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I. Odpovědnost za obsah tisku de lege lata 
 

Problematiku periodického tisku upravuje zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(TiskZ).1  
Vydávat periodický tisk mohou jak fyzické, tak právnické osoby. Podle zákona je vydavatelem fyzická 

osoba nebo právnická osoba, která vydává periodický tisk.2 Pojem vydávání zákon definuje jako činnost 
vydavatele, při které na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření 

periodického tisku.3 Ve vztahu k problematice odpovědnosti zákon v § 4 uvádí, že „za obsah periodického 
tisku odpovídá vydavatel“. 

Pokud jde o novináře, není v současném právním řádu ČR nikde zakotven či definován pojem novinář či 
žurnalista. Stejně tak neexistuje speciální právní úprava týkající se jejich postavení a odpovědnosti. Podobně 
nenajdeme v právním řádu úpravu postavení šéfredaktora, redakční rady či odpovědného redaktora.  

Předchozí tiskový zákon4 upravoval postavení jak vydavatele, tak šéfredaktora a redakční rady. Podle § 
10–12 tiskového zákona z roku 1966 ve znění významné novely provedené zákonem č. 86/1990 Sb.,5 platil 
systém odpovědnosti, podle kterého za periodický tisk odpovídal vydavatel, za ostatní hromadné informační 
prostředky příslušná organizace, na niž se vztahovala všechna další ustanovení platná pro vydavatele (§ 10 
odst. 1). 

Zákon též stanovil, že z pověření vydavatele řídí hromadný informační prostředek šéfredaktor. Dále se na 
řízení hromadného informačního prostředku mohla podílet redakční rada. Rozsah její účasti na řízení 
hromadného informačního prostředku, její odpovědnost, způsob jmenování a odvolávání jejích členů 
stanovil vydavatel (§ 10 odst. 2). 

Pokud byl vydavatelem stanoven šéfredaktor, odpovídal vydavateli za obsah jednotlivého vydání 
hromadného informačního prostředku, zejména pak za to, aby obsahem hromadného informačního 
prostředku nebyly porušeny zákonem chráněné zájmy společnosti, občanů a organizací (§ 10 odst. 3). 

Zákon dále stanovil, že plní-li u některých hromadných informačních prostředků úkoly šéfredaktora 
zástupce šéfredaktora, vedoucí redaktor nebo předseda redakční rady, vztahují se na ně všechna ustanovení 
platná pro šéfredaktora (§ 10 odst. 4). 

Odpovědnost autorů informací vyplývající z platných předpisů zůstávala přitom nedotčena (§ 10 odst. 5). 
Zákon též v § 11 hovořil o způsobilosti, ale žádná kritéria či podmínky nestanovil, když pouze uváděl, že 

šéfredaktorem nebo redaktorem může být ten, kdo je k tomu občansky a odborně způsobilý. 
Šéfredaktor a ostatní redaktoři požívali podle § 12 při výkonu své činnosti ochrany podle platných 

předpisů proti všem formám nátlaku směřujícího k maření jejich činnosti. 
Současný tiskový zákon o šéfredaktorovi, redaktorech ani redakční radě nehovoří. Ačkoli vymezení 

odpovědnosti v předchozím tiskovém zákoně bylo poměrně vágní a mnoho inspirace v něm nenajdeme, 
současná stručná úprava není řešením o moc vhodnějším. Absence jakékoli právní úpravy týkající se 



postavení šéfredaktora či odpovědného redaktora a jeho vztahu k vydavateli se jeví jako úprava 
nedostačující.  

Konstrukce odpovědnosti vydavatele za obsah tisku v současném tiskovém zákoně by měla s sebou 
logicky nést i zásadní rozhodování o obsahu příslušného tisku. V praxi je však často situace poněkud 
odlišná. Větu z vládního návrhu tiskového zákona, že „vydavatel odpovídá za obsah periodického tisku“, 
která je dnes součástí platného tiskového zákona, komentoval ještě před přijetím zákona Syndikát novinářů 
ČR slovy: „Věta, která má k praxi velmi daleko. Vydavatelem je zpravidla akciová společnost nebo 
společnost s ručením omezeným, totiž jakýsi kolektivní vlastník, který nemá a ani nemůže mít z technické 
podstaty tvorby a výroby novin a časopisů konkrétní vliv na obsah periodika. U deníku je to zcela 

