454-1, str. 21. 
5 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007, 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7, str. 35. 
6 Podrobněji bude postavení ČTK rozebráno níže 
7 ZUSKA, Adam. Jak ČTK informuje: analýza agenturního zpravodajství na příkladu leteckých nehod v 
ČR v roce 2011. Praha, 2015. 76 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. 
Ludmila Trunečková, Ph.D. Citováno včetně překlepu. 
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teorii, který souvisí s mým souběžným studiem na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy. Právě Ústavní soud je přitom jedním z důležitých činitelů formujících některé 

oblasti organického ústavního práva a praxi ústavních institucí. Téma mě zaujalo i 

přesto (nebo možná spíše proto), že jsem s praxí agenturního zpravodajství neměl žádné 

osobní zkušenosti. 

Oproti schváleným tezím jsem se rozhodl z předpokládané struktury práce 

vypustit kapitolu věnující se práci ČTK s odlišnými stanovisky. Učinil jsem tak 

s ohledem na rozsah práce a s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětu zkoumání (tj. 

odlišným stanoviskům soudců k většinovému názoru vyjádřenému v nálezech) se lze 

věnovat na příkladu dvou ze čtyř kauz analyzovaných v praktické části. 

Dominantně aplikovanou výzkumnou metodou je lingvistická a sémiotická 

kvalitativní analýza zpravodajských textů. Jejím předmětem je rozkrývání jednotlivých 

významů, jež obsahují daná mediální sdělení, případně jejich zařazení do souvislostí 

mediálního (a v tomto případě také právního) diskurzu. Metoda vychází z předpokladu, 

že veškerá mediální komunikace je založena na výměně znaků, jejichž význam nemusí 

být stejný pro podavatele a pro příjemce.8 V jedné z dílčích částí práce je použita také 

kvantitativní obsahová analýza. Média včetně tiskových agentur každý den vybírají 

z velkého množství událostí takové, jimž budou věnovat prostor. Práce konkrétně 

sleduje postavení jednoho tématu, tj. zpráv souvisejících s rozhodováním Ústavního 

soudu ČR ve sledovaném období let 2010-2015, v agendě ČTK.9 U tiskových agentur je 

sledování kvantitativního aspektu zvláště zajímavé z toho důvodu, že jsou důležitými 

činiteli v procesu tzv. gatekeepingu, tedy výběru a formování zpráv. Jako jeden 

z nejvýznamnějších novinářských zdrojů mají tiskové agentury významný přímý vliv na 

tento proces i v dalších druzích médií a ovlivňují tak celé mediální prostředí. 

Hlavní výzkumnou otázkou celé práce je, zda se ČTK daří zpravodajsky 

pokrývat vybraná rozhodnutí Ústavního soudu ČR. S tím souvisí dílčí otázky, např. jak 

se agentuře daří pracovat s argumentací jednotlivých stran sporu a samotného ÚS, jak 

pracuje s příslušnými právními pojmy, jakých nepřesností se její redaktoři dopouští 

apod. Okrajově, tj. v jedné z dílčích částí, je pak práce zaměřena i na kvantitativní 

                                                
 
8 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 
978-80-7367-683-4, s. 117-122. 
9 Tamtéž, s. 99-102.  
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aspekt. Použití kvalitativní obsahové analýzy společně s kvantitativní obsahovou 

analýzou má za cíl předejít plochosti výzkumu a dalším příbuzným nedostatkům, jež by 

mohlo způsobit využití pouze jedné metody. 
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1. Role Ústavního soudu v ústavním systému ČR 
Právním základem pro vznik Ústavního soudu ČR je Ústava ČR10, zejména pak 

její články 83 – 89. Ústavní soud je zařazen do Hlavy IV., tj. z pohledu klasické 

tripartice státní moci do moci soudní. Legislativní konstrukce v Ústavě ovšem napovídá, 

že ÚS je od ostatních orgánů soudní moci, od obecných a správních soudů, formálně 

oddělen. Zastává roli soudního orgánu ochrany ústavnosti a jeho prostřednictvím se 

v České republice uplatňuje model koncentrovaného ústavního soudnictví, obvyklý 

v kontinentální Evropě11. Sám ÚS často zdůrazňuje, že není běžnou instancí v systému 

obecného (a správního) soudnictví ani jeho součástí.12 Činnost ÚS podrobněji upravuje 

zákon o Ústavním soudu13 na základě čl. 88 odst. 1 Ústavy a v něm přítomné tzv. 

blanketové normy. Taková norma neobsahuje vlastní normativní úpravu, nýbrž 

zmocňuje jiný orgán, aby vydal prováděcí předpis, v němž už konkrétní normativní 

úprava obsažena bude.14 Typem blanketové normy na ústavní úrovni je právě zmíněný 

čl. 88 odst. 1 Ústavy, podle nějž „(z)ákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je 

oprávněn podat návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním 

soudem.“ Zmocněným orgánem je v tomto případě zákonodárce, tedy Parlament. 

ÚS se skládá z 15 soudců (12 řadových soudců, předsedy a dvou 

místopředsedů), které jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu na 10 let a kteří 

se ujímají funkce složením slibu do rukou prezidenta. 

Ústava ČR zmiňuje na prvním místě v okruhu kompetencí Ústavního soudu jeho 

pravomoc rozhodovat o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li 

v rozporu s ústavním pořádkem.15 Jde pravděpodobně o pravomoc nejvýznamnější, což 

můžeme usuzovat nejen ze systematiky legislativní úpravy (tj. ze zakotvení této 

pravomoci v písmenu a) příslušného článku). Ústavní soud totiž při výkonu této 

pravomoci zasahuje do výhradní kompetence Parlamentu ČR jako orgánu moci 

zákonodárné – vykonává funkci tzv. negativního zákonodárce. Mezi další důležité 

                                                
 
10 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů 
11 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011. Student 
(Leges). ISBN 978-80-87212-90-5, s. 939. 
12 Tamtéž, s. 942. 
13 Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů 
14 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2013. ISBN 978-80-7380-454-1, str. 57. 
15 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 
ISBN 80-868-9844-X, str. 421. 
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pravomoci ÚS můžeme zařadit rozhodování o zrušení jiných (tzv. podzákonných) 

právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu se zákonem 

nebo rozhodování o souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem, a to před 

jejich ratifikací. Nejrozsáhlejší část agendy ÚS pak tvoří rozhodování o ústavních 

stížnostech proti pravomocnému rozhodnutí či jinému zásahu orgánu veřejné moci do 

ústavně zaručených základních práv a svobod. 

Jak už bylo naznačeno, ÚS zaujímá v rámci moci soudní specifické postavení. Je 

tomu tak především proto, že při své rozhodovací činnosti je vázán jen a pouze 

zákonem o Ústavním soudu a zejména ústavním pořádkem, nikoliv „běžnými zákony“. 

Ústavní právo přitom v porovnání s normami jiných právních odvětví klade zvláštní 

nároky na interpretaci. Často se říká, že v ústavách bývá málo napsáno, ale mnoho 

řečeno. Autoritativní interpret ústavního práva, jímž je v českých podmínkách právě 

ÚS, se tak při výkonu své činnosti chtě nechtě stává politickým aktérem svého druhu. 

Jak píše, s odkazem na americké reálie, vynikající český společenský vědec doc. Jan 

Kysela: „navzdory odlišnostem v činnosti soudce a člena Kongresu není důvodu vidět 

soudce od politického rozhodování oddělené.“ 16 

Jak opakovaně zdůrazňuje i ÚS sám, není běžnou odvolací instancí, ale plní 

právě funkci soudního orgánu ochrany ústavnosti. Například u individuálních ústavních 

stížností to v praxi znamená, že stěžovatel musí ve své stížnosti namítat porušení svých 

základních práv, tj. takových, které zaručuje především Listina základních práv a 

svobod (LZPS). Velmi častá je navíc situace, že se jedno základní právo dostává do 

kolize s jiným. Pak musí ústavní soud poměřit obě práva v tzv. testu proporcionality a 

rozhodnout, které z nich má v konkrétním případě přednost a které má být naopak na 

úkor prvního omezeno. 

Zejména při plenárním rozhodování se často stává, že se soudci jednomyslně 

neshodnou řešení případu. V takovém případě dostává přednost takové řešení, pro nějž 

se vyslovila většina pléna. Členové menšiny však na základě § 14 (či § 22 při 

rozhodování v tříčlenném senátu) mají právo k výslednému rozhodnutí připojit tzv. 

odlišné stanovisko, v němž prezentují svůj názor včetně argumentace, pomocí níž 

k němu došli. 

                                                
 
16 KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-022-2, s. 52-54. 
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2. Významné kauzy ve sledovaném období 
Ústavní soud ČR řeší, většinou v jednotlivých senátech, ale také v plénu, ročně 

ohromné množství kauz. Jak lze vyčíst z tabulky v příloze 1, ve sledovaném období 

2010-2015 konkrétně rozhodl formou nálezu nebo usnesení těžko uvěřitelných 24590 

případů (nejvíce za rok 2012 – 4570, nejméně pak za rok 2011 – 3711).17  

Tak ohromné množství samozřejmě není pro potřeby práce ideální, navíc drtivá 

většina kauz má spíše bagatelní povahu a není pro mediální zpracování vůbec zajímavá, 

tím spíše, že ÚS většinu z podání odmítne pro zjevnou neopodstatněnost. Je tomu tak 

zejména proto, že při individuálních ústavních stížnostech si ho mnozí pletou s další 

instancí obecného nebo správního soudnictví – jak už však bylo řečeno výše, taková 

role ÚS nepřísluší. 

S ohledem na citlivost témat a společenskou důležitost s přihlédnutím 

k předpokládanému rozsahu práce jsem si k analýze vybral čtyři rozhodnutí ze 

sledovaného období. Problematiku vyrovnávání se s křivdami způsobenými minulým 

režimem řeší nález týkající se zveřejňování údajů o členství soudců v KSČ, vztah 

Ústavního soudu ČR k Evropskému soudnímu dvoru a problematika nástupnictví České 

republiky a Slovenské republiky po bývalém společném státu jsou hlavními tématy 

nálezu „Slovenské důchody XVII.“, volební zákonodárství je předmětem nálezu 

rozhodujícím o ústavnosti uzavírací klauzule ve volbách do Evropského parlamentu a 

konečně s rozsahem imunity zákonodárců se vypořádává nález týkající se bývalého 

poslance Otto Chaloupky. 

2.1. Zveřejňování údajů o členství soudců v KSČ 
Nález I. ÚS 517/10 je příkladem rozhodnutí v řízení o individuální ústavní 

stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí orgánu veřejné moci. Stěžovatelem byl 

aktivista Tomáš Pecina. Ten požadoval podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím po Vrchním soudu v Olomouci údaje týkající se členství soudců tohoto 

soudu v Komunistické straně Československa (KSČ) ke dni 17. 11. 1989. Vrchní soud 

v Olomouci jeho žádost odmítl s tím, že tento typ údajů se týká soukromého života 

dotčených soudců, tím pádem se na něj právo na informace nevztahuje a navíc jde o tzv. 

citlivý osobní údaj, s nímž lze podle zákona o ochraně osobních údajů nakládat pouze se 

                                                
 
17 Zjištěno z oficiální databáze Ústavního soudu dostupné na: nalus.usoud.cz 
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souhlasem dotčených subjektů.  Pecina posléze neuspěl s žalobou proti tomuto 

rozhodnutí u Městského soudu v Praze a následně ani s kasační stížností u Nejvyššího 

správního soudu. Využil tedy ústavní stížnosti, jíž napadl rozhodnutí NSS a namítal, že 

ten svým rozhodováním porušil jeho právo na informace zaručené čl. 17 Listiny 

základních práv a svobod (LZPS), v jehož odstavci 5 je stanoveno, že státní orgány jsou 

povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, přičemž podmínky 

a provedení stanoví zákon.18,19 

Ústavní soud (respektive jeho první senát ve složení Vojen Güttler, František 

Duchoň a Ivana Janů) v tomto případě řešil kolizi práva na informace na jedné straně s 

právem na soukromí a ochranu dobré pověsti na straně druhé. Ve svém nálezu dal ÚS 

stěžovateli Tomáši Pecinovi za pravdu a napadené rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu zrušil, neboť podle jeho názoru porušuje právo stěžovatele na informace.20 

V odůvodnění nálezu ÚS přednesl několik argumentů odůvodňujících jeho 

rozhodnutí. Především vyslovil názor, že předmětný údaj náleží do veřejné sféry, neboť 

se týká profesního života osob působících ve veřejném životě.21 U soudců navíc jejich 

profesní minulost (do níž náleží veškeré aspekty jejich osobnosti způsobilé mít 

souvislost s výkonem funkce) může souviset s rozhodováním státní moci.22 

Členství v politické straně podle ÚS nelze automaticky bez dalšího považovat za 

citlivý osobní údaj – za určitých okolností jím být může, za jiných nemusí.23 Předmětný 

případ spadá do kategorie druhé, neboť má údaj výrazný přesah do veřejné sféry. ÚS 

upozornil na kvalitativní odlišnost členství v předlistopadové KSČ od členství 

v politické straně v rámci pluralitního stranického systému. Jak uvádí v bodu 39 

předmětného nálezu: „... právě hodnotový systém členů KSČ byl často odchylný od 

hodnotového systému moderního demokratického právního státu; z povahy věci mohl - a 

stále může - ovlivňovat (v té které míře) rozhodnutí jednotlivých soudců - členů KSČ.“ 

V nálezu se poukazuje i na fakt, že také Parlament ČR označil zákonem režim za 

zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný24. 

