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Úvod  
 

„Moc novin bývá větší než jejich pocit odpovědnosti. Mnoho lidí o mnohých skutečnostech se 

dozvídá jen z novin. Nejsou sami schopni posoudit, do jaké míry odpovídá pravdě to, co čtou. 

(…) Zlý a bezohledný tisk, uvážíme-li všechny následky, které může vyvolat, mnohdy zasluhuje, 

aby byl vystaven v kriminálním muzeu mezi ostatními vražednými nástroji.“
1
 

 Ferdinand Peroutka 

 

 

Už Napoleon Bonaparte rozpoznal velmoc tisku, respektive německého deníku 

Rheinischer Merkur, který proti němu vedl kampaň. Když novinář Ferdinand Peroutka, 

o více než století později, kritizoval své kolegy za vyprovokování atentátu na ministra 

financí Aloise Rašína, nebylo již o vlivu novin na tvorbu veřejného mínění pochyb. 

Dnes jsou informace v západním světě mocnější než zbraně a masmédia se zásadní 

měrou podílí na tom, jaké představy si o něm vytváříme i jak se následně rozhodujeme.  

 „Tisk (…) informuje o záležitostech veřejného zájmu (…) upozorňuje na negativní jevy 

ohrožující chod demokratické společnosti; informace může být podnětem pro adekvátní nápravu 

(…) či vyvolat vzepětí veřejnosti (…) které může vést k rychlejšímu odstranění negativ. (…) V 

neposlední řadě svoboda projevu a právo na informace výrazně přispívají k osobnímu růstu 

jedince jak v oblasti intelektuální, tak osobnostní (…),“
2
 shrnuje idealisticky Ústavní soud.  

 Zpravodajství o záležitostech veřejného zájmu ovšem v současnosti tvoří pouze 

malou část z mediálního proudu, který se nás valí často hned z několika prostředků 

najednou. Veřejnost už se k médiím neobrací výhradně jako k informačnímu zdroji, ale 

očekává od nich rozptýlení a často také náplast na pocity frustrace a osamění. Mnoho 

vydavatelů proto v boji o přežití na vysoce saturovaném mediálním trhu obětovala 

kvalitu poskytovaného informačního servisu (co do objektivity, detailnosti a relevance) 

požadavku maximální rychlosti, atraktivnosti a kuriozity. Zatímco odposlechnutá fáma 

přináší ze strany recipientů okamžitou odezvu, investigativní žurnalistika vyžadující 

desítky hodin rešerší je metodou nákladnou a nejistou.   

Mediálním hitem posledních let se stala anti-investigativní žurnalistika ve formě 

publikace z trestních spisů uniklých odposlechů. Nic na tom nezměnila ani novelizace 

trestního řadu, která jejich zveřejnění povoluje, pouze pokud veřejný zájem převáží nad  

                                                 
1
 Peroutka se takto zamýšlel po násilné smrti Aloise Rašína v zimě 1923. Podle Peroutky vyprovokoval 

tisk atentát na úřadujícího ministra financí tím, že prezentoval Rašína v přehnaně negativním světle.  Viz 

Peroutka, Ferdinand: Budování státu IV., Lidové noviny 1991, s. 1726. 
2
 IV. ÚS 146/04 
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nad ochranou soukromí dotčených osob.
3
 Ačkoli přepisy soukromých telefonátů přináší 

veřejnosti, s jejím přirozeným sklonem k voyerismu, jisté potěšení, novinářům ulehčují 

práci a vydavatelům zvyšují prodej, je třeba k jejich publikaci přistupovat s 

velkou opatrností. Soukromí, tradičně pojímané jako negativní subjektivní právo „být 

nechán sám sobě“, má totiž i svoji objektivní dimenzi: „Je-li jednou čest pošpiněna 

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

osoby poškozena navždy a zvláště pak v situaci, není-li dána možnost rehabilitace. Pokud 

taková situace nastane, prohrává jak osoba sama, tak i společnost. (…) Je proto ve veřejném 

zájmu, aby čest a pověst osob působících ve veřejném životě nebyla diskutována ve skutkově 

posunutých rovinách.“
4
  

Svoboda projevu a právo veřejnosti na informace, které se uskutečňuje zejména 

prostřednictvím médií, jsou nezbytným předpokladem pro fungování demokratické 

společnosti. Média se však ocitají nejen v postavení subjektů požívajících svobody 

projevu, ale též v postavení potenciálních narušitelů soukromé sféry těch, o nichž 

informují. Hranice mezi medializací (ve veřejném zájmu) a skandalizací (v zájmu 

prodeje) je přitom nebezpečně tenká. Právě ilustrované napětí mezi svobodou projevu a 

právem na informace na straně jedné a ochranou soukromí a právem na spravedlivý 

proces na straně druhé bude ústředním tématem mojí diplomové práce.  

 

Hypotéza  

Domnívám se, že tuzemská média přistupují k publikaci odposlechů způsobem, 

který je ohrožením práva na spravedlivý proces dotčených osob. Případy, kdy je osoba 

pro několik obskurních úryvků z telefonního hovoru vláčená několik týdnů v médiích, 

jsou natolik intenzivním zásahem do soukromí, že je třeba jejich zveřejnění postihovat. 

Tvrdím, že zveřejnění odposlechů je schopné zesměšnit, ba dehonestovat, 

každého z nás, a že mediální odsouzení může být horší než případný soudní postih. 

Zatímco ten bude totiž jednou odpykán a zahlazen, odposlechy nebudou v éře internetu 

už nikdy zapomenuty a každý se k nim bude moci vrátit.
5
 V ještě horším postavení se 

pak ocitnou ti, kteří nakonec ani nebudou obžalováni, či budou obžaloby zproštěni. 

                                                 
3
 § 8d odst. 1 zák. 141/1961 Sb. 

4
 nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 11. 2005, I. ÚS 453/03 

5
 Je otázkou, zda to může vyřešit globální právo „být zapomenut“, nicméně, kdo si jednou odposlech 

uloží do počítače, stejně ho bude moci kdykoli použít. 
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Cílem mojí práce je na dvou vybraných kauzách ověřit, zda tuzemská média nakládají s 

odposlechy tak, aby se přibližovala ideálu hlídacího psa demokracie (fotbalové 

odposlechy?), anebo jejich zveřejňováním pouze ukojují zvědavost české společnosti 

(Nagygate?). 
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1. Masmédia a společnost 
 

1.1. Pojem a dělení 

Slovo „médium“ pochází z latiny a znamená prostředek, prostřednictví, 

prostředník či zprostředkující činitel.
6
 V nejširším slova smyslu za média považujeme 

všechny prostředky umožňující komunikaci (předávání a přebírání významů, vysílání a 

přijímání sdělení). V užším smyslu pak slovem média rozumíme jednak technické 

prostředky, umožňující masovou komunikaci - šíření obsahu k rozsáhlé a blíže neurčené 

množině recipientů (noviny, televizní a rozhlasové vysílání, internet), a též sociální 

instituce, jež veřejná sdělení a obsahy produkují, zprostředkují a rozšiřují (televize, 

rozhlas).
7
  

Podle jejich geneze lze média rozlišit na:   

a) primární (základní) – jsou jimi mluvená řeč (jazyky) a neverbální výrazové 

signály (mimika, gesta, postura atd.)                   

Primární média jsou elementárními prostředky mezilidské 

(interpersonální) komunikace. Jejich uplatnění vyžaduje zachování jednoty 

místa a času; situace, kdy s druhou stranou navážeme bezprostřední kontakt 

(navzájem se s ní vidíme, respektive slyšíme), a je proto omezeno na velmi malý 

rádius.  

b) sekundární (podpůrná) – kresba, písmo, později i tisk, telegraf a telefon  

Omezení primárních médií částečně vyřešila média podpůrná, 

umožňující záznam, respektive přenos sdělení v prostoru a čase.  

c)  terciární (masová, celospolečenská) – tisk, rozhlas, televize  

Exponenciální nárůst informací a styků mezi gramotnější, byrokratizující 

se a čile obchodující společností přinesly na sklonku 19. století potřebu 

efektivnějších prostředků komunikace. Pokrok vědy a techniky (zejména rozvoj 

tiskařských technik, pravidelného poštovního a železničního spojení a konečně 

objev elektřiny) pak dal vzniknout masovým prostředkům komunikace - tisku, 

rozhlasu a televizi. Ty umožnily šířit sdělení z centra k velkým skupinám 

                                                 
6
 Kol.: Slovník cizích slov, SPN 1998, str. 469. 

7
 McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace, Portál 2002, str. 31. 
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příjemcům. Masová média tak překonávají interpersonální charakter 

komunikace a stávají se celospolečenským fenoménem i nástrojem propagandy. 

d) kvartární (síťová, digitální) – internet a s ním spojené nástroje jako jsou web,  e-

mail, blogy, Facebook, Twitter  

 

Poslední zlom ve vývoji médií nastal na konci dvacátého století s 

rozmachem počítačové techniky, digitalizací ohromného množství dat a jejich 

bleskovým přenosem pomocí nových telekomunikačních technologií. 

Počítačové sítě umožnily propojit potřeby jak interpersonální, tak masové 

komunikace. Fungování informační společnosti a globálních ekonomických trhů 

je na kvartárních médií nyní zcela závislé.
8
 

 

1.1.1. Konvergence médií a občanská žurnalistika 

Uvažujeme-li dnes o médiích, máme obvykle na mysli terciární a kvartární 

média. Mezi oběma kategoriemi ovšem v současnosti existuje značná prostupnost. 

Dochází k jejich konvergenci. Jsme svědky částečného přechodu masových médií na 

síť, který se obzvláště v případě denního tisku zdá býti nevratným. Žádné tištěné 

periodikum si v dnešní době už nemůže dovolit existovat bez svojí online verze. 

Zároveň na půdorysu masových médií vznikají na sítí jejich demokratičtější a 

interaktivnější formy (televize → YouTube).  

Změn doznal také samotný vztah společnosti k masmédiím. Do původně 

jednosměrného procesu mediace nyní recipienti přináší svůj vlastní vklad, jímž může 

být komentář nebo fotografie pořízena mobilním telefonem. Nastává éra tzv. občanské 

žurnalistiky. Stále častěji se proto v tradičních médiích setkáváme s obsahy převzatými 

ze sociálních sítí, kde může každý, kdo vlastní mobilní telefon s připojením, upozornit 

na záležitost veřejného zájmu, ba přinášet zpravodajství o průběhu válečného konfliktu. 

Rozlišit občanský postřeh z místa dění a promyšlené reklamní sdělení bývá však často 

obtížné. 

 

                                                 
8
 Jirák, Jan – Pavličiková, Helena a kol.: Média pod lupou, Powerprint 2013, s. 18-20. 
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1.1.2. Funkcionalistická teorie masmédií 

Instituci masových médií definoval v devadesátých letech 20. století anglický 

mediální teoretik Denis McQuail jako „soubor mediálních organizací a aktivit, jejich 

vlastní formální i neformální pravidla, jimiž se řídí, právní a politické požadavky, které 

na ně klade společnost.“
9
 Masová média jsou tedy společenskou institucí, formující se 

na základě svých základních činností (zveřejňování a šíření informací a mediálních 

obsahů) a dělící se podle druhu použité technologie (tisk, rozhlas, internet atd..).  

Funkcionalistický přístup vykládá existenci, účel a poslání instituce masmédií 

z hlediska společenských potřeb a tužeb. Masmédia chápe jako společenský subsystém, 

který v postmoderní sekularizované společnosti plní funkce dříve naplňované zejména 

prostřednictvím rodiny, školy a náboženství
10

:  

 

a) Informační 

Masmédia poskytují informace o životě, rozdělení moci a uspořádání 

vztahů a usnadňují jejich přenos a adaptaci společnosti na změny. Jsou 

informačním sítem - z pozice „gatekeeperů“
11

 se starají o předvýběr informací a 

nastolují témata, která si zaslouží pozornost veřejnosti.
12

  

b) Socializačně-rituální 

 Vysvětlováním a komentováním událostí a společenských vztahů 

masmédia rozšiřují poznání recipientů. Prezentací určitých trendů a 

hodnotových rámců zprostředkovávají vzorce chování a sociálního jednání, 

vytváří hrdiny a odhalují zločince; podílí se na výchově.  Socializují jedince i 

celé skupiny zprostředkováním kontaktu s referenčními skupinami. Vytvářením 

konsenzu, mainstreamu, stanováním měřítek (ab)normality integrují a 

homogenizují společnost.  

c) Kontinuitní 

                                                 
9
 McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace, Portál 2002, s. 32. 

10
 Urban, L. – Dubský, J. – Murdza, K.: Masová komunikace a veřejné mínění, Grada 2011, s. 50-57; 

Jirák, Jan – Köpplová, Barbara: Masová média, Portál 2009, s. 94. 
11

 Fenomén „gatekeepingu“ v redakční práci popsal v padesátých letech 20. století americký mediální 

teoretik D. M. White. 
12

 Teorii nastolování témat (agenda-setting) formulovala, na základě pozorování chování nerozhodnutých 

voličů při prezidentských volbách r. 1968, americká dvojice M. McCombs a D. Shaw.   
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Podporou zažitých kulturních vzorců udržují kontinuitu a 

zprostředkovávají kulturní dědictví. Umožňují oboustranné šíření kultury mezi 

centrem a periferií.  

d) Zábavně-relaxační 

Nabídkou zábavy a rozptýlení nabízí masmédia únik z všednosti, relaxaci 

a zapomnění. Uvolňují frustraci a oslabují sociální napětí. 

e) Agitační  

Svým cílevědomým působením získávají společnost pro rozličné cíle 

např. v oblasti politiky, ekologie, charity atd. 

 

Míra plnění daných funkcí se s ohledem na jednotlivá masmédia liší; některé 

bývají potlačeny úplně, jinde je primární orientace nastavena pouze na jednu z nich 

(typicky na zábavu). 

Funkcionalistický přístup, který převládal od první poloviny 20. století (např. H. 

Lasswell, C. Wright), odráží dobové představy o „správných“ médiích. Jeho kritici 

poukazují na skutečnost, že určit funkce a smysl médií by bylo možno pouze za 

předpokladu, že by existoval všeobecný konsenzus o ideálním společenském 

uspořádání. Jelikož však taková shoda není, jsou též snahy o zakotvení funkcí médií 

plané, a to co se v jednom pojetí společnosti může jevit jako pozitivní, bude v jiném 

vnímáno negativně.
13

  

  

       

 

 

 

                                                 
13

 Dopady mediálních paradoxů glosuje Jan Jirák: „Masová média (…) výrazně přispěla k integraci 

jedinců do společnosti (…) Současně tatáž média navzájem vzdalují jednotlivé členy společnosti, neboť si 

nárokují daleko víc pozornosti, než kolik jim můžeme věnovat, a síťová média dokonce přispívají k tomu, 

že se společnost láme na menší celky - skupiny, které spolu komunikují, ale k žádnému vyššímu celku 

necítí potřebu se vztahovat.“ Viz Jirák, Jan – Pavličiková, Helena a kol.: Média pod lupou, Powerprint 

2013, s. 21. 
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1.2. Masmédia, politika a demokracie 

 
„Média jsou všechny prostředky, které mohou být použity ke lhaní velkému množství lidí 

najednou.“
14

 

Zdeněk Lokaj, mediální analytik 

 

1. 2. 1. Normativní teorie masmédií 

Jak bylo naznačeno výše, každá společnost má s médii spojené své vlastní 

představy, nároky a očekávání. Pokud ve společnosti, respektive v řadách vládnoucích 

elit, určitá představa převládne a vyvrcholí až do legislativní podoby, může daný způsob 

jednání médií skutečně formovat.
15

  

Normativní teorie se přitom odráží nejen v zákonné regulaci médií uplatňované 

státem (např. předběžnou cenzurou, zákazem křížení vlastnictví, ustavením a 

vymezením úkolů médií veřejné služby atd.), ale i v samoregulačních předpisech médií 

(kodexech) a v kritériích uplatňujících se v mediální kritice (typicky stížnostech na 

pobuřující reklamu, nesprávné užití jazyka) adresované jejich dozorčím a regulačním 

orgánům a komisím.
16

  

Až do konce studené války byl na západních univerzitách obecně přijímaným  

koncept čtyř teorií tisku, popisující čtyři modely (autoritářská teorie, libertariánská 

teorie, teorie společenské odpovědnosti, sovětská komunistická teorie) způsobu řešení 

vztahu médií a společnosti v závislosti na politickém režimu.
17

 Koncept je však zatížen 

dobou svého vzniku, respektive bipolárním rozdělením tehdejšího světa, přičemž za 

jeho zásadní nedostatek lze, kromě nepřiměřeného zjednodušení a atlanto-centrismu, 

považovat skutečnost, že definuje čtyři teorie z perspektivy jedné z nich – klasického 

liberalismu.
18

  

                                                 
14

 Lokaj, Zdeněk: Média a realita, Technická univerzita v Liberci 2008, s. 8. 
15

K tomu Jan Jirák: „V takovém případě lze uvažovat o souboru představ, které institucionální chování 

vyjadřují či definují jako o souboru norem (…) jako o normativní teorii. (…) Ta pak tvoří rámec a základ 

pro rozhodování, jak se daná instituce chová. V případě médií tedy normativní teorie především formuje 

základní rámec pro ustavování profesněetických principů chování médií a profesí, které v nich pracují,“ 

Jirák, Jan – Köpplová, Barbara: Masová média, Portál 2009, s. 118-119. 
16

 Jirák, Jan – Köpplová, Barbara: Masová média, Portál 2009, s. 120. 
17

 Siebert – Peterson – Schramm: Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social 

Responsibility, and Soviet Communist Concepts of what the Press Should be and Do, University of 

Illinois Press 1956 (1963).   
18

 Nerone, J. C.:Last Rights, University of Illinois Press 1995, s. 21. 
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Jedno z aktualizovaných pojetí normativní teorie médií představila v roce 2004 

americko-italská dvojice Halin – Mancini. Ti v knize Comparing Media Systems
19

 

definovali tři základní typy mediálních systémů: 

 

a) Liberální model  

Existuje ve Velké Británii, Irsku a Severní Americe. Charakterizuje ho 

převaha komerčních médií a dominance tržních mechanismů. 

b) Demokraticko-korporativistický model  

Uplatňuje se zejména v kontinentální Evropě, kde je typická koexistence 

veřejnoprávních a soukromých médií. Zákonná regulace médií je relativně 

liberální. 

c) Model polarizovaného pluralismu  

Příznačný pro státy jižní Evropy, kde dochází k integraci médií a stranické 

politiky, panuje slabší vliv komerčních médií a naopak silná role státu. 

 

Česko lze zařadit k demokraticko-korporativistickému modelu, kde si i přes 

široký výběr komerčních médií, udržují stanice veřejné služby na trhu významný podíl a 

těší se největší důvěře. 

 

 

 

„Umění získání vlivu je umění pojmenovávat. (…) Vidíme-li růži, můžeme hovořit buď o 

jejích trnech a o nebezpečí, které nám trny mohou přinést, nebo můžeme hovořit o 

květu, o jeho kráse a jeho vůni. (…) Tisk v demokracii má právo hovořit o trnech i o 

kráse květu, má nejen právo, má i povinnost o obojím hovořit.“
20

 

Martin Petiška, spisovatel 

 

1. 2. 2. Moc, vliv a účinky médií 

Přesvědčení společnosti, vycházející z negativní zkušenosti s propagandou a 

cenzurou, o vlivu médií je pevné. Dnes se pak projevuje zejména snahou o ovládnutí co 

možná největšího mediálního prostoru ze strany inzerentů, lobbistů a politiků. 

                                                 
19

 Halin – Mancini: Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics, Cambridge 

University Press 2004. V češtině vyšlo pod názvem „Systémy médii v postmoderním světě: tři modely 

médií a politiky“ (Portál 2008). 
20

 Bezdíček, Žantovský a kol.: Média a moc, Votobia 2000, str. 87. 
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Masmédia sice nedisponují mocí spojenou s rozhodovací pravomocí (i u 

nejvýznamnějších vlivů se výsledný efekt nakonec realizuje prostřednictvím výkonu 

moci), ale patří ke klíčovým faktorům, jež na rozhodování působí.  

Vliv a účinky masmédií dobře ilustruje míra jejich přítomnosti v našem životě. 

Každý den se pro mnohé z nás odvíjí s pomocí mediálních rituálů, jakými jsou snídaně 

u ranního zpravodajství, cesta do práce za poslechu dopravního servisu, polední 

stolování nad tabletem s novinkami nebo na rodinnou večeři plynně navazující společné 

sledování televizních seriálů. I přestože jsou některé tyto rituály čistě utilitární (jedu do 

práce autem, proto chci znát dopravní situaci), v mnoha případech nahradila konzumace 

masmediálních produktů důležité vzorce chování (rodina si po večeři vypráví o 

prožitém dni) a pro jiné se dokonce stala, řečeno s Huxleym, somou proti samotě a 

všední realitě.   

Ačkoli existují zcela evidentní příklady mediálních účinků (oblékáme se podle 

tradičně nespolehlivé předpovědi počasí, na sociálních sítích sdílíme a diskutujeme 

poslední mediální kauzy, nakupujeme podle TV reklamy etc.), panují mezi mediálními 

odborníky ohledně podstaty a mechanismu působení masmédií pochybnosti. Mediální 

teoretik D. McQuail popisuje paradox: „kdy si můžeme být jisti, že ke konkrétním účinkům 

dochází dnes a denně, a přesto nejsme schopni vidět či předvídat úhrnný výsledek, ani se po 

proběhnutí události dozvědět, kolik z obecného obrazu o ní lze přisoudit médiím.“
21

 Dále 

nicméně tajnosnubně dodává: „navzdory těmto nejistotám se však zdá, že existuje dostatečně 

pragmatické poznání založené na zkušenosti, které umožňuje médiím a jejich klientům chovat se 

tak, jako by skutečně věděli, jak účinků dosahovat“ (sic).
22 

Nelze se tedy omezit na zjednodušená schémata, v nichž jsou média jedinou 

příčinou určitého efektu a jejichž sdělením je přisuzovaná absolutní podmanivost. 

Člověk, který přichází do styku s médii, není tabula rasa a jeho předchozí zkušenosti 

budou v procesu interpretace dané informace hrát zásadní roli. Vztah mezi masmédii a 

publikem je sice nerovný, ale nikoliv jednosměrný. Dochází k vzájemnému 

ovlivňování, kdy například v průzkumech či na sociálních sítích formulovaná poptávka 

(výtka) následně ovlivní nabídku i obsah mediálních produktů. I z tohoto důvodu lze 

uvažovat vždy pouze o předpokládaných účincích médií. Ta jsou dnes natolik 

                                                 
21

 McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace, Portál 2002, str. 359. 
22

 McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace, Portál 2002, str. 359. 
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provázaná s dalšími institucemi, že jejich vliv na společnost a jednotlivce prakticky není 

možné izolovat a zkoumat samostatně.
23

  

1. 2. 3. Masmédia a demokracie  

Ať už se přikloníme k jakékoli teorii, nikdo nezpochybňuje, že existence 

svobodných a nezávislých médií je nezbytným předpokladem existence každého 

demokratického právního státu.
24

  Hromadné sdělovací prostředky sice nedisponují 

mocí spojenou s rozhodovací pravomocí, ale patří k vlivným faktorům, jež na 

rozhodování působí. Ústavní právník Pavel Holländer proto masmédia pokládá za 

součást politického systému, když společně s odbory, církvemi a profesními uskupeními 

vytvářejí „soustavu nátlakových, resp. lobbystických skupin.“
25

   

Masmédia svým vlivem na tvorbu veřejného mínění obsazují v ústavním 

systému pozici pomyslné čtvrté (kontrolní) moci, jako součást tzv. faktické ústavy.
26

 O 

potřebě médií jako čtvrtého pilíře demokracie píše Ján Drgonec: „Vyrovnávání se 

s nedostatky a přežitky trojdělení moci je jednodušší, pokud se trojúhelník moci doplní o moc 

veřejného mínění.“
27

 A k specifické povaze čtvrté moci dodává:  „Význam existence moci 

veřejného mínění spočívá v dotváření (…) překonávání nedostatků trojdělení moci mezi státní 

orgány, nikoli však v přesunu moci z orgánu státu na instituce moci veřejného mínění 

(masmédia) a jejich redaktorů.“
28

 Objevují se ovšem i kontroverznější názory. Takzvaná 

tyranie médií má podle španělského novináře Ignacio Ramonet za následek erozi 

klasického mocenského uspořádání: „Přecházíme od vertikální, hierarchické a autoritativní 

moci k horizontální, retikulární a konsensuální moci (konsensu je dosahováno právě 

prostřednictvím mediálních manipulací)“
 29

  a dále připojuje: „abychom mohli mluvit o ,čtvrté 

moci‘ (…) musela by i nadále platit hierarchie, podle níž je Montesquieu uspořádal. Ve 

                                                 
23

 Jirák, Jan – Köpplová, Barbara: Masová média, Portál 2009, s. 324. 
24

 Ústavní znalec Karel Klíma k tomu uvádí, že: „média (…) formulují společenské mínění o moci, a 

tím ovlivňují vztah voliče a členů volených sborů v prostředí zastupitelské demokracie (…) 

zajišťují pluralitní prostor dialogu soutěžní demokracie.“ Viz Klíma, Karel: O právu ústavním, 

Wolters Kluwer  2012, s. 46. 
25

 Holländer, Pavel: Základy všeobecné státovědy, nakl. Aleš Čeněk 2009, s. 153. Například časopis 

Týden ovšem ve svém Etickém kodexu takovou roli explicitně odmítá: „TÝDEN přikládá nestrannosti 

zásadní význam (…) náš vztah k politickým stranám a k ekonomickým subjektům je neutrální (…) Nikdy 

bychom nezveřejnili (anebo naopak nezamlčeli) informaci proto, že se coby instituce chceme stát součástí 

politické soutěže (…)“ Viz Etický kodex časopisů Týden. Dostupný z: 

https://drive.google.com/file/d/0B0blWjwcx8keVloxU2JZaWFTSG8/view?usp=sharing 
26

 Filip, J. – Svatoň, J.: Státověda, Wolters Kluwer 2011, s. 127. 
27

 Drgonec, Ján: Základy masmedialného práva, Eurokodex 2008, s. 39-40. 
28

 Drgonec, Ján: Základy masmedialného práva, Eurokodex 2008, s. 39-40. 
29

 Ramonet, Ignacio: Tyranie médií, Mladá fronta 2003, s. 56-57.  

https://drive.google.com/file/d/0B0blWjwcx8keVloxU2JZaWFTSG8/view?usp=sharing
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skutečnosti je dnes první mocí zjevně ekonomie. Druhou mocí (která je podle všeho velmi silně 

spletena s první) je určitě mediální moc — nástroj ovlivňování, akce i nesporných rozhodnutí — 

takže politická moc přichází teprve na třetím místě.“
30

  

Jelikož masmédia nedisponují mocenskými nástroji odvozenými od státu nelze 

přijmout výše citovaný názor J. Drgonce, že by snad měla obohatit ústavou zakotvenou 

triádu moci, nicméně lze souhlasit s I. Ramonetem, že masmédia patří k nejvlivnějším 

představitelům soukromé moci, a že na moc veřejnou působí se stále větší silou.
31

 

 Zároveň lze pozorovat, že v demokratické společnosti se moc veřejná 

(politická) a moc soukromá (masmediální) vzájemně vyvažují. Praktickým příkladem 

brzd a protiváh je neustálý rozpor mezi politickým a mediálním časem. Zatímco 

politický čas plyne tak pomalu „aby dovolil vášním uklidnit se a dal rozumu čas, aby se 

prosadil, jak to chtěli zakladatelé demokracie,“
32

 mediální čas je dnes podřízen 

nepřetržitému běhu 24 hodinového zpravodajství. Současná existence těchto dvou 

časových pásem s sebou nutně přináší napětí, probíjející obzvláště během 

společenských nepokojů, případů brutální kriminality či xenofobních útoků. Volání 

médií po okamžitém řešení by ovšem politiky nemělo nikdy svést k ukvapeným 

populistickým rozhodnutím. 

Jiná je pochopitelně i legitimita médií. Na rozdíl od politických stran, jejichž 

činnost je legitimizována na základě jednorázového hlasování voličů na několikaleté 

období až do dalších voleb, musí média podstupovat souboj o „voliče“ (čtenáře, diváka, 

posluchače) doslova každý den. Přepnout ovladačem na jiný kanál nebo přestat kupovat 

noviny totiž může snadno každý, zato vyvolat hlasování o nedůvěře vládě pouze hrstka 

vyvolených.   