vyloučeno. Obsah určuje šéfredaktor a zpravidla redaktor, novinář.“6 
Pokud určitý subjekt odpovídá za obsah tisku, musí mít na tento obsah vliv. Bylo by zcela nelogickou 

konstrukcí, kdyby vydavatel odpovídal za něco, co nemůže ovlivnit. Konstrukce tiskového zákona tak dává 
vydavateli naprostou volnost v tom, co bude příslušný tisk obsahovat. Vydavateli tedy podle tiskového 
zákona nic nebrání v tom, aby určoval, jaký typ zpráv bude publikován, jaké konkrétní zprávy mohou vyjít a 
jaké nikoli, zda bude příslušné periodikum nakloněno některému z názorových či politických proudů, 
ekonomické či finanční skupině, konkrétní firmě nebo osobě apod. Jinou věcí je, do jaké míry toto 
vydavatelé v praxi činí a zda je to vždy technicky možné. 

Platí-li v praxi teze výše zmíněná, že obsah určují šéfredaktor a redaktoři, pak dochází k určitému 
paradoxu, kdy zatímco tiskový zákon činí odpovědným za obsah tisku vydavatele, tento obsah určuje někdo 
jiný. Vzájemný vztah těchto subjektů však tiskový zákon nijak neupravuje.  

Pokud se bude naopak vydavatel snažit zasahovat do obsahové stránky tisku, bude to řada redakcí 
považovat za nežádoucí zásah do jejich novinářské práce. Možnou autocenzuru vydavatele však nelze 
považovat za cenzuru v ústavněprávním slova smyslu, která je zakázána čl. 17 odst. 3 Listiny základních 
práv a svobod. Autocenzura podle V. Knappa zahrnuje jak sebeomezení jednotlivce v tom, co hodlá psát či 
říkat, tak i „neuveřejnění článku v novinách či v časopisu, a to jak článku externího, tak interního autora, 
požadavek nakladatele na úpravu rukopisu knihy, kterou hodlá vydat, redakční úpravu rukopisu článku, 

není-li v rozporu s autorským zákonem, atd.“.7 
Z uvedených skutečností vyplývá potřeba zakotvit do zákona opět postavení šéfredaktora a stanovit mu 

navíc konkrétní míru práv a povinností vůči vydavateli. Šéfredaktor by za plnění svých povinností 
odpovídal vydavateli, ale zároveň by před ním byl i v určité míře chráněn. (V případě vydavatelů – 
fyzických osob může být vydavatel zároveň šéfredaktorem, a problémy vzájemných vztahů zde tak 
nenastanou.) Povinnosti šéfredaktora by měly zahrnovat – obecně řečeno – dodržování pravidel profesní 
etiky. Např. podle Syndikátu novinářů by se měly týkat „zachování objektivnosti a vyváženosti 

zpravodajství“.8  
Zájmy a cíle vlastníků sdělovacích prostředků a novinářů bývají často odlišné a do jisté míry ve 

vzájemném rozporu9 a v tomto smyslu by určitá ochrana novinářů před vydavateli byla žádoucí změnou. 
Evropský soud pro lidská práva poskytuje tisku a novinářům značnou míru ochrany jejich svobody projevu 
zejména s odkazem na kontrolní úlohu médií ve vztahu ke státní moci a na úlohu novinářů jako „hlídacích 

psů demokracie“.10 Podmínkou takovéto míry ochrany je ovšem plnění té úlohy, kterou tisk v 
demokratické společnosti má, tj. objektivně, nestranně, vyváženě a v souladu s novinářskou etikou přinášet 
zprávy a komentáře zejména o věcech veřejného zájmu.  

Pro splnění tohoto úkolu je však důležité ochránit novináře před možným nátlakem nejen ze strany státu 
či státních orgánů, ale i ze strany samotných vydavatelů. Určit přesnou hranici práv vydavatele a 
šéfredaktora (resp. novinářů) je však značně delikátní záležitost. Je však zřejmě nutné začít o této potřebě 
hovořit. Určitá ochrana nezávislosti a objektivity novinářské práce (s uznáním toho, že absolutní nezávislost 



či objektivita je nereálná) před vlastníky médií je totiž zřejmě žádoucí. Inspirativní mohou být např. i 
některá ustanovení někdejšího vládního návrhu zákona o hromadných sdělovacích prostředcích z roku 1992 
(srov. dále). 
 