                                                
 
18 Čl. 17 odst. 5 ústavního zákona 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
19 Podmínky a provedení stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
20 Bod 177 předmětného nálezu 
21 Bod 17 předmětného nálezu 
22 Bod 20 předmětného nálezu 
23 Bod 166 předmětného nálezu 
24 § 2 zákona 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu 
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Smyslem zveřejnění údaje o členství v KSČ má být především umožnění veřejné 

diskuze, která je v demokratické společnosti vysoce žádoucí, na toto téma. Nemá jít 

naopak o nástroj dehonestace soudců – bývalých členů KSČ. Zatajování údajů 

s poukazem na ochranu soukromí by podle názoru ÚS bylo způsobilé znevážit justici 

jako celek mnohem víc, než případné kontroverzní názory objevivší se ve veřejné 

diskuzi.25 

K nálezu nebylo připojeno žádné odlišné stanovisko, všichni tři soudci se tedy 

s rozhodnutím i jeho odůvodněním ztotožnili. 

2.2. Slovenské důchody – kontroverze s ESD 
Nález Pl. ÚS 5/12 se zabývá problematikou vyrovnávacího příspěvku na 

starobní penzi osobám, jež v době existence Československa odpracovaly určitou dobu 

pro zaměstnavatele sídlícího na území dnešní Slovenské republiky. Kvůli rozdílné 

ekonomické situaci obou nástupnických států nyní pobírají nižší starobní důchod 

v porovnání s těmi, kdo pracovali po identickou dobu za identických podmínek u 

zaměstnavatele sídlícího na území dnešní České republiky. 

Podle Smlouvy mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení podléhají čeští státní 

příslušníci, kteří před rozdělením společného státu pracovali na území SR tamnímu 

systému sociálního zabezpečení. Ústavní soud však ve své ustálené judikatuře dovodil, 

že takové osoby za určených podmínek mají právo na vyrovnávací příspěvek, který 

jejich starobní penzi dorovná do výše, jaká by jim náležela, kdyby podléhaly českému 

systému sociálního zabezpečení.  

Tzv. „slovenským důchodům“, konkrétně ústavnímu rozměru vyrovnávacího 

příspěvku poskytovanému výše popsaným způsobem znevýhodněným osobám, se 

Ústavní soud ČR věnoval za celou svoji historii mnohokrát, podle vyhledávací databáze 

nalus.usoud.cz konkrétně 29krát! Nález Pl. ÚS 5/12 se konkrétně označuje jako 

„Slovenské důchody XVII.“ Šlo o rozhodování o individuální ústavní stížnosti, kterou 

podal Karel Holubec. Ten pracoval od července 1964 do listopadu 1969 jako 

strojvedoucí Československý státních drah (ČSD) v depu Nymburk. Poté byl převeden 

pod organizační složku ČSD Správa východní dráhy a zařazen do depa Bratislava až do 

31. května 1993. Od 1. června pak nastoupil na místo strojvedoucího do Českých drah. 

                                                
 
25 Bod 89 předmětného nálezu 
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V českém systému důchodového pojištění tak podle České správy sociálního 

zabezpečení (ČSSZ) strávil 5062 dní (ve slovenském pak 11961 dní), na základě čehož 

mu byla od ČSSZ vyměřena nízká výše „české“ starobní penze (okolo 3500 Kč). 

Stěžovatel namítal porušení základního práva na přiměřené hmotné zabezpečení 

ve stáří dle čl. 30 LZPS, porušení principu rovnosti a zákazu diskriminace dle čl. 1 a čl. 

3 odst. 1 LZPS a porušení práva na soudní ochranu podle čl. 36 LZPS. Dále poukazoval 

na fakt, že ČSD sídlily v Praze, tedy na území ČR a pro posouzení případu není 

relevantní, že organizační složka Správa východní dráhy sídlila v Bratislavě, tedy na 

území SR. Navíc stěžovatel jako strojvůdce lokomotivy vykonával svoji pracovní 

činnost také na území České republiky, když podle svého vyjádření řídil vlakové 

soupravy zejména na trasách Komárno - Bratislava - Brno - Praha - Ústí nad Labem a 

zpět nebo Košice - Praha a zpět. 

U pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové ani u Nejvyššího 

správního soudu ale neuspěl. Nejvyšší správní soud rozhodl na základě odpovědi 

Evropského soudního dvora (ESD) na jeho předběžnou otázku, kterou NSS položil ESD 

v jednom ze starších podobných případů (tzv. případ Landtová). ESD označil za 

diskriminační českou praxi vyplývající z judikatury Ústavního soudu, kdy nárok na 

vyrovnávací příspěvek ke „slovenskému důchodu“ mají pouze čeští státní občané 

s trvalým bydlištěm na území ČR. Smlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení 

totiž nezakládá výjimku z nařízení EU regulujícího příslušnou oblast. Podle rozsudku 

ESD by v souladu s právem EU bylo, kdyby byl příspěvek vyplácen všem občanům EU 

pracujícím v Československu, nebo kdyby naopak ČR od jeho výplaty upustila úplně. U 

první možnosti existuje důvodný předpoklad, že by neúměrně zatížila státní rozpočet 

(už proto, že by o vyrovnávací příspěvek do výše „českého důchodu“ mohli žádat i 

Slováci), v úvahu tedy připadá daleko spíše možnost zrušit tento příspěvek úplně. Tak 

se také ČSSZ zachovala a v reakci na názor ESD přestala příspěvek přiznávat novým 

žadatelům. Zůstal pouze těm, kterým už dříve vyplácen byl. 

III. senát Ústavního soudu, jemuž věc podle rozvrhu práce připadla, se rozhodl 

z důvodu mimořádné důležitosti případu navrhnout podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona o 

Ústavním soudu plénu tzv. atrakci působnosti. To v praxi zjednodušeně znamená, že 

agendu, která podle zákona přísluší senátu (což rozhodování o individuální ústavní 

stížnosti je) přebírá plénum, pokud se na tom usnese. To se v tomto případě stalo, 

s atrakcí souhlasili i stěžovatel, NSS jako účastník a ČSSZ jako vedlejší účastník. 
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Plénum ÚS se rozhodlo stěžovateli vyhovět a zrušit rozsudek NSS, rozsudek 

Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích a také správní rozhodnutí 

ČSSZ. ÚS tak setrval na své dosavadní judikatuře a prohlásil jako první ústavní soud 

v Evropské unii rozsudek ESD za nicotný, neboť byl podle jeho názoru vydán ultra 

vires, tj. mimo pravomoc ESD. 

Argumentaci opírá ÚS o princip rovnosti a zákazu diskriminace, který je podle 

něj porušován, pokud dochází k neodůvodněným nerovnostem, v tomto případě mezi 

občany ČR. Jak je uvedeno v nálezu: „(d)obu zaměstnání pro zaměstnavatele se sídlem 

na území dnešní Slovenské republiky v době existence společného československého 

státu přitom dle přesvědčení Ústavního soudu nelze zpětně považovat za dobu 

zaměstnání v cizině. Všichni státní občané České republiky mají právo na stejné 

zacházení v oblasti sociálního zabezpečení s ohledem na odpracované roky do 31. 12. 

1992 (čili do doby zániku České a Slovenské Federativní Republiky) bez ohledu na 

místo výkonu práce a sídlo zaměstnavatele v tehdejším Československu. Ani místo 

výkonu práce ani sídlo zaměstnavatele na území pozdější Slovenské republiky nelze pro 

tento účel považovat za nacházející se na území cizího státu.“ 

Problematiku „slovenských důchodů“ podle ÚS nelze posuzovat ze stejného 

hlediska jako problematiku sociálního zabezpečení s mezinárodním prvkem v ostatních 

státech EU, neboť jde o nástupnické země jednoho státu a o rozdělení nákladů na 

sociální zabezpečení mezi ně. Někdejší společný stát totiž charakterizoval jednotný 

systém důchodového pojištění, do nějž zaměstnanci logicky přispívali za stejných 

podmínek bez ohledu na místo výkonu své práce nebo sídlo svého zaměstnavatele. 

Ústavní soud ČR se kvůli tomu poměrně ostře vyjádřil k názoru ESD, s nímž pracoval 

při svém rozhodování NSS: „Neodlišit právní poměry plynoucí z rozpadu státu s 

jednotným systémem sociálního zabezpečení od právních poměrů plynoucích pro oblast 

sociálního zabezpečení z volného pohybu osob v Evropských společenstvích, resp. 

Evropské unii, znamená nerespektovat evropské dějiny, znamená srovnávat 

nesrovnatelné.“ Z výše uvedeného vyvozuje ÚS již zmíněný závěr, že „nelze než v 

souvislosti s dopady rozsudku ESD ... na obdobné případy konstatovat, že v jeho 

případě došlo k excesu unijního orgánu, k situaci, v níž akt orgánu Evropské unie 

vybočil z pravomocí, které Česká republika podle čl. 10a Ústavy na Evropskou unii 

přenesla, k překročení rozsahu svěřených kompetencí, k postupu ultra vires.“ 
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Český Ústavní soud navíc nad rámec případu ESD kritizuje pro jeho procesní 

postup ve zmíněném případě. ESD totiž odmítl ÚS přibrat jako tzv. amicus curiae (v 

překladu „přítel soudu“, institut angloamerického práva podobný nejblíže postavení 

vedlejšího účastníka řízení), přestože mu ÚS zaslal své vyjádření, s odůvodněním, že 

„dle zavedených zvyklostí si členové ESD nevyměňují korespondenci s třetími osobami 

ohledně věcí, které jsou ESD předloženy“. To ÚS považuje za porušení svých 

procesních práv, když tvrdí, že „(z)a situace, kdy si ESD byl vědom, že Česká republika 

jako účastník řízení, jejímž jménem jednala vláda, se ve svém vyjádření odmítavě 

vymezila k právnímu názoru Ústavního soudu, jenž byl předmětem posouzení, nelze 

hodnotit konstatování ESD, dle něhož v předmětné kauze představoval Ústavní soud 

"třetí osobu", jinak než jako opuštění principu audiatur et altera pars (zásada ‚budiž 

slyšena i druhá strana‘, pozn. autora práce).“ 

V úplném závěru, v pasáži označené jako tzv. obiter dictum (nezávazná část 

rozsudku26), ÚS kritizuje také novou zákonnou úpravu, kterou Parlament přijal v reakci 

na rozhodnutí ESD a která měla zamezit dalšími vyplácení vyrovnávacího příspěvku. 

ÚS naznačil, že v tomto případě sice nemůže přikročit k přezkumu této normy, ale 

pokud by ji zkoumat měl, pravděpodobně by shledal, že je v rozporu s ústavním 

pořádkem a musel by ji zrušit.  

Odlišné stanovisko připojil k nálezu soudce Jiří Nykodým a mimo jiné v něm 

odkazoval na své dřívější odlišné stanovisko k jinému nálezu, věnujícímu se 

„slovenským důchodům“. Vyslovil v první řadě nesouhlas se závěrem většiny, podle 

nějž na projednávaný případ a případy jemu podobné nelze aplikovat právo Evropské 

unie, konkrétně příslušné nařízení. Smlouvou o přistoupení ČR k EU byla Smlouva 

mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení zařazena do přílohy tohoto nařízení, stala se tak 

součástí práva Evropské unie. ESD tím pádem měl podle jeho názoru pravomoc se 

k aplikaci smlouvy vyslovit a nešlo o postup ultra vires. 

Dále soudce Nykodým nesouhlasil s tím, že dotčené rozsudky nepřiznávající 

vyrovnávací příspěvek ke „slovenskému důchodu“ porušují princip rovnosti. Rozdíl má 

totiž podklad v zákonných a podzákonných předpisech a vyplývá z faktického 

rozdílného právního a ekonomického vývoje obou nástupnických států, který 

                                                
 
26 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2013. ISBN 978-80-7380-454-1, str. 74. 
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samozřejmě není neměnný. Disentující soudce uvažuje o důsledcích případné změny 

poměrů v tom smyslu, že by SR v budoucnu nabízela alespoň pro určité osoby 

výhodnější systém starobních penzí než ČR: „Právo na zabezpečení ve stáří je 

základním lidským právem, ale domáhat se ho lze jen v mezích zákona. Nerovnost ve 

výši dávky přitom nelze chápat v rovině ústavněprávní, neboť se nikomu nezaručuje, že 

bude mít stejný důchod jako jiný občan. ... Nutno v této souvislosti poznamenat, že 

úroveň výše zabezpečení se sbližuje a není vyloučeno, že bude v budoucnu ta slovenská 

příznivější, například ve vztahu k některým skupinám pojištěnců; znamená to, že osoby 

nyní pravidlem dotčené pak budou naopak ústavně nepřijatelně zvýhodněny?“ 

Nález Pl. ÚS 5/12 vzbudil velký ohlas i mezi odbornou právní veřejností. Jak už 

bylo řečeno výše, Ústavní soud ČR se stal vůbec prvním ústavním soudem, jenž se 

rozhodl nerespektovat judikaturu ESD a označit jeho rozsudek za nicotný (tj. takový, 

z něhož neplynou žádná práva nebo povinnosti a hledí se na něj, jako by neexistoval). 

ÚS ostře kritizoval na odborném blogu Jiné právo například právní akademik Jan 

Komárek, vyučující na prestižní London School of Economics and Political Science. 