Přesvědčení o mocném společenském působení médií a jejich negativním vlivu 

na politiku a demokracii přitom zastává výrazná část českých zákonodárců. Dle 

průzkumu FSV UK z počátku roku 2015 mezi 110 členy českého parlamentu (82 

poslanců a 28 senátorů) je skoro polovina oslovených přesvědčená, že média určují 

politickou agendu a mají negativní vliv na fungování demokracie. Čtyři pětiny 

                                                 
30

 Ramonet, Ignacio: Tyranie médií, Mladá fronta 2003, s. 56-57.  
31

 Moravec, Ondřej: Mediální právo v informační společnosti, Leges 2013, s. 17. 
32

 Ramonet, Ignacio: Tyranie médií, Mladá fronta 2003, s. 104.  
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z dotázaných si pak myslí, že média určují politickou agendu a také snižují důvěru 

v osobnosti politiků, 72% pak tvrdí, že média narušují důvěru v politický systém.
33

 

 

1.3. Masmédia a infotainment  

 
„Problém pravdivosti, reality tohoto světa jsme vyřešili technickou simulací a 

nadbytečnou hojností obrazu (…) Přílišná nadprodukce znaků a informací (…) nevede k větší 

informovanosti či přesnějšímu poznání, ale naopak znejasňuje hranice mezi realitou, 

skutečností a zdáním, takže se smysl doslova rozpouští a prezentované obsahy splývají 

v bezvýznamný ‚hluk‘.“
34

 

Jean Baudrillard, sociolog 

 

 

Úvodem této podkapitoly předesílám, že se pozorováním infotainmentu, 

respektive narůstajícího informačního smogu zabývám zevrubně už od svých studií 

žurnalistiky na FSV UK. Ústřední téma této práce -  publikování odposlechů - jež 

považuji za jeden z nejkřiklavějších projevů „zezábavňování“ zpravodajství, mě však 

domnívám se dovoluje podrobit tento trend detailnější analýze. 

 

1. 3. 1. Pojem 

Termín infotainment vznikl jako složenina anglických slov information a 

entertainment pro označení zpravodajského stylu, který podřizuje výběr témat a jejich 

zpracování účelu vyvolat emoce a pobavit. Už termín samotný je tedy ambivalentní, 

neboť spojuje informace (kategorii spojenou s poznáním, přemýšlením, aktivním 

zájmem) a zábavu (rozptýlením, oddechem, pasivní konzumací). 

Vynález zábavného zpravodajství se přičítá americkým kabelovým stanicím, jež 

na neustále konkurenčnějším televizním trhu sedmdesátých let potřebovaly upoutat 

pozornost publika.
35

 Kombinace přímých vstupů z místa události, takřka filmové 

dramatizace plné bombastických záběrů společně s neformálním projevem reportérů, 

                                                 
33

„Média škodí politikům soudí zákonodárci“ In: ČT [online] [12. 2. 2015].  Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/301331-media-skodi-politikum-soudi-zakonodarci/  
34

 Baudrillard, Jean: Dokonalý zločin, nakl. Periplum 2001, s. 14.; Bystřický, Jiří a kol.: Média, politika a 

společnost. Texty k problematice kulturních technik II., Institut pro studium elektronické kultury, Praha 

2009, s. 96. 
35

Původní označení „infortainment“ ovšem vzniklo v prostředí rozhlasu, konkrétně v roce 1974 na 

konventu nekomerčních radiových stanic organizace IBS v New Yorku. Od konce 70. let pak převládla 

kratší verze termínu bez „r“. Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Infotainment  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/301331-media-skodi-politikum-soudi-zakonodarci/
http://en.wikipedia.org/wiki/Infotainment
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začala vytvářet novou „mediální logiku“. Na tento trend postupně přistoupila i tzv. 

seriozní média, která v souboji o pozornost těkavých a za zpravodajství stále méně 

ochotně platících recipientů částečně rezignovala na svoje primární poslání – tj. 

informovat a poukazovat na věci veřejného zájmu a příklonem k infozábavě naopak 

začala přispívat k jejich banalizaci. „Mezi základní rysy dnešního zpravodajství patří časová 

podmíněnost, negativismus, zlomkovitost a diktát aktuálnosti, nečekanosti (…) očekávání 

permanentní atraktivity. Tím dochází k upřednostňování témat dneška před důslednou 

inventarizací minulosti, případně před odpovědným zájmem o teprve se rýsující témata blízké 

budoucnosti.“
36

 popisuje sociolog Lukáš Urban. 

Jinými slovy: soudobí žurnalisté produkují vysokoobrátkové zboží s brzkou 

expirací, které spíše nežli obsah, prodává jeho obal (titulka, znělka, šot, animace). 

Investigativní žurnalistika, vyžadující týdny strávené rešerší a prací se zdroji, je 

metodou nákladnou a nejistou. Publikace obskurních úryvků ze soukromých telefonátů, 

vydávaných po kouscích, naopak bezpracnou zárukou zvýšeného prodeje. 

 

1. 3. 2. Pozitivní a negativní infotainment 

Možností kompromisu mezi informačním servisem a zábavou se zabývá 

německá profesorka masové komunikace Christina Holtz-Bachová, když rozlišuje 

pozitivní a negativní infotainment.
37

  

U pozitivního infotainmentu se fakta a zábava spojují tak, že vedou k lepší 

srozumitelnosti, zapamatovatelnosti a přijetí zprávy. Příkladem může být například 

seriál k novému občanskému zákoníku, který vycházel v deníku Blesk na konci roku 

2013. Jeho autoři dokázali vtipně popsat chystané změny a pomocí ilustrativních 

příkladů oslovit i čtenáře bez širšího právního povědomí. O pozitivní roli infotainmentu 

hovoří také šéfredaktor serveru Xtra.cz Pavel Novotný: „(…) bulvár je často to jediné, co 

jeho příjemci čtou. Je to bulvár, kdo je varuje před šlendriánem výrobců. Je to bulvár, kdo jim 

přežvýká občanský zákoník. (…) Český bulvár je myslím – a teď nemluvím o obrázkových 

týdenících, ale o denních titulech a špičce onlinu – kvalitní zábava a levné právní poradenství 

v jednom, a tak to má být.“
38 

                                                 
36

 Urban, L. – Dubský, J. – Murdza, K.: Masová komunikace a veřejné mínění, Grada 2011, s. 79. 
37

 Holtz-Bacha, Christina – Kaid, Lynda: Encylopedia of Political Communication, Sage Publications 

2008. 
38

Novotný: „Český bulvár je na vynikající úrovni.“ In: Mediaguru.cz [online] [1. 8. 2014].  Dostupné z: 

http://www.mediaguru.cz/2014/08/novotny-cesky-bulvar-je-na-vynikajici-urovni/#.U_8uJ2O5WSp  

http://www.mediaguru.cz/2014/08/novotny-cesky-bulvar-je-na-vynikajici-urovni/#.U_8uJ2O5WSp
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Naopak v případech, kdy zábavní prvky přehluší informační obsah (či zakryjí 

jeho absenci) hovoříme o negativním infotainmentu. Paradoxně se tak děje v hlavní 

zpravodajské relaci České televize – Události. Ty od svého přesunu do tzv. virtuálního 

studia a prodloužením stopáže na 50 minut v dubnu 2012, rezignovaly na úlohu 

věcného zpravodajského přehledu uplynulého dne a staly se spíše nahodile 

poskládaným magazínem aktualit a bizarních sezonních témat. Moderátory pak 

v Událostech nahradili „uvaděči“, spouštějící reportáže z dotykové obrazovky a 

mžourající na poznámky z tabletu. Informační hodnota je docela nízká, zato prostředí a 

obrazová kvalita vskutku moderní. Česká televize tak svým novým zpravodajským 

formátem pouze nahrála kritice francouzského sociologa Pierre Bourdieua, který 

označil současné novináře za „nádeníky každodennosti“ a kritizoval je za to, že 

produkují pouze okamžitý a bezkontextový obraz světa: „(…) nekonečná defilé ubožáků, 

absurdní sled událostí, které se objeví bez vysvětlení a zmizí bez řešení, dnes Zaire, včera Biafra 

a zítra Kongo. (…) Tyto tragédie bez souvislosti, které se střídají, aniž by byly dány do 

historické perspektivy, se opravdu neliší od přírodních katastrof, tornád, lesních požárů, 

povodní (…) které jsou novinářsky tradiční, téměř rituální a hlavně se dají snadno pokrýt.“
39 

 

1. 3. 3. Politainment 

V souvislosti s politickým zpravodajstvím zmiňuje německý politolog Andreas 

Dörner ještě specifický druh infotainmentu zaměřeným na oblast politiky – politainment 

(z angl. slov politics a entertainment).
40

 Politainment je způsobem informování 

veřejnosti v situaci, kdy už občané nemají čas ani schopnost stále se vzdalujícímu a 

komplexnějšímu politickému systému porozumět. Politainment redukuje abstraktní 

obsah politiky do jednoduchých formulí. Nasvěcuje problémy tak, aby se nad nimi dalo 

vzápětí doma či v hospodě rozzlobit a diskutovat. Zároveň však může vytěsňovat 

témata, která nelze dostatečně zjednodušit a „zezábavnit“.
41

  

Spisovatel Milan Kundera si v této souvislosti všímá fenoménu krátkých vět: 

„Aby jim (žurnalistům) ulehčili jejich práci a poněkud je usměrnili, vsouvají politikové do svých 

čím dál stejnějších řečí jednu nebo dvě krátké věty, které dosud nikdy neřekli, což je samo o 

                                                 
39

 Bourdieu, Pierre: O televizi, Doplněk 2002, s. 85-88. 
40

 Pravdová, Markéta: Infotainment, politainment, edutainment aneb k jazyku masových médií. In: Naše 

řeč, č. 4/2003, s. 206 – 216. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7741   
41

 Hvížďala, Karel: Jak myslet média, Dokořán 2005, s. 202-203. 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7741
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sobě tak nečekané a ohromující, že se 'krátká věta' stane rázem slavná. Celé umění politiky 

netkví dnes v řízení polis, ale ve vymýšlení 'petites phrases', podle nichž bude politik viděn a 

chápán, plebiscitován v sondážích veřejného mínění a také zvolen, či nezvolen v příštích 

volbách.“ 
42

 Nedávná úspěšná kampaň hnutí ANO Andreje Babiše se slogany typu: 

„Nejsme jako politici. Makáme!“ či „Prostě to zařídíme!“ je učebnicovým příkladem, že 

„petite phrases“ mezi voliči skutečně rezonují. O tom, jak mistrně využívá umění 

bonmotu ke zvýšení svojí popularity Miloš Zeman, pak nelze vůbec pochybovat. 

Vysíláním vládních brífinků či v horším případě celodenních přenosů z kongresů 

politických stran ovšem naplňují média svoji roli hlídacího psa demokracie pouze 

zdánlivě. Spíše se zdá, že přistupují na tichou dohodu, že budou za asistence politiků 

produkovat reality show, přičemž to skutečně podstatné zůstává kamerám a 

mikrofonům nepřístupno, jelikož se odehrává v zákulisních kuloárech. Politainment má 

proto podle amerického mediálního teoretika Roberta McChesneyho za následek 

degeneraci politického zpravodajství, které získává „podobu absurdních závodů 

v referování o kampaních, sjezdech a summitech (…) zatímco snaha zasazovat dění do 

širších výkladových rámců a odkrývání subjektivních motivů klíčových aktérů se ze 

sdělení vytrácí.“
43

  

Velmi skeptický ohledně reálných možností politainmentu je také francouzský 

sociolog Pierre Bourdieu: „Je zřejmé, že žurnalistický obraz světa není určen k mobilizování a 

politizaci; naopak, může jen přispívat ke zvýšení xenofobních obav, stejně jako iluze, že zločinu 

a násilí je stále víc, podporovat úzkosti a fobie. Pocit, že svět, takový, jak ho předvádí televize, 

nenabízí běžným smrtelníkům možnost uchopení, se spojuje s dojmem, že (…) politika je 

záležitost profesionálů (…) a podporuje fatalistické zbavení se odpovědnosti.“
44

  

Lingvistka Markéta Pravdová oponuje názorem, že „na rozdíl od prostředí 

politické diktatury se politainment ve světě 'televizní demokracie' stává jedním z 

možných způsobů, jak zvyšovat zájem občanů o politické dění.“
45

 Česko zažilo 

masovou vlnu politainmentu před přímou volbou prezidenta 2013, kdy jednotliví 

kandidáti zaujali v masmédiích po dobu několika měsíců značný prostor a čile 

vystupovali také v pořadech zábavního charakteru (např. Show Jana Krause či Závod o 
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 Kundera, Milan: Nesmrtelnost, Atlantis 1993, s. 58. 
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 McChesney, Robert: Problém médií, Grimmus 2009; Urban, L. – Dubský, J. – Murdza, K.: Masová 
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Hrad). Ačkoli tyto pořady vykazovaly vysokou sledovanost a i vášnivé diskuze na 

sociálních sítích naznačovaly, že občané se o historicky první přímou volbu hlavy státu 

zajímají, nepřesáhla volební účast v obou kolech 61% (a byla tedy pouze mírně vyšší 

než v parlamentních volbách). Politainment  před prezidentskou volbou tak ve výsledku 

prospěl zřejmě pouze vydavatelům a také některým politikům - příležitostí k 

bezprecedentní mediální sebeprezentaci. 

 

1. 3. 4. Kritika  

Neuropatolog František Koukolík tvrdí, že infotainment „nemá společného nic 

se zábavou a nemá společného nic s informacemi,“ typická je pro něj „tříšť navzájem 

nesouvisejících a povrchních vjemů, jež má vytvořit a simulovat dojem 

komplexnosti.“
46

  

Stejnou myšlenku vyslovil ve svém díle francouzský sociolog Jean Baudrillard, 

který současná média připodobňuje k továrnám, jež za pomoci nových technologií a 

způsobů zpracování informací vytvářejí vlastní realitu. Činnost masmédií podle něj už 

dnes nespočívá ve snaze o pravdivé zobrazení světa, nýbrž v jeho účelové simulaci: 

„v předvádění spektáklů a atraktivních obrazů, u nichž nejde příliš o samotný obsah a smysl 

sdělení, ale o formu, v níž je prezentováno.“
47

  Tak jako u zveřejňování odposlechů, které 

často neslouží veřejnému zájmu, ale zaručeně poslouží k pobavení veřejnosti. 

Odposlechy mezi Romanem Janouškem a Pavlem Bémem, po kterých už víme, kdo je v 

Praze „kolibřík“ a kdo „mazánek“, budiž příkladem za všechny. 

Obzvláště problematická je pak situace ve zpravodajství. To má být ze své 

podstaty snahou o objektivní konstatování faktů.  Co se však stane, když redakce 

vychází například pouze z materiálů svědčících ve prospěch svého vydavatele? 

„Zpravodajské obsahy jsou fakticky maskované performativy: působí dojmem, že popisují 

událost, ale ve své podstatě ‚dělají‘ zpravodajství, jsou činem, jednáním, a mají sociální, 

politický i kulturní rozměr – mohou se např. snažit kompromitovat některého politika a tak 

působit na voliče, tedy fakticky ‚dělat‘ politiku,“
48

  poukazuje anglický jazykovědec John L. 

Austin na faktory, které mohou výsledné zpracování informací ovlivňovat.  

                                                 
46

 Koukolík, František: Vzpoura deprivantů. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=vZSjJ4QKjls 
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2. Masmédia a právo 

2. 1. Legální definice  

Tuzemský právní řád obecnou legální definici masových médií neobsahuje. 

Komentář k trestnímu řádu pojmem sdělovací prostředky rozumí „především tisk, rozhlas, 

televize a zpravodajský film, ale i internet, zejména pak služba WWW (World Wide Web).“
4950

  

  

2. 2. Mediální právo  

Definice jednotlivých druhů masových sdělovacích prostředků, respektive 

regulace společenských vztahů, které vznikají a realizují se v souvislosti s jejich 

činností, je těžištěm mediálního práva.  

Přestože argumenty pro systematickou regulaci médií byly odborníkům patrné 

již za první republiky
51

, nedošlo zatím v tuzemsku, na rozdíl od zahraniční právní nauky 

(např. USA), k přijetí mediálního práva jako samotného právního odvětví.
52

 Jak 

konstatuje Aleš Rozehnal: „Mediální právo (…) je spíše považováno za odvětví mezioborové, 

tedy skupinu právních norem, které procházejí různými právními odvětvími, aniž by se 

vyznačovaly nějakou specifičností.“
53

 Nedávné otevření kurzů mediálního práva na 

právnických fakultách v Praze a v Brně, jakož i vydání prvních učebnic
54

, ovšem 

potvrzuje vzrůstající zájem o tuto oblast a předznamenává snahu o jeho budoucí 

kodifikaci.
55

 

                                                 
49

 Šámal, P., Král, V., Baxa, J., Púry, F.: Trestní řád. Komentář (Díl I.) C.H.Beck 2002, str. 74.  
50

 Jistým vodítkem nám může být zákon o regulaci reklamy, který definuje komunikační média jako: 

„prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk a neperiodické publikace, rozhlasové 

a televizní vysílání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a 

letáky.“ Viz § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
51

 „Důvod ke zvláštní úpravě této látky je v důležitosti tisku pro veřejný život ve státě, jakož i v nebezpečí, 

jež by při zneužívání tisku hromadným rozšiřováním a intensivním působením na masy mohlo vzniknouti. 

(…)“ Viz Hrabánek, Jan: Soustava československého práva tiskového, Orbis 1934, str. 31. 
52

 Prvorebliková právní nauka řadila tiskové právo k právu správnímu, přičemž J. Hrabánek rozlišoval: a) 

tiskové právo správní (předpisy k ochraně svobody tisku proti zásahům výkonné moci) b) tiskové právo 

živnostenské (předpisy o výrobě a prodeji tiskopisů)  c) tiskové právo policejní (ustanovení o pořádku ve 

věcech tiskových) a d) tiskové právo trestní (předpisy o trestnosti jednání nebo opominutí proti 

pořádkovým ustanovením, o stíhání pro obsah tiskopisů a ručení) Viz Hrabánek, Jan: Soustava 

československého práva tiskového, Orbis 1934, str. 32. 
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 Rozehnal Aleš: Mediální právo, Aleš Čeněk, 2012, s. 7.   
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2.3. Ústavní aspekty 

V následujících kapitolách rozeberu ústavní aspekty spojené s publikováním 

v médiích. 

 

 

2. 3. 1. Postavení novináře 

Tuzemský právní řád legální definici pojmů novinář, žurnalista nebo redaktor 

neobsahuje.
56

 Společně s přijetím tiskového zákona v r. 2000 byl zrušen též institut 

odpovědného redaktora.
57

   

Ústavní soudce Jan Filip spatřuje základní odlišnost jedince a jedince-novináře 

v tom že: „první obvykle realizuje odděleně jednotlivé složky čl. 17 Listiny, kdežto novinář je 

realizuje v souvislém řetězci, který počíná sběrem informací, jejich rozšiřováním (zpravodajství) 

a vyjadřováním stanovisek (publicistika) nebo jejich kombinací, navíc se opírá o svobodu volby 

povolání a svobodu podnikání v oboru masmédií.“
58

   

Novinářem se však může stát v zásadě každý. Na rozdíl od jiných profesí, 

neexistuje v žurnalistice požadavek dosaženého vzdělání či členství v profesní 

organizaci. Poslední vstupní bariéry pak padly s rozšířením internetu, respektive online 

publikačních nástrojů (blogů), umožňujících se zanedbatelnými náklady publikovat 

každému a v okamžiku oslovit neomezeně velké publikum.  

Diskutovanou otázkou je, zda by novinářům měla náležet speciální práva a 

zvýšená ochrana při jejich kontrole výkonu státní moci.
59

 V současnosti zákon dává 

novinářům jisté privilegium v podobě ochrany zdroje a obsahu informací.
60

 To vyplývá 

nepřímo z čl. 17 Listiny (jako záruka svobody projevu) a přímo z § 16 tiskového 

zákona: „Osoba, která se podílela na získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo 

                                                 
56

 Historicky obsahoval čs. právní řád definici pojmu redaktor v zák. č. 101/1947 Sb., o postavení 

redaktorů a Svazech redaktorů. Redaktorem byl „zaměstnanec časopiseckého nebo zpravodajského 
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 Viz Bartoň, Michal: „Implikuje svoboda projevu „nadpráva“ žurnalistů?“ In: Acta Universitatis 
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uveřejněných v periodickém tisku, má právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo 

orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací.“
61

 Toto 

právo nicméně není absolutní a nejsou jim dotčeny povinnosti nenadržovat pachateli 

trestného činu a překazit nebo oznámit trestný čin ani povinnosti, které jsou stanoveny v 

trestním řízení.  

Zároveň je třeba podotknout, že ochrana zdroje a obsahu informací je 

subjektivním právem novináře, nikoli povinností mlčenlivosti, tak jako je tomu u 

advokátů či lékařů. Je tedy na úvaze každého žurnalisty, zda výpověď odepře či nikoli. 

Etický kodex novináře, k jehož dobrovolnému dodržování jsou vyzýváni všichni 

žurnalisté bez ohledu na členství v Syndikátu novinářů ČR, nicméně stanovuje: „jestliže 

si zdroj informací přeje zůstat utajen, novinář je povinen zachovávat profesionální tajemství, i 

kdyby mu z toho měly vzniknout potíže.“
62

 Je proto přirozené, že novináři svoje zdroje 

úzkostlivě tají.  Jedině pod zárukou anonymity, jim totiž informátoři mohou pomoci 

rozklíčovat složité případy korupce nebo prorůstání byznysu do politiky.  

Právem novinářů neodhalit svůj zdroj informací orgánům činným v trestním 

řízení se zabýval v r. 2005 Ústavní soud na základě stížnosti dokumentaristy Martina 

Šmoka.
63

 Ten dostal od policie pokutu ve výši 40 tis. Kč za to, že při dokumentování 

záhadné vraždy amerického experta OSN Charlese Jordana
64

 nesdělil (s odvoláním na 

ochranu zdroje) policii informace důležité pro trestní řízení. Soudce-zpravodaj Vojen 

Güttler shledal následně požadavek policie nezákonným, jelikož povinnost novináře 

prozradit svůj zdroj platí pouze ve zvláštních případech veřejného zájmu (například 

nutnost oznámit trestný čin či jeho pachatele), který zde nebyl naplněn a dále proto, že 

policie měla možnost (Šmok svá zjištění policii oznámil, pouze odmítl sdělit totožnost 

zdroje) identitu zdroje zjistit sama.
65

  

Závažného excesu se v roce 2014 dopustili vyšetřovatelé podezřelé zakázky na 

transportéry Pandur, kteří poté, co jim MfD odmítla s odkazem na § 16 tiskového 

zákona prozradit zdroj informací, navrhli odposlech novinářů Janka Kroupy a Jakuba 

Svobody. Nasazením odposlechů na telefony investigativních novinářů tak policie 
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fakticky obešla ochranu zdroje a vysloužila si za to hlasitou kritiku i z úst bývalé 

ústavní soudkyně Elišky Wagnerové.
66

 Proti postupu policie podal Kroupa stížnost, 

kterou však Nejvyšší soud na jaře 2015 odmítl, když konstatoval, že právo na ochranu 

novinářského zdroje není absolutní. „Pokud měl poskytovatel informace zištný motiv, anebo 

ji předal do médií za účelem ztížit či zmařit probíhající šetření (…) lze si představit, že za 

účelem odhalení a ztotožnění takové osoby může být v krajním případě prolomeno i novinářovo 

právo na soukromí,“ odůvodnil NS.
67

 

Evropský soud pro lidská práva pak v kauze irských novinářů
68

, kteří 

s odvoláním na ochranu zdroje odmítli vydat dokumenty o údajné korupci předsedy 

irské vlády a materiály raději zničili, konstatoval, že novináři nestojí nad zákonem a o 

ochraně zdroje musí v případě pochybností rozhodnout soud.
69
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2. 3. 2. Svoboda projevu a právo na informace  

 
„Neboť netřeba snad ještě opakovati, že svoboda tisku nejhlavnější a nejprvnější jest základ 

svobody a práva, poněvadž jenom skrze svobodu tisku možno jest srozumění buď všech aneb 

alespoň veliké části občanů k hájení svých práv. Svoboda tisku ale záleží v tom, aby každý 

občan právo měl, pomocí tisku své smýšlení veřejně všem svým spoluobčanům oznámiti a 

sděliti, a teprva tenkráte, aby za to trestán býli mohl, kdyby vytisknouti dal něco nepravého a 

škodlivého. Poněvadž se ale skrze svobodu tisku hlavně na světlo přivádějí rozličné nepravosti a 

chyby úřadů, a mnohé věci, které vládě nebývají k libosti: proto také nemají ve svobodném státu 

úřadové právo a moc potrestati někoho pro přestupek tisku jinak, než když od poroty odsouzen 

byl.“
 70

 

             K. H. Borovský 

 

 

Základním východiskem svobody a nezávislosti masmédií je článek 17 Listiny, 

zaručující každému svobodu projevu (odst. 1), právo svobodně vyjadřovat své názory, 

jakož i vyhledávat a přijímat informace (odst. 2), právo na přiměřené informace o 

činnosti státních orgánů (odst. 5) a zakazující cenzuru (odst. 3). Ani svoboda projevu a 

právo na informace nicméně nejsou absolutní. K jejich omezení  může dojít na základě 

zákona, sleduje-li takové omezení legitimní cíl a je v demokratické společnosti 

nezbytné (odst. 4). Úmluva (čl. 10 odst. 2) jde nad rámec Listiny, když navíc explicitně 

stanoví, že s výkonem svobody projevu je spojena i odpovědnost, a když mezi důvody 

pro její omezení řadí také „zachování autority a nestrannosti soudní moci.“
71

 Na fakt, že 

s výkonem svobody projevu je spojená i odpovědnost (za pravdivé a objektivní 

zpravodajství) upozornil také ESLP.
72

    

Svoboda projevu patří k historicky nejstarším ústavně garantovaným svobodám 

a k elementárním znakům demokratické pluralitní společnosti, v níž se každý může 

vyjádřit k věcem veřejným. Listina ji proto řadí mezi práva politická. Média, jejichž 

prostřednictvím se svoboda projevu a právo veřejnosti na informace amplifikují, hrají 

ve  společnosti klíčovou úlohu, což zdůraznil opakovaně i Ústavní soud: „Média hrají 

nezastupitelnou roli při informování jednotlivců ve věcech veřejného zájmu. Zprostředkovávají 

jednotlivcům informace o soudobém dění, o tendencích uplatňujících se v životě státu i 

společnosti. Média umožňují udržovat veřejnou diskusi, v níž se zprostředkovávají různé názory, 
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a poskytují tak jednotlivcům i různým společenským skupinám příležitost, aby přispívali k 

utváření obecnějšího názoru. Tak média představují rozhodující faktor v permanentním procesu 

tvorby názorů a nakonec i tvorby vůle jednotlivců i společenských skupin, ale i politických 

institucí.“
73

    

Pokud se tak média vyjadřují k věcem veřejným (a na adresu veřejně činných 

osob), platí presumpce, že jde o kritiku z ústavního hlediska konformní.
74

 Masové 

sdělovací prostředky se však ocitají nejen v postavení subjektů požívajících svobody 

projevu, ale též v postavení potenciálních narušitelů soukromé sféry těch, o nichž 

informují. Hranice mezi medializací (informování, vedené zvídavostí a v oprávněném 

veřejném zájmu) a skandalizací (hrubým zásahem do soukromí, vedeném zvědavostí a 

kalkulem) je přitom nebezpečně tenká.   

ESLP vyzdvihuje úlohu tisku jako nástroje, který „pomáhá formovat 

informované veřejné mínění a stimuluje veřejnou debatu o otázkách veřejného 

zájmu.“
75

 Jinými slovy: veřejnost má právo být o věcech veřejného zájmu informována 

a k tomu ji nejlépe slouží právě média. Z judikatury dále vyplývá, že při sdělování 

informací mají novináři jednat na základě přesně zjištěného skutkového stavu, v dobré 

víře, s cílem přispívat k debatě o záležitostech veřejného zájmu a poskytnout tak 

veřejnosti objektivní a přesné informace. Použití kontroverzních praktik (lsti, utajení, 

tajného nahrávání apod.) může být obecně legitimizováno pouze v situacích, kdy by 

společnost utrpěla značnou újmu, pokud by informace nebyla publikována (např. 

korupční jednání politiků).
76

 

 

 2. 3. 3. Právo na soukromí  

Jedním z možných omezení svobody projevu, které Listina výslovně předvídá 

(čl. 17 odst. 4) je ochrana práv a svobod druhých. V praxi se bude nejčastěji jednat o 

konflikt s osobnostními právy zaručenými čl. 10 Listiny, který poskytuje každému 

právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno 

jeho jméno (odst. 1), aby byl chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromého 
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 nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 7. 2007, IV. ÚS 23/05 
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a rodinného života (odst. 2) a před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním 

nebo jiným zneužíváním údajů o svojí osobě (odst. 3).  

Význam soukromí jako ústavně chráněného zájmu, spočívá ve skutečnosti, že 

„soukromá sféra fyzické osoby vytváří základ její celkové jistoty a bezpečí.“
77

 

Soukromí je dále nutno chápat také jako právo na informační sebeurčení, jako „nárok 

jednotlivců, skupin a institucí určovat, kdy, jak a co bude o nich sdělováno ostatním“.
78

 

Z těchto základních východisek vychází ve svojí judikatuře také Ústavní soud.  