II. Zákaz vydávání tisku  
 

Dalším problémem souvisejícím s odpovědností vydavatelů a novinářů je možnost jejich trestního 
postihu za obsah tisku. Trestně stíhána může být pouze fyzická osoba, a to jak vydavatel, tak novinář, pokud 
naplní svým jednáním všechny znaky skutkové podstaty konkrétního verbálního trestného činu, přičemž 
trestem může být i zákaz činnosti (u vydavatelů půjde tedy o zákaz vydavatelské činnosti). Možné stíhání 
novinářů či vydavatelů za řadu jiných trestných činů nesouvisejících s obsahem tisku je již zcela jiným 
problémem. 

Vzhledem k tomu, že většina vydavatelů je právnickou osobou, kterou nelze v ČR trestně stíhat, a tedy 
ani trestně sankcionovat, přišla v roce 1999 vláda s návrhem na zakotvení zvláštní formy odpovědnosti 
vydavatelů za obsah periodického tisku, která byla spojena s možností dočasně soudně zakázat vydávání či 

šíření tisku. Tato úprava byla zakotvena v § 6 a § 21 vládního návrhu tiskového zákona z roku 1999.11  
V § 6 byly vedle zakotvení odpovědnosti vydavatele za obsah tisku uvedeny též konkrétní obsahové 

limity, které se podobaly formulacím některých skutkových podstat verbálních trestných činů.12 V 
návaznosti na to potom § 21 odst. 1 stanovil, že poruší-li vydavatel povinnost stanovenou v § 6 odst. 2, 
může se každý domáhat toho, aby soud uložil vydavateli povinnost zaplatit státu zadostiučinění ve výši od 
100 000 Kč do 3 000 000 Kč. Podle odst. 2 mělo platit, že poruší-li vydavatel, jemuž byla pravomocně 
uložena povinnost zaplatit státu zadostiučinění, do 3 let od právní moci takového rozhodnutí povinnost 
stanovenou v § 6 odst. 2 opětovně, může se každý domáhat toho, aby soud rozhodl o dočasném zákazu 
vydávat anebo v České republice veřejně šířit periodický tisk, jímž byla povinnost porušena, na dobu až 1 
roku. 

Výši zadostiučinění, popř. dobu dočasného zákazu, měl určovat soud s přihlédnutím k závažnosti 
porušení povinnosti a k okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo, mohl přitom překročit návrh a 
přisoudit vyšší zadostiučinění nebo stanovit delší dobu dočasného zákazu, než byla navrhována. 

Problematické v této úpravě bylo zejména to, že požadavky na obsah tisku v § 6 byly obdobné 
formulacím již stávajících skutkových podstat některých trestných činů a odsouzení vydavatele k poskytnutí 
zadostiučinění státu bylo obsahově obdobné peněžitému trestu. Jak připomněl J. Boguszak, „v posuzovaném 

ustanovení se termínu ‚zadostiučinění‘ používá neadekvátně … Jde vlastně o peněžitý trest“.13 Ačkoli se 
tedy fakticky příslušné „zadostiučinění“ podobalo trestní sankci, řízení mělo probíhat jako civilní řízení 
podle občanského soudního řádu. 

Navíc vzhledem k tomu, že navrhovatelem mohl být kdokoli („každý“), byla by do právního řádu 
zavedena tzv. actio popularis, která by bezesporu mohla hrozit zahlcením soudů zcela zbytečnými a 
nekompetentními návrhy. Např. podle V. Nerudové nebyla actio popularis vhodným řešením, neboť „hrozí 
na straně jedné nečinnost (oprávněn je každý, povinen nikdo) a na druhé straně dalekosáhlé možnosti 

zneužití takového ustanovení pro konkurenční boj či odvetu“.14 
V případě trestního stíhání za obdobné delikty je státní zástupce (popř. orgán policie) určitým „filtrem“, 

který zajistí, že nedůvodná trestní oznámení se před soud vůbec nedostanou; zároveň je však v souladu s 
principem oficiality povinen stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. 

Jak již bylo předesláno, vzhledem k tomu, že formálně by šlo o civilní, nikoli trestní proces, mohly být 
předmětem žaloby i právnické osoby. Tato navrhovaná úprava se do výsledné verze tiskového zákona 



nedostala a v současném znění zákona najdeme z citovaných ustanovení vládní předlohy pouze obecné 
zakotvení odpovědnosti vydavatele za obsah tisku.  