V návaznosti na dřívější úvahy o vztahu ústavních soudů členských států a ESD jako o 

atmosféře vzájemného odstrašení SSSR a USA v době studené války přirovnává nález 

Pl. ÚS 5/12 k atomové bombě. Podle něj se však ÚS „,nepáral‘ ani s Nejvyšším 

správním soudem, ani se soudem evropským. Bohužel se nepáral ani se svojí 

argumentací a atomová bomba tak vypadá spíše jako hlasitý pšouk. A ty jak víme, se ve 

slušné společnosti nedělají.“ Ještě ostřeji pak napadá vyjádření ÚS o tom, že byla 

porušena jeho procesní práva, neboť zůstal z vůle ESD v postavení nezúčastněné třetí 

osoby: „Tady už opravdu kdokoliv obeznámený s fungováním Soudního dvora stěží 

zadržuje smích – anebo pláč, záleží-li mu na reputaci ochránce české ústavnosti v 

Evropě. ... Je samozřejmě problematické, že se vláda ve svém vyjádření v kauze 

Landtová otevřeně postavila proti judikatuře Ústavního soudu. Avšak úvahy nad tím, že 

byla porušena práva na spravedlivý proces Ústavního soudu (tak už i ten má svá 

práva!) tím, že se nemohl vyjádřit v řízení, v němž byla zkoumána jeho judikatura, je 
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pro mne za hranicemi představitelného.“27 Nad argumentační lehkostí ÚS v takto 

stěžejním případu se podivuje i Zdeněk Kühn.28 

2.3. Uzavírací klauzule ve volbách do Evropského parlamentu 
O ústavnosti používání uzavírací klauzule ve volebním systému pro volby do 

Evropského parlamentu (EP) rozhoduje nález Pl. ÚS 14/14. Návrh podal Nejvyšší 

správní soud (NSS), který rozhodoval o návrhu Strany zelených a dalších dvou 

fyzických osob na vyslovení neplatnosti volby kandidátů Tomáše Zdechovského (KDU-

ČSL) a Miroslava Pocheho (ČSSD). Volební senát NSS došel těsnou většinou čtyř ze 

sedmi hlasů k názoru, že část zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského 

parlamentu, která zakotvuje uzavírací klauzuli, je v rozporu s ústavním pořádkem a tím 

pádem podal k Ústavnímu soudu návrh na zrušení této části zákona.  

Uzavírací klauzule je dodatečný omezující prvek, který má zabránit přílišné 

fragmentaci voleného orgánu.29 Zjednodušeně řečeno způsobuje, že do rozdělování 

mandátů (tzv. skrutinia) postupují jen ty politické strany a hnutí, jejichž kandidátka 

obdržela nejméně stanovené procento z odevzdaných platných hlasů. V případě voleb 

do EP konaných v květnu 2014 kvůli uzavírací klauzuli v hodnotě 5 % do skrutinia 

nepostoupily (kromě jiných) Česká pirátská strana (zisk 4,76 %) a Strana zelených (zisk 

3,77 %).30 Obě tyto dvě strany by přitom v případě neexistence uzavírací klauzule 

získaly při rozdělování mandátů pomocí tzv. D’Hondtova dělitele jeden mandát. Místo 

zmíněných kandidátů Tomáše Zdechovského a Miroslava Pocheho by tak byli zvoleni 

Ivan Bartoš (Piráti) a Ondřej Liška (SZ).31 

Jádro Argumentace navrhovatele shrnuje bod 9 nálezu: „Nejvyšší správní soud 

tvrdí, že z pohledu voliče strany, která byla kvůli uzavírací klauzuli vyřazena ze 

skrutinia, dochází k „propadnutí“ jeho hlasu. Politický názor takového voliče v 

důsledku toho není žádným způsobem reprezentován v zastupitelském sboru a není 

přítomen v jeho rozhodování.“ To podle názoru NSS omezuje svobodnou soutěž 

                                                
 
27 KOMÁREK, Jan. V Joštové vybuchla atomová bomba. Jiné právo. 15. 2. 2012. Dostupné z: 
http://jinepravo.blogspot.cz/2012/02/v-jostove-vybuchla-atomova-bomba.html. 
28 KÜHN, Zdeněk. Ústavní soud České republiky: Proměny instituce v průběhu desetiletí, s. 246-255. In: 
GERLOCH, Aleš a KYSELA, Jan. 20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-448-0. 
29 ANTOŠ, Marek. Principy voleb v České republice: [doplněno o srovnání se státy Evropské unie]. 
Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-734-8, s. 88. 
30 Kompletní výsledky voleb dostupné na http://volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ 
31 Viz tabulky v bodech 6 a 7 předmětného nálezu 
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politických sil (podle čl. 22 LZPS), rovnost volebního práva (podle čl. 21 odst. 3 LZPS) 

a také právo na rovných přístup občanů k voleným funkcím (podle čl. 21 odst. 4 LZPS). 

Zmíněná politická práva je možné zákonem omezit, toto omezení však musí sledovat 

legitimní cíl a musí být nejmenším možným zásahem, jímž je možné cíle dosáhnout. 

V případě uzavírací klauzule u voleb do parlamentů bývá za cíl považováno 

usnadnění tvorby většiny, o jejíž podporu se může opírat vláda. Bez uplatnění uzavírací 

klauzule by osazenstvo parlamentu mohlo být roztříštěno na velký počet skupin 

zastupujících různé zájmy a názorové proudy, tvorba většiny by tedy byla neúměrně 

ztížená. Podle názoru NSS má ovšem Evropský parlament v Evropské Unii jinou roli 

než parlamenty národních států v těchto státech (jeho členové např. nemají přímou 

zákonodárnou iniciativu) a jeho vliv na složený „vlády“ (tj. Evropské komise) je 

mnohem nižší. Navíc NSS upozorňuje, že v České republice se volí pouze malá výseč 

všech poslanců (21 z celkového počtu 751). Integrační efekt uzavírací klauzule použité 

v České republice na celkovou akceschopnost Evropského parlamentu je tedy velmi 

omezený.32 

Plénum Ústavního soudu se však s argumentací NSS neztotožnilo. Ústavní soud 

připustil, že na základě přítomnosti uzavírací klauzule v zákone o volbách do EP 

opravdu dochází k omezení svobodné soutěže politických stran, rovnosti volebního 

práva a rovného přístupu k voleným funkcím, zaručených Ústavou a Listinou. Toto 

omezení však sleduje legitimní cíl, který je efektivní reprezentace vůle občanů v 

Evropském parlamentu a řádný výkon jeho pravomocí, a respektuje také požadavek 

minimalizace zásahů do základních práv.33 

S možností vtělení uzavírací klauzule do volebního systému přitom počítá i 

právo Evropské unie, konkrétně Akt o volbě členů Evropského parlamentu z roku 1976, 

jehož čl. 5 stanoví, že „(č)lenské státy mohou stanovit minimální práh pro přidělení 

mandátů. Tento práh však nesmí být na vnitrostátní úrovni stanoven tak, aby přesahoval 

5% odevzdaných hlasů.“ 34 

Evropský parlament je podle ÚS nepochybně plnohodnotným zákonodárným 

sborem, který vykonává zákonodárnou činnost i kreační funkci vůči Evropské komisi. 

                                                
 
32 Body 12 a 13 předmětného nálezu 
33 Bod 85 předmětného nálezu 
34 Bod 46 předmětného nálezu 
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K integraci politických sil v něm sice dochází napříč poslanci zvolenými za jednotlivé 

státy. Může se tak stát, že jediný poslanec zvolený za určitou stranu se může v EP bez 

problémů zařadit do většího celku. A naopak, početnější skupina ze silné národní strany 

nemusí mít v EP žádné názorově blízké kolegy z ostatních států. Jak ale upozorňuje ÚS: 

„(o)mezující účinek uzavírací klauzule brání výskytu formálně zařaditelných, z hlediska 

reálného politického vlivu však marginálních solitérů. Hlasy jim ve volbách odevzdané 

by sice v poměrném volebním systému bez uzavírací klauzule v takové míře nepropadly, 

reprezentace vůle jejich voličů by však neodpovídala ústavnímu principu účinné 

zastupitelské demokracie, který hájí mj. i Evropský soud pro lidská práva.“ 

V bodu 80 pak ÚS připomněl i situaci v Německu, kde byla uzavírací klauzule 

Spolkovým ústavním soudem zrušena. Podle ÚS však změna nebyla příliš prospěšná: 

„Nebylo dosud možno ověřit, jak dílčí posílení plurality politického zastoupení po 

volbách v roce 2014 v důsledku zrušení uzavírací klauzule v Německu (oproti 7 

politickým stranám v předchozím volebním období je nyní zastoupeno 14 stran a hnutí, z 

nichž polovina má pouze jednoho europoslance), rozhojnilo také názorovou pluralitu v 

Evropském parlamentu, sdružujícím více než 160 politických subjektů. Spíše se ukazuje 

absence rozumně malého počtu konkurujících si stanovisek, schopných vytvářet funkční 

kompromisy na bázi většinové vůle. To jen potvrzuje předpoklad, že svobodná soutěž 

politických sil, která je základem každého demokratického ústavního systému, není 

podmíněna maximalizací počtu aktérů, kteří se jí účastní. Nutnost a míra jejího 

případného omezení je ale v první řadě na posouzení zákonodárce.“ Mezi politickými 

uskupeními, která v německých volbách do Evropského parlamentu získala přesně 

jeden mandát, byla například i recesistická strana Die Partei s 0,63 % hlasů. Ta šla do 

voleb s humorným programem v čele s heslem „Evropa je nám ukradená“, jež mělo 

údajně přitáhnout voliče, kteří k předchozím volbám nepřišli. Předseda Die Partei 

Martin Sonneborn se po volebním úspěchu nechal slyšet, že by rád založil v EP frakci 

„bláznů a šílenců“.35 Takový politický subjekt samozřejmě k hledání kompromisů 

a tvorbě vůle zákonodárného sboru nijak nepřispívá. 

Většina pléna ÚS tedy došla k názoru, že napadená ustanovení zákona o volbách 

do Evropského parlamentu nejsou v rozporu v ústavním pořádkem a tím pádem není 

                                                
 
35 CERMAN, Ivo. Být na chvíli eurovyžírkou. Strana má vskutku zajímavý program. Echo24.cz. 30. 5. 
2014. Dostupné z: http://echo24.cz/a/wWyiH/byt-na-chvili-eurovyzirkou-strana-ma-vskutku-zajimavy-
program, citováno 28. 4. 2016.  
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důvod, aby byla zrušena. Tři soudci – Vojtěch Šimíček, Kateřina Šimáčková a Milada 

Tomková – se však neztotožnili se závěrem a odůvodněním většiny a vypracovali 

společné odlišné stanovisko. 

Podle těchto soudců není pro užití uzavírací klauzule (a tím pádem omezení 

rovnosti volebního práva) v případě voleb do Evropského parlamentu žádný relevantní 

důvod. Menšina v odlišném stanovisku poukazuje zejména na tzv. přirozený práh, tj. 

hranici, která v případě neexistence dalších omezení stačí v přepočítávání D’Hondtovou 

metodou na poslední z mandátů. Jak je shrnuto v bodu 13 odlišného stanoviska: 

„Specifikem evropských voleb je totiž, jak se podává shora, působení poměrně vysokého 

přirozeného prahu, jež samo o sobě zaručuje, že politické strany se ziskem hlasů pod 

cca 3,5% nezískají žádný mandát.“ Podle názoru disentujících soudců tedy není žádný 

umělý integrační prvek ve volebním systému nutný.  

V odlišném stanovisku je výše uvedený názor podpořen odkazem na výsledky 

předchozích voleb z let 2004 a 2009 a poukazem na fakt, že v dosavadních třech 

volbách do EP v ČR nehrála uzavírací klauzule příliš velkou roli. „Z výsledků voleb do 

Evropského parlamentu totiž plyne, že v roce 2004 se umělá uzavírací klauzule 

neuplatnila vůbec a zcela postačoval tzv. přirozený práh, … V roce 2009 by bez 

uzavírací klauzule došlo k přesunutí jediného mandátu, … Jinak řečeno, v celkem 

trojích volbách do Evropského parlamentu by se neexistence umělé uzavírací klauzule 

projevila pouze v jiném přidělení pouhých tří mandátů. Argumentace většiny pléna, 

založená na neoslabování „integračních stimulů“ (bod 72), je tedy neudržitelná i s 

ohledem na empiricky prokazatelný projev této klauzule.“36 Názor většiny pléna tak 

autoři odlišného stanoviska považují za chybný a nepřesvědčivý.37 

2.4. Otto Chaloupka – imunita a indemnita zákonodárců 
Nález I. ÚS 3018/14 se týká individuální stížnosti bývalého poslance Otto 

Chaloupky. Chaloupka byl v roce 2010 zvolen do Poslanecké sněmovny na kandidátce 

strany Věci veřejné v Jihomoravském kraji.38 Jeho poslanecký mandát zanikl 28. 8. 

2013, kdy prezident Miloš Zeman rozpustil Poslaneckou sněmovnu poté, co mu to 

                                                
 
36 Bod 15 odlišného stanoviska 
37 Bod 16 odlišného stanoviska 
38 Viz http://volby.cz/pls/ps2010/ps111?xjazyk=CZ&xkraj=11&xstrana=4&xv=2&xt=1 
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navrhli sami poslanci usnesením schváleným třípětinovou většinou na základě čl. 35 

odst. 2 Ústavy ČR39. 

Během svého působení v politice získal Otto Chaloupka pověst kontroverzní 

osobnosti s vyhraněnými názory na romskou problematiku a problematiku menšin 

obecně. Server lidovky.cz v článku z 22. 7. 2013 věnujícímu se chování politiků na 

sociálních sítích uvádí, že Chaloupka „vyniká lehce rasistickými příspěvky“40. Právě 

jednoho takového příspěvku na sociální síti Facebook se týká spor, jemuž se věnuje 

nález I. ÚS 3018/14. 