Ochrana soukromí se podle ÚS uplatňuje ve více sférách, konkrétně ve sféře 

soukromé, společenské, občanské a profesionální, přičemž poslední tři lze označit za 

sféru sociální.
79

 První (soukromé) sféře je poskytována nejvyšší ochrana a platí pro ni 

naprosté informační sebeurčení. Je tedy pouze na jednotlivci, „co a v jakém rozsahu 

z této sféry uvolní jako informaci pro okolní svět“. Soukromou sféru ovšem nelze 

redukovat pouze na vnitřní svět jednotlivce, ale zahrnuje i právo fyzické osoby „vytvořit 

a udržovat vztah s jinými lidmi, zejména v citové oblasti, aby tak mohla rozvíjet a 

naplňovat vlastní osobnost.“
80

 Součástí soukromí je i rodinný život a vztahy mezi 

blízkými příbuznými.
81

 Rozsah soukromé sféry bude ovšem velmi individuální, přičemž 

v případě některých celebrit pravděpodobně již nebude ani patrný.
82

 

Do druhého pásma (sociální sféry) už lze „za určitých podmínek vstupovat 

(neplatí tak zde již naprosté informační sebeurčení), neboť se v něm mohou vyskytovat 

fakta, která mohou být předmětem veřejného zájmu“.
83

 Pro na vnějším okraji stojící 

profesionální sféru (segment lidského života, který může vnímat nebo brát na vědomí 

každý) pak už neplatí prakticky žádná omezení pro šíření pravdivých faktů.
84

   

Ačkoliv je ochrana dle čl. 10 Listiny koncipována primárně jako subjektivní 

právo spojené s osobou svého nositele, přiznává ÚS ochraně cti i objektivní dimenzi: 

„Je-li jednou čest pošpiněna neopodstatněným obviněním vyjádřeným veřejně, a tím spíše v 

médiích, může být pověst a čest osoby poškozena navždy a zvláště pak v situaci, není-li dána 
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možnost rehabilitace. Pokud taková situace nastane, prohrává jak osoba sama, tak i společnost. 

A právě proto nelze vycházet z toho, že ochrana pověsti, resp. cti, je záležitostí důležitou pouze 

pro dotčeného jednotlivce, případně jeho rodinu. Z těchto důvodů je ochranu pověsti, resp. cti, 

třeba vnímat i jako ochranu veřejného statku.“
85

  

Přiznání objektivní dimenze práva na soukromí přitom souvisí se současným 

pojetím úlohy státu při ochraně soukromí. Zatímco v minulosti bylo právo na soukromí 

typickou negativní svobodou (právem „být nechán sám sobě“), v poslední dekádě je 

v judikatuře ESLP patrná doktrína pozitivních závazků požadující, aby státy přijmuly 

„opatření k tomu, aby soukromá sféra jednotlivce byla chráněna nejen vůči státu, ale též 

vůči zásahům ze strany jiných osob.“
86

 

 

2. 3. 4. Veřejný zájem   

Výkladem pojmu veřejný zájem (i ve vztahu k činnosti médií) se opakovaně 

zabýval Ústavní soud. Podle jeho judikatury jsou věcí veřejnou: „veškeré agendy státních 

institucí, jakož i činnost osob působících ve veřejném životě, tj. například činnost politiků 

místních i celostátních, úředníků, soudců, advokátů (…) i umění včetně novinářských aktivit a 

showbyznysu a dále vše, co na sebe upoutá veřejnou pozornost.“
87

 Pokud se pak média 

vyjadřují k věcem veřejným (a na adresu veřejně činných osob), platí presumpce, že jde 

o kritiku z ústavního hlediska konformní.  

Věci veřejného zájmu ovšem nelze redukovat pouze na výše jmenované případy, 

ale mohou jimi být také zájmy občanů a právnických osob „v oblasti materiálních, 

sociálních, kulturních a jiných potřeb“ včetně sportu.
88

  

Bohaté zkušenosti s vymezováním pojmu veřejný zájem (public interest) má 

také ESLP. Veřejný zájem lze ovšem podle ESLP spatřovat pouze v případech, kdy se 

šířené informace týkají skutečně vedené veřejné diskuze.
89

 Některá témata jsou pak 

podle ESLP už svoji povahou otázkami veřejného zájmu. Jsou jimi například veřejnost 
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soudního řízení
90

, transparentnost politického života
91

, jakož i informace o myšlenkách 

a názorech politických lídrů.
92

 Naopak přítomnost veřejného zájmu nelze podle ESLP 

hledat v šíření detailů ze soukromého života, jež evidentně nesouvisí s veřejnou funkcí 

dotčené osoby, s jediným cílem – ukojit zvědavost publika.
93

 Legitimní je pak i 

mediální prezentace nepříjemných až šokujících informací nebo nenávistných 

názorových projevů, pokud je cílem zveřejnění podrobit je kritice veřejné diskuze 

(nikoliv pouze zvýšení prodeje či sledovanosti).
94

 

 

2. 3. 5. Veřejná osoba  

S pojmem veřejný zájem úzce souvisí také pojem veřejná osoba (osoba veřejně činná, 

osoba veřejného zájmu). Teorie snížené ochrany veřejných osob byla do Evropy 

„importována“ ze Spojených států
95

 a ESLP si ji poprvé osvojil ve věci Lingens proti 

Rakousku (1986).
96

 ÚS potvrdil doktrínu snížené ochrany veřejných osob ve sporu 

novináře Breziny a premiéra Zemana97
  

Rakouský novinář Peter M. Lingens publikoval články, kritizující kancléře 

Bruna Kreiského za smířlivý postoj k zapojení bývalých nacistů do politiky. Rakouské 

soudy pak Lingense potrestaly pokutou za zásah do kancléřových osobnostních práv, 

neboť nedokázal pravdivost svých tvrzení doložit. 

 ESLP nejprve upozornil na důležitou distinkci mezi skutkovými tvrzeními a 

hodnotícími soudy. Zatímco skutková tvrzení (popis objektivní reality) musí být novinář 

na základě faktů schopen doložit, hodnotící soudy (názory) jsou spjaty se subjektivním 

vnímáním skutečnosti, a jejich pravdivost tudíž nemůže být prokázána.   

ESLP konstatoval, že rozsah přijatelné kritiky politiků je obecně širší než u 

soukromých osob. Jen díky této garanci je totiž tisk schopen plnit svou úlohu „podpory 

debaty o věcech veřejného zájmu“ a umožňovat veřejnosti „zjišťovat a utvářet si názory 

na myšlenky a postoje politických leaderů“. Když tedy novinář Lingens vynášel 
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hodnotící soudy na adresu kancléře Kreiského, činil tak s úmyslem informovat o 

názorech politiků a vyvolat debatu o vyrovnávání se s nacistickou kolaborací, a tedy ve 

věci veřejného zájmu.
98

  

Dále je nutno podotknout, že veřejné osoby (a zejména politici) musí se 

zvýšeným zájmem veřejnosti počítat. Díky snazšímu přístupu do médií mají také 

zpravidla možnost se k publikovaným informacím vyjádřit či je korigovat.
99

 

Problematická může být situace u bulvárních médií, jejichž podstata je založena na 

sledování života veřejně činných osob. Mnohé tzv. celebrity s těmito médii aktivně 

spolupracují, ba je i obratně využívají ve svůj prospěch. Přestože podle názoru ÚS nelze 

na periodický tisk klást měřítka absolutní přesnosti a objektivity, nelze ani připustit 

publikaci zcela zjevných nepravd či informací, které zasahují lidskou důstojnost.
100

 

Závažnost takového jednání spočívá v „bulvarizaci veřejného mínění“ a celkové 

relativizaci až negaci společenských norem a hodnot, a jako takové musí být podle 

mínění ÚS postihováno.
101

   

 

 

2. 3. 6. Kolize a test proporcionality 

Jak tedy v případě kolize práva na svobodu projevu a práva na ochranu soukromí 

postupovat? Předně musíme vycházet z principu, že jednotlivá ústavně zaručená 

základní práva, s výjimkou preferovaného (nadpozitivního) postavení ochrany lidské 

důstojnosti, jsou si v zásadě rovna.
102

 V případě práv zaručených čl. 17 a čl. 10 Listiny 

tuto rovnost ÚS dokonce explicitně judikoval a v nálezu dále uvedl: „bude vždy věcí 

nezávislých soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu pečlivě 

zvážily, zda jednomu právu nebyla nedůvodně dána přednost před právem druhým (…).“
103
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 Lingens proti Rakousku, rozsudek ESLP ze dne 8. 7. 1986, stížnost č. 9815/82 
99

 nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 3. 2005, I. ÚS 367/03. 
100

 nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 2. 2000, I. ÚS 156/99, nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 5. 

2012, II. ÚS 171/12 
101

 nález Ústavního soudu ČR ze dne 6. 3. 2012, I. ÚS 1586/09 
102

 „Svobodný jednotlivec a jeho lidská důstojnost patří dle ÚS k základním hodnotám ústavního pořádku 

chráněným čl. 9 odst. 2 Ústavy. Z preferovaného postavení lidské důstojnosti pak plyne, že lidská 

důstojnost nesnese vyvažování či poměřování testem proporcionality. Je-li zasažena lidská důstojnost, 

pak musejí ostatní práva ustoupit.“ Viz Moravec, Ondřej: Mediální právo v informační společnosti, Leges 

2013, s. 145-146 a nálezy ÚS 412/04, respektive II. ÚS 2268/07, respektive I. ÚS 1586/09. 
103

 nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 2. 1998, IV. ÚS 154/97. 
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Z logiky věci tudíž vyplývá, že výsledek posuzování nelze spolehlivě 

predikovat. Soudy si nicméně pro posuzování kolize základních práv osvojily různé 

algoritmy, z nichž nejčastěji používaným je test proporcionality.  

Obecný test proporcionality spočívá ve třech krocích.
104

 Prvním kritériem je test 

vhodnosti, kdy soud zkoumá, zdali institut, omezující určité základní právo, umožňuje 

dosáhnout sledovaný cíl (ochranu jiného základního práva). Druhým kritériem je test 

potřebnosti, kdy soud zkoumá, zdali by ochrana kolidujícího základního práva nebyla 

možná i bez zásahu do základního práva. Třetím kritériem je testováno, zda omezení 

základního práva je přiměřené sledovanému cíli (test proporcionality v užším 

smyslu).
105

 

Výše uvedený model testu proporcionality je nicméně pro soudní praxi příliš 

obecným. ÚS při posuzování střetu práva na svobodu projevu a práva na ochranu 

osobnosti vychází z tzv. desetibodového testu
106

, zatímco ESLP používá ve své 

rozhodovací praxi test šestibodový.
107

 Jiří Herczeg pak v případě kolize svobody 

projevu a práva na ochranu soukromí doporučuje použít specifický algoritmus
108

, 

zohledňující následující kritéria: 

1) Sledovaný účel zveřejnění 

2) Způsob zveřejnění 

3) Zveřejněním dosažený či předpokládaný účinek  

Lze tedy shrnout, že svoboda projevu a právo na informace o činnosti a názorech 

(veřejných) osob převáží zpravidla v případech, kdy se jedná o záležitosti veřejného 

                                                 
104

 nález Ústavního soudu ČR ze dne 10. 12. 1994, Pl. ÚS 4/94. 
105

 Moravec, Ondřej: Mediální právo v informační společnosti, Leges 2013, s. 58. 
106

 Poprvé ho ÚS aplikoval v roce 2005 ve sporu novináře Ivana Breziny a tehdejšího premiéra Miloše 

Zemana. Viz I. ÚS 453/03. 
107

 Od rozhodnutí ve věci Axel Springer proti Německu (2012), zohledňuje ESLP šest následujících 

kritérií: 
1. Nakolik sdělení přispívá k debatě o věcech veřejného zájmu - klíčové kritérium, které předurčuje intenzitu ochrany 

daného projevu. Předměty veřejného zájmu jsou rozličné a nemohou být redukovány pouze na politické otázky. 

2. Nakolik je dotčená osoba osobou veřejně známou – úroveň ochrany jednotlivých osob se liší v závislosti na jejich 

zapojení do veřejného života a jejich veřejné známosti. Soukromé osoby mají svou soukromou sféru širší než osoby 

veřejně činné. 

3. Předchozí chování dotčené osoby – samotný fakt, že dotčená osoba v minulosti spolupracovala s médii ji ovšem 

nezbavuje práva domáhat se ochrany svého soukromí. 

4. Způsob získání informace a její ověření – ochrana tisku je podmíněna tím, že novináři při výkonu své profese 

postupují v dobré víře, že poskytují přesné a věrohodné informace 

5. Obsah a souvislosti sdělení – je třeba zohlednit, jakým způsobem se konkrétní sdělení dotklo soukromé sféry 

dotčené osoby. 

6. Přísnost uložené sankce – svoboda projevu může být porušena tím, že uložená sankce je nepřiměřeně přísná, tzn. 

že zásah do svobody projevu může být považován za akceptovatelný, nikoli však přiměřený.  

Viz Moravec, Ondřej: Mediální právo v informační společnosti, Leges 2013, s. 60-61. 
108

 Herczeg, Jiří: Média a trestní řízení, Leges 2013, s. 11. 
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zájmu. Jedná se o legitimní výraz participace občanů na věcech veřejných realizovaný 

pomocí médií. Jakýkoli zásah do soukromí ovšem musí být činěn v dobré víře (byť 

informuje o kontroverzní věci) a nikdy nesmí snižovat důstojnost člověka. Vždy bude 

ovšem záležet na konkrétních okolnostech případu, zejména na způsobu a účelu 

zveřejnění, jakož i postavení a předchozím chování dotčených osob. 

 

 

  

 

2. 3 Zákonná regulace masmédií (externí regulátory) 

Stávající právní úprava rozlišuje následující druhy médií. 

2. 3. 1 Periodický tisk (tiskový zákon)  

Tisk je ve své podstatě systematickou, hromadnou a pravidelně se opakující, 

formou realizace práva na svobodu projevu, názorů a šíření informací, tak jak ho 

zakotvuje čl. 17 Listiny.  

Pravidla pro vydání periodického tisku jsou upravena především zák. č. 46/2000 

Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon). 

Periodickým tiskem se podle tohoto zákona rozumí „noviny, časopisy a jiné tiskoviny 

vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě 

alespoň dvakrát v kalendářním roce.“ Vydavatel periodického tisku (s výjimkou 

radničních periodik) není, na rozdíl od rozhlasového a televizního vysílání, povinen 

dodržovat zásady objektivity a vyváženosti informací (viz Rozhlasové a televizní 

vysílání).
109

 

Tiskový zákon prošel za dobu patnácti let svojí existence pouze šesti 

novelizacemi. S výjimkou té poslední (viz níže) lze tak hovořit, na tuzemské poměry, o 

velmi stabilní úpravě. „(…) na tiskový zákon si nestěžují odborníci, vydavatelé, novináři, ale 

ani laická veřejnost (…) zdá se tedy, že je funkční a vyhovující (…) To, co v minulosti bylo 

                                                 
109

 Úprava vzniku nových periodik je velmi liberální a založena na evidenčním principu, vycházející 

z principu svobody slova a zákazu předběžné cenzury. Nové periodikum, po splnění náležitostí 

stanovených § 7 tiskového zákona (název periodika, periodicita, identifikace osoby vydavatele etc.), 

vzniká do 15 dnů od oznámení zápisem do evidence periodického tisku Ministerstva kultury a přidělením 

evidenčního čísla. Příslušným k ukládáním pokut za porušení tiskového zákona (do výše 200tis. Kč, i 

opětovně) jsou krajské úřady (dle sídla či bydliště vydavatele). 
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opakovaně předmětem sporu, byla interpretace dvou významných institutů, práva na odpověď a 

ochrana zdroje a obsahu informací,“ uvádí advokát Tomáš Sokol.
110

  

Poslední novelou zákona (č. 305/2013 Sb.) došlo k zakotvení nové kategorie: 

periodického tisku územních samosprávných celků (ÚSC) - tzv. radničních periodik. 

Novela vydavatelům ukládá povinnost „poskytovat objektivní a vyvážené informace o ÚSC a 

poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů 

zastupitelstva ÚSC, týkající se tohoto ÚSC.“ Každý zastupitel má také nově právo 

„požadovat na vydavateli uveřejnění doplňující informace“.
111

 Novela, která je součástí 

vládní strategie proti korupci, je reakcí na neutěšenou situaci, kdy mnohé radniční 

zpravodaje sloužily primárně jako propagační plátek stávajícího politického vedení.
112

 

Ani nová úprava ovšem podle odborníků efektivnější prostředky ochrany nepřináší.
113

   

  

2. 3. 2. Neperiodické publikace (vydavatelský zákon) 

 Neperiodickou publikací se, podle zák. č. 37/1995 Sb., o neperiodických 

publikacích (vydavatelský zákon), rozumí především „kniha a jiné rozmnoženiny 

literárních, vědeckých a uměleckých děl ve smyslu autorského zákona, určených k veřejnému 

šíření, které jsou vydávány jednorázově, nejvýše jednou ročně anebo i častěji po částech, tvoří-

li obsahově jeden celek.“
114

 Vedle odvodu povinných výtisků mají vydavatele 

neperiodických publikací též tzv. nabídkovou povinnost.
115

   

 

2. 3. 3. Rozhlasové a televizní vysílání (vysílací zákon) 

Oblast televizního a rozhlasové vysílání upravuje především zák. č. 231/2001 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (vysílací zákon). Oproti tisku je 

vstup na trh podmíněn úspěchem v licenčním řízení, přičemž na televizní ani 

                                                 
110

 Sokol, Tomáš: „Tiskový zákon – deset let účinnosti.“ In: Právní rádce [online] [24. 3. 2010]. Dostupné 

z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-41717760-tiskovy-zakon-deset-let-ucinnosti  
111

 § 4a; §11a zák. č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 
112

 Novelou došlo ke splnění úkolu 1.6 – „Zavedení opatření proti zneužívání radničních periodik“, 

stanoveným ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, přijatou usnesením č. 1 dne 

5. ledna 2011. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13002/Strategie_05_2012.pdf  
113

 Viz Černý, Aleš: „Radniční periodika musí přestat být hlásnou troubou starostů“ In: Ihned.cz  [online] 

[3. 12. 2013]. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/c1-61261160-radnicni-periodika-podlehaji-zakonu  
114

 § 1 odst. 1 zák. č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích 
115

 Spočívající v nabídnutí publikace ke koupi knihovnám určených vyhláškou ministerstva kultury. Viz § 

4 zák. č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, resp. vyhláška č. 252/1995 Sb.  

http://pravniradce.ihned.cz/c1-41717760-tiskovy-zakon-deset-let-ucinnosti
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13002/Strategie_05_2012.pdf
http://zpravy.ihned.cz/c1-61261160-radnicni-periodika-podlehaji-zakonu
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rozhlasovou licenci není právní nárok.
116

 Obdobně jako v případě tisku poskytuje 

vysílací zákon ochranu osob dotčených obsahem vysílání (institut práva na odpověď a 

dodatečné sdělení) a též ochranu zdroje a obsahu informací.
117

   

Zákon o vysílání stanovuje požadavek neutrality a vyváženosti vysílání
118

, když 

ukládá provozovatelům (tedy nejen provozovatelům ze zákona – ČT a ČRo) povinnost 

poskytovat „objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů“ a dále 

„zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad 

objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 

zvýhodňována žádná politická strana (…) nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s 

přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.“
119

  

Jelikož pro tisk (s výjimkou radničních periodik) zákon žádné požadavky co do 

objektivity a vyváženosti nestanoví, lze usuzovat, že zákonodárce považoval televizi a 

rozhlas za „silová média“ s mocným vlivem na myšlení mas.
120

 Obsah neurčitých 

právních pojmů „objektivita“ a vyváženost“ jako kvalitativních nároků na činnost médií 

musí být však zvažován vždy znovu s ohledem na skutkové okolnosti daného případu. 

Striktní dodržování objektivity a vyváženosti by totiž umožňovaly existovat výhradně 

beznázorovým médiím.
121

  

„kritika zařazení pojmů ‚objektivní informace‘ a ‚zásady objektivity‘ do textu zákona 

však nevylučuje možnost s těmito pojmy pracovat, dodatečným výkladem je naplnit určitým 

obsahem, který se pak může stát východiskem pro poměřování vlastností žurnalistiky a jejích 

produktů. (…) V pozitivistickém pojetí se objektivita chápe především jako věrnost faktům, 

přesnost při popisování reality, a jako nestrannost při pohledu na věc (…) opak předpojatosti. 
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§ 12 odst. 4 zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
117

 § 35 - 41 zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
118

 „O problematičnosti pojmu ‚objektivita‘ dobře věděli vládní legislativci, kteří ho před dvaceti lety 

odmítali do zákona zařadit. Ne však poslanci, kteří (…) do konečné verze vysílacího zák. č. 468/1991 

objektivitu prosadili, a kteří o deset let později v nově koncipovaném zák. č. 231/2001 dokonce za její 

nedodržení zavedli sankce. “ Viz Šmíd, Milan: „Objektivita a vyváženost – nepříjemný, ale také 

nebezpečný paragraf“ In: Mediář.cz [online] [22.2 2011].  Dostupné z: http://www.mediar.cz/objektivita-

a-vyvazenost-%E2%80%93-neprijemny-ale-take-nebezpecny-paragraf/   
119

 § 31 odst. 2, 3 zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
120

 „Požadavek vyváženosti a objektivity vysílání vychází z obecných zásad novinářské etiky, jejichž 

uplatňování je v rozhlasovém a televizním vysílání vzhledem ke vlivu tohoto typu sdělovacích prostředků 

ještě významnější, než je tomu u periodického tisku.“  Viz Chaloupková, Helena – Holý, Petr: Zákon o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání. Komentář. C. H. Beck 2009, s. 132. 
121

„Požadavek objektivity a vyváženosti tedy nemůže znamenat zákaz prezentovat vlastní názor, nýbrž 

znamená pouze povinnost vedle tohoto subjektivního názoru a argumentů, předložit divákům nebo 

posluchačům také názory a argumenty jiných subjektů, třeba i na věci zainteresovaných, a poskytnout tak 

divákovi nebo posluchači možnost, aby si relevanci, pravdivost a správnost předložených informací sám 

vyhodnotil a vytvořil si tedy svůj vlastní názor.“ Podrobně k problematice viz Pouperová, Olga: Regulace 

médií, Leges 2012, s. 190-197. 

http://www.mediar.cz/objektivita-a-vyvazenost-%E2%80%93-neprijemny-ale-take-nebezpecny-paragraf/
http://www.mediar.cz/objektivita-a-vyvazenost-%E2%80%93-neprijemny-ale-take-nebezpecny-paragraf/
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Tyto dvě vlastnosti – věcná správnost a nestrannost – mohou tvořit základ, ze kterého lze 

vycházet,“
122

 uvádí publicista Milan Šmíd.   

Názory na úroveň regulace se mezi odborníky liší. Například Ondřej Moravec 

považuje vysílací zákon ze všech mediálních zákonů za „nejpřísnější v jak v oblasti 

přístupu na trh, tak v oblasti následného provozu.“
123

 Zatímco Jan Diblík upozorňuje, že 

vzhledem k nízkým nárokům zákona na obsah vysílání, mírnost sankcí, jakož i 

neexistenci povinnosti mít na našem území zaměstnance a také faktické místo vysílání 

si Česko jako místo k získání televizní licence zvolila řada zahraničních vysílatelů 

(zpravidla prostřednictvím české dceřiné společnosti) a z Česka se tak vysílá do více 

než 130 zemí světa.
124

 

 

 

2. 3. 4. Publikování na internetu 

Internet poskytuje řadu publikačních nástrojů, zejména osobní názorové weby, 

blogy, online zpravodajské servery a magazíny (e-ziny), jejichž činnost může být 

ekvivalentní vydávání periodického tisku. Ohledně eventuální aplikace tiskového 

zákona na výše zmíněné internetové služby ovšem mezi právníky panuje spíše odmítavé 

stanovisko.
125

 

S publikováním na internetu je spojena řada otázek, ať se jedná o obsahovou 

proměnnost (provozovatel obsah průběžně edituje a nemá povinnost ho archivovat) 

nebo určení rozhodného práva (publikace ze serverů umístěných v exotických lokalitách 

řešily např. švédské soudy za pomoci jazykového kritéria).
126

 I za stavu, kdy 

v tuzemsku neexistuje norma regulující internetové publikační služby, nicméně mohou 

poškození využít stejné prostředky ochrany jako na základě tiskového zákona (právo na 
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 Šmíd, Milan: „Objektivita médií“. In: Louč [online] [19.2 2011].   Dostupné z: 

http://www.louc.cz/11/2290219.html 
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 Moravec, Ondřej: Mediální právo v informační společnosti, Leges 2013, s. 277. 
124

 Diblík, Jan – Veit, François: Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice, Linde 

2012, s. 51.  
125

 Výjimkou je názor znalkyně mediálního práva O. Pouperové. Pouperová se domnívá, že by 

internetové publikační nástroje, které se svým charakterem nejvíce blíží papírovým, bylo možno podřadit 

pod zbytkovou kategorii „jiné tiskoviny“. Pro takovou interpretaci svědčí fakt, že jsou zachyceny na 

serverech (hmotných nosičích dat) a na papír mohou být snadno převedeny každým recipientem 

vybaveným osobní tiskárnou. Naplní-li pak i další znaky periodika, tj. být aktualizován (vycházet) 

přinejmenším dvakrát ročně, pod stejným názvem a v jednotné úpravě, mohly by podle Pouperové 

podléhat režimu tiskového zákona. Viz Pouperová Olga: Regulace médií, Leges 2012, s 33. 
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 Pouperová Olga: Regulace médií, Leges 2012, s. 40. 
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odpověď, dodatečné sdělení etc.), a to prostřednictvím ustanovení občanského zákoníku 

na ochranu osobnosti a též trestního zákoníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4. Samoregulace médií (interní regulátory) 

 
„Ve společnosti, která chrání svobodu projevu, může se stát žurnalistou každý; vzdělanec i 

ignorant, pravdomluvný i lhář, odborník i grafoman. Pokud se média nechopí role tvůrců 

normy, nebude nikdy s čím srovnávat. (…) Redakce časopisu TÝDEN si uvědomuje vliv, který 

média mají. Čím je tento vliv větší, tím oprávněnější jsou vysoké nároky na výkony žurnalistů 

(…)  

 

Z Etického kodexu časopisu Týden 

 

 

Vedle zákonné regulace patří k uznávaným pramenům mediálního práva 

oborová samoregulace; samostatná, vnitřní normativní činnost, jež nastavuje závazná 

pravidla chování subjektů, jež s danými mechanismy dobrovolně vyjádřily souhlas.
127

 

Samoregulační mechanismy existují ve dvou základních podobách – ve formě etického 

kodexu nebo etické komise, přičemž obě tyto formy mohou existovat vedle sebe.
128

 

Jak uvádí Václav Moravec, tuzemští novináři vnímali po letech komunistické 

cenzury zpočátku jakákoliv omezení, včetně samoregulace, jako limitování svobody 

slova.
129

 Prvním masmédiem, jež přijalo vlastní kodex, byla tak až v roce 1995 Česká 

televize. Zároveň došlo k ustavení Etického panelu České televize. V roce 1998 

následovaly Etický kodex novináře Syndikátu novinářů ČR (SNČR) a dle mého názoru 

                                                 
127

 Právo na samoregulaci médií potvrdila Deklarace ministrů států zúčastněných na 4. Evropské 

konferenci o politice hromadných sdělovacích prostředků konané v Praze v prosinci 1994, když 

v přijatém Etickém kodexu novináře do čl. 11c zakotvila, že „novináři mají právo přijímat své vlastní 

samoregulační normy, např. ve formě etického kodexu.“  
128 Vondřich, Lukáš: Praktické a právní aspekty metod získávání informací pro účely investigativní 

žurnalistik v kontextu novinářské etiky (Bakalářská práce). Brno, FSS MU 2009. 
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 Moravec, Václav: „Etika a česká média.“ In: 10 let v českých médiích. Portál 2005, s. 49 – 61. 
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dodnes nepřekonaný Etický kodex časopisu Týden (viz níže). Dnes je etický kodex 

samozřejmostí většiny tuzemských médií a vlastní desatero mají i některé bulvární 

tituly.
130

 V mnoha vydavatelstvích je pak součástí pracovní smlouvy a jeho porušení má 

pro novináře pracovněprávní následky.
131

  

Z výše uvedeného bohužel také plyne, že na tuzemské mediální scéně nedošlo ke 

všeobecnému konsenzu, natožpak k zavedení závazných profesněetických standardů, 

tak jako je tomu například v případě advokátů či lékařů. Velké ambice SNČR, jehož 

Etický kodex se měl stát jednotící předlohou pro všechna tuzemská masmédia, zůstaly 

zejména vinou slabé členské základny organizace nenaplněny.
132

 

 

2. 4. 1. Veřejný zájem  

 

„Je na zodpovědnosti novináře, aby uměl rozdělit, co je veřejným zájmem, ale 

rozhodně není veřejným zájmem, jak si dva partneři říkají zdrobnělinami.“
133

 

Igor Němec, předseda ÚOOÚ 

 

Veřejný zájem je specifickým konceptem mediálního práva, ospravedlňující 

zveřejnění určitého sdělení, bez ohledu na jeho provokativní, ba šokující obsah. Určení, 

zda se v konkrétním případě jedná o informaci ve věci veřejného zájmu, je primárně 

otázkou žurnalistickou, nikoli právní. Novináři proto musí při rozhodování, zda určitou 

informaci publikovat, požívat jistých privilegií (ediční svoboda, ochrana zdroje, 

redakční tajemství apod.), tak aby nedocházelo dopředu k potlačení veřejné diskuze. 