K možnosti zakotvit zákaz vydávání určité tiskoviny lze dodat, že je třeba odlišovat zákaz publikování 
konkrétního obsahu (článku, statě, knihy apod.) na straně jedné a zákaz vycházení určitého periodika na 
straně druhé.  

Zatímco v prvním případě může být zabráněno publikaci konkrétního obsahu pro jeho potencionální 
nebezpečí (např. soud zakáže zveřejnit publikaci článku obsahující informace ohrožující bezpečnost státu), v 
druhém případě je bráněno vycházení určitého periodika jako forma sankce za předchozí porušování 
zákonů. Zákaz vydávání určitého periodika tedy znemožňuje jeho vycházení a priori, aniž by byl znám 
obsah; jde tedy o presumpci nebezpečnosti či protiprávnosti obsahu, který ještě nebyl vyhotoven.  

Ačkoli Evropský soud pro lidská práva připouští možnost předběžných omezení,15 je třeba vidět značný 
rozdíl mezi na straně jedné preventivním zákazem publikovat konkrétní obsah, kdy soudy mohou na základě 
posouzení tohoto obsahu zjistit, zda je daný zákaz, a tedy zásah do svobody projevu opravdu „nezbytný v 

demokratické společnosti“,16 a na straně druhé zákazem vydávat určité periodikum jako formu sankce, kdy 
z povahy věci nemůže být známa potenciální nebezpečnost jejího budoucího obsahu; tu lze pouze s ohledem 
na minulé zkušenosti předvídat. V těchto případech by již naplnění oné nezbytnosti v demokratické 
společnosti mohlo být problematické.  

U tiskovin publikujících protiprávní obsah by proto bylo vhodné upřednostnit postih konkrétních osob 
odpovědných za daný obsah, nikoli obecně zakázat vycházení dané tiskoviny. Pokud jde o porušování 
jiných povinností uvedených v tiskovém zákoně, které se netýkají obsahu, i zde je vhodnější volit postih 
(zpravidla jde o pokuty) fyzické osoby, která za splnění příslušné povinnosti odpovídá.  
 
III. Několik poznámek k trestnímu stíhání fyzických osob jako členů právnických osob – vydavatelů 
 

Vrátíme-li se k trestní odpovědnosti vydavatelů, je zde vhodné připomenout, že ačkoli vydavatelé – 

právnické osoby nemohou být předmětem trestního stíhání,17 mohou být stíháni jejich jednotliví členové, 
jde-li již o fyzické osoby (např. společníci příslušné obchodní společnosti). 

Zde však často může nastat problém dokazování, zda konkrétní fyzická osoba opravdu naplnila svým 
jednáním všechny znaky skutkové podstaty určitého trestného činu. Za rozhodnutím vydavatele – právnické 
osoby publikovat určitý obsah vždy musí stát rozhodnutí konkrétních fyzických osob. Pokud však právnická 
osoba – vydavatel rozhodne o uveřejnění obsahu takového charakteru, že by dané jednání naplňovalo znaky 
objektivní stránky určitého verbálního trestného činu, nelze automaticky dovozovat trestní odpovědnost 
všech fyzických osob – členů právnické osoby jen z titulu členství v dané právnické osobě. U každé fyzické 
osoby musí být prokázáno naplnění všech znaků skutkové podstaty příslušného trestného činu, aby mohla 
být za své jednání trestně odpovědná. 

V této souvislosti je třeba zmínit důležitý právní názor Krajského soudu v Ostravě v souvislosti se 

stíháním spolumajitelů nakladatelství Votobia za vydání knihy Vaříme s konopím.18 Ačkoli v tomto 
případě šlo o publikaci neperiodickou, jsou právní věty z daného rozhodnutí, stejně jako výše naznačené 
úvahy o odpovědnosti členů právnických osob, aplikovatelné v zásadě stejně pro periodický tisk i 

neperiodické publikace.19  
Zmíněné vydavatelství mělo v době vydání knihy formu společnosti s ručením omezeným, kterou tvořili 

tři společníci – fyzické osoby. O vydání publikace měla rozhodnout valná hromada společnosti, kterou 
tvořili uvedení společníci – v daném případě obžalovaní. Bylo zřejmé, že vydavatel (Votobia, s. r. o.) 
rozhodl na valné hromadě o vydání publikace, jejíž obsah podle státního zástupce naplňoval objektivní 
stránku trestného činu šíření toxikomanie. Vzhledem k tomu, že vydavatel jako právnická osoba nemůže být 



trestně postižen, byli obžalováni tři společníci, kteří na valné hromadě hlasovali. Všichni však využili svého 
práva odmítnout vypovídat, a žádné jiné důkazy o hlasování na valné hromadě nebyly k dispozici. Z důkazů 
tedy nebylo možno dovodit, kdo jak hlasoval.  