Dne 21. 6. 2013 Chaloupka na svém veřejném profilu zveřejnil několik textů 

vztahujících se k situaci v Duchcově na Teplicku, kde došlo k napadení manželského 

páru skupinou Romů. Texty, které byly odpovědí na otevřený dopis otce jedné z žen 

podezřelých z napadení (v příspěvku označen jako F. T.) adresovaný starostce 

Duchcova, obsahovaly pasáže: „Vazeny c. vajdo F. T. Par poznamek k vasemu dopisu 

starostce D.: Vase vyjadreni o vasi tlupou napadenych manzelich „Vzdyt se jim nic 

nestalo“ je za hranici prijatelnosti. Vase (c.) arogance prerostla uz davno do rozmeru, 

ktere vyzaduji reakci. Slusni lide dlouho snaseli vase kradeze, agresivitu a neopravnene 

pozadavky na dalsi a dalsi vyhody. Ale jak kazdy rozumny clovek vi, tohle nemohlo 

pokracovat do nekonecna. Lide se boji na ulici, maji strach o sve deti, neciti se 

bezpecne a take jsou uz unaveni z toho, ze svych penez, ktere vydelavaji praci, musi zivit 

tisice vasich rodin. Chodi tyto penize vydelavat v dobe, kdy spousta z vas travi cas v 

hernach a kasinech. Lide uz toho maji dost, pane T. Uz nemaji trpelivost. A vy je jen 

kazdou dalsi provokaci posunujete pres tu pomyslnou hranu. Tlacite a neco nutne musi 

prasknout. Brzy. Nespolehejte na to, ze jste statem chraneni a ze je vam vse dovoleno. 

Lide neciti ochranu od statu a je jen otazkou casu, kdy vemou svou ochranu do svych 

rukou. A potom, pane T., bude zle. Berte to ode mne jako dobrou radu. Mate ji zadarmo. 

Zadam vas, abyste prestal pouzivat pojmenovani „gadzo“ pro nas, vase zivitele. Dokud 

neprestanete toto pojmenovani pouzivat, povazuji za opravnene pouzivat osloveni „c.“ 

                                                
 
39 KOPECKÝ, Josef a WIRNITZER, Jan. Předčasné volby jsou na dosah. Poslanci sami rozpustili 
Sněmovnu. IDnes.cz [online]. [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/poslance-ceka-
hlasovani-o-tom-zda-se-sami-rozpusti-fsn-/domaci.aspx?c=A130820_094413_domaci_kop 
40 ŠMÍDOVÁ, Veronika. Politici na Facebooku: špatná gramatika, rasismus a Telletubies. Lidovky.cz 
[online]. [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/politici-na-facebooku-spatna-gramatika-
rasismus-a-teletubbies-pbf-/zpravy-domov.aspx?c=A130721_111005_ln_domov_vs 
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a „c.““, dále „Velmi chytre od c. vudce. Arogance a sebevedomi jim tedy nechybi. Ale 

lidi jsou na hrane a jeste par takovychto c. provokaci a zacne mazec. A pak je neochrani 

ani ani tezkoodenci.“ a „Vrchol drzosti a arogance c. vudce. Ale jen tak dal, 

holoubkove, jeste trochu tlacte a ono to nekde rupne. Lidi jsou uz na hrane, tak potlacte 

a zacne divocina. Uz slysim ten rev. Bude jedno, jak rychle umite utikat.“41 

Na základě těchto výroků byl Otto Chaloupka obviněn a obžalován za trestný čin 

podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv svobod podle 

§ 356 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku.42 Chaloupka podal k Nejvyššímu soudu 

návrh na rozhodnutí o vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Nejvyšší 

soud rozhodl, že Chaloupka není ohledně zmíněného skutku vyňat z pravomoci orgánů 

činných v trestním řízení, na což bývalý poslanec reagoval ústavní stížností. 

Stěžovatel argumentoval tím, že jako poslanec v době spáchání skutku 

disponoval hmotněprávní imunitou (tzv. indemnitou) vztahující se na projevy učiněné 

v Poslanecké sněmovně podle čl. 27 odst. 2 Ústavy. Závadný text umístil na sociální síť 

právě z budovy Poslanecké sněmovny, šlo o vyjádření k aktuálnímu dění a tedy o projev 

poslance ve smyslu tohoto článku.  

I. senát Ústavního soudu ve složení Ludvík David, Kateřina Šimíčková a David 

Uhlíř se s argumentací stěžovatele neztotožnil a ústavní stížnost zamítl, neboť dle jeho 

názoru nedošlo k porušení ústavně zaručených práv stěžovatele. 

ÚS stanovil v odůvodnění tři podmínky pro využití indemnity dle čl. 27 odst. 2, 

které shrnuje v bodě 78: „Parlamentní imunita náleží Parlamentu jako celku, nikoli 

jeho členům. V případě indemnity je tedy chráněn primárně Parlament jako debatní 

fórum mezi poslanci a senátory, a nikoliv individuální svoboda projevu či osobní výsady 

jednotlivého poslance či senátora. K aktivaci indemnity poslanců a senátorů ve smyslu 

čl. 27 odst. 2 Ústavy proto musí být kumulativně splněny následující podmínky: (1) musí 

jít o sdělení informace nebo vyjádření názoru slovem, písmem, obrazem či jiným 

způsobem; (2) tento projev musí být učiněn na schůzi Poslanecké sněmovny či Senátu, 

jejich výborů, podvýborů či komisí včetně vyšetřovacích komisí anebo na společné 

schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu či těchto orgánů; a (3) tento projev učiněný při 

jednání komory či jejich orgánů nesmí směřovat výhradně navenek, tj. musí směřovat 

                                                
 
41 Bod 1 nálezu, citováno v nezměněné podobě bez ohledu na platnou pravopisnou normu 
42 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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vůči dalším účastníkům parlamentní debaty v širším slova smyslu, kterými jsou 

poslanci, senátoři a jiné osoby, které mají právo se jednání komory či jejích orgánů 

účastnit (například prezident republiky či externí expert, jenž je členem komise komory). 

V projednávaném případě stěžovatel nesplnil druhou a třetí podmínku.“ 

Podmínku č. 2 dovodil ÚS z výkladu slov „v Poslanecké sněmovně nebo Senátu 

a jejich orgánech“, kdy upřednostnil funkční pojetí před pojetím teritoriálním. Proto 

vyžaduje, aby byl chráněný projev učiněn na schůzi Sněmovny, jejich výborů, 

podvýborů či komisí, kde dochází k výměně názorů mezi zákonodárci; nestačí pouze 

fakt, že se poslanec právě nacházel v budově Poslanecké sněmovny.43 Podmínku č. 3 

pak ÚS definuje tak, že projev nesmí směřovat výhradně navenek, k osobám, které 

nejsou účastníky autonomního systému parlamentní diskuze. V takovém případě se totiž 

poslanec nijak nepodílí na tvorbě politické vůle Parlamentu, jež má být indemnitou 

chráněna. Projev Otto Chaloupky na sociální síti nebyl učiněn při výkonu funkce 

Sněmovny nebo některého z jejích orgánů a směřoval navenek, k osobám neúčastnícím 

se parlamentní diskuze. Proto se na něj indemnita podle čl. 27 odst. 2 podle ÚS 

nevztahuje. 

K nálezu nebylo připojeno žádné odlišné stanovisko, všichni tři soudci tedy 

souhlasili s výrokem i s odůvodněním. 

3. Mediální obsahy ve zpravodajství ČTK 

3.1. Tiskové agentury jako zdroje informací 
Než přejdeme k samotné analýze zkoumaných mediálních obsahů, je zapotřebí 

přiblížit fenomén tiskových agentur, pojmenovat jejich specifika coby typu médií a 

určit, jaký dopad mají tato specifika na samotné zpravodajství. 

Počátek historie tiskových agentur můžeme datovat do roku 1835, kdy se bankéř 

Charles Louis Havas stal majitelem novin Gazette de France. Havas začal ve svém listu 

vydávat přeložené zpravodajství ze zahraničních médií. Kromě toho ho ale také za 

úplatu prodával dalším listům, díky čemuž ho dnes považujeme za zakladatele formátu 

tiskové agentury.44 

                                                
 
43 Bod 61 nálezu 
44 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-718-4459-4, 
str. 11. 
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Dnes se tiskové agentury často označují termínem „zpravodajské agentury“45. 

V prvopočátcích jejich vývoje byl totiž jediným odběratelem jejich servisu periodický 

tisk a nosným materiálem papír.46 Mediální prostor se ovšem od 19. století výrazně 

proměnil, např. nástupem rozhlasu, televize a v poslední době zejména internetu. Navíc 

už zakladatelé nejstarších tiskových agentur si našli zákazníky mezi burzovními makléři 

a dalšími subjekty z prostředí hospodářské sféry, k tradičním abonentům patří také 

státní správa.47 Dnes odebírají agenturní servis v různé šíři také příslušníci soukromého 

sektoru, např. podnikatelé a banky. Agentury tedy nejsou s tiskem spjaty tak úzce jako 

dříve a označují se tím pádem nezřídka přívlastkem „zpravodajské“, vztahujícím se k 

povaze jejich činnosti. Přívlastek „tiskové“48, v širším smyslu odkazující k mediálnímu 

prostoru (ve slovních spojeních jako tiskový mluvčí či tisková zpráva), však nezřídka 

zůstává v názvech jednotlivých agentur, neboť je spojen se zavedenou obchodní 

značkou.49 Tak je tomu i v případě České tiskové kanceláře. 

Praktická encyklopedie žurnalistiky definuje tiskovou agenturu jako „instituci, 

která shromažďuje, zpracovává a poskytuje abonentům v mateřské zemi i v cizině 

zpravodajské informace, zpravidla slovní a obrazové, o významném a zajímavém dění 

domácím a zahraničním.“ Často bývají tiskové agentury zjednodušeně označovány jako 

„noviny novinářů“, což značí, že mají velmi významné, prakticky nezastupitelné, 

postavení mezi novinářskými zdroji. PhDr. Ludmila Trunečková např. uvádí, že 

průzkum uskutečněný v roce 2002 mezi absolventy bratislavské žurnalistiky zjistil, že 

pro dotázané jsou agentury třetím nejvýznamnějším zdrojem po internetu a osobních 

kontaktech. 32 % respondentů je dokonce považovalo za svůj nejdůležitější zdroj.50  

Důležitou okolností je také fakt, že agenturní servis samotný je vytvářen 

redaktory-novináři a tudíž se u něj dá předpokládat (na rozdíl od informací nalezených 

                                                
 
45 Oba termíny uvádí například OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie 
žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7, str. 
18, heslo „agentura tisková, též zpravodajská“. 
46 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1661-2, str. 128. 
47 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-718-4459-4, 
str. 14. 
48 Přívlastek „tiskové“ je také převážně používán v této práci 
49 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1661-2, str. 128. 
50 Tamtéž, str. 125. 
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na internetu nebo získaných prostřednictvím osobních kontaktů), i když samozřejmě ne 

se stoprocentní jistotou, plnění obvyklých podmínek kladených na spolehlivost 

informací, jako je zásada ověřování z minimálně dvou nezávislých zdrojů apod.51  

3.1.1. Česká tisková kancelář 
Česká tisková kancelář (ČTK) je v současné době bezpochyby nejvýznamnější 

tiskovou agenturou v České republice. ČTK je agenturou univerzální, vykonává soubor 

zpravodajských služeb v širokém tematickém okruhu od politiky po sport. Jedná se 

rovněž o agenturu národní – je pro ni charakteristický důraz na působení v ČR a ve 

službách pro zahraničí je dominantní její vnitropolitické zpravodajství.52 V současnosti 

vysílá ČTK stálé zahraniční zpravodaje kromě slovenské Bratislavy pouze do Berlína a 

Bruselu. 

Tradice České tiskové kanceláře sahá do roku 1918, kdy 28. října vznikl 

společně se samostatným československým státem také její předchůdce, 

Československá tisková kancelář. Až do 90. let 20. století měla postavení státní 

agentury. Např. zákon o ČTK č. 123/1965 Sb. z 12. 11. 1965 ji přímo definoval mimo 

jiné jako „zpravodajský orgán státu“. 

ČTK se v tehdejším totalitním státě plně začlenila do tehdejšího systému 

marxisticko-leninistického pojetí žurnalistiky a díky prakticky monopolnímu postavení 

byla jedním z hlavních pilířů oficiální propagandy. Byla centrálně řízená, její ústřední 

ředitel byl podle zákona jmenován vládou, de facto však měly na obsazení této pozice 

velký vliv stranické orgány KSČ. 

S postavením ČTK jako státní agentury souvisely i její úkoly. Kromě 

standardních zpravodajských činností totiž musela plnit právě také roli zpravodajského 

orgánů státu. Zákon č. 123/1965 Sb. v ČTK stanovil, že ČTK „vydává oficiální texty a 

prohlášení vlády a ústředních úřadů a tlumočí na základě zmocnění svým jménem 

oficiální stanoviska k vnitřním a zahraničním událostem a problémům“. Organizační 

řád ČTK pak ve své systematice dokonce povinnosti vyplývající z role zpravodajského 

                                                
 
51 ZUSKA, Adam. Jak ČTK informuje: analýza agenturního zpravodajství na pří- kladu leteckých nehod 
v ČR v roce 2011. Praha, 2015. 76 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. 
Ludmila Trunečková, Ph.D. 
52 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-718-4459-4, 
s 21-33. 
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orgánu státu předřazoval běžným zpravodajským činnostem a výslovně zmiňoval kromě 

státních i orgány stranické. Stanovoval, že ČTK „vydává oficiální texty a prohlášení 

stranických, vládních a zastupitelských orgánů ČSSR, ČSR a SSR.“53 

Po listopadu 1989 postavení ČTK výrazně modifikoval až zákon č. 517/1992 Sb. 