Svoboda médií ovšem není bezbřehá a jako hlavní korektiv by vedle právních norem 

měly sloužit samoregulační mechanismy.
134

 

Mediální teoretik Denis McQuail vychází při vymezení veřejného zájmu z 

normativní teorie chování médií, když uvádí, že se od médií očekává „služba 

                                                 
130

 V létě 2014 ho sepsal i bulvární sever Extra.cz. Viz http://www.extra.cz/extra-cz-zavadi-eticke-

desatero-ktere-z-bulvarnich-hyen-definitivne-dela-hlidaci-psy-demokracie   
131

Viz Preambule Etického kodexu novinářů mediální skupiny MAFRA. Stejně tak porušení Kodexu 

České televize je porušením pracovní kázně ve smyslu zákoníku práce viz § 8 písm. d) . zák. č. 483/1991 

Sb., o České televizi.  
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 Moravec, Václav: „Etika a česká média.“ In: 10 let v českých médiích. Portál 2005, str. 56. 
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 „Veřejný zájem není citovat intimnosti, říká šéf ÚOOÚ“ In: Aktuálně.cz [online] [15. 06. 2014].  
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uoou/r~451d648ef16511e3bc790025900fea04/  
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 Moravec, Ondřej: Mediální právo v informační společnosti, Leges 2013, s. 76. 
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,veřejnému zájmu‘ nebo ,obecnému blahu‘, ať už je to jejich záměrem či nikoli.“
135

  

Tento ideální vzorec ovšem často kontrastuje s žitou praxí: „My novináři to ostatně známe: 

když mluvíme o veřejném zájmu, bývá to v případech, kdy porušujeme zavedená etická 

pravidla,“
136

 přiznává bezelstně publicista Miloš Čermák.  

Kritérium veřejného zájmu, které se jako magická formulka dostalo do všech 

novinářských kodexů, je ze své podstaty neurčité a česká média s ním ve vztahu 

k ochraně soukromí operují různě. Etický kodex novináře, k jehož dobrovolnému 

dodržování jsou vyzváni všichni žurnalisté bez ohledu na členství v SNČR, nicméně 

stanovuje, že kromě „nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností dostat 

dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně“
137

 Etický kodex vydavatelství Economia (HN, 

Respekt, Ekonom atd.) pak nechává konečné slovo na šéfredaktorovi: „Vyžaduje-li 

investigativní práce narušení soukromí, lze to zdůvodnit jen veřejným zájmem informovat. 

Takový postup musí předem schválit šéfredaktor.“
138

 Pokus o taxativní vymezení pojmu 

veřejný zájem nalezneme pouze v prakticky neznámém Tiskovém kodexu České 

tiskové rady Unie vydavatelů ČR, jež uvádí, že o otázku veřejného zájmu půjde vždy 

„při objasnění trestného činu, při ochraně veřejné bezpečnosti, morálky, zdraví nebo při 

zabránění uvedení veřejnosti v omyl.“
139

  

Nejvíce kazuistickou, nicméně dle mého mínění nepřekonanou úpravu, obsahuje 

Etický kodex časopisu Týden z roku 1998, jehož hlavním autorem je zakladatel 

magazínu Karel Hvížďala.
140 

„Úkol plně a pravdivě informovat veřejnost někdy naráží na 

další závazek, jejž by média měla ctít, totiž na závazek respektovat právo jednotlivce na 

soukromí,“ předesílá v kodexu Týden a dále formuluje klíčové otázky, které si žurnalista 

ještě před publikováním musí položit:  

Jaký vztah má informace o soukromí dotčeného k veřejnému zájmu? Má veřejnost právo 

znát ji? Potřebuje ji k občanskému rozhodování? Anebo pouze touží dozvědět se ji jako 

zajímavost?  
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 McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace, Portál 1999, str. 161. 
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 Čermák, Miloš: „Nepleťme si veřejný zájem s politickým“ In: E 15 [online] [26. 11. 2009].  Dostupné 
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 Etický kodex vydavatelství Economia. Dostupný z: http://economia.ihned.cz/403/1109/file/  
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 Česká tisková rada: Publicistické zásady České tiskové rady. In:  Ruß-Mohl, Stephan – Bakičová, 
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Jsou dotčení lidé součástí události náhodou, anebo z vlastního rozhodnutí? Jakou 

úroveň ochrany si zaslouží? Co jim může zveřejnění informace způsobit? - Jak bychom se cítili, 

kdybychom se stali předmětem stejného přístupu?  

Nezveřejňujeme údaje ze soukromí jen proto, že nám je dotyčný vnutil, podsunul? 

Dokážeme před veřejností i před poškozenými plně ospravedlnit své rozhodnutí?  

(…) 

Závěrem pak redakce deklaruje následující závazek: „Pokud hodnota informace ze 

soukromí kohokoli spočívá především v tom, že je "zajímavá", a nemá hlubokou souvislost se 

schopností dotyčného zodpovědně rozhodovat, vést stát, spravovat veřejné finance nebo 

podobně, časopis TÝDEN ji nezveřejní.“  

Domnívám se, že právě výše naznačené rozlišení zvídavosti (ve veřejném 

zájmu) a zvědavosti (v zájmu prodeje) je klíčovým dělítkem mezi legitimním a 

nelegitimním zájmem médií.  

 

2. 4. 2. Veřejná osoba 

Média se ve svých kodexech věnují problematice veřejných osob spíše okrajově. 

„Veřejně známí lidé požívají menší ochranu soukromí než ostatní občané. Důvodem je zvýšená 

odpovědnost veřejně známých lidí za jejich jednání vůči společnosti,“
141 píše se stroze v 

Etickém kodexu vydavatelství Economia. 

V společnosti nicméně existuje přirozená tendence posuzovat člověka jako 

integrální osobnost, jejíž chování nelze dělit na soukromé a veřejné. „Lže-li předseda 

strany své manželce, může lhát i voličům..“ glosuje trefně Karel Hvížďala
142

 A své by 

k tomu jistě mohl říct i Petr Nečas. 
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3. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu  
 
 

„Já vedu rozhovory, a ať si je každý odposlouchává, jak chce. Když si je člověk jistý, že nic 

nespáchal, může mu to být jedno.“
143

 

Jiří Kolář, prezident Policie ČR 

 

 

Jak už jsem v úvodu naznačil, předmětem mojí práce je pouze odposlech a 

záznam telekomunikačního provozu prováděné Policií České republiky podle 

ustanovení § 88 a § 88a trestního řádu.  Nebudu se tedy zaobírat problematikou 

soukromých odposlechů – oblíbeného vyděračského nástroje tuzemských elit. Stranou 

zájmu zůstanou také tzv. prostorové odposlechy, které jsou upraveny jako operativně 

pátrací prostředky (§ 158d tr. ř.). 

 

3. 1. Pojem 

Přestože je odposlech a záznam telekomunikačního provozu trestněprávním 

institutem, jeho definici bychom v trestním řádu hledali marně.
144

  

Pro legální definici pojmu telekomunikační provoz se proto musíme obrátit k 

zákonu č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, který stanovuje, že „obsahuje-

li zvláštní předpis ustanovení o telekomunikačním provozu, rozumí se tím přenášená 

zpráva podle tohoto zákona“.
145

 Přenášenou zprávu pak zákon definuje jako: „jakoukoliv 

informaci, která se vyměňuje nebo přenáší mezi konečným počtem účastníků nebo uživatelů 

prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací (…)
“146

 S tím souvisí 

povinnost provozovatelů telekomunikačních sítí zajistit důvěrnost přenášených zpráv a s 

nimi spojených provozních a lokalizačních údajů, zejména nepřipustit odposlech nebo 
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 Jandourek, Jan: „Svéráz národního odposlechu“ [online] [26. 10. 2004]. Dostupné z http://e-
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C.H.Beck 2008, s. 727. 
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jiné druhy zachycení nebo sledování zpráv bez souhlasu dotčených uživatelů, pokud 

zákon nestanoví jinak.
147

 Touto zákonnou výjimkou je §88 trestního řádu.  

Na základě výše uvedeného tedy lze shrnout, že odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu je „záchyt přenášených informací v elektronických 

telekomunikačních sítích (mobilní přístroje, počítačové sítě, telefonní přístroje, faxy, vysílačky a 

jiné). Za odposlech se považují též: „zaznamenané provozní informace o přenosu zprávy (kdy, 

kdo, s kým, kde, odkud, jak dlouho komunikoval).“
148 

 

 

3. 1. 2. Odposlech a právo na ochranu tajemství zpráv 

Odposlech představuje závažný zásah do základních práv, zejména pak do práva 

na ochranu tajemství zpráv podávaných telefonem zaručeným čl. 13 Listiny, které 

společně s čl. 8 a 10 dotváří ochranu osobnostní sféry, soukromí a integrity každého 

jedince.  

Ústavní pořádek připouští prolomení této ochrany jen výjimečně, je-li to 

nezbytné a účelu sledovaného veřejným zájmem nelze dosáhnout jinak.
149

 Tento 

požadavek přímo vyplývá z čl. 4 odst. 4 Listiny, dle něhož nesmí být omezení 

základních práv zneužívána k jinému účelu, než pro jaký byla stanovena (viz Odposlech 

a judikatura).
150

  Nemůže-li být odposlech použit jako důkaz - a minori ad maius - by 

tedy neměl být ani zpřístupněn třetím osobám, ba publikován. Na to pamatuje i čl. 10 

odst. 2 Úmluvy, když umožňuje omezit svobodu projevu pro zabránění úniku 

důvěrných informací. Je proto legitimní pokud trestní řád zakazuje OČTŘ  zpřístupnění 

odposlechů třetím osobám.  

Podle trestněprávní teorie lze odposlech tolerovat výhradně jako subsidiární 

prostředek; ultima ratio a poslední opatření za účelem ochrany společnosti před 

pachateli závažných trestných činů.
151

 Všechny osoby zapojené do procesu realizace 

odposlechů by měly vždy dbát zásady zdrženlivosti a přiměřenosti (§ 2 odst. 4 tr. ř.).
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3. 1. 3. Odposlech a trestní řád  

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu (dále jen odposlech) jako 

zajišťovací prostředek upravuje trestní řád v ustanoveních 88 a 88a. K odposlechu je 

možno přistoupit pouze, je-li vedeno řízení pro zločin s horní sazbou odnětí svobody 

nejméně osm let, u taxativně stanovených forem hospodářské kriminality, zneužití 

pravomoci veřejné osoby, nebo pro jiný úmyslný čin, k jehož stíhání zavazuje 

vyhlášená mezinárodní smlouva. Odposlech pro potřeby všech orgánů činných 

v trestním řízení provádí Policie ČR.
152

  

 Odposlech může nařídit pouze předseda senátu a v přípravném řízení na návrh 

státního zástupce soudce, pokud lze „důvodně předpokládat, že jim budou získány 

významné skutečnosti pro trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak 

nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené.“ Příkaz k odposlechu musí být 

vydán písemně a odůvodněn (včetně skutkových okolností, které vydání příkazu, včetně 

doby jejího trvání, odůvodňují). V příkazu musí být odposlouchávaná osoba a všechny 

její telekomunikační zařízení jasně identifikovány. Doba odposlechu nesmí překročit 

čtyři měsíce, tuto dobu může však soud na návrh opakovaně prodloužit. Police je 

povinna odposlech průběžně vyhodnocovat a shledá-li, že důvody pro odposlech 

pominuly, je povinna ho ihned ukončit.  

Bez příkazu lze odposlech a záznam telekomunikačního provozu vykonat je-li 

vedeno trestní řízení pro trestné činy vyjmenované § 88 odst. 5 a dále pak také souhlasí-

li s tím účastník odposlouchávané stanice, bez ohledu pro jaký čin se trestní řízení vede.  

Pro použití odposlechu jako důkazního prostředku musí tento obsahovat 

skutečnosti významné pro trestní řízení (jinak je třeba jej zničit - § 88 odst. 5 tr. ř.
153

) a 

                                                 
152

 „Postupu podle § 88 tr. ř. se využívá především u závažné majetkové trestné činnosti, spočívající 

zejména v organizovaných krádežích aut, historických památek, v případech větší majetkové škody s více 

pachateli. Dále je tento institut využíván zejména u drogové trestné činnosti, závažné násilné trestné 

činnosti, především u trestných činů vraždy nebo loupeže s následkem smrti i u závažných forem vydírání 

(především organizovaného charakteru).“ Viz Šámal, K., Král, V., Baxa, J., Púry, F.: Trestní řád. 

Komentář (Díl I.) C.H.Beck 2008, s. 727-728. 
153

 „Ke zničení záznamů však nemůže dojít bezprostředně z důvodu jejich nepotřebnosti, protože nelze 

předjímat obsah obhajoby uplatněné obžalovaným ve stadiu projednání trestní věci před soudem, včetně 
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dále je třeba k němu připojit protokol s uvedením údajů o místě, času, způsobu a obsahu 

záznamu, jakož i o orgánu, který jej pořídil. Bez uvedených náležitostí nelze důkaz 

považovat za zákonný. Nepřípustný je odposlech mezi obhájcem a obviněným, přičemž 

zjistí-li policejní orgán při odposlechu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je 

povinen záznam bezodkladně zničit.
154

   

V jiné trestní věci, než je ta, v níž byl odposlech nařízen, lze záznam jako důkaz 

užít, pokud je v této věci vedeno trestní stíhání pro čin uvedený v odst. 1, nebo se 

souhlasem uživatele odposlouchávané stanice. 

Zákon stanovuje povinnost informovat po skončení věci dotčené osoby, 

s výjimkou odst. § 88 odst. 9, o provedeném odposlechu včetně poučení o možnosti 

podat ve lhůtě šesti měsíců Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti 

příkazu k odposlechu. Ustanovení 88a pak upravuje zjišťování údajů o uskutečněném 

telekomunikačním provozu. 

 

 

 

 

 

 

3. 1. 4. Odposlech a judikatura 

Odposlech představuje závažný zásah do základních práv, zejména pak do práva 

na ochranu tajemství zpráv podávaných telefonem zaručeným čl. 13 Listiny, které 

společně s čl. 8 a 10 dotváří ochranu osobnostní sféry, soukromí a integrity každého 

jedince. „Umožňuje-li trestní právo realizaci veřejného zájmu na stíhání trestné činnosti 

pomocí robustních a osobní integritu jednotlivce omezujících nástrojů, pak jejich použití musí 

respektovat ústavněprávní limity.“
155

 

                                                                                                                                               
využití mimořádných opravných prostředků.“ Viz Šámal, K., Král, V., Baxa, J., Púry, F.: Trestní řád. 

Komentář (Díl I.) C.H.Beck 2008, s. 727-728. 
154

 Stále aktuálním je pak požadavek ze strany advokátů, aby trestní řád chránil před odposlechem nejen 

hovory mezi obviněným a jeho obhájcem, ale rozšířil tuto ochranu na veškerou komunikaci mezi 

advokátem a jeho klientem. „Když advokát hovoří se svým klientem, ale ne v trestní věci, jsou tu dva 

výklady. Jeden říká, že tu pravidlo neodposlouchávat musí platit taky, a druhý naopak, že trestní řád v 

tomto případě nic neukládá a tudíž se s tím běžně operuje,“ přibližuje současnou praxi Tomáš Sokol.  Viz 

Sokol, Tomáš: „Odposlech.“ In: Právní rádce [online] [26. 1. 2005]. Dostupné z: 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-15548090-odposlech; „Únik odposlechů Janouška řeší inspekce, tvrdí 

žalobce“ In: Echo24.cz “ [online] [24. 4. 2014].   Dostupné z: http://echo24.cz/a/icpKp/unik-odposlechu-

janouska-uz-snad-resi-inspekce-tvrdi-zalobce 
155

 nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. 11. 2006, I. ÚS 631/05  

http://pravniradce.ihned.cz/c1-15548090-odposlech
http://echo24.cz/a/icpKp/unik-odposlechu-janouska-uz-snad-resi-inspekce-tvrdi-zalobce
http://echo24.cz/a/icpKp/unik-odposlechu-janouska-uz-snad-resi-inspekce-tvrdi-zalobce
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 ÚS judikoval, že k tomu, aby nebyly překročeny meze nezbytnosti, musí 

existovat systém záruk, skládajících se z odpovídajících právních předpisů a účinné 

kontroly jejich dodržování. Předpisy musí být formulačně přesně, aby poskytly 

občanům dostatečnou informaci o podmínkách, za kterých jsou státní orgány oprávněny 

k zásahu do soukromí; musí definovat pravomoci udělené příslušným orgánům a způsob 

jejich provádění. V případě, že tyto zásady nebudou ze strany státní moci respektovány, 

jsou zásahy do základního práva vyloučeny a dojde-li k nim, stávají se 

protiústavními.“
156

  

Z judikatury ESLP k problematice odposlechů vyčnívá rozhodnutí ve věci 

Dammann, kdy se švýcarský novinář na základě vstřícnosti (nedbalosti) úřednice 

státního zastupitelství dostal k údajům z trestního rejstříku a byť je nepublikoval ani 

nevyužil k jiným účelům, byl odsouzen za návod k trestnému činu porušení služebního 

tajemství. Vrchní soud v Curychu argumentoval tím, že Dammann, jako zkušený 

novinář specializující se na oblast justice musel vědět, že úřednice není oprávněna mu 

důvěrné informace poskytnout.
157

 ESLP ovšem takové odůvodnění odmítl, když 

judikoval, že je povinností státu, aby „zorganizoval svou činnost a vychoval své 

úředníky tak, aby neunikla žádná informace obsahující údaje, jež jsou považovány za 

důvěrné.“ ESLP dále uvedl, že jiný model by novinářům zamezil provádět rešerše a 

vedl by k nežádoucímu omezení informační a kontrolní úlohy tisku. 

Ve prospěch novinářů ESLP rozhodl i v dalších kauzách
158

, když uvedl, že je 

třeba vždy rozlišovat mezi pořízením a zveřejněním odposlechu. Za zveřejnění 

odposlechu ve veřejném zájmu přitom nelze média v zásadě postihovat, obzvláště pak 

ne v případech, kdy stát není schopen zajistit ochranu důvěrných informací ze svých 

orgánů a přenáší pak odpovědnost za jejich únik a zveřejnění na média.159 Relevantní 

                                                 
156

 nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 1. 2001, II. ÚS 502/2000 
157

 Dammann proti Švýcarsku, rozsudek ESLP ze dne 25. 4. 2006, č. stížnosti 77551/01  
158

 Viz Fressoz a Roire proti Francii, rozsudek ESLP ze de 21. 1.  1999, č. stížnosti 29183/95  respektive 

Rádio Twist proti Slovensku, rozsudek ESLP ze dne 19. 12. 2006, č. stížnosti 62202/00 
159

 Toho si byli vědomi při rozpravě o tzv. náhubkovému zákonu i čeští senátoři. Například Tomáš Töpfer 

(ODS) tehdy uvedl: „já bych nechtěl přenášet odpovědnost na novináře ve chvíli, kdy stát neumí sám 

zajistit ochranu takových citlivých informací, jako jsou odposlechy (…)“Stejně tak J. Kubera (ODS): 

„Stále ale řešíme jenom následek a nikoliv příčinu. Ta příčina je úplně jinde. Ta příčina je např. v tom, že 

k odposlechům se dostane tři tisíce lidí, takže je velmi těžké zjistit toho, kdo to vynáší od těch, kteří to 

vynášet nemají. Že se odposlechy prodávají apod., to je známo, ale většinou se viník nenajde právě pro to 

obrovské množství lidí, kteří k nim mají přístup. To je ale věcí státu, aby si toto zařídil (…)“ Viz 

Stenozáznam projednávání návrhu zákona v Senátu, 2. schůze, 2. den, 11. 12. 2008. Dostupný z: 

http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=7&IS=4005&D=11.12.2008#b8964. 

http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=7&IS=4005&D=11.12.2008#b8964
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tedy je pouze to, zda sami novináři porušili při získání odposlechů zákon či povinnost, 

nikoli to, zda ho porušil někdo jiný (OČTŘ, obhájce etc.).
160

 

Evropskou judikaturu ovšem nereflektuje tuzemský ÚOOÚ. Ten ve svém 

rozhodnutí z července 2014, kterým udělil vydavatelství Mafra pokutu za zveřejnění 

intimních částí odposlechů mezi premiérem Nečasem a šéfkou jeho sekretariátu 

Nagyovou, odmítl objektivní odpovědnost státu za únik citlivých informací: 

 „stát v některých fázích trestního řízení nemá možnost, jak zachovat důvěrnost 

informací, které souvisí (…) s provedením odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

nebo z něj pocházejících, neboť je povinen seznámit s těmito informacemi i osoby stojící mimo 

orgány činné v trestním řízení. Je tedy zjevné, že tímto okamžikem ztrácí nad takovými 

informacemi svou výhradní kontrolu a nezbývá mu, než chránit soukromí osob, které bylo 

v důsledku provádění odposlechu dotčeno, před dalšími zásahy prostřednictvím §8c trestního 

řádu (…) Toto ustanovení je přitom nejen legitimním cílem státu, ale i nezbytným zásahem do 

práva na svobodu projevu.“
161

 

 

 

 

3. 1. 5. Odposlech a policejní praxe 

O Česku se dá v nadsázce mluvit o jako zemi, ve které pokud vás 

neodposlouchávají, tak pravděpodobně nic neznamenáte. Odposlechy jsou oblíbeným 

nástrojem policejních vyšetřovatelů, umožňujícím snadno mapovat činnost jednotlivých 

zájmových osob. Popularitu odposlechů ukazují i statistiky, z kterých vyplývá, že počet 

odposlouchávaných osob se v ČR od roku 2009 do roku 2013 zvýšil o více než 56 

procent.
 
Při počtu 4528 odposlouchávaných osob za rok 2013 pak celkový počet 

odposlouchávaných linek činil 6689, tedy cirka 1,6 čísla na osobu.
162

   

Ve světle těchto údajů tak neobstojí argument, že pachatelé trestné činnosti čísla 

velmi často mění, a proto jsou také nezřídka nařízené odposlechy ukončovány a 

vydávány příkazy na nová čísla u stejných pachatelů.
163 

Kritickým místem celého 
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 Moravec, Ondřej: Mediální právo v informační společnosti, Leges 2013. s. 80. 
161

 Rozhodnutí ÚOOÚ z 30. 7. 2014, čj. UOOU-05185/14-13, s. 8. Dostupné z 

https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14538 
162

„Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu Policií ČR za rok 2013“ Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/odposlechy-zaznamy-telekomunikacniho-provozu-a-sledovani-osob.aspx 

 http://echo24.cz/a/wAa7m/pocet-odposlechu-stoupa-policie-o-nich-neinformuje-varuji-obhajci  
163

 PS PČR: Sněmovní tisk 258/0: Vládní návrh novely zákona o trestním řízení soudním [online] [4. 6. 

2007]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=11143   

https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14538
http://www.mvcr.cz/clanek/odposlechy-zaznamy-telekomunikacniho-provozu-a-sledovani-osob.aspx
http://echo24.cz/a/wAa7m/pocet-odposlechu-stoupa-policie-o-nich-neinformuje-varuji-obhajci
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=11143
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systému povolování policejních odposlechů je zejména nemožnost soudců ověřit, zda 

povolují odposlech hledaného zločince či třeba předsedy Ústavního soudu.
164

 
 

Na fakt, že „komunikační situace v zemi se změnila“ reagoval například bývalý 

ministr spravedlnosti Pavel Němec, jehož firma začala vyvíjet šifrovací systém pro 

mobilní telefony. Ten si údajně obratem zakoupili mnozí politici a byznysmeni včetně 

Petra Nečase, Jany Nagyové, Ivo Rittiga nebo Romana Janouška.
165

 Jak však naznačil 

vývoj události, nebylo toto bezpečnostní opatření evidentně zcela bezvadné.
166

 

V květnu 2014 pak předseda sněmovní komise pro kontrolu použití odposlechů 

Daniel Korte (TOP 09) upozornil na problém takzvaných jalových odposlechů, kdy má 

policie podle § 88 odst. 8 trestního řádu povinnost o tomto zásahu do soukromí dotčené 

osoby po pravomocném skončení věci informovat, nicméně v praxi tak činí pouze u 

desetiny bezdůvodně odposlouchávaných.
167

 

 

 

 
 

                                                 
164

 Varnsdorfský policista M. Hudec zařazoval mezi lety 2009 a 2010 na objednávku detektiva M. Kondla 

do žádostí o nařízení odposlechu i čísla s popisem typu "blíže neustanovený uživatel telefonního čísla" 

nebo "dosud neztotožněná osoba", které následně překládal ke schválení soudci OS v Děčíně J. Uřídilovi. 

Následné vyšetřování odhalilo, že mezi nimi byly telefony více než 40 politiků, podnikatelů, novinářů a 

představitelů justice. Zatímco policisté odešli od soudu s podmíněnými tresty za zneužití pravomoci 

úřední osoby a neoprávněného nakládání s osobními údaji, soudce Uřídil byl kárného obvinění NSS 

zproštěn: „Žádný soudce v této praxi neměl šanci si skutečnou oprávněnost žádosti ověřit. Jediné, co jsem 

mohl udělat, bylo zavolat na to číslo, ale to bych zmařil policejní vyšetřování. (…) Zaměřoval jsem se na 

formální správnost žádosti,“ uvedl soudce pro agenturu Mediafax. Viz 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/281076-za-odposlechy-dostal-expolicista-podminku-kdo-je-

objednal-soud-nevi/ a http://www.kurzy.cz/tema/detail/nejvyssi-spravni-soud-zprostil-obvineni-soudce-

ktery-921379.html  
165

„Exministr Němec prodává šifrovací mobily. Politikům i kmotrům“ In: Idnes.cz [online] [9. 10. 2014]. 

Dostupné z http://zpravy.idnes.cz/exministr-spravedlnosti-nemec-prodava-sifrovaci-mobily-pkw-

/domaci.aspx?c=A141008_202802_domaci_bse ;  
166

 Vyšetřovatelé se k obsahu šifrované komunikace dostaly zajištěním přístrojů při domovních 

prohlídkách a jejich následným ohledáním. Viz unesení VSZ Olomouc o vyloučení trestního řízení z 6. 5. 

2014. Dostupné z: 

http://www.lidovky.cz/galeriedokumentu.aspx?dg=198&c=A140606_140547_ln_domov_spa&slide=21#t

opDoc 
167

 „Jalové odposlechy; údaje o odposlouchávaných prý nejsou k dispozici“ In: Českájustice.cz [online] 

[29. 5. 2014]. Dostupné z http://www.ceska-justice.cz/2014/05/tzv-jalove-odposlechy-udaje-o-

odposlouchavanych-pry-nejsou-k-dispozici/  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/281076-za-odposlechy-dostal-expolicista-podminku-kdo-je-objednal-soud-nevi/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/281076-za-odposlechy-dostal-expolicista-podminku-kdo-je-objednal-soud-nevi/
http://www.kurzy.cz/tema/detail/nejvyssi-spravni-soud-zprostil-obvineni-soudce-ktery-921379.html
http://www.kurzy.cz/tema/detail/nejvyssi-spravni-soud-zprostil-obvineni-soudce-ktery-921379.html
http://zpravy.idnes.cz/exministr-spravedlnosti-nemec-prodava-sifrovaci-mobily-pkw-/domaci.aspx?c=A141008_202802_domaci_bse
http://zpravy.idnes.cz/exministr-spravedlnosti-nemec-prodava-sifrovaci-mobily-pkw-/domaci.aspx?c=A141008_202802_domaci_bse
http://www.lidovky.cz/galeriedokumentu.aspx?dg=198&c=A140606_140547_ln_domov_spa&slide=21#topDoc
http://www.lidovky.cz/galeriedokumentu.aspx?dg=198&c=A140606_140547_ln_domov_spa&slide=21#topDoc
http://www.ceska-justice.cz/2014/05/tzv-jalove-odposlechy-udaje-o-odposlouchavanych-pry-nejsou-k-dispozici/
http://www.ceska-justice.cz/2014/05/tzv-jalove-odposlechy-udaje-o-odposlouchavanych-pry-nejsou-k-dispozici/
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3. 1. 6 Nakládání s odposlechy a jejich únik ze spisů  

 

„Ukázalo se, že k odposlechům má přístup až tři tisíce oprávněných osob, k některým teoreticky 

i 27 tisíc.“
168

 

Igor Němec, předseda ÚOOÚ 

 

 

 

Pro odpověď na otázku, jak a od koho se odposlechy do médií dostávají, se 

nejprve musíme pozastavit nad tím, jak je s nimi nakládáno. Proces nakládání 

s odposlechy se realizuje ve třech fázích:  

 V 1. (přípravné) fázi je po přípravných úkonech a vydání příkazu k odposlechu 

přistoupeno k  realizaci odposlechu Policií. Ten provádí Útvar zvláštních činností 

služby kriminální policie a vyšetřování (ÚZČ SKPV). V této fázi se s odposlechem 

nakládá jako s utajovanou informací, a je proto vyloučeno, že by se obhajoba mohla s 

výsledkem seznámit.   

V 2. (vyšetřovací) fázi dochází k samotnému provádění odposlechu včetně 

průběžného vyhodnocování jeho výsledků. I v této fázi podléhá odposlech utajení, 

nicméně výjimečně může být část záznamu obviněnému předložena k vyjádření. 