Okresní soud v Olomouci v dubnu 1997 všechny tři obžalované zprostil obžaloby z důvodu, že skutek, 
pro který jsou stíháni, není trestným činem [§ 226 písm. b) TrŘ]. Soud tedy považoval za prokázané, že se 
všichni obžalovaní dopustili daného skutku, pouze tento skutek nekvalifikoval jako trestný čin. Krajský 
soud v Ostravě však rozhodl, že daný skutek je trestným činem a věc vrátil zpět okresnímu soudu k novému 
projednání a rozhodnutí věci. Podstatné však je, že ohledně dvou obžalovaných rozhodl krajský soud tak, že 
je zprostil obžaloby, ovšem nikoli z důvodu, že skutek, který se stal, není trestným činem, nýbrž z důvodu, 
že nebylo prokázáno, že tento skutek spáchali obžalovaní [§ 226 písm. c) TrŘ]. Třetí obžalovaný, který sám 
podepsal nakladatelskou smlouvu, byl následně okresním soudem v souladu s právním názorem soudu 
vyššího stupně odsouzen.  

V této souvislosti vyslovil Krajský soud v Ostravě (sp. zn. 2 To 461/97) důležitý právní názor, že „trestní 
odpovědnost fyzických osob – členů kolektivního orgánu právnické osoby za rozhodnutí tohoto orgánu, 
které jinak vykazuje znaky objektivní stránky některého trestného činu, přichází v úvahu, jen když je 
zjištěno, že se tito členové skutečně svým jednáním předpokládaným pro přijetí tohoto rozhodnutí 
kolektivního orgánu (např. hlasováním) na něm zaviněně podíleli“. Podle krajského soudu „princip 
kolektivní viny není v našem právním řádu připuštěn a uznáván, a proto je tedy třeba prokazovat naplnění 
znaků dané skutkové podstaty uvedeného trestného činu jednotlivým osobám, tedy obžalovaným. Za této 
důkazní situace, kdy všichni tři obžalovaní využili svého práva a odmítli vypovídat a dále zde chybějí 
doklady týkající se hlasování na valné hromadě v rámci rozhodování o vydání uvedené publikace, ze 
kterých by bylo jednoznačně patrno jednání jednotlivých obžalovaných, je třeba hovořit o důkazní nouzi, 
neboť se nepodařilo prokázat tvrzení obžaloby, jak je výše uvedeno, tedy že všichni tři obžalovaní měli 
společně rozhodnout o přeložení a vydání díla …“.  

Otázkou zůstává, zda v případě, že by bylo známo, jak který ze společníků při rozhodování o vydání 
uvedené knihy hlasoval, by již tímto hlasováním byla naplněna skutková podstata příslušného verbálního 
trestného činu.  

Pokud jde o okamžik spáchání uvedeného verbálního trestného činu, uvádí k výše zmíněnému stanovisku 
krajského soudu kriticky J. Teryngel, že pro vydání publikace je potřeba „podepsat příslušné nakladatelské 
smlouvy, smlouvy s tiskárnou a další. Tyto smlouvy podepsal jeden z obžalovaných, T. K., jehož věc byla 
krajským soudem vrácena okresnímu soudu k novému projednání. Teprve toto jednání obžalovaného bylo 
jednáním, tedy projevem vůle navenek, které skutečně směřovalo k dokonání trestného činu šíření 
toxikomanie tím, že publikace s uvedeným obsahem bude vydána a distribuována širší čtenářské obci“. 
Pokud jde o výše uvedené rozhodnutí vydavatele (právnické osoby) provedené hlasováním členů (fyzických 
osob) uvádí dále, že „…trestní odpovědnost osob, které se hlasování účastnily, lze zpravidla posoudit jen 