Ten také sejmul z agentury povinnost být oficiálním státním zdrojem. Zajímavostí je, že 

ačkoliv byl zákon i podle své důvodové zprávy původně zamýšlen jako provizorní 

norma a počítalo se s pozdější privatizací agentury, je dodnes účinný a dokonce nebyl 

ani jednou novelizován.54 

Zákon o ČTK propůjčuje agentuře zvláštní veřejnoprávní postavení. V § 4 se 

ustavuje Rada ČTK, která je „(o)rgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu 

tiskové kanceláře“. Rada má sedm členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna55, 

které je Rada také za svoji činnost odpovědná. Mimo to, že je Rada kontrolním 

orgánem, volí také generálního ředitele ČTK.56 Ke dni 26. 4. 2016 je generálním 

ředitelem agentury pan Jiří Majstr. Rada ČTK se skládá z předsedkyně Heleny 

Hikelové, místopředsedů Miroslava Augustína a Marcely Mertinové a členů Jana 

Wintra, Vladimíra Cisára, Tomáše Mrázka a Jakuba Heikenwäldera.57 

Podle § 10 zákona o ČTK jsou finančními zdroji tiskové kanceláře „příjmy z 

úplatného poskytování svých služeb, vyplývajících z hlavního předmětu činnosti, a dále 

příjmy z další podnikatelské činnosti.“ Reálně získává ČTK finanční prostředky 

především obchodním zhodnocením svých zpravodajských produktů, jež podle § 3 

zákona poskytuje odběratelům za úplatu. Odst. 2 § 10 dovoluje, že „(t)isková kancelář 

může dostat účelovou dotaci ze státního rozpočtu České republiky, která však nemůže 

být poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření.“ Už od roku 1996 však ČTK se státními 

prostředky nehospodaří. Lze tím pádem říci, že je na státu ekonomicky zcela nezávislá a 

její hospodaření má blízko spíše k obchodní společnosti. Rozpočet agentury není 

součástí státního rozpočtu, vzhledem k povaze své činnosti není na rozdíl od ostatních 

                                                
 
53 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty: vývoj vztahů mezi politickou a 
mediální sférou v 90. letech 20. století. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 
Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3073-1, s. 20-21. 
54 Tamtéž, s. 68-69. 
55 Zákon zmiňuje v té době existující Českou národní radu, která se v Poslaneckou sněmovnu 
transformovala podle čl. 106 Ústavy ČR dnem účinnosti této Ústavy, tj. 1. 1. 1993 
56 Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři 
57 Viz oficiální webové stránky agentury www.ctk.cz 
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médií veřejné služby, České televize a Českého rozhlasu, ani příjemcem 

koncesionářských poplatků. Přesto má však ze zákona povinnost každoročně předkládat 

Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti a svém hospodaření.58 

Zpravodajské úkoly ČTK jsou stručně vymezeny v § 2 příslušného zákona. 

Podle odst. 1 je „(p)osláním tiskové kanceláře poskytovat objektivní a všestranné 

informace pro svobodné vytváření názorů.“, podle odst. 2 „(t)isková kancelář poskytuje 

službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze 

zahraničí“, odst. 3 pak stanoví, že „(s)tejnou službu poskytuje tisková kancelář i do 

zahraničí.“59 Jak upozorňuje PhDr. Ludmila Trunečková: „Obecně deklaratorní rovina 

zákona č. 517/1992 Sb. je ale téměř identická s popisem činnosti jakékoli univerzální 

zpravodajské agentury, chtělo by se s jistou nadsázkou říci, že by ČTK stejné aktivity 

vykonávala i bez příslušné právní normy.“60 

3.1.1.1 Typy textových zpráv ve zpravodajství ČTK 
ČTK vydává zpravodajství nepřetržitě, 24 hodin 7 dní v týdnu. Za den tímto 

způsobem vydá přibližně 600 textových zpráv.61 Bývá běžné, že se významné události 

stávají v nejrůznějších souvislostech předmětem většího počtu (někdy dokonce několika 

desítek) zpráv. Vzhledem k charakteristické práci bez uzávěrky se vydávané zprávy 

v servisu ČTK řadí chronologicky. Z toho vyplývá, že na rozdíl od praxe obvyklé 

v tištěných nebo audiovizuálních médiích, kde se nejvýznamnější zprávy objevují na 

titulní straně nebo začátku zpravodajské relace, v agenturním zpravodajství není žádná 

souvislost mezi povahou sdělení a jeho zařazením. ČTK tak za tímto účelem klasifikuje 

jednotlivé zprávy zvláštním metadatem, tzv. prioritou.62 Priorita často souvisí i s typem 

zprávy, neboť všechny produkty textového zpravodajství nemají stejný formát63 

Zpravodajským produktem, který má za cíl co nejrychleji distribuovat informace 

k odběratelům je tzv. headline. Do roku 2008 plnil podobnou funkci tzv. blesk. 

                                                
 
58 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1661-2, s. 134-135. 
59 Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři 
60 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1661-2, s 134. 
61 TRUNEČKOVÁ, LUDMILA. Zpráva v agentuře, s. 32-57.  In: OSVALDOVÁ, Barbora a 
kol. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9, s. 33. 
62 Tamtéž, s. 146 
63 Tamtéž, s. 150. 
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Headline je vůbec nejkratší typem zprávy vydávaným ČTK. Jedná se většinou o 

jednověté sdělení s maximální délkou 144 znaků, které se vydává bez titulku, data, 

domicilu a dalších náležitostí v žurnalistice obvyklých. Posléze se headline může stát 

sám titulkem pro následující podrobnější agenturní zprávu nebo i titulkem v novinách či 

na internetovém serveru. Na rozdíl od dřívějšího blesku, který vycházel striktně 

s prioritou 1, bývají zprávy formátu headline klasifikovány i nižším stupněm priority, 

např. 3 u méně významných sdělení.64  

Zpráva s prioritou hodnoty 2 se v servisu ČTK označuje signálním slovem fleš. 

Fleš v minulosti mohla následovat po blesku, daleko častěji ovšem jako první zpráva 

oznamovala skutečnost novou - např. ve sportovním servisu ČTK, který blesky 

nepoužíval téměř vůbec. Dnes se fleš zpravidla vydává několik málo minut po headlinu. 

Jde o krátkou zprávu v rozsahu několika vět, většinou v jednom odstavci. Na rozdíl od 

headlinu je opatřena titulkem, domicilem, datem a signaturou agentury. Může se stát 

prvním odstavcem (tzv. čelem) následující klasické zprávy.65 

Nejčastěji se v agenturním servisu vyskytují zpravodajské obsahy s prioritou 

hodnoty 3-4. Jde o klasickou zprávu, která nemá na rozdíl od ostatních typů zvláštní 

označení a pro níž se občas používá také termín „bílá zpráva“. Sousloví pochází z dob 

komunistické totality, kdy se zprávy třídily podle Organizačního řádu do kategorií podle 

příjemců, neboť některé z nich nebyly určeny pro veřejnost (respektive pro běžné 

mediální odběratele), nýbrž pouze pro omezený okruh odběratelů, např. pro oficiální 

orgány nebo více či méně významné stranické funkcionáře. Jedním z druhů neveřejných 

zpráv byly tzv. modré zprávy, které se údajně psaly na modrý papír. Naopak „bílé 

zprávy“ byly určeny pro širokou veřejnost.66 

Klasická zpráva zpravidla navazuje na předchozí headline či fleš o předmětné 

události. U agenturní zprávy platí více než u zpravodajské produkce jiných médií 

požadavek na strukturu obrácené pyramidy, tzn. uvedení nejdůležitějších a 

nejzajímavějších událostí na začátek. Čelo, by mělo být ideálně způsobilé stát se 

samostatnou, stručnější verzí zprávy, kterou mediální odběratel může zveřejnit. Druhá 

                                                
 
64 TRUNEČKOVÁ, LUDMILA. Zpráva v agentuře, s. 32-57.  In: OSVALDOVÁ, Barbora a 
kol. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9, s. 47-48. 
65 Tamtéž, s. 49.  
66 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-718-4459-4, s. 
18-19. 
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část zprávy, tzv. tělo nebo trup, bývá strukturována do monotematických odstavců. 

V těle klasické agenturní zprávy by neměl chybět ani tzv. background, který událost 

zařadí do kontextu, připomene její předcházející vývoj apod.67 

ČTK často tyto zprávy aktualizuje a aktualizované je pak vydává v novém znění 

se signálním slovem verze. Verze mají stejnou prioritu jako původní zpráva a doplňují ji 

o nová fakta či vyjádření. Mezi titulkem a začátkem zprávy bývá umístěno upozornění, 

čeho se aktualizace týká, které odstavce se změnily a co bylo doplněno. Výjimkou není 

situace, kdy postupně vyjde hned několik verzí jednotlivé zprávy, součástí signálního 

slova je pak i řadová číslovka (například 4. verze).68 

3.2. Počet mediálních obsahů za dané období 
Infobanka ČTK poskytuje zajímavé údaje týkající se počtu zpráv, tematicky 

souvisejících s rozhodovací činností Ústavního soudu. Za sledované období jich vyšlo 

celkem 3863. Z tohoto čísla je vidět nepoměr mezi celkovým počtem rozhodnutí ÚS 

(výše uvedených 24590) a počtem takových rozhodnutí, jež si zaslouží zmínku ve 

zpravodajství ČTK (viz příloha 2), zvláště pokud vezmeme v úvahu, že jedna zpráva se 

v agenturní praxi nerovná jedné události a také že jedno rozhodnutím může hrát tak 

významnou roli, že je zmíněno ve zpravodajství o několika událostech.   

Z tabulky v příloze 2 je vidět, že nejmenší počet zpráv věnovala ČTK 

rozhodovací činnosti ÚS v roce 2011 (konkrétně 506), který je také ve sledovaném 

období rokem, v němž soud řešil nejméně případů. Avšak opačným směrem se výrazně 

vymyká rok 2013, kdy v infobance najdeme hned 886 relevantních zpráv. Rok 2013 byl 

sice s 4342 rozhodnutími v databázi ÚS rokem nadprůměrným. Nicméně v předešlém 

roce 2012, kdy byl ÚS ještě vytíženější (4570 případů), najdeme v ČTK téměř o 300 

relevantních zpráv méně.  

Mezi celkovým počtem rozhodnutí (nálezů a usnesení) ÚS a počtem zpráv 

tematicky souvisejících s rozhodovací činností ÚS tedy nelze vysledovat výraznější 

vzájemnou korelaci. Z komparativního pohledu abnormálně vysoký počet relevantních 

zpravodajských obsahů v roce 2013 lze podle mého názoru vysvětlit především 

konáním voleb prezidenta republiky a s ním souvisejícím koncem mandátu dosavadní 

                                                
 
67 TRUNEČKOVÁ, LUDMILA. Zpráva v agentuře, s. 32-57.  In: OSVALDOVÁ, Barbora a 
kol. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9, s. 49-50. 
68 Tamtéž, str. 50 
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hlavy státu. Jednalo se o historicky první přímou volbu prezidenta republiky a 

v souvislosti s ní Ústavní soud řešil několik mediálně velmi přitažlivých kauz - ústavní 

stížnosti kandidátů, které odmítla volební komise zaregistrovat (např. Tomio Okamura 

nebo Petr Cibulka69), amnestii končícího prezidenta Václava Klause (a to dokonce 

opakovaně70) nebo ústavní žalobu pro velezradu právě na Klause71.  

3.3. Analýza mediálních obsahů 

3.3.1. Kauza zveřejňování údajů o členství soudců v KSČ 
První zmínka o rozhodování v kauze zveřejňování údajů o členství soudců 

v KSČ se ve zpravodajství ČTK objevuje 18. 10. 2010. Ve zprávě s titulkem „ÚS 

rozhodne, zda mají lidé vědět o komunistické minulosti soudců“, jsou nastíněna základní 

fakta celého případu. ČTK cituje z Pecinovy tiskové zprávy a také ze samotné ústavní 

stížnosti. Stěžejní informací je, že ÚS svolal veřejné vyhlášení nálezu na 30. listopadu 

prostřednictvím internetové úřední desky. 

Na vyhlášení nálezu, naplánované na 14:00 v senátní místnosti 151 v budově ÚS 

v Joštově ulici, upozorňuje ČTK ve dvou krajských denících na den 30. 11. 2010, a to 

sice v deníku z 26. 11. 2010 a také v o něco podrobnějším z 29. 11. 2010.  

Během klíčového dne 30. 11. 2010 najdeme ve zpravodajství ČTK 6 mediálních 

obsahů věnujících se našemu tématu. V brzkém ranním čase 4:07 agentura vydává tzv. 

otvírák s titulkem „ÚS rozhodne, zda lidé mají právo na údaje o členství soudců 

v KSČ“. Otvírák je obsahem podobný zprávě z 18. 10. 2010. Můžeme v něm (a to už 

v jeho titulku) najít drobnou nepřesnost – příslušný senát ÚS nepochybně o případu 

rozhodl již dříve, dne 30. 11. 2010 pak toho rozhodnutí pouze oznámil veřejnosti 

formou veřejného vyhlášení nálezu. 

K tématu pak ve 14:04 ČTK vydává headline znějící „Lidé se zřejmě snáze 

dostanou k informacím o tom, kteří soudci byli před rokem 1989 v KSČ. Ústavní soud 

vyhověl stížnosti aktivisty Peciny.“ O minutu později následuje fleš, v níž je oproti 

headlinu navíc obsažena pouze informace, že soudce Vojen Güttler začal číst obsáhlé 

                                                
 
69 Všichni kandidáti jsou ruští fízlové, píše Cibulka v ústavní stížnosti. Lidovky.cz [online]. [cit. 2016-05-
13]. 
70 ŠENKÝŘ, Miloš. Klausovu amnestii opět posoudí Ústavní soud. Lidové noviny. 9. 4. 2013, s. 4.  
71 KLESLA, Jan. Ústavní soud rozhodne historicky výjimečný případ. Hospodářské noviny. 5. 3. 2013, s. 
2. 
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odůvodnění nálezu. Hlavní klasická zpráva přichází v 14:13 a v 14:52 je ve 2. verzi 

doplněna o podrobnosti z odůvodnění nálezu. V rámci 3. verze z 15:53 agentura 

doplnila text o další podrobnosti, o vyjádření advokáta Tomáše Peciny Petra Kočího a o 

vyjádření soudce NSS Petra Průchy. Ten potvrdil, že NSS se nálezem a jeho 

odůvodněním bude řídit. Proto pravděpodobně z úvodní věty, která byla téměř doslovně 

převzata z headlinu, vypadává slovo „zřejmě“ a úvodní věta zní „Lidé se snáze 

dostanou k informacím o tom, kteří současní soudci byli před rokem 1989 členy 

komunistické strany“. 3. verze na rozdíl od předešlých odběratelům nabízí k tématu i 

audio servis. 