V 3. (vyhodnocovací) fází dochází ke konečnému vyhodnocení výsledků 

odposlechu a rozhodování, jestli bude následně využit jako důkaz. V této fázi, bylo-li již 

vyšetřování uznáno za skončené, probíhá prostudování spisu podle § 166 tr. ř. Obviněný 

a jeho obhájce mají právo seznámit se se záznamem, který má sloužit jako důkaz, a 

vyjádřit se k němu.
169

 Součástí vyšetřovacího spisu je také CD se záznamy odposlechů. 

Obhájce má právo na jeho kopii.
170

  

K seznámení se s vybranými částmi záznamů v průběhu přípravného řízení (aniž 

by již probíhalo seznámení se spisem a aniž by se jednalo o nahlédnutí do spisu) může 

dojít také tehdy, když je třeba, aby se  

                                                 
168

 „Odposlechy mohou legálně získat tisíce lidí“ In: Lidovky.cz “ [online] [4. 4. 2007].  Dostupné z: 

http://www.lidovky.cz/odposlechy-mohou-legalne-ziskat-tisice-lidi-fzh-/zpravy-

domov.aspx?c=A070404_170856_ln_domov_lvv respektive 
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jednoduche/  
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 Šámal, K., Král, V., Baxa, J., Púry, F.: Trestní řád. Komentář (Díl I.) C.H.Beck 2008, s. 727-728. 
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 Stanovisko ČAK k navrhovaným opatřením proti úniku odposlechů ze dne 

15. 6. 2006, Dostupné z http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1182 
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a) obviněný k záznamům vyjádřil, nebo aby se k nim vyjádřili jiné osoby 

zachycené v rozhovoru s obviněným,  

b) provedl vyšetřovací úkon (především výslech obviněného či svědka), při 

kterém dochází k projekci záznamu.
171

 

3. 1. 7 Úniky odposlechů - cui bono? 

V minulosti byli za možné původce úniku odposlechů do médií nejčastěji 

označováni obhájci.
172

 V červnu 2006, v rozjitřené atmosféře kolem Kubiceho zprávy, 

navrhl ministr vnitra František Bublan, aby se obhajoba seznamovala se záznamy 

odposlechů pouze u policie nebo u státního zástupce a ztratila možnost si pořídit jejich 

kopii. Namísto kompletních záznamů pak měli obhájci dostávat odposlechy týkající se 

výhradně jejich klienta.  

Proti těmto návrhům vystoupila Česká advokátní komora, která navrhovaná 

opatření označila za „účelově směřovaná proti advokacii a za zásah do práva na 

obhajobu“ a dále připomněla, že obsahy prakticky všech medializovaných odposlechů 

unikly v době, kdy ještě nebylo zahájeno trestní stíhání, tedy ve fázi přípravného řízení, 

kdy advokáti neměli ke spisům přístup.
173

  

Na skutečnost, že odposlechy většinou unikají ještě před zahájením trestního 

stíhání (v době šetření podle § 158 tr. ř.), tedy v době, kdy ještě není obviněná žádná 

osoba, a tudíž není známa ani osoba obhájce (viz 2. fáze), upozorňuje také advokát 

Pavel Vantuch. Ten poukazuje na to, že policie odposlechy v průběhu vyšetřování do 

spisu nezařazuje, i přestože na ně v usnesení o zahájení trestního stíhání odkazuje a 

právě jimi trestní stíhání odůvodňuje. Není tak výjimečné, že obvinění (a jejich obhájci) 

se s přepisem inkriminovaných odposlechů seznámí nejprve útržkovitě z médií a teprve 

následně ve spisu.
174

   

Naposledy byli obhájci jako zdroj úniku odposlechů do médií jmenováni v kauze 

Jany Nagyové. S tímto obviněním, na základě časové souslednosti zpřístupnění spisu 
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 Šámal, K., Král, V., Baxa, J., Púry, F.: Trestní řád. Komentář (Díl I.) C.H.Beck 2008, s. 727-728. 
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obhajobě a zveřejněním přepisů, přišel v dubnu 2014 náměstek VSZ v Olomouci Pavel 

Komár.
175

 Na jejich obranu následně vystoupil předseda ČAK  Martin Vychopeň: 

„Dovolil bych si to vyloučit. (…) Klienti zpravidla nemají zájem o veřejné probírání toho, co si s 

někým říkají v soukromí do telefonu.“ Dále však připustil: „výjimečně, pokud je osoba (…) 

dehonestována uniklými odposlechy (…) tak se brání tím, že zveřejní část odposlechů, které 

naopak hrají v její prospěch. Tak se hájí pouze adekvátním způsobem proti předcházejícímu 

neadekvátnímu postupu.“
176

  

Pokud má tedy obhajoba (přinejmenším v přípravném řízení) k záznamům 

odposlechů pouze omezený přístup, je nasnadě, že ty pak musí zřejmě v mnoha 

případech unikat přímo od orgánů činných v trestním řízení.
177

 Předseda ÚOOÚ Igor 

Němec, už od roku 2006 v souvislosti s vyšetřování úniku tzv. Kubiceho zprávy, varuje, 

že počet osob uvnitř Policie s přístupem k záznamům odposlechů je enormní (v 

některých případech se hovoří až o tisícovkách) a musí dojít k jeho omezení. Vzrůstající 

počet přístupů je přitom dán i moderní technikou, kdy je dnes vzdálený přístup 

k záznamům (datovým souborům) uložených na policejním intranetu mnohem snazší 

než dřívější vyžádání magnetofonové pásky. Vystopovat zpětně konkrétní osobu, od 

které záznam unikl, bývá obtížné a všechna vyšetřování úniku byla v tomto směru 

jalová.
178

 Policie pak jakékoliv informace o charakteru přijatých bezpečnostních 

opatření na své vnitřní počítačové síti nesděluje. 

Jaká však může být motivace některých osob uvnitř policie a dalších OČTŘ 

odposlechy na veřejnost uvolňovat? Poskytují tyto osoby novinářům citlivé informace 

z „přesvědčení“, nebo jen pro peníze? Předseda ČAK Martin Vychopeň za tím vidí 
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snahu OČTR strhnout na sebe „mediálně kladnou pozornost – aby odůvodnily svůj 

mnohdy ne úplně korektní procesní postup.“
179

  

Je představitelné, že z pohledu frustrovaného vyšetřovatele může být 

„odstřelení“ obviněného v médiích efektní a efektivní taktikou, jak dostat svůj případ do 

popředí společenského zájmu. Následky zveřejnění odposlechů jsou ale pro soukromí a 

práva dotčeného na spravedlivý proces zničující. Na základě často velmi obskurních 

útržků soukromých rozhovorů dochází k mediálnímu (a tedy i veřejnému) odsouzení 

obviněného, ještě před tím než o jeho vině rozhodne soud. Zveřejnění odposlechu může 

ovlivnit také výpověď dosud nevyslechnutých svědků, a zmařit tak účel celého 

dokazování. Přestože zákon stanoví, že se soudce nesmí při výkonu své funkce nechat 

strhnout veřejným míněním a sdělovacími prostředky
180

, nelze vyloučit ani podvědomé 

ovlivnění jeho rozhodování.  

Přiklonit se definitivně k jedné z výše naznačených verzí podle mého názoru 

není možné. Například novinář HN Vojtěch Blažek tvrdí, že odposlechy unikají z 99% 

od obhajoby
181

, zatímco poslanec a jeden z autorů „náhubkového zákona“ poslanec 

Marek Benda je přesvědčen, že spřáteleným novinářům dodávají nahrávky přímo 

policejní vyšetřovatelé.
182

 V této souvislosti si nelze nevšimnout, že na tuzemské 

mediální scéně působí novináři, kteří se jako zázrakem opakovaně dostávají 

k informacím z probíhajících trestních kauz a ty posléze neváhají přetavit třeba až do 

knižní podoby. Hranice mezi tolik potřebnou investigativní žurnalistikou a plnění role 

„užitečného idiota“ může být opět v mnoha případech diskutabilní. Odposlechy ovšem 

prokazatelně unikají z obou táborů a zjistit skutečnou motivaci pro takové jednání se 

vymyká možnostem této práce. 

 

3. 1. 8 Východiska? 

Jako řešení současné bezútěšné situace, kdy odposlechy do médií nadále 

prosakují a OČTŘ nejsou schopny citlivé informace zabezpečit, navrhuje Vantuch 

novelizaci tiskového zákona, respektive prolomení ochrany zdroje ve dvou případech:  
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a) kdy by zveřejnění informací zmařilo či mohlo zmařit zjištění skutečného 

skutkového stavu věci bez důvodných pochybností,  

b) kdy média zveřejní informaci o podezřelé osobě před zahájením trestního 

stíhání osoby jako obviněné dle § 160 odst. 1 tr. ř., tedy před převzetím usnesení o 

zahájení trestního stíhání obviněným.
183

 

Přestože by takové řešení mohlo být účinné, je v přímém rozporu s judikaturou 

ESLP, neboť by tak stát přenášel odpovědnost za únik citlivých informací na média, a 

tím už v zárodku potlačoval diskuzi o otázkách veřejného zájmu (viz Odposlech 

a judikatura).  

Jediným způsobem, jak zveřejňování odposlechů čelit, je tak skutečná 

samoregulace médií a zpřísnění zabezpečení přístupu k záznamům odposlechů ze strany 

OČTŘ. Přispět by k tomu mohla i elektronizace spisů, kterou už v roce 2007 slíbil 

ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
184

 Současný šéf resortu Robert Pelikán nicméně 

v rozhovoru pro Radiožurnál v březnu 2015 vyjádřil přesvědčení, že hlavní 

odpovědnost za únik odposlechů do médií by měli nést sami novináři.
185
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4. 1. Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? 
 

 

 
„Samozřejmě jsem nevěděl o tom, že je můj služební telefon odposloucháván, takže jsem do něj 

asi napovídal spoustu nesmyslů. K žádnému podplácení však na Viktorce nedocházelo!“
186

 

 

Ivan Horník, sportovní ředitel FK Viktoria Žižkov 
 

 

„Nevím, jestli jsem byl odposloucháván, ale jsem naprosto v klidu. Nemám obavy, že bych měl 

v této oblasti za poslední tři roky nějaký problém (…) mívám mobil dost často vypnutý.
“187

 

 

Milan Brabec, místopředseda ČMFS 

 

 
„Akce směřuje k tomu, aby policie přispěla, možná rozhodující měrou, k očištění českého 

fotbalu.“
188

 

 

Stanislav Gross, ministr vnitra 

 

 

Prvním případem masivního zveřejňování odposlechů v tuzemských médiích 

byla v roce 2004 kauza uplácení rozhodčích v nejvyšší fotbalové soutěži. Proč se 

exemplárním případem staly až fotbalové odposlechy, není jasné, pravděpodobně však 

šlo o iniciativu ministra vnitra a posléze i premiéra Stanislava Grosse (ČSSD) vrátit se 

do čela žebříčků popularity.
189

 Skandál se stal na několik týdnů hlavním společenským 

tématem, k němuž se kromě politiků cítila potřebu vyjádřit celá plejáda tuzemských 

osobností. Zcela pak otřásl poměry ve fotbalovém hnutí, když Disciplinární komise 

ČMFS potrestala za uplácení odečtem bodů a pokutami 5 klubů. Zákaz činnosti ve 

fotbale a pokuty pak dostalo 5 delegátů, 8 funkcionářů a 17 rozhodčích.
190

 Většina z 
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nich byla soudy následně podmíněně odsouzena za spáchání trestného činu podplácení, 

respektive přijetí úplatku.  

Významnou roli v celé kauze sehrála média, respektive odposlechy mezi 

fotbalovými korupčníky, jejichž zveřejnění na stránkách deníku Sport vyvolalo 

společenský tlak na potrestání viníků a vedlo mimo jiné k rezignaci místopředsedy 

ČMFS Milana Brabce.
191

 Jednala však média skutečně ve veřejném zájmu, když 

odposlechy fotbalových bafuňářů zveřejnila, nebo pouze využila obskurního materiálu 

ke zvýšení prodeje?  

Fakta 

V roce 2003 povoluje soudce MS v Brně Aleš Dufek odposlechy celkem 64 

rozhodčích a fotbalových funkcionářů kvůli podezření z korupčního jednání.  

30. dubna 2004 je na čerpací stanici u Vyškova při předávání úplatku ve výši 

175 000 Kč za ovlivnění utkání první ligy zatčen předseda klubu 1. FC Synot Jaroslav 

Hastík a rozhodčí Stanislav Hruška.
192

  MfD komentuje zatčení titulkem „Fotbal je 

žumpa“.
193

  

7. července 2004, krátce po bronzovém vystoupení českých fotbalistů na ME, 

posílá anonym emailem do redakcí tuzemských médií záznamy odposlechů mezi 

fotbalovými funkcionáři a rozhodčími. Jelikož například MfD odmítla přepisy z důvodu 

probíhajícího policejního vyšetřování a také pro jejich explicitnost publikovat
194

, 

obstarává úvodní výkop deník Sport ve svém vydání z 9. 7 s podmanivým titulkem 

„Exkluzivní přepis policejních odposlechů! Proč nedali Damkové...“
195

  

20. července, jedenáct dní po zveřejnění prvního odposlechu, uděluje DK ČMFS 

téměř dvěma desítkám na odposleších zachycených sudích a funkcionářů z kauzy Synot 

                                                 
191
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 Viz „Korupční superskandál“ In: Sport, 3. 5. 2004, s. 10; „Už se viděl s kulkou v hlavě“ In: Sport, 3. 5. 

2004, s. 10; „Hastík: Nemám kreditku, vozím hotovost“ In: Sport, 4. 5. 2004, s. 16. 
193

 „Fotbal je žumpa“ In: MfD, 3.5 2004, s. 6. 
194

 Saiver, Filip: „Kdo pustil oplzlosti? Svaz dává stížnost“ In: MfD, 10. 7. 2004, s. D1 
195

 In: Sport, 9. 7. 2004, s 1-2. 

http://special.novinky.cz/korupce/
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pokuty a zákazy činnosti ve fotbale.
196

 Z listiny rozhodčích pro nadcházející ligový 

ročník je vyškrtnuto šestnáct sudích obviněných z korupčního jednání.
197

  

5. srpna je z uplácení obviněn také sportovní ředitel Viktorie Žižkov Ivan Horník 

a s ním dalších 16 osob.
198

  

9. listopadu; z nově uniklých záznamů vyplývá, že nitky celé korupční aféry 

vedou až do nejvyšších pater fotbalového svazu, konkrétně za jeho místopředsedou 

Milanem Brabcem.
199

 Ten pod mediální palbou na funkci po dvou dnech abdikuje.  

29. listopadu startuje pod názvem „POMOZTE FOTBALU, ODSTUPTE!“ 

veřejná výzva Sportu, za okamžité odstoupení vedení svazu a svolání valné hromady.
200

 

Petice získává za týden přes 17 000 podpisů, reakce ČMFS je však vlažná, když 

stanovuje termín valné hromady až na duben 2005. 

V dubnu 2005 má premiéru divadelní hra na motivy odposlechů „Ivánku, 

kamaráde, můžeš mluvit?“ Představení tandemu Petr Čtvrtníček (jako Ivan Horník) – 

Jiří Lábus (Milan Brabec) vyprodalo sály po celé republice a v prosinci pak vyšel DVD 

záznam představení jako příloha deníku Sport.
201

 Fotbalové odposlechy si tak za 

lidovou cenu (14Kč) nakonec našly cestu doslova do každé české domácnosti. 

V říjnu 2005 je novým předsedou ČMFS, podle hesla „kapři si vlastní rybník 

nevypustí“, zvolen bývalý rozhodčí Pavel Mokrý, když antikorupční program jeho 

protikandidáta Ivana Haška nenalezne u delegátů dostatečnou podporu.
202

  

V roce 2006, po dvou letech od vypuknutí aféry, dochází k podmínečnému 

odsouzení Ivana Horníka a rozhodčího Václava Zejdy a udělení menších podmíněných 

trestů další více než dvacítce funkcionářů a rozhodčích, za spáchání trestného činu 

                                                 
196

 Odečtem bodů a pokutami je potrestán klub 1. FC Synot a později i Viktoria Žižkov, FC Vítkovice, 

Slovan Liberec a SFC Opava.  Policie vyšetřovala i další kluby, ale nakonec tyto případy odložila pro 

nedostatek důkazů. V případě Sparty vzbudil tento krok kontroverzní reakce vzhledem k odposlechům, ve 

kterých se její tehdejší ředitel Miroslav Pelta nechal slyšet, že „celý jaro bylo cinklý“, tak aby Sparta měla 

u rozhodčích pojištěno vítězství v lize. 
197

 „Nová obvinění vyvolala nervozitu“, In: Ihned.cz [online] [9. 8. 2004]   Dostupné z: 

http://archiv.ihned.cz/c1-14733760-nova-obvineni-vyvolala-nervozitu  
198

 „To je korupční exploze: kauza Žižkov má 17 obviněných“ In: Sport, 6. 8. 2004, s. 1. 
199

 „Policejní odposlechy: Brabec sloužil Horníkovi.“ In: Sport, 9. 11. 2004, s 1, 3. 
200

 Viz „Výzva deníku Sport POMOZTE FOTBALU, ODSTUPTE!“ In: Sport, 29. 11. 2004, s. 2. 
201

 In: Sport, 16. 12. 2005.  
202

 Viz „Mokrý je novým předsedou ČMFS“  In: Ihned.cz [online] [21. 10. 2005] Dostupné z: 

http://ihned.cz/c1-17066250-mokry-je-novym-predsedou-cmfs 

http://archiv.ihned.cz/c1-14733760-nova-obvineni-vyvolala-nervozitu
http://ihned.cz/c1-17066250-mokry-je-novym-predsedou-cmfs
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podplácení, respektive přijetí úplatku.
203

 Následné dovolání i stížnost potrestaných 

odmítl Nejvyšší a Ústavní soud.
204

   

 

 

Metodika 

Jako reprezentativní vzorek, jakým způsobem tuzemská média o kauze fotbalové 

korupce informovala, jsem si vybral deník Sport (Sport), který jako první začal 

odposlechy zveřejňovat a celé aféře věnoval zdaleka největší prostor, včetně organizace 

rozsáhlé podpisové akce za odstoupení vedení ČMFS.  

Sport je jediným sportovním deníkem v Česku s tradicí od roku 1953, jehož 

průměrný prodaný náklad (pondělí-sobota) byl v období korupční aféry 68 433 

výtisků.
205

 Tehdejším vydavatelem deníku byl švýcarský koncern Ringier a 

šéfredaktorem Zbyšek Pechr.
206

 V době zveřejnění odposlechů nebyla redakce deníku 

Sport vázána žádným etickým kodexem.
207

 

Pro svůj výzkum jsem prošel všechna tištěná vydání Sportu od května 2004 do 

července 2005, která jsou archivovaná v Národní knihovně v Praze. Pro ilustraci, jak 

bezprecedentní prostor Sport kauze věnoval, uvádím, že za sledované období vyšlo 

v celkem 337 vydáních na toto téma 659 článků (z toho v 78 případech přímo na titulní 

straně). Z celkového počtu vydání byla pak o aféře zmínka ve 207 z nich.
208

  

Při analýze jsem vycházel z třístupňového testu, tak jak ho pro posuzování 

kolize svobody projevu a ochrany soukromí navrhl Jiří Herczeg.
209

 

 

 

                                                 
203

 Exemplárně potrestán byl Ivan Horník, který dostal od soudu trest odnětí svobody na sedm měsíců 

s podmíněným odkladem na pět let, pokutu 900 000 korun a zákaz činnosti ve fotbale na deset let.  

Zbytek trestu mu byl po šesti letech prominut a dnes opět působí ve funkci generálního manažera FK 

Viktoria Žižkova. Naopak Milan Brabec byl potrestán pouze DK ČMFS a to pokutou 100 tis. a zákazem 

činnosti na dva roky. Viz http://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/571352-nejvetsi-korupcni-afera-v-

ceskem-fotbale-slavi-deset-let.html 
204

 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2007, 3 Tdo 510/2007 ;usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 

12. 2012, III.ÚS 666/09. 
205

 Dle auditu ABC ČR za období květen 2004 až červenec 2005.  
206

 V červnu 2014 odkoupila českou část vydavatelství Ringier společnost Czech News Service. Ta patří 

majiteli AC Sparta Praha Danielu Křetínskému. 
207

 Tím byl až „Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier“ vydaný v březnu 2007. Jeho 

novelizovaná verze (2009) je dostupná z: http://img.blesk.cz/static/pdf/57/2/5/572520.pdf  
208

 S využitím: Wiglasz, Radek: Korupční aféra v první fotbalové lize v agenturním zpravodajství 

ČTK a jeho využití v deníku Sport a Hospodářských novinách (Bakalářská práce), Praha, FSV UK 2009, 

s. 20. 
209

 Herczeg, Jiří: Média a trestní řízení, Leges 2013, s. 11. 

http://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/571352-nejvetsi-korupcni-afera-v-ceskem-fotbale-slavi-deset-let.html
http://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/571352-nejvetsi-korupcni-afera-v-ceskem-fotbale-slavi-deset-let.html
http://img.blesk.cz/static/pdf/57/2/5/572520.pdf
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1. Sledovaný účel zveřejnění (kritérium veřejného zájmu) 

Doložit, že fotbal je v Česku věcí veřejného zájmu, není obtížně. Alespoň jednou 

v životě si ho zahrál pravděpodobně každý Čech a Češka. Fotbal má ze všech sportů 

v tuzemsku největší členskou základnu (686 tis. registrovaných hráčů v 4108 

klubech
210

) a fotbalové hřiště najdeme téměř v každé obci. Přímé přenosy z první ligy 

sledují každý víkend u televize i na internetu stovky tisíc fanoušků.  

Nepřekvapí proto, že ihned po vypuknutí korupční aféry v květnu 2004 měli 

potřebu se k tématu vyjádřit mezi prvními, jak premiér Vladimír Špidla: „Jsem rád, že 

policie razantně zasáhla do korupce ve fotbale, o které se tak dlouho mluvilo.“
 211

, tak 

ministr vnitra Stanislav Gross: „Akce směřuje k tomu, aby česká policie přispěla, možná 

rozhodující měrou, k očištění českého fotbalu.“
212

 I nejvyšší politická reprezentace tedy 

považovala odhalení za závažná a neváhala začít před voliči sbírat body. 

Veřejné mínění bylo totiž v odsudku zkorumpovaného fotbalového prostředí 

mimořádně jednotné. Snad nejlépe to ilustruje reakce na výzvu deníku Sport 

„POMOZTE FOTBALU, ODSTUPTE!“, za odstoupení vedení svazu a svolání 

mimořádné valné hromady. K petici z 29. listopadu 2004, k jejímuž podpisu burcovali 

v první vlně Antonín Panenka, Tomáš Dvořák nebo Jaromír Nohavica, se už po 

několika hodinách připojily stovky signatářů.
213

 Každý následující den se pak na výzvu, 

vedle stovek sportovních fanoušků, jejichž seznamy vycházely přímo v novinách, 

nabalovali zástupci „kulturní fronty“, mezi nimiž nechyběli třeba Tomáš Hanák, Michal 

Horáček nebo Kamil Střihavka.
214

 

Projevy „občanské neposlušnosti“ dokázal Sport obratně zakomponovat do 

narativu investigativních novinářů, kteří společně s fanoušky a umělci navrací vládu 

věcí zpět do rukou fotbalového národa. „Smršť e-mailů, dopisů a faxů neustává! (…) 

                                                 
210

 Data FIFA Big Count (2006). Dostupné z: http://www.fifa.com/worldfootball/bigcount/allplayers.html  
211

 In: Sport, 6. 5. 2004, s. 11. 
212

 In: Sport, 3. 5. 2004, s. 11. 
213

 „Neskutečnou, neočekáván, jedním slovem obří podporu má výzva deníku Sport POMOZTE 

FOTBALU, ODSTUPTE! (…) Od časného rána do pozdních hodin každou minutou proudily na náš fax a 

email stovky podpisů fanoušků z celého Česka!   In: Sport, 30. 11. 2004, s. 1. 
214

 Výjimkou z všeobecné hysterie byl šéfredaktor Redakce sportu ČT Otakar Černý, když uvedl „Od dob 

výzvy 2000 slov jsem nepodepsal žádnou petici, a nepodepíši ani tu ze Sportu.“ In: Sport, 15. 12. 2004, s. 

11. 

http://www.fifa.com/worldfootball/bigcount/allplayers.html
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Výzvu (…) podepisují i celé sportovní oddíly nebo třídy gymnázií a středních škol.“
215

 

nechali se redaktoři unést poté, co petice už po pěti dnech překročila hranici 9 000 

podpisů. Že jde o atmosféru vskutku revoluční, pak redakce naznačila přirovnáním 

zkorumpovaného místopředsedy fotbalového svazu Milana Brabce ke generálnímu 

tajemníkovi ÚV KSČ Milouši Jakešovi (sic).
216

 

Soustavný mediální tlak vyústil v to, že 7. prosince oznámil ČMFS svolání 

předčasné valné hromady. V tento den zároveň skončila podpisová akce deníku Sport, 

která za 8 dní nasbírala více než 17 tisíc podpisů. Zájem české veřejnosti o akci deníku 

Sport tedy jednoznačně prokázal úlohu médií jako platformy pro debatu o otázkách 

veřejného zájmu. 

 

Jak už jsem uvedl v předchozích částech práce, ÚS i ELSP se opakovaně 

postavily na obranu svobody médií, pokud šlo o šíření informací, jež byly předmětem 

veřejného zájmu.
 
Otázka, nakolik publikované sdělení přispívá k debatě o věcech 

veřejného zájmu, je klíčovým kritériem, které předurčuje intenzitu ochrany daného 

projevu. Předměty veřejného zájmu jsou přitom rozličné a nemohou být redukovány 

pouze na politické otázky.
217

  

S otázkou, zda je možno považovat obskurní telefonáty mezi fotbalovými šíbry 

za věc veřejného zájmu, a tedy kvalifikovanou pro zveřejnění, se musely vypořádat také 

soudy. Obžalovaní totiž svoji obhajobu založili především na argumentu, že nemohli 

naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu podplácení, respektive přijetí úplatku, 

neboť fotbal není věcí obecného zájmu.
218

 Uvedli, že sport je individuální a výlučně 

soukromá aktivita a stát není oprávněn do činnosti funkcionářů, rozhodčích či 

dobrovolných sdružení sportovců zasahovat.
219

 Stát se navíc podle jejich mínění choval 

ke korupčnímu jednání ve sportu zcela pasivně (k poslednímu postihu došlo v roce 

                                                 
215

 „9000 podpisů!“ In: Sport, 3. 12. 2004, s. 1. 
216

 „Zůstal sám jako kůl v plotě. Stejně jako před 15 lety komunistický pohlavár Milouš Jakeš. Kdo? 

Zkorumpovaný místopředseda ČMFS Milan Brabec. Ještě v úterý ho sedm hlasů jeho kamarádíčků  

podpořilo ve funkci, včera se ale od něj distancovali i oni.“ Viz Sport, 11. 11. 2004, s. 1. 
217

 Axel Springer proti Německu, rozsudek ESLP ze dne 7. 2. 2012, č. stížnosti  39954/08. 
218

 § 160 a § 161 STZ  
219

V této souvislosti se potrestaní ohradili také proti uložení zákazu všech zaměstnání, povolání nebo 

funkcí v orgánech ČMFS a dále ve všech organizacích a právnických osobách, které jsou zároveň členy 

ČMFS a mají provozování fotbalu v předmětu své činnosti, neboť stát podle nich nemůže takovým 

způsobem zasahovat do rozhodování dobrovolných sdružení o obsazování funkcí.  

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2007, sp. zn. 3 Tdo 510/2007 
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1982) a odmítal prostřednictvím policie převzít odpovědnost za zabezpečení pořádku na 

stadionech s tím, že jde o záležitost soukromých subjektů-pořadatelů.
220

      

Nejvyšší soud ovšem posoudil námitku směřující proti právnímu posouzení 

otázky „obstarání věci obecného zájmu“ jako zjevně neopodstatněnou:  „Zájem chráněný 

trestním zákonem nelze redukovat pouze na případy mající klasický celospolečenský dopad 

(jako např. oblast hospodaření s prostředky tvořícími veřejné rozpočty apod.), ale za 

„obstarávání věci obecného zájmu“ je nutno považovat i činnost při uspokojování zájmů 

občanů a právnických osob v oblasti materiálních, sociálních, kulturních a jiných potřeb, mezi 

které lze nepochybně zařadit i sport (a fotbal zvláště).“
221

  

Fotbal, se v dnešní společnosti, stal natolik významným kulturním, ale stále více 

i ekonomickým fenoménem, že spravedlivý a čestný průběh fotbalových soutěží musí 

být vnímán jako „věc obecného zájmu“ ve smyslu trestního zákoníku:  

„Je nepochybně zájmem státu (…) dbát na regulérnost pořádaných soutěží  (…) s 

vyloučením vědomého ovlivňování (manipulací) s výsledky utkání, na kterých je zjevně 

interesována řada ve sportu činných marketingových (…)  a sázkových společností, které část 

svých zisků vracejí do oblasti sportu (…) Tento názor je nepochybně podpořen i tou skutečností, 

že stát sportovní aktivity podporuje finančními prostředky ze státního rozpočtu.“
 222 

Ingerence státu je pak dle mínění NS ospravedlnitelná i v zájmu zachování 

samotné podstaty sportu založeného na ideálu fair-play: “Pro fanoušky (…) by jistě ztratilo 

smysl sledovat hru, v níž je výsledek dán předem v důsledku korupčního jednání osob - 

rozhodčích, které svou činností mohou výsledek ovlivnit, v případě, že rezignují na svou 

nestrannost za účelem získání výhod jim (…) předem přislíbenými. Pokud by tedy ve sportu byly 

tolerovány takovéto jevy, sportovní soutěžení by ztratilo svůj vlastní smysl (….) s nepochybným 

následkem toho, že by jeho příznivci o něj ztratili zájem (…)“   

Proti takto extenzivnímu výkladu se v ústavní stížnosti ohradili stěžovatelé, když 

upozornili, že moderní demokratický právní stát není, na rozdíl proklamované úlohy 

státu socialistického, strážcem morálky.
223

 I s těmito námitkami se však soud vypořádal: 

                                                 
220

 Soukromý charakter prvoligových utkání stěžovatel dovodil mimo jiné ze skutečnosti, že Policie České 

republiky se údajně odmítá podílet na zachovávání pořádku na fotbalových stadionech s tím, že jde o akci 

ryze soukromého charakteru. (…) 

Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2012, III.ÚS 666/09.   
221

 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2007, sp. zn. 3 Tdo 510/2007 
222

 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2007, sp. zn. 3 Tdo 510/2007 
223

 „Stěžovatel upozorňuje na nebezpečí z hlediska předvídatelnosti aplikace práva, neboť neexistují 

předem daná jasná kritéria, jež by určovala, kdy dobrovolná občanská aktivita přerůstá do stadia 

obstarávání věcí obecného zájmu. Stěžovatel poukazuje na to, že k poslednímu postihu tzv. sportovní 

korupce došlo v roce 1982, kdy argumentace soudů byla prý podobná té, kterou uplatnil Nejvyšší soud v 
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„Za daných okolností nelze ani fotbalové hnutí a jeho soutěže (zejména na vrcholové úrovni) 

mít za taková, která jsou vytvořena a provozována v zásadě na zcela soukromé bázi (…) a tudíž 

nesnese žádných zásahů (…) a může být provozována, jakýmkoliv (byť i nesmyslným) způsobem, 

jehož charakter i rozsah by mohlo příslušné dobrovolné sdružení určit a to bez ohledu na již 

zmíněný obecný (společenský) zájem (…)“
224 

Závěrem pak ÚS dodal, že i ze skutkových okolností případu je zřejmé, že si 

stěžovatelé byli sociálně škodlivého a kriminálního charakteru svého počínání dobře 

vědomi, což ilustruje poměrně vysoká míra utajení či používání kódovaného jazyka při 

sjednávání úplatků.
225

 

 

Lze tedy konstatovat, že korupce ve fotbale je věcí veřejného zájmu, což v praxi 

potvrdil, jak ohlas veřejnosti prostřednictvím médií, tak i politiků, a všeobecný 

konsenzus svými rozhodnutími podpořily také soudy. 
 

 

2. Způsob zveřejnění   

Zveřejnění odposlechů v kauze fotbalové korupce tedy nepochybně prošlo 

prvním krokem testu proporcionality, když sledovaným účelem zveřejnění bylo 

rozproudit ve společnosti debatu ohledně otázky veřejného zájmu. Byl však způsob, 

jakým byly odposlechy zveřejněny vždy korektní a neprolomil snad ochranu soukromí 

dotčených osob více než je přípustné? 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, svoboda médií zahrnuje také 

aspekt ediční svobody, který dává médiím právo rozhodovat o způsobu, jakým budou 

informace prezentovat. Zcela legitimní je pak i mediální prezentace nepříjemných až 

šokujících informací, pokud je cílem zveřejnění podrobit je kritice veřejné diskuze 

(nikoliv pouze za účelem zvýšení prodeje).
226

 Na tisk sice nelze klást měřítka absolutní 

                                                                                                                                               
trestní věci stěžovatele, pouze s vypuštěním slova "socialistický". Stěžovatel odmítá argumentaci 

Nejvyššího soudu jako vágní a moralizující a hájí tezi, že stát není ochráncem morálky a právo má být 

vnímáno jako "minimum morálky". (…) Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2012, III.ÚS 

666/09.   
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 usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2012, III.ÚS 666/09.   
225

 usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2012, III.ÚS 666/09.   
226

 Viz Jersild proti Dánsku, rozsudek ESLP ze dne 23.9 1994, stížnost č. 15890/89, série A č. 298. 
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přesnosti a objektivity
227

, jakýkoli zásah do soukromí ovšem musí být činěn v dobré 

víře a nesmí nikdy snižovat důstojnost člověka.
228 

 

Vzhledem k  množství materiálu, které v deníku Sport za sledované období ke 

korupční aféře vyšlo, se budu soustředit pouze na nejdůležitější momenty a „mediální 

fauly“.  

2.1  „Proč nedali Damkové...“ 

 Když 7. července 2004 poslal anonym emailem do redakcí tuzemských médií 

záznamy odposlechů mezi fotbalovými funkcionáři a rozhodčími, odmítla redakce MfD 

přepisy z důvodu probíhající policejního vyšetřování a také pro jejich explicitnost 

publikovat.
229

 Méně skrupulí projevil Sport, který své vydání z 9.7 otevíral 

podmanivým titulkem „Exkluzivní přepis policejních odposlechů! Proč nedali 

Damkové...“ 
230

  

Je evidentní, že novináři Sportu chtěli odhalení korupční aféry v tuzemském 

fotbale odstartovat, co možná nejkontroverznějším materiálem tak, aby k případu 

přitáhli od počátku maximální pozornost. Vybrali proto pikantní konverzaci mezi 

rozhodčím Zejdou a delegátem Prášilem. Ti spolu po telefonu hovořili o tom, proč 

nezapojili do ovlivnění utkání Blšany - Synot i pomezní Dagmar Damkovou. 

Z odposlechu, který obsahoval náznaky korupčního jednání, ovšem redaktoři vytáhli 

především urážky na adresu tehdy jediné ženy v českém profesionálním fotbale (článek 

obsahoval i redakční odsudek takového vyjadřování).
231

 Čtenáři se z odposlechů navíc 

dozvěděli také to, že Damková je milenkou Romana Berbra. Publikovaný materiál byl 

Damkovou vnímán jako závažný zásah do soukromí: „Jsem (…) znechucená. Právě 

sedím u advokátky a radím se, co dělat. Jestli to mám nechat plavat, nebo Sport žalovat 

(…) a samozřejmě, že milenkou pana Berbra nejsem. Ale jak jeho, tak mnoho dalších 

kolegů rozhodčích mám za dobré kamarády, s nimiž leckdy ráda posedím.“
232

 

                                                 
227

 nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 2. 2000, I. ÚS 156/99 
228

 nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 5. 2012, II. ÚS 171/12, nálezy ÚS 412/04, respektive II. ÚS 

2268/07, respektive I. ÚS 1586/09. 
229

 Saiver, Filip: „Kdo pustil oplzlosti? Svaz dává stížnost“ In: MfD, 10. 7. 2004, s. D1 
230

 „Exkluzivní přepis policejních odposlechů! Proč nedali Damkové..“ In: Sport, 9. 7. 2004, s 1-2. 
231

 Damková si o sobě v novinách mohla přečíst, že je „pí..,“ nebo, že by na ní kolega Zejda ve sprše 

„nešáhl rukou, ale kopačkou, aby mu neslezly nehty na nohou“. Viz „Exkluzivní přepis policejních 

odposlechů! Proč nedali Damkové..“ In: Sport, 9. 7. 2004, s 1-2. 
232

 „Damková: Milenka pana Berbra nejsem!“ In: Idnes.cz [online] [9. 7. 2004]. Dostupné z: 

http://fotbal.idnes.cz/damkova-milenkou-pana-berbra-nejsem-d6l-

/fotbal.aspx?c=A040709_132253_fotbal_mn 

http://fotbal.idnes.cz/damkova-milenkou-pana-berbra-nejsem-d6l-/fotbal.aspx?c=A040709_132253_fotbal_mn
http://fotbal.idnes.cz/damkova-milenkou-pana-berbra-nejsem-d6l-/fotbal.aspx?c=A040709_132253_fotbal_mn
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Ze strany Sportu tedy šlo o mediální faul, který však v sobě obsahoval i 

legitimní záměr. K tomuto názoru mne vede i judikatura, ze které vyplývá, že svoboda 

projevu se vztahuje i na publikaci velmi šokujících až nenávistných projevů, pokud je 

cílem zveřejnění podrobit je kritice veřejné diskuze.
233

 Tak tomu bylo i v tomto případu, 

protože vulgární urážky na adresu Damkové byly zasazeny do kontextu korupční kauzy 

s cílem vyprovokovat reakci odpovědných orgánů a odstoupení daných rozhodčích a 

funkcionářů.  

S trochou cynismu se pak dá říct, že nahrávky nakonec svědčily ve prospěch 

Damkové, neboť dokazovaly, že do ovlivňování zápasů, jako jedna z mála rozhodčích, 

nebyla zapojena. Zveřejnění informace o milostném vztahu Damkové s Berbrem pak 

bylo podstatné v souvislosti s Berbrovým předsednictvím v plzeňském krajském 

fotbalovém svazu, a tedy i potenciálním střetu zájmu (Damková v první lize řídila i 

zápasy FC Viktoria Plzeň).  

Zároveň je v případě tehdy jediné ženy mezi elitními tuzemskými fotbalovými 

rozhodčími nesporné, že šlo o osobu veřejně činnou. Damková se těšila velké popularitě 

mezi fanoušky i samotnými fotbalisty a pravidelně se objevovala v celostátních 

médiích. Její mediální obraz byl přitom do té doby natolik pozitivní, že by Damková 

byla pravděpodobně ta úplně poslední osoba, která by si mohla na sportovní novináře 

stěžovat. Dodejme, že Damková deník Sport nikdy nežalovala a svoje partnerství 

s Romanem Berbrem v následujících měsících sama potvrdila.
234

   

 

 

 

2. 2. Nepříčetný Amler 

V září 2004 zveřejnil Sport částečný přepis odposlechu mezi Ivanem Horníkem 

a sudím Evženem Amlerem. Z telefonátu plynulo, že Horník slibuje Amlerovi úplatek 

za ovlivnění zápasu ve prospěch Viktorie Žižkov („Je tam pro tebe dva tisíce euro, 

kdybysme tam něco udělali, a talíř za kříž.“).   

                                                 
233

 Viz Jersild proti Dánsku, rozsudek ESLP ze dne 23.9 1994, stížnost č. 15890/89, série A č. 298. 
234

 „Na podnět svazové stížnosti by mělo ministerstvo vnitra prošetřit, zda k úniku informací došlo ze 

strany policie. Přepisy mají kromě policie a předsedy disciplinární komise ČMFS Károlyiho také právníci 

obviněných sudích. Subjekt, který by pustil důvěrné údaje ven, by mohl být potahován za porušení zákona 

(…) Svaz rovněž podá k soudu návrh na opatření, které by zabránilo zveřejňování obsahu policejního 

vyšetřování „ Viz Saiver, Filip: „Kdo pustil oplzlosti? Svaz dává stížnost“ In: MfD, 10. 7. 2004, s. D1. 
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Rozhodčí Amler posléze dostal prostor se v novinách k inkriminovanému 

přepisu vyjádřit: „Jsem rozzuřen k nepříčetnosti (…) mé věty jsou zcela vytrženy z kontextu 

(…) další má vyjádření v novinách chybí. Takhle to vyznívá úplně jinak.“  

 Státní zástupce Petr Cibulka, jenž přepis konfrontoval se zvukovým záznamem, 

následně konstatoval, že zveřejněná citace je neúplná. Chybělo v ní několik vět, jimiž 

Amler naznačil nesouhlas.
235

  

Sport se tedy v tomto případě dopustil manipulace, když z přepisů vybral pouze 

ty pasáže, které svědčily proti Amlerovi. Těžko říct, zda se tak stalo záměrně, nicméně 

frustrace Amlera, který patřil na listinu mezinárodních sudích FIFA, byla zcela 

pochopitelná. Naštěstí pro Amlera, dnes předsedu Unie českých fotbalových 

rozhodčích, neměla tato kauza na jeho pověst výraznější dopad.  Z přijetí úplatku nebyl 

fotbalovou disciplinárkou nikdy usvědčen a i jeho trestního stíhání bylo zastaveno. 

2. 3. Horník to zařídí 

Třetího faulu se deník Sport dopustil 18. listopadu 2004, když informoval, že 

kromě peněz si někteří sudí za ovlivnění zápasů žádali i jiné protislužby.
236

 Ve 

zveřejněném odposlechu se rozhodčí Ladislav Talpa, ještě předtím než dostane přislíben 

úplatek ve výši 40 tis. Kč (nebo 30 tis. za remízu) za ovlivnění prvoligového utkání FK 

Teplice – Viktoria Žižkov ve prospěch pražského celku
237

, dotazuje žižkovského 

manažera Ivana Horníka, zda by jeho dceru nedostal na pražskou právnickou fakultu.
 238

  

Sudí Talpa v přepisu Horníkovi vysvětluje, že jeho dcera by ráda studovala na 

vysoké škole, nejlépe na právech. „Rozumíš, dyž to de, člověk rád pomůže, to je rodina, 

to de mimo fotbal. Todleto sou důležitější věci než všechno vostatní,“ reaguje ochotně 

Horník. Komplikace se vyskytne až ve chvíli, kdy Talpa upřesňuje, že vysněnou školou 

jeho dcery je pražská právnická fakulta. „Tam ne, Praha je katastrofa, to víš, tam byla 

ta aféra…ale Plzeň, ta by možná byla schůdná,“ nabízí Horník alternativu a následně 

líčí martyrium z června 1999, kdy jeho vlastní dcera už byla přijata na práva do Prahy, 
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„Ahoj Milánku, ahoj Ivánku, vyžlutíme je“ In: Idnes.cz [online] [1. 10. 2014]  Dostupné z: 

http://fotbal.idnes.cz/ahoj-milanku-ahoj-ivanku-vyzlutime-je-d8s-

/fotbal.aspx?c=A041001_073212_fotbal_rav 
236

 Již v srpnu redaktoři informovali, že klub SFC Opava měl vedle finančních odměn zajišťovat 

rozhodčím i služby sexuálního charakteru. Viz  „Opava prý nabízela sex!“  In: Sport, 26. 8. 2004, s. 21. 
237

 Zápas 24. kola 1. ligy skončil remízou 1:1. Žižkov nakonec ligovém ročníku 2003/2004, navzdory 

svým zákulisním aktivitám, skončil až na předposledním místě a z nejvyšší fotbalové soutěže tak 

sestoupil do druhé ligy.  
238

 „Talpa chtěl dostat dceru na práva“ In: Sport, 18. 11. 2004, s. 8. 

http://fotbal.idnes.cz/ahoj-milanku-ahoj-ivanku-vyzlutime-je-d8s-/fotbal.aspx?c=A041001_073212_fotbal_rav
http://fotbal.idnes.cz/ahoj-milanku-ahoj-ivanku-vyzlutime-je-d8s-/fotbal.aspx?c=A041001_073212_fotbal_rav
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ale přijímací zkoušky byly z důvodu korupce (sic) posléze anulovány.
239

 Přátelská 

výpomoc sudímu v nouzi však nedopadne, když během hovoru vyjde najevo, že do 

Plzně, kterou Horník „umí“, si Talpova dcera už nestihne podat přihlášku.  

Ve výše popsaném případě se deník Sport dopustil průniku do soukromé sféry 

rozhodčího Talpy, tedy do sféry, které je poskytována nejvyšší míra ochrany (viz Právo 

na soukromí). Míru intenzity tohoto zásahu lze dokumentovat faktem, že přepis dochází 

do takových detailů, že obsahuje i důvěrné označení
240

, které rozhodčí pro svoji dceru 

v telefonátu používal. Je pozoruhodné, že oproti kauze Nagygate toto prošlo zcela bez 

povšimnutí ÚOOÚ. Obě dvě dcery si nicméně po publikaci odposlechu jistě „užily“ ve 

svém okolí velkou pozornost a raději nedomýšlejme situaci, že by v té době skutečně 

studovaly na školách, kam je jejich otcové směřovali.  

Pro zveřejnění tohoto odposlechu nicméně existoval závažný a zcela legitimní 

důvod, a to sice smutný fakt, že nejen fotbalová utkání, ale i přijetí na veřejnou vysokou 

školu bylo v Česku na počátku 21. století obchodovatelným artiklem. Ivan Horník nebyl 

jen drobným funkcionářem ze Žižkova, ale působil také v největším českém fotbalovém 

klubu AC Sparta Praha, kde získal cenné konexe na osoby ze všech sfér života. Možná 

právě tam získal i kontakty na členy „gangsterské mafie“, kteří mu poskytli zadání 

přijímacích zkoušek na PF UK.
241

  

Jak Horník, tak Talpa byli svojí činností ve fotbale pod drobnohledem fanoušků, 

a médií, tedy byli osobami veřejné činnými, jež musí snést větší zásahy do soukromí.  

Veřejný zájem na zveřejnění jejich telefonátu svojí závažností, dle mého názoru, 

nepochybně převážil nad ochranou soukromí. 
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 „Právnická fakulta UK se v červnu roku 1999 dostala do problémů kvůli úniku informací. Konkrétně 

šlo o zadání (a řešení) testu náhradního termínu přijímacího řízení. Dne 28. 6. 1999 ráno zaslala redakce 

deníku Právo na rektorát UK soubor vypracovaných otázek k přijímacím zkouškám na právnickou fakultu 

pro téhož dne konaný tzv. náhradní termín, tj. poslední termín pro ty uchazeče, kteří se nemohli z důvodu 

nemoci zúčastnit jednoho z předchozích dvanácti řádných termínů. Ještě téhož dne rozhodlo vedení 

právnické fakulty o anulování zkoušek a podání trestního oznámení na neznámého pachatele. Rektor UK 

prof. Karel Malý a děkan PF UK prof. Dušan Hendrych pak na tiskové konferenci 30. 6 popsali kauzu 

památnou větou: „Únik testů byl dílem gangsterské mafie, která stojí mimo fakultu.“ Testové otázky na 

náhradní termín měly být údajně k dispozici předem za sto tisíc korun. Na základě totožných chyb u 440 

testů a bylo vytipováno asi 100 „problematických“ uchazečů, samotný viník však nikdy nebyl dohledán. 

O deset let později se podobná aféra provalila i na právech Plzni. Viz „Největší skandály vysokých škol“ 

Dostupné z: http://www.studak.cz/nejvetsi-skandaly-vysokych-skol/  a 

http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn1900/obsah/05.htm  
240

 „pinda“ 
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 „Talpa chtěl dostat dceru na práva“ In: Sport, 18. 11. 2004, s. 8. 
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Musíme se však ptát, zda novináři a OČTŘ postupovali dostatečně důsledně a 

neuspokojili se pouze tažením proti fotbalové korupci. Z výše popsaného telefonátu, 

který proběhl na konci března 2004 a už v listopadu byl zveřejněn, vyplývají totiž 

indicie také o manipulacích při přijímání uchazečů na plzeňských právech. K odhalení 

aféry na Západočeské univerzitě však dojde až za pět let poté - v roce 2009. 

Dodejme, že Ladislav Talpa a Ivan Horník byli fotbalovými orgány i soudy 

potrestáni zákazem činnosti, pokutou a podmíněným trestem odnětí svobody. 

 

Ke zbylým přepisům už přistupovali redaktoři Sportu věcněji, když se naprostá 

většina zveřejněných pasáží z telefonátů mezi nejrůznějšími funkcionáři a rozhodčími 

týkala praktických aspektů manipulace s utkáními (dohadování o výši nebo metodě 

předání úplatku, výběru vhodného rozhodčího pro utkání, označení hráčů, které je 

potřeba vykartovat a ve zbytku fotbalové pěny dní (poslední výsledky, forma týmů..). 

Konverzace soukromého charakteru redakce Sportu z přepisů zpravidla vypouštěla, 

např. s poznámkou „baví se o rodině…“ či „dále řeší osobní záležitosti“ apod.  

Publikované odposlechy přitom redaktoři zasazovali do kontextu a pomáhali 

čtenářům rozklíčovat košatou fotbalovou hantýrku, ve které například „kapřík“ není 

označením pro sladkovodní rybu, ale pro úplatek, „notičky“ jsou faxem rozesílané 

instrukce pro podplacené sudí a „žižkovská pentle“ pak pokutovým kopem odpískaným 

ve prospěch domácího mužstva (obvykle v samém závěru nerozhodného utkání).
242

 

Odhlédneme-li od bulvárního stylu zpracování informací, který je Sportu vlastní, 

informovali novináři o odposlouchávaných osobách až na výjimky pouze v souvislosti 

s jejich korupčním jednáním, bez invaze do jejich rodinného nebo intimního života.  

Dodejme, že redakce uplatnila ochranu zdroje poznámkami typu: „podařilo se 

nám exkluzivně získat“ a „deník Sport má k dispozici“ nebo „objevily se další 

odposlechy“. Zdroj úniku se tak nikdy nepodařilo vypátrat. Samotnou zákonnost 

policejních odposlechů, jako hlavního usvědčujícího důkazu, ovšem potvrdil soud.
243
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 „Policejní odposlechy rozhodčích: Jak Dvořáček chytal ryby“ In: Sport, 17. 7. 2004, s 1. 
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 Franěk, Tomáš: „Odposlechy byly zákonné, řekl soud. In: Ihned.cz [online] [14. 6. 2005]. Dostupné z: 

http://archiv.ihned.cz/c1-16316900-odposlechy-byly-zakonne-rekl-soud 
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3. Účinky zveřejnění 

Viděno zpětně, lze konstatovat, že uniklé policejní odposlechy, k jejichž 

zveřejnění přistoupil deník Sport v červenci 2004 jako první médium v zemi, měly na 

urychlené vyšetření korupční kauzy zásadní vliv.  

Fotbalový svaz proti jejich publikaci hned od počátku vehementně protestoval, 

když podal podnět Inspekci ministerstva vnitra k vyšetření úniku informací a také návrh 

na soudní opatření, které by zabránilo dalšímu zveřejňování.
244

 Takový postup odmítl 

zástupce šéfredaktora Sportu Pavel Procházka, když v komentáři nazvaném „Utajovat a 

protahovat“ z 10. 7 napsal: „Svazová taktika v korupční aféře vypadá celkem průhledně a 

jednoznačně. Navenek proklamovat snahu a zájem vše důkladně a důsledně vyšetřit a přísně 

potrestat, ve skutečnosti ale mlžit, protahovat a utajovat. (…) A policie v tom svým zdlouhavým 

vyšetřováním Strahovu pomáhá.“
245 

Situace svazu skutečně nebyla komfortní. Za necelý měsíc měl odstartovat nový 

ligový ročník a veřejnost se najednou dovídala, že o výsledcích se ve fotbale rozhoduje 

zcela jinde než na hřišti. Samotní korupčníci se mezitím vraceli odpočatí z dovolených a 

těšili se na novou sezonu.  

20. července, jedenáct dní po zveřejnění prvního odposlechu, je DK ČMFS pod 

mediálním tlakem nucena začít jednat. Téměř dvěma desítkám na odposleších 

zachycených sudích a funkcionářů z kauzy Synot uděluje na základě disciplinárního 

řádu pokuty a zákazy činnosti ve fotbale.
246

 Totální očistou prochází Komise 

rozhodčích, v jejímž čele zdiskreditovaného Milana Brabce střídá Jaroslav Melichar. Na 

listině rozhodčích pro nový ligový ročník 2004/2005 pak chybí dohromady šestnáct 

sudích (!) obviněných z korupčního jednání.
247

 Bez ohledu na tyto komplikace, můžou 

být fotbaloví fanoušci a novináři mírně optimističtí. Konečně začaly „padat hlavy“. 5. 

                                                 
244

 „Na podnět svazové stížnosti by mělo ministerstvo vnitra prošetřit, zda k úniku informací došlo ze 

strany policie. Přepisy mají kromě policie a předsedy disciplinární komise ČMFS Károlyiho také právníci 

obviněných sudích. (…) Svaz rovněž podá k soudu návrh na opatření, které by zabránilo zveřejňování 

obsahu policejního vyšetřování.“ Viz Saiver, Filip: „Kdo pustil oplzlosti? Svaz dává stížnost“ In: MfD, 

10. 7. 2004, s. D1. 
245

 Procházka, Pavel: „Utajovat a protahovat“, In: Sport, 10. 7. 2004, s. 3. 
246

 Odečtem bodů a pokutami je potrestán klub 1. FC Synot a později i Viktoria Žižkov, FC Vítkovice, 

Slovan Liberec a SFC Opava.  Policie vyšetřovala i další kluby, ale nakonec tyto případy odložila pro 

nedostatek důkazů. V případě Sparty vzbudil tento krok kontroverzní reakce vzhledem k odposlechům, ve 

kterých se její tehdejší ředitel Miroslav Pelta nechal slyšet, že „celý jaro bylo cinklý“, tak aby Sparta měla 

u rozhodčích pojištěno vítězství v lize. 
247

 Tato personální krize v praxi znamená, že druhou ligu musejí pískat téměř samí nováčci. Viz „Nová 

obvinění vyvolala nervozitu“, In: Ihned.cz [online] [9. 8. 2004]  Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-

14733760-nova-obvineni-vyvolala-nervozitu 

http://archiv.ihned.cz/c1-14733760-nova-obvineni-vyvolala-nervozitu
http://archiv.ihned.cz/c1-14733760-nova-obvineni-vyvolala-nervozitu
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srpna je pak z uplácení obviněn také sportovní ředitel Viktorie Žižkov Ivan Horník a s 

ním dalších 16 osob.
248

  

9. listopadu, tři měsíce po zveřejnění prvních odposlechů, dostává kauza novou 

dynamiku. Z nově uniklých odposlechů vyplývá, že nitky celé korupční aféry vedou až 

do nejvyšších pater fotbalového svazu, konkrétně za Milanem Brabcem.
249

 Sport proti 

svazovému místopředsedovi zahajuje týdenní kampaň, během níž otiskuje další přepisy, 

z kterých je zjevné jak Brabec na objednávku Ivana Horníka a dalších funkcionářů 

určoval nominace rozhodčích a poskytoval i jiné užitečné „konzultace“ směrem 

k ovlivnění výsledků prvoligových utkání.
250

 Druhý muž českého fotbalu ovšem 

autenticitu nahrávek odmítl a prohlásil, že pro svou rezignaci, ani přes doporučení 

výkonného výboru, nevidí důvod.
251

 Sport proto následně ještě přiostřuje a Brabce za 

jeho bohorovnost přirovnává ke generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Milouši Jakešovi.
252

 

11. listopadu nakonec Brabec pod mediální salvou kapituluje a na funkci místopředsedy 

ČMFS abdikuje.
253

  

Přestože o negativní roli, kterou sehrál v českém fotbale Milan Brabec a za 

kterou mu DK ČMFS vyměřila na základě disciplinárního řádu dvouletý zákaz činnosti 

a pokutu 100 tis. Kč, není mezi fotbalovou veřejností pochyb, nebyl Brabec nikdy ani 

obviněn a u soudu vystupoval pouze jako svědek proti Ivanu Horníkovi.
254

 Došlo tak 

k nežádoucímu, leč v případě zveřejnění odposlechů ještě před soudním řízením vždy 

hrozícímu stavu, kdy mediálně a fotbalovými orgány za korupci potrestaný funkcionář 

(notabene zvěčněný v divadelní hře „Ivánku, kamaráde“) zůstal z pohledu trestního 

práva zcela bezúhonnou osobou.   

                                                 
248

 „To je korupční exploze: kauza Žižkov má 17 obviněných“ In: Sport, 6. 8. 2004, s. 1. 
249

 „Policejní odposlechy: Brabec sloužil Horníkovi.“ In: Sport, 9. 11. 2004, s 1, 3. 
250

 Na pokračování seriálu lákal čtenáře Sport například takto: „Šokuje vás svět prohnilého zákulisí 

tuzemského fotbalu? Chcete nahlédnout do dalších tajů policejních odposlechů? Pak čtěte i zítřejší deník 

Sport! nebo „Zajímá vás, jak si Horník připravoval rozhodčí na zápas? Víte, že jim zadával domácí 

úkoly? Policejní odposlechy vydávají další tajemství! Čtěte už zítra!“
 
  Viz Sport, 9. 11. 2004, s. 3 či 

Sport, 10. 11. 2004, s. 4. 
251

 Na to reagoval zástupce šéfredaktora Sportu Luděk Mádl: „S pokusem tvrdit, že přepis zveřejněný 

Sportem, je neautentický, místopředseda ČMFS Milan Brabec daleko nedojde (…) deník Sport má 

k dispozici dokonce zvukový záznam inkriminovaného rozhovoru s korupčníkem Horníkem. A nejen toho 

(….) Viz Mádl, Luděk: „Nesoudnost a nestoudnost“ In: Sport, 10. 11. 2004, s. 2. 
252

 „Zůstal sám jako kůl v plotě. Stejně jako před 15 lety komunistický pohlavár Milouš Jakeš. Kdo? 