Ve zpravodajství chybí jakákoliv zmínka o úvaze ÚS, že členství v politické 

straně není automaticky bez dalšího možné považovat za citlivý údaj. Jinak ale ČTK 

pokrývá nález I. ÚS 517/10 zdařile a poměrně komplexně.  

Kauza rezonuje ve zpravodajství ČTK i v dalších měsících. 8. 12. 2010 vydává 

headline a příslušnou zprávu o tom, že ÚS zveřejnil kompletní politickou minulost 

svých soudců, přičemž čtyři byli v minulosti členy KSČ. Zpráva správně připomíná, že 

nález samotný se týkal členství v KSČ k 17. 11. 1989. ÚS byl mnohem otevřenější - 

zveřejnil totiž nejen to, kteří soudci byli členy KSČ k 17. 11. 1989, ale i kteří byli členy 

této strany v dřívější době (např. před nástupem normalizace) a dokonce i údaje o 

politické aktivitě jednotlivých soudců v polistopadovém pluralitním stranickém 

systému. 10. 12. 2010 ČTK klasickou zprávou informuje, že politickou minulost soudců 

zveřejnil na dotaz časopisu Týden i předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. 

V závěru zprávy je uvedeno, že údaje zveřejněné v odpovědi poskytli sami soudci, 

neboť soud jako instituce vlastní zdroj informací o jejich minulosti nemá. 

7. 1. 2011 ve 14:06 vychází fleš s titulkem „Ministerstvo spravedlnosti 

zveřejnilo soudce, kteří byli v KSČ“. Zpráva rozvíjející tuto fleš vychází v 14:44 a její 2. 

verze v 16:38. Ve zprávě se dozvíme např. informaci, že kromě soudců zveřejnilo 

ministerstvo stejné údaje o státních zástupcích, seznam však není úplný. Jsou uvedeny i 

příklady konkrétních významných představitelů justice, jejichž jméno se na seznamu 

nachází a tím pádem byli před rokem 1989 členy KSČ. V této zprávě je vůbec poprvé 

ve zpravodajství ČTK zmíněno, že „(p)odle senátu ÚS nejsou informace o členství 

soudců v KSČ před rokem 1989 citlivým údajem podle zákona na ochranu osobních 

údajů“. Jde přitom o jedno z východisek nálezu ÚS. Právo na informace, jež 

v projednávaném případě podle ÚS převážilo nad právem na ochranu soukromí 
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dotčených soudců, lze totiž podle čl. 17 odst. 4 LZPS omezit (při splnění dalších 

podmínek) zákonem. ÚS však vyložil zákon o ochraně osobních údajů tak, že pro tento 

konkrétní případ právo stěžovatele na informace nijak neomezuje.  

Několik dalších mediálních obsahů týkajících se kauzy zveřejňování členství 

soudců v KSČ souvisí s chybami, které se objevily ve výše zmíněném seznamu 

ministerstva spravedlnosti. Stále ještě 7. 1. 2011, tedy v den zveřejnění seznamu, 

vydává v 20:49 ČTK zprávu s titulkem „iDnes.cz: Ze seznamu soudců-exkomunistů 

byla odstraněna 4 jména“, informující o vymazání osob, které se proti svému zařazení 

na seznam ohradily, a při důkladném ověření bylo zjištěno, že jsou na něm skutečně 

neprávem. 10. 1. 2011 pak následuje zpráva s titulkem „Za chyby v seznamu soudců-

exkomunistů přišli o funkce dva lidé“, v níž se dozvídáme, že ministr Jiří Pospíšil 

odvolal z vedoucích funkcí dva zaměstnance svého úřadu právě kvůli chybám 

v seznamu. Zpráva, která vyšla ve dvou verzích, se odvolává na server Novinky.cz, 

podle nějž bylo zatím zjištěno chybné zařazení na seznam u 22 soudců a tří státních 

zástupců, jimž ministr rozesílá písemné omluvy. 

26. 1. 2010 se v 10:52 objevuje fleš s titulkem „ÚOOÚ prověřuje, zda je 

zveřejnění minulosti soudců zákonné“. Už ke fleši nabízí agentura i audio servis. 

Související klasická zpráva se dočkala celkem tří verzí, v druhé je doplněno vyjádření 

ředitele Úřadu pro ochranu osobních údajů Igora Němce, ve třetí vyjádření ministra 

spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Ředitel Němec přímo ČTK řekl, že půjde o kontrolu 

použité metodiky, tedy „jak se ty údaje získávají a jestli jsou pravdivé“. 19. 10. 2010 

v 11:14 pak ČTK klasickou zprávou informuje o tom, že ministerstvo spravedlnosti 

dostalo od ÚOOÚ za chyby v seznamu pokutu 100000 Kč. 

Zmínky o nálezu I. ÚS 517/10 lze najít ještě ve dvou zprávách. První z nich 

vychází 9. 2. 2010 a informuje o situaci na Slovensku. Už titulek „Slováci se o 

komunistické minulosti soudců patrně nedozvědí“ napovídá, že přístup tamní justice se 

od toho českého výrazně liší. Slovenské ministerstvo spravedlnosti žadatelům odmítlo 

údaje poskytnout, neboť je prý nemá k dispozici. 

16. 2. 2010 pak ČTK vydává zprávu o petici, jejíž prostřednictvím  

protikomunističtí aktivisté vyzývají Parlament k přijetí zákona, který by zakazoval 

soudcům a státním zástupcům s komunistickou minulostí vykonávat funkci. Zpráva 

kromě informací o petici zmiňuje i seznam ministerstva spravedlnosti obsahující jména 
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soudců-bývalých členů KSČ a přítomnost chyb při jeho prvním zveřejnění. Jedním 

z iniciátorů petice byl také Tomáš Pecina, který svou ústavní stížností kauzu 

odstartoval, což je ve zprávě připomenuto. 

3.3.2. Slovenské důchody – kontroverze s ESD 
Zpravodajství ČTK o nálezu Pl. ÚS 5/12 začíná 13. 2. 2012 ve 14:32, kdy 

vychází otvírák s titulkem „ÚS se v kauze strojvůdce znovu vyjádří k dorovnávání 

penzí“. Přináší detaily ohledně kauzy Karla Holubce i ohledně celého problému 

„slovenských důchodů“. Nabízí přehledně všechny podstatné informace včetně zmínky, 

že jde o první podobný nález ÚS po verdiktu ESD, po němž ČSSZ přestala vyrovnávací 

příspěvek novým žadatelům přiznávat. Pro ilustraci případného rozdílu otvírák uvádí: 

„Průměrný slovenský starobní důchod činil na konci loňského roku 362 eur - v přepočtu 

asi 9095 korun. Český důchod k poslednímu prosinci dosáhl výše 10.552 korun.“ 

Prakticky totožný, jen mírně zkrácený, otvírák vychází 14. 2. 2012 v ranním čase 4:10. 

Stále ještě 14.2.2012 ve 14:14 už přichází fleš poměrně velkého rozsahu 

s titulkem „ÚS vyhověl stížnosti strojvůdce a dal mu šanci na dorovnání penze“. Ve 

fleši je připomenut názor ESD s tím, že „Ústavní soud ale na své starší judikatuře trvá, 

Soudní dvůr EU se podle něj dopustil excesu.“ Dále je uvedeno, že ÚS zrušil v kauze 

rozhodnutí soudů i České správy sociálního zabezpečení. Už ke fleši nabízí agentura 

odběratelům také audio. 

Rozšiřující zpráva vychází ve 14:49. Sděluje, že „(p)odle dnešního nálezu 

evropské normy nedopadají na problematiku československých důchodů. Jde prý o 

specifickou situaci a dědictví dob, kdy Česko a Slovensko tvořily jeden stát s jedním 

důchodovým systémem. Rozhodnutím Soudního dvora EU došlo podle ÚS k ‚excesu 

unijního orgánu‘.“. Nabízí i z tiskové zprávy získané vyjádření pracovníka soudu 

kritizující vystupování vlády před ESD: „,ÚS vyjádřil přesvědčení, že k nesprávnému 

závěru dospěl Soudní dvůr EU také s ohledem na nedostatečné, nesprávné a v tomto 

ohledu bezprecedentní vyjádření vlády ČR, která v řízení před Soudním dvorem EU 

sama uvedla, že judikatura Ústavního soudu porušuje evropské právo,‘ uvedl v tiskové 

zprávě vedoucí analytického odboru ÚS Ivo Pospíšil.“ Zpráva je doplněna o kontext 

„problematiky slovenských důchodů“, který byl přítomen už v obou otvírákách. 

2. verze zprávy se objevuje v 15:47 s pozměněným titulkem „ÚS: Stát by měl 

dále dorovnávat Čechům nižší slovenské penze“. Podle instrukcí ČTK zprávu doplnila a 
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rozšířila v celém textu. Doplněny jsou podrobnosti z nálezu a také vyjádření 

místopředsedy ÚS Pavla Holländera, podle nějž bylo zařazení stěžovatele pod konkrétní 

organizační složku podniku věcí náhody a tudíž „si lze stěží představit rozumný 

argument, proč by měl mít nižší důchod“. Zmíněn je i postoj ÚS k novelizaci zákona o 

důchodovém pojištění, kterou „v podstatě označil za nepoužitelnou, protože stojí na 

nesprávném rozhodnutí Soudního dvora EU.“ I když ÚS nemohl v tomto řízení novelu 

zrušit, podle Holländera soudci naznačili, jak by postupovali, kdyby ji v budoucnu 

někdo napadl. 3. verze zprávy 17:23 informuje, že je v 1. a 4. odstavci doplněná o 

vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí (MSPV). Poněkud absurdně pak působí 

informace podpořená citací tiskové mluvčí, že ministerstvo se zatím k nálezu vyjadřovat 

nebude. Dále je do 4. odstavce doplněna informace o předpokládaném počtu případů 

dorovnávání důchodů, kdy podle své mluvčí ČSSZ „dorovnávala slovenské důchody za 

stejných podmínek jako Holubcovi 124 lidem. Podle dříve zveřejněných informací se 

dorovnávání penzí týkalo ale celkem několika tisícovek osob, které splňovaly kritéria 

pro přiznání příspěvku, jejich případ se ale od Holubcova může lišit.“ 

16. 2. 2012 v 16:05 vychází zpráva věnující se skutečnému věcnému vyjádření 

MSPV s titulkem „MPSV: Česko nemusí bývalému strojvůdci navýšit důchod“. Hlavní 

informací je, že podle vyjádření mluvčí ministerstva z nálezu neplyne, že by stěžovateli 

Karlu Holubcovi měl být důchod dorovnán. Kromě důchodu cca 3500 Kč dostává totiž 

také slovenský důchod a „součet slovenského důchodu přepočteného na českou měnu a 

českého dílčího důchodu podstatně vyšší, než kolik by činil důchod, který by Holubcovi 

přiznala ČR, a je také podstatně vyšší než průměrné české důchody.“ ČR tedy nemá 

v konečném důsledku co dorovnávat. Podle zprávy mluvčí ČTK řekla, že tato 

skutečnost dokladuje složitost celé problematiky a svědčí o tom, že Ústavní soud 

rozhodoval v tak zásadní věci, ačkoli měl „evidentní nedostatek podkladů“. Dále 

mluvčí deklarovala, že „MPSV však může ujistit, že rozhodně nepřistoupí ke snížení 

úhrnného příjmu pana K. H., jak by také mohlo vyplývat z nálezu Ústavního soudu.“ 

Podobná úvaha však vyplývá až z odlišného stanoviska soudce Nykodýma – pan 

Holubec podle ministerstva údajně spadá do skupiny, pro níž je výhodnější být alespoň 

zčásti posuzován podle slovenského systému sociálního zabezpečení než podle systému 

českého. Ministerstvo podle mluvčí také podrobně zanalyzuje nález ÚS a zváží další 

postup, přičemž přihlédne „zejména k riziku miliardových nákladů v případě žalob ze 

strany jiných než českých občanů nebo jiných osob, které pracovaly na území 
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společného státu.“ V 16:47 vychází 2. verze zprávy doplněná o vyjádření Ústavního 

soudu a další informace. Generální sekretář ÚS podle ní ČTK řekl, že soud měl 

k dispozici celý spis k případu stěžovatele a tudíž tvrzení mluvčí MPSV o evidentním 

nedostatku podkladů není pravdivé. 

Okrajově souvisí s kauzou dva deníky pražských a celostátních událostí na 5. 

dubna, první vyšel již v 30.3.2012 v 12:59 a druhý 4.4.2012 rovněž v 12:59. Upozorňují 

na akci s názvem „Seminář Nález Ústavního soudu ve věci slovenských důchodů 

pohledem ústavního a evropského práva“, kterou pořádá senátní výbor pro záležitosti 

Evropské unie a začíná v 9:30. 