Zkorumpovaný místopředseda ČMFS Milan Brabec. Ještě v úterý ho sedm hlasů jeho kamarádíčků  

podpořilo ve funkci, včera se ale od něj distancovali i oni.“ Viz Sport, 11. 11. 2004, s. 1. 
253

 Sport, 12. 11. 2004, s. 1. 
254

 „Brabec u soudu litoval, že prozradil klubům jména rozhodčích“ In: Sport.cz [online] [20. 1. 2006]   

Dostupné z: http://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/75232-brabec-usoudu-litoval-ze-prozradil-

klubum-jmena-rozhodcich.html  

http://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/75232-brabec-usoudu-litoval-ze-prozradil-klubum-jmena-rozhodcich.html
http://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/75232-brabec-usoudu-litoval-ze-prozradil-klubum-jmena-rozhodcich.html
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Pád druhého nejmocnějšího muže tuzemského fotbalu každopádně věštil, že 

svým křeslem si ve vedení českého fotbalu nemůže být jistý už nikdo. Na vlně euforie 

startuje 29. listopadu výzva deníku Sport „POMOZTE FOTBALU, ODSTUPTE!“, za 

okamžité odstoupení vedení svazu a svolání předčasné valné hromady.
255

 Petice, 

k jejímuž podpisu burcují tuzemské celebrity, ale signují ji i celé sportovní oddíly (sic), 

získává za týden přes 17 000 podpisů. Reakce ČMFS je vlažná; svaz sice stanovuje 

termín valné hromady až na duben 2005. „Můžeme konstatovat, že výzva uspěla. (…) Těžko 

šlo očekávat, že členové výkonného výboru okamžitě rezignují, ale skutečnost, že během 

pouhého týdne změnili názor a přece jen zvolili časnější termín valné hromady, svědčí o síle 

hlasu fotbalového lidu (…),“ komentuje Sport.
256

  

Tak skončila bezmála půlroční mediální kampaň za očistu tuzemské kopané.  

Sen o fotbalové „sametové revoluci“ sice nebyl zcela naplněn (v říjnu 2005 byl novým 

předsedou ČMFS zvolen bývalý rozhodčí Pavel Mokrý, který v tajné volbě porazil 

antikorupční program Ivana Haška
257

), ale zveřejnění odposlechů hrálo bezpochyby 

rozhodující úlohu při záchraně legitimity ligového ročníku 2004/2005, kdy reálně 

hrozilo, že se na listině sudích objeví rozhodčí, kteří v minulých sezonách prokazatelně 

ovlivňovali utkání. Zcela neocenitelná pak byla společenská debata o korupci na všech 

úrovních české kopané, kterou články deníku Sportu rozpoutaly.   

V roce 2006, po dvou letech od vypuknutí aféry, došlo k odsouzení funkcionáře 

Ivana Horníka
258

 a rozhodčího Václava Zejdy, a udělení menších podmíněných trestů 

                                                 
255

 Vlastní text výzvy:  „Vážení sportovní příznivci, Jsme pobouřeni a šokováni současným stavem fotbalu 

v Česku. Korupční aféra v Gambrinus lize se rozrostla do mamutích rozměrů a kazí pověst celému 

českému sportu. Z policejních odposlechů je patrné, že uplácení se v domácích fotbalových soutěžích 

stalo běžnou „pracovní“ metodou. Vedení Českomoravského fotbalového svazu, které za kritický stav 

nese zodpovědnost, však není schopné na ostudnou aféru adekvátně reagovat. Chová se alibisticky a 

zbaběle. Přispívá tak k tomu, že se fotbal propadá stále hlouběji do korupčního bahna a ztrácí 

společenskou prestiž i diváky. A brzy možná i sponzory. Vyzýváme proto všechny funkcionáře výkonného 

výboru ČMFS, aby odstoupili ze svých funkcí a více do nich nekandidovali! Nové, nepošpiněné vedení 

nechť vzejde z jednání mimořádné valné hromady, kterou by měl výkonný výbor (či kluby nebo regionální 

svazy) svolat v nejbližším možném termínu, tj. do osmi týdnů. Už nejde dál čekat. Český fotbal potřebuje 

okamžitou a radikální pomoc. Pro všechny z korupce usvědčené pak žádáme tvrdé disciplinární tresty. 

Tresty, které jim i do budoucna znemožní, aby parazitovali na hře, kterou máme rádi.“ 

Viz „Výzva deníku Sport POMOZTE FOTBALU, ODSTUPTE!“ In: Sport, 29. 11. 2004, s. 2. 
256

„Děkujeme – uspěli jste!“ In: Sport, 7. 12. 2004, s. 8. 
257

 Viz „Mokrý je novým předsedou ČMFS“  In: Ihned.cz [online] [21. 10. 2005] Dostupné z: 

http://ihned.cz/c1-17066250-mokry-je-novym-predsedou-cmfs 
258

 Exemplárně potrestán byl Ivan Horník, který dostal od soudu trest odnětí svobody na sedm měsíců 

s podmíněným odkladem na pět let, pokutu 900 000 korun a zákaz činnosti ve fotbale na deset let.  

Zbytek trestu mu byl po šesti letech prominut a dnes opět působí ve funkci generálního manažera FK 

Viktoria Žižkova. Naopak Milan Brabec byl potrestán pouze DK ČMFS a to pokutou 100 tis. a zákazem 

http://ihned.cz/c1-17066250-mokry-je-novym-predsedou-cmfs
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další více než dvacítce funkcionářů a rozhodčích, za spáchání trestného činu podplácení, 

respektive přijetí úplatku. Zatímco v případě Milana Brabce, i přes mediální odsouzení, 

chyběl faktický rozsudek, tak u zbytku inkriminovaných sudích a funkcionářů nakonec 

tedy k soudnímu potrestání došlo.  

Uzavřeme tedy konstatováním, že protikorupční tažení deníku Sport, založené 

na publikaci policejních odposlechů, mělo významný vliv na urychlené prošetření celé 

kauzy, zejména před fotbalovými disciplinárními orgány. Dílčí, výše popsané, mediální 

fauly byly pak z mého pohledu v zásadě ospravedlnitelné snahou vyprovokovat 

celospolečenskou diskuzi. Kategoricky pak lze ze strany redaktorů vyloučit zásah do 

důstojnosti odposlouchávaných osob, které by mohly vést ke snížení ochrany svobody 

projevu. Zpětně lze proto činnost deníku Sport v kauze fotbalových odposlechů hodnotit 

jako dobrý příklad kontrolní úlohy médií.
259

 Tento verdikt ovšem můžeme učinit 

zejména díky tomu, že vina daných osob byla na základě odposlechů jasně prokazatelná 

a jako takovou ji (s výjimkou Milana Brabce) potvrdil i soud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
činnosti na dva roky. Viz http://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/571352-nejvetsi-korupcni-afera-v-

ceskem-fotbale-slavi-deset-let.html  
259

 Vliv zveřejněných fotbalových odposlechů se stal také jedním z argumentů v plamenných diskuzích 

ohledně tzv. „náhubkového zákona“.  

Prohlášení Klubu sportovních novinářů z února 2009: „Jde o zásadní a zcela neodůvodněný zásah do 

svobody projevu garantované Ústavou ČR. [Novela] představuje de facto cenzuru omezující možnost 

médií provozovat kvalitní žurnalistiku. (…) Bez náležité pozornosti médií by kupříkladu úplatkářská 

kauza v českém fotbale, v níž sehrály policejní odposlechy zásadní roli, skončila ve ztracenu a k sankcím, 

natož pak změnám by v českém fotbale nedošlo.“  

X  

senátor Jaroslav Kubera (ODS): „(…) četl jsem v jedněch novinách, že tento zákon je špatný, protože už 

nikdy neuvidíme ty krásné divadelní hry o fotbalových rozhodčích. Ale zkuste si uvědomit, že to byly 

divadelní hry, kde se stal z trestního stíhání byznys. A dokonce to zveřejnění bylo stíhatelné podle 

stávajících předpisů. Ale nikdo nikoho nestíhal, protože to byla velká legrace a velká zábava. Já jsem 

předevčírem dostal SMS, abych si 23. prosince vyzvedl v Senátu kapra. Okamžitě ve mně hrklo, protože 

vím, že „kapřík“ je klíčové slovo a že zřejmě ta SMS spadla do příslušné databáze a eventuálně někdy 

může být využita.“  

Viz Jozífek, Radek: Přijetí tzv. „náhubkového zákona“ a jeho dopad na česká média (Diplomová práce), 

Praha, FSV UK 2013, s. 38.; Stenozáznam projednávání návrhu zákona v Senátu, 2. schůze, 2. den, 11. 

http://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/571352-nejvetsi-korupcni-afera-v-ceskem-fotbale-slavi-deset-let.html
http://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/571352-nejvetsi-korupcni-afera-v-ceskem-fotbale-slavi-deset-let.html
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4. 2. Nagygate 
 
„Pane Nečasi, jestli chcete být osobní, tak vy jako známý lovec sekretářek, který jste přeplatil 

svoji osobní sekretářku ze státních peněz, byste měl mlčet.“
 260

 

 

Jiří Paroubek 

 

 
„Je evidentní, že zde pracuje celá síť novinářů (…) jednajících ve prospěch policie, čili 

policejních konfidentů. Ti mají privilegovaný přístup k různým spisům, údajům, odposlechům, 

které jim policisté a prokurátoři předávají. Nazval bych to takovým policejně prokurátorsko-

novinářským komplexem, který (…) popírá presumpci neviny, a vytváří mediální tlak na 

nezávislé soudce.“
 261

 

 

Petr Nečas 

 

 

 

 

 

„Nagygate“ je mediálním označením aféry, která začala 13. června 2013 

zatčením vrchní ředitelky kabinetu předsedy vlády Jany Nagyové.
262

 Nastalá politická 

krize vyústila po čtyřech dnech pádem vlády Petra Nečase.  

Důležitou (mediální) dimenzí spletité kauzy, ve které policie zadržela také tři 

exposlance, tři vojenské zpravodaje a bývalého vedoucího Úřadu vlády, se stal intimní 

poměr Jany Nagyové k Petru Nečasovi, díky němuž měla šéfka premiérova sekretariátu 

umně prosazovat zájmy politických kmotrů ve státní správě a sama úkolovat vojenskou 

rozvědku.  

V květnu 2004 zveřejnila Mladá fronta Dnes (MfD) přepisy odposlechů, jež 

měly dokazovat vliv Nagyové na Nečase při obsazování vedoucích míst ve státní 

správě. Kromě těchto pasáží ovšem přepisy obsahovaly také úryvky z 

premiérovy milostné konverzace. Za jejich publikaci udělil následně v srpnu 2014 Úřad 

                                                 
260

 Předvolební debata ČRo z 26. 5. 2010 (čas 10:55 – 11:13). Dostupné z: 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2063344  
261

„Novinářsko-prokurátorský komplex vytváří tlak na soud In: Ceská-justice.cz [online] [28. 3. 2015].  

Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2015/03/petr-necas-novinarsko-prokuratorsky-komplex-vytvari-

tlak-na-soud/  
262

 Sám Petr Nečas pak použil termín „Ištvangate“, podle olomouckého vrchního státního zástupce Ivo 

Ištvana. Ten podle Nečase přivedl „právnickými experimenty“ zemi na okraj ústavní krize. V další fázi 

„čarodějnických procesů“, Nečas anticipoval „cílenou a řízenou dehonestaci prostřednictvím úniků 

odposlechů.“  

Viz „Nečas: Kauza Nagyová není, máme tu Ištvangate“. In: Novinky.cz [online] [17. 7. 2013].  Dostupné 

z: http://www.novinky.cz/domaci/308065-necas-kauza-nagyova-neni-mame-tu-istvangate.html   

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2063344
http://www.ceska-justice.cz/2015/03/petr-necas-novinarsko-prokuratorsky-komplex-vytvari-tlak-na-soud/
http://www.ceska-justice.cz/2015/03/petr-necas-novinarsko-prokuratorsky-komplex-vytvari-tlak-na-soud/
http://www.novinky.cz/domaci/308065-necas-kauza-nagyova-neni-mame-tu-istvangate.html
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pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydavatelství Mafra pokutu 240 tis. Kč.  ÚOOÚ 

tak učinil vůbec poprvé, a to i přes dlouholetou praxi českých médií ve zveřejňování 

informací z trestních spisů.
263

  

Mají redaktoři MfD pravdu, když tvrdí, že soukromý život politika a jeho práci 

nelze oddělit, a tak bylo právem veřejnosti obsah nahrávek znát? Nebo byla publikace 

detailů z milostného života premiéra a jeho asistentky pouze laciným voyeurstvím?  

 

 

Fakta 

V roce 2012 povoluje OS v Ostravě kvůli podezření z korupce a zneužití 

pravomoci úřední osoby odposlech a záznam telekomunikačního provozu šéfky 

premiérova sekretariátu Jany Nagyové.
264

 

13. června 2013 provádí ÚOOZ na příkaz VSZ Olomouc rozsáhlou razii, při 

které zatkne sedm osob včetně Jany Nagyové, exposlanců I. Fuksy a P. Tluchoře, 

ministerského náměstka R. Bočka, vojenských zpravodajů O. Páleníka a M. Kovandy a 

státního úředníka L. Poula.
265 

 

14. června zveřejňuje server E15.cz usnesení o zahájení trestního stíhání proti J. 

Nagyové, obviněné z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby a organizátorství 

nezákonného sledování osob (včetně premiérovy manželky Radky Nečasové) 

prostřednictvím Vojenského zpravodajství.
266

 ČSSD podává v PS žádost o hlasování o 

nedůvěře vládě.  

15. června je na J. Nagyovou a další obviněné uvalena OS v Ostravě koluzní 

vazba. Premiér Nečas vydává tiskové prohlášení, ve kterém oznamuje konec Nagyové 

na Úřadu vlády a zároveň popírá, že by o nezákonném sledování osob věděl.
267

 

                                                 
263

 Viz http://zpravy.aktualne.cz/domaci/mf-dnes-hrozi-za-zverejneni-odposlechu-kauzy-nagyova-

pokuta/r~8e427d40f0c311e3bbbd002590604f2e/    
264

 Na žádost policejního útvaru ÚOOZ. Viz Unesení VSZ Olomouc o vyloučení trestního řízení z 6. 5. 

2014. Dostupné z http://www.lidovky.cz/galeriedokumentu.aspx?dg=198&f=25  
265

 V následujících dnech pak policie zatkne ještě exposlance Marka Šnajdra a vojenského zpravodaje 

Jana Pohůnka. Všichni až na bývalé vedoucího Úřadu vlády Lubomíra Poula. Součástí operace jsou také 
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17. června podává premiér Nečas demisi do rukou prezidenta Zemana a zároveň 

odstupuje z funkce předsedy ODS.
268

 

24. června Nečas novinářům vysvětluje, že Nagyovou posílal na schůzky s I. 

Rittigem a R. Janouškem, aby „je rozpovídala a získala maximum informací 

z podnikatelského suterénu“, které by mohly být důležité pro jeho politické 

rozhodování. Zároveň však odmítl, že by jim pomáhal prosazovat jejich zájmy.
269

  

13. července Nečas v tisku poprvé přiznal svůj intimní vztah s Nagyovou. Uvedl, 

že za ní jednoznačně stojí a počítá i do budoucna.
270

 

21. července Nečas v rozhovoru pro Týden.cz uvedl, že plánoval koncem léta 

zveřejnit svůj záměr odejít z politiky, a rovněž že jeho přítelkyně Nagyová chtěla 

oznámit odchod z funkce vrchní ředitelky kabinetu. Řekl, že tento záměr musel být 

vyšetřovatelům z odposlechů jasný, a že byl důvodem ke spuštění červnové policejní 

akce. Státní zástupci dle něj začali systematicky odstřelovat politiky kvůli existenci 

společenské poptávky.
271

 

28. srpna prezident Zeman podepsal rozhodnutí o rozpuštění Poslanecké 

sněmovny. 

                                                                                                                                               
nemůže dále pokračovat v pozici vrchní ředitelky Sekce kabinetu předsedy vlády. Viz „Tiskové 
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269

 „Nečas: Nagyovou jsem na ně nasadil“ In: Lidovky.cz  [online] [24. 6. 2013].  Dostupné z 
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 „S Nagyovou mám pevný vztah a stojím za ní.“ In: Idnes.cz [online] [13. 7. 2013].  Dostupné z: 
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21. září se na zámku Mcely oženil P. Nečas s J. Nagyovou poté, co se v srpnu 

rozvedl se svou předchozí manželkou Radkou.
272

 

 

2014 

14. května vyňalo VSZ v Olomouci případ údajného zneužití Vojenského 

zpravodajství ke sledování exmanželky Petra Nečase, tak aby mohlo podat v této větvi 

korupční kauzy obžalobu.
273

 

22. května zveřejňuje MfD intimní části odposlechu mezi Nagyovou a 

Nečasem.
274

  

23. května vydává ÚOOÚ prohlášení, ve kterém média varuje před 

pokračováním zveřejňování informací soukromého charakteru, jejichž zdrojem jsou 

odposlechy provedené v rámci probíhajících trestních řízení.
275

 

6. června podalo VSZ v Olomouci obžalobu na Janu Nagyovou pro přečin 

zneužití pravomoci úřední osoby formou organizátorství, spočívající v zneužití 

Vojenského zpravodajství ke sledování premiérovy tehdejší manželky Radky.
276

 

12. června podal senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL), na základě rozhodnutí 

senátního podvýboru pro lidská práva, trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli 

úniku odposlechů z kauzy Nagyová. Zveřejňování odposlechů podle něj narušuje 

hladký průběh vyšetřování a poškozuje obviněné a jejich rodinné příslušníky a zároveň 

oslabuje důvěru občanů v orgány činné v trestním řízení.
277

 

27. června OS pro Prahu 1 ve zrychleném řízení uznal Nagyovou vinnou a 

formou trestního příkazu jí udělil roční podmínečný trest s odkladem na čtyři roky a 
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čtyřletý zákaz působit ve státní správě. Proti rozhodnutí podala Nagyová odpor a případ 

byl tak přikázán k projednání v hlavním líčení.
278

 

30. července uděluje ÚOOÚ vydavatelství Mafra, za porušení zákazu zveřejnění 

osobních údajů, pocházejících z odposlechů mezi Nagyovou a Nečasem, pokutu 240 tis. 

Kč.
279

 

26. září zamítá předseda ÚOOÚ Igor Němec rozklad vydavatelství Mafra proti 

udělené sankci.
280

 

20. listopadu, tj. 521 dní od pádu Nečasovy vlády, je u OS pro Prahu 1 zahájeno 

hlavní soudní líčení ve věci údajného zneužití Vojenského zpravodajství.
281

  Vychází 

knižní rozhovor Nečas Jany Nagyové.
282

 

 

2015 

12. ledna Nagyová u soudu uvádí, že chtěla akcí chránit Nečasovu rodinu, 

protože se k ní dostaly informace, že se jeho manželka dostala pod vliv jehovistů. 

Obžalovaní zpravodajci její verzi před soudem potvrdili a upřesnili, že akce nebyla 

sledováním, ale obrannou operací, při které prověřovali podezření týkající se rodiny 

premiéra.
283
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13. dubna premiérova exmanželka Radka u soudu vypověděla, že o žádné 

hrozbě nebyla informována, žádného sledování si nevšimla a odmítla také své spojení 

s jehovisty.
284

  

15. dubna Nečas u soudu uvedl, že k žádné nezákonné činnosti ani sledování 

nedošlo.
285

 

29. května zprostil OS pro Prahu 1 Janu Nagyovou i ostatní obžalované viny ze 

zneužití vojenské tajné služby ke sledování manželky premiéra. „Skutky uvedené v 

obžalobě nejsou trestným činem,“ odůvodnila verdikt soudkyně Helena Králová. Státní 

zástupce se na místě odvolal, a případ tak projedná MS v Praze.
286

 

 

 

 

 

Metodika 

K posouzení, zda v případu Nagygate převážil veřejný zájem nad ochranou 

soukromí, jsem vycházel z přepisů odposlechů, které publikovala v květnu 2014 Mladá 

fronta Dnes. Vzhledem k složitosti celé kauzy se v této práci věnuji pouze lince 

Nagyová – Nečas. Právě ta, dle mého mínění, nejlépe ilustruje problematiku kolize 

svobody projevu a ochrany soukromí. 

Mladá fronta Dnes (MfD) začala vycházet 1. září 1990 a postupně se stala 

nejčtenějším „seriózním“ deníkem v Česku.
 287

 Jisté renomé si získala zásluhou svého 

týmu reportérů v čele s Jaroslavem Kmentou, Jiřím Kubíkem a Sabinou Slonkovou. Ti 

stáli například za zveřejněním tzv. Kubiceho zprávy a přetiskli také mnohé odposlechy 

(např. Romana Janouška a Pavla Béma).  
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Vydavatelem novin je mediální skupina Mafra, která se v červnu 2013 stala 

součástí holdingu Agrofert. Průměrný prodaný náklad MfD (pondělí-sobota) byl ve 

sledovaném období 171 761 výtisků.
288

 Šéfredaktorkou byla Sabina Slonková.  V době 

zveřejnění odposlechů byla redakce MfD vázána Etickým kodexem novinářů mediální 

skupiny MAFRA.
289

  

Pro svůj výzkum jsem prošel všechna tištěná vydání MfD od 26. dubna 2014, tj. 

od doby, kdy MfD zveřejnila rozhovor s vrchním státním zástupcem Ivo Ištvanem o 

dokončení obžaloby na Janu Nagyovou do 22. května, tj. do dne, kdy MfD zveřejnila 

intimní části odposlechu mezi Nagyovou a Nečasem. Dále jsem prošel také články, 

které ke kauze souběžně vycházely na Idnes.cz. Pro ilustraci, jaký prostor tištěná MfD 

kauze věnovala, uvádím, že za sledované období vyšlo na téma Nagyová - Nečas 

celkem 33 článků, z toho 10x na přední straně.
290

 Toto číslo by ovšem bylo nepochybně 

vyšší, nebýt souběžně pořádaného MS v hokeji a volbám do EP. 

Jako vždy v případě odposlechů, novináři drželi přísnou ochranu zdroje, 

nicméně na rozdíl od fotbalových odposlechů, kde publikované přepisy zůstaly 

zpravidla nepodepsané, zde je zaštituje jméno reportérů Tomáše Syrovátky a Adély 

Paclíkové. 

Při analýze jsem vycházel z třístupňového testu, tak jako ho pro posuzování 

kolize svobody projevu a ochrany soukromí, navrhl Jiří Herczeg.
291

 

 

 

 

 

1. Sledovaný účel zveřejnění (kritérium veřejného zájmu) 

 

„Určitě je veřejným zájmem, aby se veřejnost dozvěděla, jakým způsobem se obsazují 

vysoké funkce. Ale rozhodně není veřejným zájmem, jak si dva partneři říkají 

zdrobnělinami.“
292 

 

Igor Němec, předseda ÚOOÚ 
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 Dle auditu ABC ČR za období květen 2014. 
289

 Dostupný z: 

https://tistena.mfdnes.cz/sites/default/files/obrazky/u42/mf_dnes/eticky_kodex_mafra_2014.pdf 
290

 Dle databáze Newton Media. 
291

 Herczeg, Jiří: Média a trestní řízení, Leges 2013, s. 11. 
292

 „Intimní odposlechy Nagyové a Nečase: pokuta pro MF DNES“ In: Echo24.cz [online] [15. 8. 2014].  

Dostupné z: http://echo24.cz/a/wQdtz/intimni-odposlechy-nagyove-a-necase-pokuta-pro-mf-dnes  

https://tistena.mfdnes.cz/sites/default/files/obrazky/u42/mf_dnes/eticky_kodex_mafra_2014.pdf
http://echo24.cz/a/wQdtz/intimni-odposlechy-nagyove-a-necase-pokuta-pro-mf-dnes
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Redakce MfD považovala odposlechy mezi Nagyovou a Nečasem za věc 

veřejného zájmu
293

, tedy kvalifikovanou pro zveřejnění:  To, o čem si lidé dlouho povídali 

(…) že jsme státem kmotrů (…) přisátých na politiky a že je policie na tyto lidi krátká, žalobci 

často slepí a soudci pomalí, to byly evergreeny, které se bez důkazů člověku už ani nechtělo 

poslouchat a komentovat. (…) Dnes jsme konfrontováni se zjištěním vyšetřovatelů v případu 

Nagyová, který to, co bylo dosud obecné, ukazuje v naprosto konkrétní podobě,“ vysvětloval 

ředitel redakce Jiří Kubík.
294

 

I já jsem přesvědčen, že o existenci veřejného zájmu na informace z kauzy 

Nagygate nemůže být pochyb. Připomeňme, že šlo o větev rozsáhlé policejní akce, která 

vyústila v pád vlády. Eskalovalo tak dlouhodobé „veřejné podezření“ na klientelistické 

vazby mezi podnikateli a vrcholnými politiky. Ve chvíli, kdy se tedy do redakce MfD 

dostaly důkazy (odposlechy) svědčící o vlivech působících na předsedu vlády, resp. 

o nátlaku na jeho osobu ze strany šéfky jeho sekretariátu, bylo legitimní takové 

informace zveřejnit. Případným čekáním na došetření kauzy policejními orgány, by 

média zcela rezignovala na svoji klíčovou úlohu – otevírání otázek veřejného zájmu, 

respektive kontrolu výkonu státní moci.  V napjaté společenské atmosféře vyvolané 

dramatickým policejním zásahem, očekávala veřejnost od médií průběžné informace a 

analýzy. Omezit se v takové situaci pouze na publikaci informací uvolněných orgány 

činnými v trestním řízení, by čtenáře zcela jistě neuspokojilo a vyvolalo v nich legitimní 

otázky o svobodě (a kvalitě) tuzemských médií.  

To, že kauza Nagygate byla věcí veřejného zájmu, vyplývá i z judikatury ÚS, 

podle které jsou věcí veřejnou: „veškeré agendy státních institucí, jakož i činnost osob 

působících ve veřejném životě (…).
295

 Těžko si lze v Česku představit (snad s výjimkou 

prezidenta), osobu více „veřejnou“ než jakou je předseda vlády. Stejně tak funkce 

vrchní ředitelky premiérova sekretariátu dělá z její držitelky osobu veřejně činnou.  

Také podle ESLP jsou transparentnost politického života a informace o myšlenkách a 

                                                 
293

Etický kodex mediální skupiny Mafra pojem „veřejný zájem“ vůbec nezmiňuje. Dokument, který je 

součástí pracovní smlouvy, stanovuje novinářům pouze obecná pravidla poskytovat čtenářům pravdivé, 

přesné a nezkreslené informace, povinnost chránit svůj zdroj a každý článek, jehož zveřejnění může být 

spojeno s rizikem žaloby konzultovat se šéfredaktorem.  Viz Etický kodex novinářů mediální skupiny 

MAFRA. Dostupný z: 

https://tistena.mfdnes.cz/sites/default/files/obrazky/u42/mf_dnes/eticky_kodex_mafra_2014.pdf 
294

 Kubík, Jiří: „Nagyová, Nečas a poza pantáty“  In: Idnes.cz [online] [22. 5. 2014] Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/komentar-o-nagyove-a-necasovi-dj9-

/domaci.aspx?c=A140522_2066761_domaci_jw  
295

 nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 11. 2005, I. ÚS 453/03 

https://tistena.mfdnes.cz/sites/default/files/obrazky/u42/mf_dnes/eticky_kodex_mafra_2014.pdf
http://zpravy.idnes.cz/komentar-o-nagyove-a-necasovi-dj9-/domaci.aspx?c=A140522_2066761_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/komentar-o-nagyove-a-necasovi-dj9-/domaci.aspx?c=A140522_2066761_domaci_jw
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názorech politických lídrů otázkami veřejného zájmu už svoji povahou. Při kritice 

veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami navíc platí presumpce, že 

jde o kritiku ústavně konformní.
296

  

V rozhodnutí, kterým byla vydavatelství Mafra udělena za zveřejnění 

odposlechů pokuta, pak existenci veřejného zájmu připustil také ÚOOÚ: „celá kauza je 

nepochybně předmětem veřejného zájmu a stejně tak je ve veřejném zájmu, aby byla společnost 

seznámena s okolnostmi trestné činnosti veřejně činných osob, která má závažný 

celospolečenský dopad, i s jinou činností spojenou s uplatňováním (ať už formální či 

neformální) moci vyplývající z jejich postavení, kde je taktéž celospolečenský zájem na tom, aby 

bylo zjevné, jakým způsobem je organizovaná a hierarchizovaná.“
297 Veřejný zájem byl pro 

ÚOOÚ též polehčující okolností při rozhodování o výši sankce.
298 

  

Prvním bodem testu – kritériem veřejného zájmu – redakce MfD tedy prošla 

úspěšně.  

 

 

 

 

2. Způsob zveřejnění  

V druhém kroku testu proporcionality se dostáváme k problematice způsobu 

zveřejnění odposlechů, za nějž bylo vydavatelství Mafra pokutováno ÚOOÚ. 

Východiskem nám proto budou argumenty obou stran, zejména pak ty, jež jsou 

zaznamenány v předmětném rozhodnutí ÚOOÚ z července 2014.
299

  

Mafra (MfD) na svoji obranu uvedla, že s odposlechy pracovala vždy jako se 

„speciálním zdrojem informací“, vždy ověřovala, zda nejde o podvrh, oslovovala 

dotčené osoby s žádostí o vyjádření k jejich obsahu a při zveřejnění pečlivě vážila, zda 

je zveřejnění příslušných informací ve veřejném zájmu. Informace, které tímto testem 

neprošly, MfD nezveřejnila. Závěrem redakční debaty bylo, že publikace intimních částí 

                                                 
296

 nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 11. 2005, I. ÚS 453/03 
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 Rozhodnutí ÚOOÚ z 30. 7. 2014, čj. UOOU-05185/14-13, s. 9. Dostupné z 

https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14538 
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 „Ve vztahu k okolnostem, za nichž bylo protiprávní jednání spácháno, přihlédl ÚOOÚ k tomu, že se ve 

svém celku jedná o kauzu, která byla s ohledem na svůj charakter, účastníky i následky široce 

medializovaná a byla a stále je předmětem celospolečenského zájmu.“
 
 Viz Rozhodnutí ÚOOÚ z 30. 7. 

2014, čj. UOOU-05185/14-13, s. 11. Dostupné z 

https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14538 
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 Rozhodnutí ÚOOÚ z 30. 7. 2014, čj. UOOU-05185/14-13. Dostupné z 

https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14538 
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hovoru Nagyové s Nečasem je nezbytná k pochopení toho, jak se propojoval jejich 

soukromý vztah s rozhodováním o státních záležitostech.
300

  

Ohniskem sporu byly přepisy telefonní komunikace z února 2013 (publikované 

v  květnu 2014), ze kterých je zjevný nátlak Nagyové na předsedu vlády při obsazování 

vrcholných funkcí ve státní správě. Ve vydání z 22. 5. 2014, ve kterém byly odposlechy 

zveřejněny poprvé, je ještě před samotnými přepisy uvedeno následující Nečasovo 

stanovisko: „Vzhledem k souvislostem byste odposlechy neměli vůbec používat jako 

hodnověrný zdroj informací. Mně a mé manželce nezbývá nic jiného než podstupovat osobní 

dehonestaci na základě smyšlených obvinění a čekat na řádný soud.“
301

   

Ve zveřejněné komunikaci se Nagyová snaží Nečasovi vnutit na post předsedy 

NKÚ Ondreje Páleníka, bývalého šéfa Vojenského zpravodajství. Ten na příkaz 

Nagyové nechal již dříve sledovat Nečasovu manželku Radku. Nečas však Nagyové 

odporuje a snaží se jí vysvětlit, že na obsazení NKÚ nemá vliv. Mezi milenci proto 

dojde k roztržce. Níže následuje ukázka ze stylizovaného přepisu, tak jak vyšla v MfD: 

4. února 2013 

00:04 "Nagyová se ptá, proč jí to neřekl dřív. Nečas říká, že si nechtěl připouštět 

pracovní problémy. Ptá se, proč ho Nagyová žene do prohrané bitvy a motá do toho záležitosti 

soukromého života, že už nejde do dalších válek, sebevražedných, zničujících. Nečas se ptá, 

jestli je pro ně Páleník tak důležitý. Nagyová odpovídá, že si myslí, že ano, strategicky ano. 

Nagyová dále nadává Nečasovi, že se s ní neradí a mění rozhodnutí."  

00:28 "Nečas říká, že se musí společně domluvit, jak okamžitě skončit v práci, aby jim 

to nenarušilo vztah. Nečas hovoří o okamžitém opuštění funkce. Dále říká, že mu vůbec nezáleží 

na tom, kdo bude šéfem NKÚ a že nechce být ani minutu v nesouladu s Nagyovou.“
302

 

                                                 
300 „Pořád se mluví o jakémsi zásahu do soukromí (…) ale to, že se do odposlechů míchají i vzkazy a 

důvěrná oslovení to je jen důsledek toho, že si utajovaný vztah s vládními záležitostmi promíchal sám 

premiér Nečas“, prohlásil ředitel MfD Jiří Kubík.  Viz „Je zveřejňování odposlechů ve veřejném zájmu. 

Duel E. Taberyho (Respekt) vs. J. Kubík (MfD)“ In: Dvtv.cz [online] [29. 5. 2014] Dostupné z 

http://video.aktualne.cz/dvtv/duel-je-zverejnovani-odposlechu-ve-verejnem-

zajmu/r~71b41198e74f11e3be660025900fea04/  
301

 „Prostě to tak uděláš! Jak Nagyová řídila Nečase“ In: MfD, 22. 5. 2014, s. 1.   
302

 Z přepisů je zjevná Nečasova submisivní role („Měl jsem ti hned věcně argumentovat (…) Ty jsi na mě 

ale začala hned křičet.“), kontrastující s tlakem Nagyové („Nemám na to čas. Spoustu jsem ho utratila 

s tebou. Myslela jsem, že už jsi opustil tu maloměstskou pózu pantáty (…). Nečas proto rozvíjí i úvahy o 

tom, že se postu premiéra pro lásku k Nagyové vzdá. („Má snad práce vláčet pořád náš život? (…) Zítra 

to zabalím. Nějaký NKÚ má určovat náš život? To tedy ne.“)  Viz „Nagyová nadává, Nagyová vyčítá, 

Nagyová křičí, zapsali policisté“ In: MfD, 22. 5. 2014, s. 2. Dostupné také z: http://idnes.cz/cELhv  

http://video.aktualne.cz/dvtv/duel-je-zverejnovani-odposlechu-ve-verejnem-zajmu/r~71b41198e74f11e3be660025900fea04/
http://video.aktualne.cz/dvtv/duel-je-zverejnovani-odposlechu-ve-verejnem-zajmu/r~71b41198e74f11e3be660025900fea04/
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V přepisech se pak na několika místech objevuje intimní oslovení
303

, kterým 

Nečas Nagyovou častoval. Právě jeho zveřejnění vyvolalo značnou kontroverzi a pro 

ÚOOÚ představovalo „hrubý zásah“ do soukromí.  Domnívám se, že toto oslovení 

nebylo pro veřejnost nezbytně nutné znát, nicméně přiměřeně dokreslovalo vztah, který 

spolu Nečas a Nagyová měli. V žádném případě pak nemohlo snížit důstojnost těchto 

osob. Z mého pohledu se jedná o klasický mediální faul, který je legitimní, pokud je 

jeho cílem rozproudění veřejné diskuze.
304

 Zároveň je nutno poznamenat, že o deset let 

dříve přešel Úřad publikaci obdobně intimního „titulování“ mezi otcem (rozhodčím) a 

jeho dcerou bez povšimnutí (Viz „Ivánku, kamaráde“).   

Doplňme, že tlak Nagyové na Nečase (i vzhledem k mechanismu jmenování
305

) 

byl neúspěšný, když se novým předsedou NKÚ stal v březnu 2013 Miloslav Kala. Nic 

to ovšem nemění na alarmujícím faktu, že ačkoliv si neudržitelnost svého mileneckého 

poměru a funkce premiéra uvědomoval přinejmenším od února 2013, odhodlal se Nečas 

k podání demise až o čtyři měsíce později! 

ÚOOÚ ve svém rozhodnutí předeslal, že důvěrnost komunikace je důležitou 

dimenzí práva na soukromí a náleží i osobám veřejně činným: „neboť opak by vedl 

k tomu, že pro odposlech veřejně činných osob by policie vůbec nepotřebovala soudní povolení 

(…) takový závěr je zjevně absurdní a v právním státě neakceptovatelný.
 306

  Z již zmíněné 

judikatury ovšem rovněž vyplývá, že kritika veřejně činných osob je přípustná a v 

demokratické společnosti žádoucí, a to až to doby, kdy dojde k publikaci zcela zjevných 

nepravd či informací, které zasahují lidskou důstojnost.
307

  

Dále pak Úřad odmítl, že by odposlechy publikované v MfD sloužily veřejnému 

zájmu: „Ačkoliv z pohledu čtenáře „bulvárních“ novin lze některé z přetištěných rozhovorů 

označit nepochybně za zajímavé (…) to z nich ještě nečiní informaci veřejného zájmu (…) 

předmětné odposlechy nelze v žádném případě označit za hovory čistě politické, současně 
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 „Janulko, lásko“ 
304

 Viz Jersild proti Dánsku, rozsudek ESLP ze dne 23.9 1994, stížnost č. 15890/89, série A č. 298. 
305

 Prezidenta NKÚ jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny prezident republiky na 9 let, aniž by 

k platnosti rozhodnutí o jmenování bylo zapotřebí kontrasignace předsedou nebo jím pověřeným členem 

vlády. Viz čl. 97 odst. 2 a čl. 62 písm. j Ústavy.  
306

 Rozhodnutí ÚOOÚ z 26. 9. 2014, čj. UOOU-05185/14-20, s. 6. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14539 
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 nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 2. 2000, I. ÚS 156/99; nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 5. 

2012, II. ÚS 171/12 
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nevypovídají ani nic zásadního o údajné trestné činnosti Nagyové (…) 
308 Takovýto závěr 

ovšem lze, i na základě výše přiložené ukázky, ale i dalších článků, které v MfD vyšly, 

zpochybnit. Zveřejněné odposlechy se vždy týkaly politiky a je pouze shodou okolností, 

že se do nich významně „pletly“ i osobní vztahy. 

ÚOOÚ kritizoval též formu, kterou MfD pro zveřejnění odposlechů použila: 

„V mnoha případech by přitom bylo dostačující zveřejnit informace bez toho, aby jim byl dodán 

dehonestující charakter (…) vyplývající např. z formy, jakou byly zveřejněny – tj. přesným 

přepisem pořízených odposlechů. (…) je snad ve veřejném zájmu vědět, že existuje osoba, která 

má zásadní vliv na politické rozhodování premiéra ČR, nicméně neexistuje veřejný zájem na 

tom, aby se veřejnost seznámila s konkrétním a detailním záznamem obsahu jejich textových 

zpráv či rozhovorů.“
309 Zde už se ovšem správní orgán pasoval do role arbitra dobrého 

vkusu a přitom rozvinul teorii, která by ve svém důsledku znamenala zásah do ediční 

svobody, jež dává médiím právo rozhodovat o způsobu, jakým budou informace 

prezentovat. Jinými slovy: nemusí se nám líbit, jak provokativně dané médium píše, ale 

pokud tak otevírá, byť nepříjemná a kontroverzní společenská témata (v dobré víře a při 

respektování důstojnosti daných osob), pak to musíme v demokratické společnosti 

akceptovat.
310
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 Rozhodnutí ÚOOÚ z 26. 9. 2014, čj. UOOU-05185/14-20, s. 6. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14539 
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 Rozhodnutí ÚOOÚ z 30. 7. 2014, čj. UOOU-05185/14-13, s. 9. Dostupné z 

https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14538 
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 Viz Jersild proti Dánsku, rozsudek ESLP ze dne 23.9 1994, stížnost č. 15890/89, série A č. 298. 

https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14539
https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14538


83 

 

3. Účinky zveřejnění 

 
„Máme tu řadu pozitivních příkladů, kdy se nějaké odposlechy zveřejnily a byla to jediná cesta, 

jak se dostaly na světlo důležité informace ve veřejném zájmu. (…) To si myslím, že je natolik 

cenné že by v omezování toho měli být zákonodárci mnohem zdrženlivější. (…)“
311 

 

 

Josef Baxa, předseda NSS 

 

 

 
 

„Já když si zhlédnu všechny informace, které ve sdělovacích prostředcích proběhly, tak si 

osobně myslím, že řada z nich žádnému veřejnému zájmu nesvědčila.“
312

  

 

Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze 

 

 

 

Odposlechy mezi Nagyovou a Nečasem byly zveřejněny v květnu 2014 a jejich 

únik je ze strany VSZ v Olomouci dáván do přímé souvislosti s jejich zpřístupněním 

obhajobě.
313

 K jejich publikaci tedy došlo až téměř po roce od pádu Nečasovy vlády, 

respektive až po skončení policejního vyšetřování, nicméně ještě před tím, než byly 

použity v řízení před soudem. 

Zatímco na veřejnosti byly hovory premiéra a šéfky jeho sekretariátu vnímány 

jako realizace práva na informace („máme právo vědět, jak to v naší zemi chodí“) a  

potvrzení toho, že jsme „státem kmotrů, politických podnikatelů a vyděračů přisátých 

na politiky“, novinářská obec zůstala po jejich publikaci mimořádně polarizována.
314

 To 

bylo poměrně překvapivé vzhledem k faktu, že ke zveřejnění odposlechů už v minulosti 

přistoupila téměř všechna tuzemská média. Paradoxně tak více nežli premiérovo  

selhání, vyvolalo zveřejnění jeho odposlechů diskuzi o tom, za jakých okolností mají 

novináři právo přepisy publikovat. 

                                                 
311

 „Je čas bojovat“ In: Respekt.cz [online] [23. 3. 2009].  Dostupné z:  http://respekt.ihned.cz/c1-
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312

 „Bradáčová: Jsem proti zveřejňování odposlechů“ In: Dvtv.cz [online] [28. 5. 2014] Dostupné z 
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pospisil/r~14bd8640f08711e3a2e0002590604f2e/r~d6b9b91ae68e11e3bbbd002590604f2e/  
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 Viz „Únik odposlechů Janouška řeší inspekce, tvrdí žalobce“ In: Echo24.cz “ [online] [24. 4. 2014].   
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 Kubík, Jiří: „Nagyová, Nečas a poza pantáty“  In: Idnes.cz [online] [22. 5. 2014] Dostupné z: 
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Nejkritičtěji se na adresu kolegů z MfD vyjádřil redaktor Echo24.cz Ondřej 

Štindl:  

„Ze zveřejňování odposlechů se stalo něco na způsob náhražkové spravedlnosti: budete 

veřejně znemožněni a zesměšněni, když nejde se na vás dostat jinak. Odposlech konverzací 

Nečas-Nagyová tuhle funkci už, myslím, neplní. Oba je čeká soud, museli – po právu – opustit 

veřejné funkce. Ta kombinace voyeurství a okázalého pobouření, která publikaci jejich 

intimních věcí provází, působí dojmem místy až znechucujícím. Aspoň víme, jak to tam nahoře 

chodí... Chodí to tam úplně stejně jako dole. Někomu nový vztah důkladně popletl hlavu, až z 

toho dělal věci, jež dělat neměl a právem na to doplatil.  

(…) Bývalý premiér a ti, kdo novinám agilně předávají přepisy jeho také intimních 

rozhovorů, sdílejí jednu charakteristiku: vysokou schopnost popření. První odmítal vzít na 

vědomí (…) že mu osobní život přerostl přes hlavu, že se z jeho premiérství stala fraška. Druzí 

jsou schopní přesvědčit sami sebe, že jednají v zájmu nějakého ideálu, jsou silami dobra. Nečas 

dnes nemá žádnou moc, ti druzí ano a před sebou perspektivu jejího dalšího růstu. Třeba se jim 

těch ušlechtilých cílů podaří dosáhnout (…) politická reprezentace se stane zodpovědnější a 

podobně. Moc tomu ale nevěřím. A i kdyby, taková cena by za to byla nepřijatelná a zemi do 

budoucna poškozující víc než eskapády všelijakých kmotrů.“
315

  

Ke kritice se připojil také šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery: 

 
„Zveřejnění komunikace mezi Nečasem a Nagyovou mi přijde za hranou, protože to 

nerozšiřuje znalost toho, jak celý systém fungoval (…)U odposlechů nikdy nebudeme znát plnou 

realitu toho, co se odehrávalo před ním a po něm (…)  nebyl po tom druhý telefon, kde Nečas 

mohl říct Nagyové teď jsem si uvědomil, že tady se mnou lomcuješ a to si nezvykej? (…).“
316  

Na tyto výtky obratem reagoval ředitel redakce MfD Jiří Kubík: 

„Nečas říká, že se stal obětí nemístného vpádu do soukromí (…) Nevzešel však mnohem 

větší problém z toho, že tajil své soukromí, a stal se tak jeho rukojmím?  (…) V tom Nečas 

totálně selhal. I když v roce 2010 nastupoval do funkce premiéra s čistým štítem a velkým 

                                                 
315

 Štindl, Ondřej: „Seriál ze Strakovky a jeho pobavení diváci“ In: Echo24.cz [online] [22. 5. 2014] 

Dostupné z: http://echo24.cz/a/wKfKC/serial-ze-strakovky-a-jeho-pobaveni-divaci  
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očekáváním voličů, nezvládl to. (…) Zatímco se Nečase na soukromí nikdo neptal, jeho milenka 

Nagyová nad ním vládla pevnou rukou.  

(…) Ano, je zvláštní zabývat se hovory ze soukromí. Ale není načase si pod vlivem této 

kauzy otevřeně říct, že politikovo soukromí se musí do značné míry stát věcí veřejnou? Je to jak 

v jeho zájmu, aby ho nikdo nevydíral a netlačil ke zdi, tak v zájmu nás všech. Abychom se už 

příště nestali rukojmími neukojených ambicí nějaké další bezskrupulózní osoby. Jedna Nagyová 

stačila.“
317

 

Za zdánlivě věcnou polemikou se ze strany českých novinářů skrývá také notná 

dávka pokrytectví a možná i špatného svědomí. Psal se květen 2010, když Jiří 

Paroubek, v předvolebním rozhlasovém duelu, sdělil Nečasovi s arogancí sobě vlastní: 

„Pane Nečasi, jestli chcete být osobní, tak vy jako známý lovec sekretářek, který jste přeplatil 

svoji osobní sekretářku ze státních peněz, byste měl mlčet.“
318

 Komentátor HN Jindřich Šídlo 

dnes zpětně přiznává, že novináři o nemanželském vztahu premiéra věděli najisto už 

dávno před tím, než došlo k zatčení Nagyové, ale rozhodli se ho „nechat být“. 

Tuzemská média, která jsou podle Šídla převážně pravicová, vymyslela 

Nečasovi přezdívku „pan Čistý“ a nešla po jeho kabinetu ani zdaleka tak tvrdě jako 

proti levicové vládě Jiřího Paroubka.
319 

Intenzita s jakou novináři „analyzovali“ 

nemanželský vztah Paroubka s „pouhou“ překladatelkou, pak byla v naprostém 

kontrastu s mlčením kolem Nečasových pletek s „mocnou“ vládní úřednicí. To vše 

svědčí o rozdílném metru, který média na politiky aplikovala.
320

 „Pokud se Paroubek 

cítil ze strany nás novinářů ukřivděný, měl k tomu o mnoho více důvodů než Nečas“, 

dodává Šídlo.
321

 

Krátce po zveřejnění odposlechů začal případ prošetřovat ÚOOÚ. 30. července 

2014 pak vydal rozhodnutí, kterým uložil vydavatelství Mafra za zveřejnění intimní 

komunikace mezi Nagyovou a Nečasem pokutu ve výši 240 tis. Kč (z maximální 5 mil. 

sazby).
322

 Došlo tak k vůbec prvnímu uložení sankce za zveřejnění odposlechů v 

                                                 
317
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české historii. O názoru ÚOOÚ na věc přitom bylo jasno už na začátku července 

z vystoupení jeho předsedy Igora Němce, který v pořadu Interview ČT24 zdůraznil, že 

zveřejnění toho, jak si říkají intimně dva partneři, není veřejným zájmem a novináři za 

to musí nést odpovědnost.
323

 Nestrannost Igora Němce pak byla ze strany Mafry 

zpochybňována kvůli jeho dlouholetému členství v ODS.
324

 

Vydavatelství Mafra podalo proti rozhodnutí ÚOOÚ správní žalobu. Městský 

soud v Praze o ní ovšem v době psaní této práce ještě nerozhodl.
325

 

 

 

Závěrem citujme klíčovou pasáž, kterým ÚOOÚ odůvodňuje legitimitu zásahu 

do svobody projevu MfD: „stát v některých fázích trestního řízení nemá možnost, jak 

zachovat důvěrnost informací, které souvisí (…) s provedením odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu nebo z něj pocházejících, neboť je povinen seznámit s těmito 

informacemi i osoby stojící mimo orgány činné v trestním řízení. Je tedy zjevné, že tímto 

okamžikem ztrácí nad takovými informacemi svou výhradní kontrolu a nezbývá mu, než chránit 

soukromí osob, které bylo v důsledku provádění odposlechu dotčeno, před dalšími zásahy 

prostřednictvím §8c trestního řádu  (…) Toto ustanovení je přitom nejen legitimním cílem státu, 

ale i nezbytným zásahem do práva na svobodu projevu.“
326

 Taková konstrukce není 

nelogická, nicméně stojí v přímém rozporu s judikaturou ESLP, z které vyplývá, že stát 

nemůže přenášet odpovědnost za únik informací na novináře (viz Odposlech a 

judikatura).
327

 

Na základě výše uvedeného se domnívám, že rozhodnutí ÚOOÚ, podle kterého 

bylo zveřejnění odposlechů mezi Nagyovou a Nečas nepřiměřeným zásahem do jejich 

soukromí, chybí průkazné argumenty. Kromě jednotlivostí, jako bylo již zmíněné 

intimní oslovení, postupovali novináři, dle mého názoru, přiměřené okolnostem a 

postavení osob, o kterých informovali.  
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Závěr 
 

„Good tests kill flawed theories; we remain alive to guess again.“ 

 

Karl Popper 
 

 

 

Jak už jsem naznačil v hypotéze, měl jsem před psaním práce silný pocit, že 

česká média na počátku 21. století podlehla metodě anti-investigativní žurnalistiky 

spočívající zejména v publikaci obskurních odposlechů. Tento můj dojem pramenil 

z jejich četby, při níž jsem se přistihl, jak zažívám příjemné pocity voyeurství, nicméně 

i soucitu s ostouzenými.  Zdálo se mi, že k jejich zveřejňování přistupují média až příliš 

ochotně a ignorují, že svoboda projevu s sebou nese i odpovědnost. Většina veřejnosti 

ovšem žurnalisty za tyto mediální popravy oslavovala. Společenský kredit novinářů a 

krátkodobě i prodej novin (odposlechy zpravidla rozkouskujeme do celotýdenního 

seriálu) vzrostl. Vždyť, kdo by si nechtěl přečíst nebo poslechnout, jak to v tomto státu 

opravdu chodí? Ale co když je takových „uší“ třeba 10 milionů? A jakým způsobem to 

změní život mediálně odsouzených ještě před tím, než o jejich vině případně začne 

rozhodovat soud?  

Odposlechy jsou svůdné, protože po jejich přečtení máme dojem, že známe 

tajemství a podstatu věcí. Je pak velmi snadné státi se soudcem a odsuzovat. Pravdou 

ovšem je, že do mobilu občas žvaní  většina z nás, a že každý telefonát představuje 

pouze malou výseč z mnohem komplikovanější reality. Snažit se za pomoci několika 

telefonních skečů popsat na ploše novinového článku mezilidské vztahy, které se 

formují po řadu let, je pouze čirou bulvární spekulací. V některých případech, jako je 

korupce, ovšem mohou být odposlechy klíčovým důkazem a jejich zveřejnění (a dání do 

souvislostí) vhodným prostředkem k rozpoutání celospolečenské debaty.  

Analýzou dvou vybraných kauz jsem se proto v hlavní části práce snažil najít 

hranici mezi dobrou novinářskou praxí, kdy bylo zveřejnění odposlechů (i přes nutné 

zásahy do soukromí) legitimní a ve veřejném zájmu, a naopak dokázat, že v jiném 

případě se média vrhla na snadnou kořist a jejich neuváženou publikací hrubě zasáhla 

do soukromí a práva na spravedlivý proces dotčených osob.  
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Je evidentní, že na konci každého bádání nebude nový vynález nebo lék a ve 

společenských vědách ani převratná teorie či geniální poučka. I já proto na tomto místě 

přiznávám, že moje práce nepřinesla na oltář vědy nic definitivního, ale pomohla mi 

uvědomit si, že moje premisa byla chybná.  Česká média jsou sice plná infotainmentu a 

zpravodajské pěny dní, které už od sebe prakticky nelze oddělit, nicméně stále existují 

momenty, kdy se v nich probudí instinkty psa-ochranáře. Tak tomu nakonec bylo 

v obou případech, které jsem sledoval, tedy jak u fotbalových odposlechů (kde jsem 

dobrou praxi předpokládal), tak v aféře Nagygate (kde jsem původně zastával názor, že 

mediální hon na premiéra a jeho milenku byl za hranou). 

K úniku odposlechů do médií dochází v Česku od začátku 21. století pravidelně 

a přepokládám, že tomu tak bude i nadále. Konstatuji, že jejich publikace je ve 

výjimečných případech veřejného zájmu přípustná, ovšem zásadní otázka spočívá, 

v jaké formě je ještě legitimní. Domnívám se, že by se žurnalisté měli vyvarovat 

zveřejňování útržkovitých přepisů plných jinotajů a vulgarit, i přestože si tím přidělají 

práci a možná také přijdou o část čtenářů. Na místo toho by se pak měli zaměřit na 

důkladnou rešerši a kontextualizaci informací z odposlechů v rámci celé sledované 

kauzy. Dále se ztotožňují s názorem ESLP, že novináře nelze za publikaci odposlechů 

sankcionovat, neboť by tak už v zárodku mohlo dojít k popření debaty o otázkách 

veřejného zájmu a je odpovědností státu, aby učinil taková opatření, aby k únikům 

informací z trestních spisů nedocházelo. Nepopírám však, že stát nemůže v určitých 

fázích trestního řízení garantovat, že k úniku nedojde, a pak tedy zůstává pouze na 

svědomí obhajoby a novinářů, jak situaci vyhodnotí.  

Názory na popsanou problematiku se mezi politiky, advokáty ale i novináři 

různí, a proto bude i v každém dalším případu rozhodující až případné stanovisko 

soudu, který by měl za použití testu proporcionality zjistit, zda svoboda projevu a právo 

na informace převážily nad ochranou soukromí. Do budoucna sehrají v tomto kontextu 

hlavní roli, jednak stále agresivnější praktiky médií, jednak stále rapidnější (a často 

dobrovolná) invaze technologií do našich životů.  
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Shrnutí 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval problematikou zveřejňování policejních 

odposlechů ve sdělovacích prostředcích. Diplomová práce je rozdělena do čtyřech částí. 

V první části jsem se zaměřil na roli masmédii v dnešní společnosti a jejich vliv na 

demokracii a politiku z pohledu mediální teorie. Jelikož odposlechy považuji za jeden 

z nejkřiklavějších projevů „zezábavňování“ zpravodajství, obšírně jsem popsal také 

problematiku mediálního infotainmentu.  

V druhé části práce jsem se zaměřil na média z pohledu práva. Popsal jsem 

současný stav mediální legislativy i oborové samoregulace. Vymezil jsem základní 

pojmy a definoval postavení novináře. Za pomoci testu proporcionalitu jsem nastínil, 

jak soudy postupují v případě kolize práv na svobodu projevu a informace na straně 

jedné a ochranou soukromí a práva na spravedlivý proces na straně druhé. Pro lepší 

pochopení problematiky jsem hojně citoval z judikatury Ústavního soudu i Evropského 

soudu pro lidská práva.  

V třetí části jsem analyzoval rozličné aspekty odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu prováděné Policií České republiky podle trestního řádu. 

Vedle legislativy jsem si všímal i praktických stránek celého procesu nakládání 

s odposlechy. Zamýšlel jsem se také nad možnostmi, jak zabránit jejich vynášení 

z trestních spisů. 

V závěrečné, nejoriginálnější, části práce, jsem analyzoval dvě kauzy, v nichž 

došlo ke zveřejnění odposlechů, bez souhlasu dotčených osob, ještě v průběhu trestního 

řízení. Jako první studie mi posloužila korupční aféra ve fotbale, jež se v roce 2004 stala 

vůbec prvním tuzemským případem masivního zveřejnění odposlechů. Podkladem pro 

druhou studii mi byly milostné patálie premiéra Petra Nečase, pro něž se vžila mediální 

zkratka „Nagygate“. V obou případech jsem vycházel primárně ze zveřejněných 

materiálů, které jsem podrobil testu proporcionality, konfrontoval je s judikaturou a 

v neposlední řadě také s vlastními úvahami. 
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Summary 

The focus of my thesis is the issue of publishing police wiretaps in mass media. 

The work is divided into four parts.  

The first part deals with the role of mass media in today’s society and its 

influence on politics and democracy. All of which from a media studies point of view. It 

also focuses on infotainment as I consider publishing wiretaps as one of the most 

significant manifestation of this growing trend. 

The second part explores mass media from a legal point of view. It describes the 

current state of media legislation and self-regulation. Basic terminology and the rights 

and responsibilities of journalists are defined in the chapter. Using the test of 

proportionality, it explains how courts decide when the freedom of expression and the 

right to privacy collide. Decisions of the Czech Constitutional Court and the European 

Court of Human Rights are frequently cited in the work for a better understading of the 

issue. 

The third part is an analysis of various aspects of police wiretapping pursuant to 

the Criminal Procedure Code. Apart from legislation, it describes the practical aspects 

of wiretaps handling. File leak prevention is also discussed in the chapter. 

The fourth, yet the most original, part of the thesis is an analysis of two cases 

where wiretaps were published without consent during the criminal proceedings. The 

first study is based on a corruption scandal in Czech football that was revealed back in 

2004, becoming the first case of massive wiretap leak to the media. The source for  the 

second study was a love affair of prime minister Petr Nečas, sometimes referred to as 

the Nagygate. In both studies, published materials were confronted with the test of 

proportionality, as well as with judicial decisions and my personal opinions. 
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