10. 5. 2012 v 13:38 agentura vydává klasickou zprávu s titulkem „NSS se znovu 

obrátil na Soudní dvůr EU kvůli slovenským penzím“. Ta sděluje, že NSS opět předložil 

předběžnou otázku k ESD ohledně dalších případů týkajících se „slovenských důchodů“ 

a ESD se tak bude muset vyrovnat s argumentací ÚS. Podle tehdejší soudkyně NSS 

Milady Tomkové tím soud zachoval loajalitu „jak vůči Ústavnímu soudu ČR, tak vůči 

Soudnímu dvoru EU jako orgánu společenství, jehož je Česká republika plnoprávnou 

součástí a jehož principy se zavázala respektovat.“ V rámci backgroundu pak zpráva 

podrobně připomíná okolnosti nálezu ÚS. 2. verze z 15:29 pak doplňuje další 

podrobnosti jak o předmětném nálezu ÚS, tak o hlavním tématu zprávy, tj. předběžné 

otázce. NSS v ní oproti dřívější předběžné otázce podle své mluvčí uvedl kompletní 

argumentaci Ústavního soudu a rozšířil výčet důvodů, jež by mohly vést k akceptování 

vyrovnávací praxe. Nedostatkem je, že agentura už později zpravodajsky nepokrývá 

výsledek řízení o předběžné otázce před ESD. 

Kauza poté doznívá ve zpravodajství ČTK v lednu 2013. 15. 1. 2013 v 16:10 

vychází otvírák s titulkem „Vláda projedná možnosti dorovnávání nižších slovenských 

penzí“. Informuje o návrhu změn zákona o důchodovém pojištěním z dílny MPSV, 

který zakotvuje přesné podmínky pro výplatu vyrovnávacího příspěvku. Ten by podle 

vyjádření ministerstva měl představovat samostatnou dávku, která však bude vyplácena 

pouze s českým důchodem. Na příspěvek by měli podle čela zprávy mít nárok žadatelé, 

„kteří za společného státu platili sociální odvody aspoň 25 let a za Česka před rokem 

1996 pak aspoň rok.“ Takových oprávněných by podle ministerstva bylo kolem roku 

2014 přibližně 10000, pak by se jejich počet snižoval. Výdaje by v prvním roce činily 

120 miliónů Kč, přičemž by jejich výši ovlivňovaly různé faktory, jako je zejména výše 

penzí v obou zemích a kurz eura. V posledním odstavci jsou uvedeny i předpokládané 
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náklady na zavedení a provoz systému. Připomenuty jsou i rozhodnutí ESD a proti 

němu se vymezující nález ÚS. 16. 1. 2013 v 13:29 pak o výsledcích jednání vlády 

informuje agentura zprávou „Lidem, kteří pracovali na Slovensku, by měl být dorovnán 

důchod“. Zpráva rekapituluje detaily návrhu MPSV a sděluje, že ho vláda přijala. 

Problematika „slovenských důchodů“ je velmi komplikovaná, podobně jako 

soudní rozhodování o ní. ČTK dokázala ve svém zpravodajství bez nepřesností vyložit 

zásadní fakta. Jako značnou chybu však lze vnímat fakt, že se ani náznakem nezmínila o 

odlišném stanovisku soudce Jiřího Nykodýma. Konzument zpravodajství tak s velkou 

pravděpodobností získá pocit, že rozhodnutí pléna bylo jednomyslné a neexistuje 

relevantní odlišný názor.  

3.3.3 Uzavírací klauzule ve volbách do Evropského parlamentu 
První zpráva týkající se nálezu Pl. ÚS 14/14 vychází v ČTK 21. 5. 2015 

s titulkem „Ústavní soud 1. června rozhodne o klauzuli v eurovolbách“. Tuto informaci 

podle zprávy ČTK zjistila z webu soudu. Zpráva připomíná, že otázka rozdělila i 

volební senát NSS, který nakonec návrh podal a shrnuje argumenty obou stran. 

Informuje rovněž, že „(s)oudcem zpravodajem byl původně Vojtěch Šimíček, nyní ale 

Ústavní soud uvádí Jiřího Zemánka.“ To autor zprávy správně interpretuje tak, že 

„Šimíček nejspíš pro svůj návrh rozhodnutí nezískal podporu většiny pléna, tedy sboru 

všech 15 soudců, a že proto kauzu převzal jiný zpravodaj. Plénum zjevně nebylo 

jednotné.“ Chybně zpráva uvádí, že podnět k NSS podali Strana Zelených a Piráti. 

Spolu se Stranou zelených totiž v pozici navrhovatele před NSS vystupovaly jako 

fyzické osoby Pavlína Pacáková, která je činná právě ve stranických strukturách SZ, a 

také aktivistka a publicistka Alexandra Uhlová, jejíž manžel Tomáš Tožička kandidoval 

za Českou pirátskou stranu jako č. 5 na kandidátce.72 Piráti jako politická strana však 

přímým účastníkem nebyli, podali svůj samostatný návrh, který k rozhodnutí NSS 

přímo nevedl. 

O faktu, že ÚS svolal na 1. června vyhlášení nálezu, informuje ČTK netradičně 

také v obsáhlém souhrnu zpráv z 21. 5. 2015 v 16:00. Už 22. 5. 2015 se pak vyhlášení 

nálezu k volbám do EP objevuje v deníku krajských událostí na 1. června. 

                                                
 
72 Viz http://www.volby.cz/pls/ep2014/ep2111?xjazyk=CZ&xv=1&xt=2&xstrana=32 
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Několik dní předem, 29. 5. 2015, vydává ČTK v 10:12 otvírák s titulkem 

„Ústavní soud rozhodne o eurovolbách a zákonu o zaměstnanosti“. Jak je z titulku 

patrné, otvírák kromě námi zkoumaného nálezu informuje i o dalším, týkajícím se 

rozhodného období, v němž musí uchazeč o práci získat zaměstnání nebo jinou 

výdělečnou činnost, aby měl nárok na podporu v nezaměstnanosti. V části o kauze 

voleb do EP otvírák upozorňuje, že „vyloučit nelze ani průlomový zásah do výsledků 

voleb. … Vzhledem k časovému odstupu od voleb se ale podobný zásah jeví jako 

nepravděpodobný.“ O vyhlášení obou nálezů informuje ještě týž den i souhrn zpráv 

v 12:01 a také rozsáhlý deník krajských událostí na 1. června v 13:00. Prakticky totožný 

deník vydává ČTK i 31. 5. 2015 v 12:59. 

1. 6. 2015 vychází ráno ve 3:05 lehce pozměněný otvírák s totožným titulkem 

„Ústavní soud rozhodne o eurovolbách a zákonu o zaměstnanosti“. O vyhlášení obou 

nálezů informuje také souhrn zpráv ČTK z 8:00. 

Ve 14:00 pak vychází výstižný headline ve znění „Pravidla pro eurovolby se 

nezmění. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení pětiprocentní uzavírací klauzule. Loňské 

výsledky jsou definitivní.“ Navazující klasická zpráva vychází v 14:24. V čele se uvádí, 

že případ ještě musí dořešit NSS, ale pravděpodobně výsledky voleb potvrdí. Ve 

druhém odstavci je pak velmi stručně shrnuta argumentace většiny pléna a přibližuje 

složitosti rozhodování: „Klauzule podle nálezu představuje přiměřené opatření, jehož 

cílem je efektivní fungování europarlamentu. Rozhodování ÚS bylo náročné, plénum 

nad klauzulí debatovalo při pěti svých zasedáních. Původního soudce zpravodaje 

Vojtěcha Šimíčka nakonec nahradil Jiří Zemánek. Pod výsledným nálezem jsou tři 

odlišná stanoviska. Kromě Šimíčka nesouhlasily ani Milada Tomková a Kateřina 

Šimáčková.“ Malou nepřesnost lze spatřovat ve faktu, že pod výsledným nálezem 

nejsou tři odlišná stanoviska, nýbrž pouze jedno, pod nějž se podepsali všichni tři 

disentující soudci. Na závěr zpráva připomíná, že ÚS již dříve potvrdil ústavnost 

uzavírací klauzule u voleb do Poslanecké sněmovny, poukazuje na rozhodnutí 

německého ústavního soudu, který uzavírací klauzuli na rozdíl od toho českého zrušil a 

v posledním odstavci rekapituluje výsledky voleb. 

Ve 2. verzi vycházející v 14:54 je doplněno vyjádření předsedkyně Strany 

Zelených Jany Drápalové a předsedy Pirátů Lukáše Černohorského. Oba tvrdí, že se o 

zrušení uzavírací klauzule pokusí legislativní cestou. Dále přibyla krátká vyjádření 

soudce NSS Tomáše Langáška a soudce zpravodaje předmětného nálezu Jiřího 
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Zemánka. 3. verze z 15:39 rozšiřuje vyjádření soudce Zemánka a také doplňuje 

informace o odlišném stanovisku. Jako první správně uvádí, že jde o „společné odlišné 

stanovisko tří soudců“. V rámci backgroundu pak tato verze nabízí srovnání s ostatními 

státy EU, jež bylo použito také v nálezu. Zpráva se v 18:23 dočkala i své 4. verze, která 

je oproti předchozí doplněna o vyjádření premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava 

Sobotky. Ten ve svém tiskovém prohlášení uvedl, že uzavírací klauzuli považuje za 

rozumné opatření jak pro volby do Evropského parlamentu, tak do české Poslanecké 

sněmovny. Sobotkovo vyjádření není vzhledem k tomu, že právě ČSSD díky uzavírací 

klauzuli získala jeden mandát navíc, nijak překvapivé. 

Kauza poté ve zpravodajství ČTK už pouze s nepříliš velkou intenzitou doznívá. 

3. 5. 2015 vychází v 10:25 zpráva s titulkem „Zelení už nechtějí zrušení pětiprocentní 

klauzule řešit u soudu“. Ta cituje mluvčího Strany zelených Jana Žáčka, který 

deklaruje, že strana se bude snažit zrušení klauzule dosáhnout úpravou legislativy. 

Citováno je také dřívější vyjádření předsedy Pirátů Lukáše Černohorského. 10. 6. 2015 

v 12:09 pak ČTK informuje (možná překvapivě) pouze klasickou zprávou s titulkem: 

„Výsledky eurovoleb jsou definitivní, NSS zamítl podnět Pirátů“. Zpráva informuje o 

tom, že NSS zamítl návrh České pirátské strany a toto rozhodnutí je „závěrečnou tečkou 

za přezkoumáváním voleb.“ Dále je uvedeno, že Strana zelených svůj návrh po 

neúspěchu u Ústavního soudu vzala zpět a NSS tím pádem v tomto případě již dříve 

zastavil řízení. Několik odstavců na konci zprávy se věnuje i klíčovému nálezu ÚS. 

Rozhodnutí NSS označuje zpráva za očekávané, neboť Piráti nenamítali nic jiného než 

protiústavnost zákona a tudíž jim nemohlo být s ohledem na nález ÚS vyhověno. 

Zmínku o rozhodnutí NSS přináší ten samý den také souhrn zpráv v 16:00. 

Problematika volebních systémů a právních předpisů s ní spojených je 

komplikovaná a pro laika mnohdy velmi nepřehledná. V kontextu toho je nutné 

redaktory ČTK ocenit, neboť nález Pl. ÚS 14/14 pokryli věcně a dokázali do 

zpravodajství dostat skutečně podstatné informace, které se nálezu týkají, aniž by ho tak 

učinili pro adresáta nesrozumitelným. Objevila se pouze nepřesnost ohledně 

navrhovatelů v původním řízení před NSS, kterou ovšem lze v rámci mediálního 

zjednodušení chápat. Piráti podobný návrh jako Strana zelených skutečně podali, byť 

nakonec nebyl podkladem pro rozhodnutí NSS a následný nález ÚS. Drobnou 

nepřesnost ohledně počtu odlišných stanovisek napravila pozdější verze dané zprávy. 

V kontextu nepříliš velkého významu obsahu prohlášení předsedy vlády Bohuslava 
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Sobotky lze říci, že do zpravodajství vůbec být zahrnuto nemuselo. Jinak ale v tomto 

případě ČTK splnila své zpravodajské úkoly skvěle. 

3.3.4. Otto Chaloupka – imunita a indemnita zákonodárců 
O dění kolem nálezu I. ÚS 3018/14 začíná ČTK informovat 19. 6. 2015, kdy se 

událost jeho vyhlášení objevuje v deníku krajských událostí na 25. 6. 2015. Ve skupině 

událostí z Jihomoravského kraje, konkrétně z Brna, je s časovým údajem 9:00 uvedeno: 

„Ústavní soud rozhodne o stížnosti exposlance Otto Chaloupky proti rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, podle kterého není vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním 

řízení. Za výroky o Romech na sociálních sítích později dostal podmínku.“ Je uvedeno 

rovněž místo konání -  Ústavní soud, Joštova 8, senátní místnost 151. 

Zásadním nedostatkem ve zpravodajství agentury je, že vyhlášení nálezu se 

reálně konalo už 24. 6. 2015, tedy o den dříve, a ČTK před tímto datem informaci 

z deníku krajských událostí nijak neupřesnila. Právě 24. 6. 2015 vychází ráno ve 3:07 

otvírák s titulkem: „ÚS rozhodne o stížnosti exposlance potrestaného za sporné 

výroky“. Ten informuje o tom, že Chaloupka byl stíhán za výroky na sociální síti, dostal 

podmíněný trest a nyní si stěžuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který jej odmítl 

vyjmout z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. V posledním odstavci jsou 

některé části výroků citovány. Už v otvíráku ČTK připomíná, že NS dříve kontroverzně 

rozhodl o vynětí z pravomoci policie a soudů v kauzách Víta Bárty a tří rebelujících 

poslanců ODS. 

V kauze předsedy Věcí veřejných Víta Bárty šlo o údajné uplácení poslanců této 

strany za účelem zaručení jejich loajality. Bárta se hájil tím, že šlo pouze o půjčky, o 

něž ho poslanci sami požádali. Spolu s ním byl souzen také jeden ze zákonodárců, 

Jaroslav Škárka, který na případ upozornil. NS v tomto případě rozšířil výklad pojmu 

„orgány Poslanecké sněmovny“ i na poslanecký klub.73 V druhém případě bylo 

zastaveno stíhání poslanců ODS Petra Tluchoře, Marka Šnajdra a Ivana Fuchsy. Těm 

měl tehdejší premiér Petr Nečas slíbit lukrativní posty ve státních firmách výměnou za 

to, že se vzdají poslaneckého mandátu a nebudou tak svým nesouhlasem blokovat 

vládní návrh daňového balíčku. NS rozhodl, že v té době už bývalí poslanci jsou 

vyjmuti z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, neboť extenzivně vyložil pojem 

                                                
 
73  KABÁTOVÁ, Michaela. Osvobozený Bárta: Proces byl politický. Lidové noviny. 21. 3. 2013, s. 4. 
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„projev“ i na politické dohody.74 Toto rozhodnutí nesouhlasně komentovaly některé 

významné autority z řad ústavních právníků.75,76 

Vyhlášení rozhodnutí v kauze Otto Chaloupky je uvedeno i v ranním souhrnu 

z 8:00. V 9:05 už přichází headline „Ústavní soud zamítl stížnost exposlance 

Chaloupky. Domáhal se vynětí z pravomoci policie a soudů. Za výroky o Romech na 

Facebooku dostal podmínku.“ V nejbližších minutách překvapivě nenásleduje fleš, až 

v 9:21 rozšiřuje headline kompletní klasická zpráva o čtyřech odstavcích. Ta 

rekapituluje okolnosti celého případu, zmiňuje se i o dřívějších případech, kdy NS 

chápal poslaneckou imunitu extenzivně. ÚS podle zprávy odmítl Chaloupkovu stížnost, 

protože „(s)porné texty na Facebooku prý nevznikly v souvislosti s výkonem 

poslaneckého mandátu a nespadají mezi chráněné projevy v rámci soutěže politických 

sil.“ Přestože se v případě druhé věty jedná o značné zjednodušení podmínek 

stanovených ÚS, lze s tímto tvrzením souhlasit. V 10:11 vychází 2. verze této zprávy, 

která v doplněné části (podle instrukcí od 5. odstavce dále) správně upřesňuje, že 

„Chaloupkův text podle ÚS nepochybně představoval vyjádření názoru, nicméně 

nesměřoval k dalším účastníkům parlamentní debaty ani nepřispíval k tvorbě politické 

vůle.“ Dále sděluje, že Chaloupka po rozkladu strany Věci veřejné založil vlastní stranu 

Republika, s níž získal ve volbách do Evropského parlamentu 0,14 % a také, že už 

bývalý poslanec před soudem stál, neboť údajně nutil svého asistenta, aby mu 

odevzdával polovinu platu. Byl ale obžaloby zproštěn. 

Vedle zprávy navazující na headline se však souběžně tématu věnuje ještě jedna 

klasická zpráva. Poprvé vychází v 9:47 s titulkem „Ústavní soud zúžil výklad 

poslanecké beztrestnosti za projevy“. Oproti výše analyzované zprávě se tato soustředí 

spíše na kontext nálezu a to s důrazem na dřívější kauzy Víta Bárty a tří poslanců ODS. 

Informace o případu Otto Chaloupky se objevují až ve 4. odstavci. Na základě nálezu 

ČTK informuje o tom, které druhy právního jednání ÚS z kategorie poslaneckých 

projevů výslovně vyloučil: „Podle ústavních soudců není takzvaným chráněným 

projevem například uzavření smlouvy mezi dvěma lidmi, fyzický útok, uvedení falešných 

údajů v souvislosti s poslaneckými náhradami, nabídnutí nebo přijetí úplatku ani vzdání 

                                                
 
74 BLAŽEK, Vojtěch a KREČ, Luboš. Žalobci prohrávají. Poslance trafikanty chrání imunita, hlásil soud. 
Hospodářské noviny. 17. 7. 2013, s. 2. 
75 MĚŘIČKA, Aleš a BLAŽEK, Vojtěch. Nejvyšší soud se proměnil v aktivní sopku (rozhovor s Janem 
Kyselou). Hospodářské noviny. 19. 7. 2013, s. 10. 
76 WINTR, Jan. Bezbřehá imunita. Právo. 4. 11. 2013, s. 6. 
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se mandátu.“ Je ovšem otázkou, natolik se dá souhlasit s tvrzením v čele zprávy: 

„Ústavní soud se tak vymezil vůči starším verdiktům Nejvyššího soudu, který takzvanou 

poslaneckou indemnitu, tedy beztrestnost poslance či senátora za jeho výroky a projevy, 

vykládal mnohem šířeji.“ Dřívější případy byly od kauzy Otto Chaloupky odlišné a sám 

ÚS v nálezu například říká, že se nevysloví k tomu, zda jsou chráněny i projevy 

v poslaneckých klubech, neboť to pro rozhodnutí v předmětném případě není důležité. 

Ve 2. verzi zprávy z 10:40 je do prvního odstavce doplněna klíčová informace, že 

„nález ÚS nemá zpětné účinky, nejspíš tak neovlivní kontroverzní kauzy Víta Bárty nebo 

tří rebelujících poslanců ODS.“ Osoby s nízkou mírou právní gramotnosti by se totiž 

podle předchozího obsahu mohly domnívat, že nález v případu Otto Chaloupky na 

dřívější kauzy dopad mít bude. V 12:55 pak vychází 3. verze, do níž redaktoři doplnili 

domicil „Praha“ a také reakce do 4. odstavce. Jde konkrétně o vyjádření poslanců a 

členů ústavně-právního výboru Sněmovny Jeronýma Tejce (ČSSD, předseda výboru), 

Martina Plíška (TOP 09 a Starostové) a Marka Bendy (ODS). Ani jeden z uvedených 

nemá k nálezu výhrady (označují ho jako „logický“, „správný“ a „nijak překvapivý“). 

Taková shoda tří poslanců a právníků zastupujících různé politické názory je poměrně 

nečekaná, v právnické odborné a odborně-laické veřejnosti totiž nález vyvolal poměrně 

silné a často protichůdné reakce. 

Stručná informace o rozhodnutí v kauze se také objevuje v souhrnu zpráv ČTK 

z domova, v tomto případě vydaném v 12:00. V dalších dnech, týdnech a měsících už 

případ Otto Chaloupky ve zpravodajství ČTK nijak nerezonuje. Částečně je to jistě 

proto, že zatím nenásledovaly další podobné případy sporů o poslaneckou imunitu, 

částečně z toho však může vyplývat, že nález nebyl tak přelomový, jak se zpočátku 

mohlo zdát. 

Samotný obsah rozhodnutí v nálezu I. ÚS 3018/17 zvládla ČTK mediálně 

zpracovat bez problémů. Značným pochybením se ale zdá být umístění události 

vyhlášení nálezu do deníku krajských událostí na špatný den bez pozdější opravy. 

Možná až příliš se agentura snažila hledat a připomínat souvislosti s kauzami Víta Bárty 

a třech poslanců ODS. O tom svědčí i fakt, že zatímco zpráva informující o nálezu se 

dočkala pouze dvou verzí, zpráva věnující se dominantně backgroundu a nález 

zmiňující jen okrajově vyšla ve třech. Obě vzpomínané kauzy přitom byly od případu 

Otto Chaloupky výrazně odlišné. 
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Závěr 
Jak bylo předestřeno v úvodu, hlavní výzkumnou otázkou bylo, zda se ČTK daří 

zpravodajsky pokrývat rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. Každému, kdo se 

pohybuje v oblasti médií, je přitom zřejmé, že si nevystačíme s jednoznačnou 

jednoslovnou, ať už kladnou či zápornou, odpovědí. Referenčním hlediskem pro 

kvalitativní posouzení by při tom měly být zpravodajské úkoly agentury definované 

zejména v § 2 zákona o ČTK. 

Část práce věnující se kvantitativnímu výzkumu prokázala předpokládanou 

hypotézu, že se ČTK zdaleka nevěnuje všem rozhodnutím Ústavního soudu. Mnohá 

z nich mají totiž bagatelní povahu a jejich mediální atraktivita je tím pádem nulová. 

S tím se pojí i role ČTK jako gatekeepera, tedy činitele významně působícího na výběr 

zpráv v médiích. 

Autoři zkoumaných mediálních obsahů se nevyvarovali dílčích nepřesností. 

Nejčastější z nich jsou formulace typu „Ústavní soud (dnes, zítra, za týden) rozhodne 

o...“, přičemž je jasné, že rozhodnutí ÚS už vzniklo a bude pouze veřejně vyhlášeno. 

Zpravodajství ČTK tak může u konzumentů vyvolávat nežádoucí dojem, že ÚS svá 

rozhodnutí v extrémně složitých případech vytváří jaksi nahodile a že za nimi chybí 

důvěryhodný složitý racionální proces, který v realitě Ústavního soudu bezesporu 

přítomen je. Takové zjednodušení může mít neblahý vliv na důvěru nejen v instituci 

ÚS, ale i v justici jako celek, což by měli mít pracovníci ČTK, jako pracovníci média 

veřejné služby svého druhu, na paměti. 

Pro praktickou kvalitativní analýzu byly vybrány čtyři konkrétní kauzy. Ve 

všech se ČTK podařilo shrnout a stravitelným způsobem podat příjemci argumentaci a 

odůvodnění rozhodnutí, což je při referování o justičních kauzách nepochybně to 

nejdůležitější, co se od média jako zprostředkovatele očekává. Klasické zprávy přinášejí 

rozsáhlý background, který čtenáři pomůže se v problému orientovat a pochopit širší 

souvislosti, pozdější verze bývají doplněny i o přímá vyjádření osob, jichž se rozhodnutí 

určitým způsobem dotýká. V některých zprávách se naopak právě příslušné rozhodnutí 

ÚS objevuje v rámci backgroundu k jiné konkrétní události. 

V kauze Otto Chaloupky se ČTK, alespoň podle mého názoru, až příliš násilně 

snažila v rámci zařazení události do kontextu srovnávat případ s nedávnými případy 

týkajícími poslanecké imunity, jejichž okolnosti přitom byly odlišné. U běžných médií 
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bychom takový postup mohli přičíst snaze jistými prvky „bulvárnosti“ vyvolat zvýšený 

zájem publika, u tiskové agentury není ale taková snaha příliš pochopitelná. 

Redaktory ČTK lze pochválit, že se (alespoň v analyzovaných kauzách) 

neutopili ve složitém jazyku plném právnické terminologie, jímž jsou nálezy a usnesení 

ÚS psána. V oblasti Ústavního soudu tedy ČTK může „bez obav“ působit jako 

důvěryhodný zdroj informací pro mediální i jiné odběratele. Navzdory výše zmíněným 

výhradám lze tedy konstatovat, že v rámci úkolů svěřených ČTK zákonem se agentuře 

při zpravodajském pokrývání rozhodování ÚS daří poskytovat objektivní a všestranné 

informace pro svobodné vytváření názorů. 

Summary 
As it was shown at the introduction of the thesis, the main question of it was if 

the CTK is successful in the news reporting about judicial decisions of The 

Constitutional Court of the Czech Republic. Everyone who is involved in media 

environment can see that we can’t answer simply in one word, neither positively nor 

negatively. It should be judged by the aspect of news reporting targets, which are 

defined mainly in the § 2 of the CTK Act. 

The part of the thesis in which the quantitative research is done proved the 

supposed hypothesis that the CTK can hardly covered all of the judicial decisions of 

The Constitutional Court. Most of them are minor claims and they aren’t interesting for 

media at all. The CTK have also a role of the gatekeeper because of that. 

Unfortunately, the authors of the media contents didn’t avoid minor 

inaccuracies. Often the formulation as „The Constitutional Court (today, tomorrow, the 

week after) decides about…“, when it’s clear that the decision of The Court had been 

already formed before. Because of that, the news of the CTK can make an unfavorable 

feeling among the consumers, that The Court makes his decisions in extremely 

complicated cases somehow randomly and that the decisions aren’t supported by 

trustworthy complicated rational process, which is absolutely inherent in the practice of 

The Court in fact. A simplification like this can have a bad influence in the trust in not 

only The Constitutional Court, but also in the judicial power as a whole. The employers 

of the CTK, as the employers of the public service medium, should be aware of this. 

Four particular cases were chosen for the qualitative analysis. In all cases, the 

CTK managed to sum up the argumentation of The Court and transmit it to the 
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consumer in a comprehensible way. And that is for sure the most important thing that 

the consumer expects from the news reporting about judicial cases. The main news give 

an extensive background, which can help to guide a consumer througt the case and help 

him to understand in more complexly. Later versions of the news are supplied by the 

quotation of the people, who are involved somehow in the case. In particular news, the 

judicial decision is mensioned as a background to some other event.  

With regard to Otto Chaloupka case, in my opinion the CTK exaggerated their 

effort to compare the case with other cases of using the parliamentary immunity, even if 

the circumstances were totally different. If we see something like this in ordinary media, 

we could understand this attitude as an effort to attract the audience in the ways which 

are used by tabloid media. However, we can hardly understand this if it is done by press 

agency.  

It is proper to appreciate CTK redactors that they (at least at the analysed cases) 

didn’t lose in the complicated language of The Constitutional Court, which is full of law 

terminology. To sum up, in the branch of The Constitutional Court the CTK could serve 

as a trustworthy source of information for costumers from both media and other fields. 

Despite the objections, which are mentioned in the thesis, we can say that the agency 

manage well to provide the objective and universal information for the free making of 

opinions and attitudes.  
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Přílohy 
Příloha č. 1: Počet nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR 

Rok Počet 
rozhodnutí 

2010 3720 

2011 3711 

2012 4570 

2013 4342 

2014 4392 

2015 3855 

Celkem 24590 

 

Příloha č. 2: Počet zpráv ČTK věnujících se rozhodování Ústavního soudu CŘ 
 

Rok Počet 
rozhodnutí 

Počet 
zpráv 

2010 3720 659 

2011 3711 506 

2012 4570 589 

2013 4342 886 

2014 4392 591 

2015 3855 632 

Celkem 24590 3863 
 