jako přípravu nebo účastenství k trestnému činu jiné osoby …“.20 
Toto stanovisko se více blíží i prvorepublikové koncepci vzniku trestní odpovědnosti za trestný čin 

spáchaný tiskem, kdy § 10 TrZ21 uváděl, že „při zločinech, jichž se kdo dopustí tiskopisy, počíná se 
trestnost činu pro spisovatele, překladatele, vydavatele, redaktora a nakladatele … tou dobou, kdy dílo, jež 
se má rozmnožiti, se do tisku odevzdá“. Zde tedy vznikala trestnost činu spáchaného pomocí tiskoviny až 
jejím odevzdáním do tisku, nikoli již rozhodnutím o vydání (které může činit i právnická osoba) či 
podepsáním příslušných smluv (které již musí učinit konkrétní fyzická osoba).  

 
IV. Odpovědnost novinářů ve vztahu k právu na utajení zdroje 
 



De lege lata mohou existovat v případě trestního stíhání za obsah tisku problémy s dohledáním trestně 
odpovědné osoby, resp. s prokázáním naplnění všech znaků skutkové podstaty určitého trestného činu 
konkrétní osobě.  

Může též dojít k situaci, kdy budou odsouzeni nikoli novináři, kteří zveřejní obsah, kterým je naplněna 
skutková podstata verbálního trestného činu, ale osoby, které jim informace poskytly. Většina skutkových 
podstat verbálních trestných činů vyžaduje úmyslné zavinění. Pokud tedy novinář zveřejní nepravdivou 
informaci, aniž ví, že je nepravdivá, nemůže být trestně stíhán za úmyslný trestný čin, neboť úmysl 
předpokládá vědomost o nepravdivosti informace.  

Je jisté, že tato konstrukce zaručuje svobodu tisku a brání novináře před stíháním za možný omyl. Na 
straně druhé se však objevují případy, kdy novináři zanedbají jakékoli ověřování informací či snahu o 
zjištění skutečného stavu věci a zveřejňují informace nepravdivé, které mohou jiné osoby značně poškodit. 
Nejen, že tyto informace mohou poškodit jiné subjekty, ale mohou být nebezpečné i z hlediska veřejné 
bezpečnosti či bezpečnosti státu (šíření poplašné zprávy).  

Pokud tedy novinář jedná při zveřejnění informace bez dostatečné profesionální péče, tedy pouze 
nedbalostně, a zveřejní nepravdivou informaci, čímž naplní objektivní stránku skutkové podstaty úmyslného 
trestného činu, nemůže být za něj stíhán. Může být stíhán ten, kdo mu tyto informace poskytl, pokud svým 
jednáním naplní všechny znaky příslušné skutkové podstaty (včetně subjektivní stránky – zavinění).  

Na tomto místě je třeba připomenout poměrně nový institut, a to právo na utajení zdroje.22 Pokud 
novinář využije práva utajit zdroj informace, nebude možné trestně odpovědný subjekt dohledat.23 Pokud 
nebudou mít k dispozici orgány činné v trestním řízení zdroj informace, bude pro ně obtížné posoudit, zda 
novinář jednal ve vztahu ke zveřejnění informace úmyslně či z nedbalosti. 

Jako konkrétní příklad zde lze zmínit známý případ odsouzení dvou osob za trestný čin pomluvy (§ 206 
TrZ), kterého se tyto osoby dopustily tím, že bulvárnímu deníku poskytly nepravdivé informace o hercích J. 
Abrhámovi a L. Šafránkové. Vzhledem k tomu, že pro stíhání za trestný čin pomluvy je nezbytný úmysl, 
nebyli novináři postiženi, neboť údajně věřili informacím, které jim jejich zdroje poskytly. U informátorů již 
soud úmyslné zavinění prokázal a za pomluvu je odsoudil. Zcela zásadní nedbalost na straně novinářů, kteří 
zveřejnili neověřené (a jak se ukázalo lživé) informace, tak zůstala nepotrestána. Pokud by však novináři 
využili svého práva neuvést zdroj informací, byla by situace ještě složitější a zřejmě by nebyl potrestán 
nikdo. Novináři by se hájili tím, že informace získali z důvěryhodných zdrojů, a jednali tak v dobré víře. To 
by však soud nemohl prověřit, neboť novináři by tyto zdroje neuvedli. Soud však nemůže dovodit úmysl 
novinářů jen z toho, že nechtějí odtajnit zdroj, na což mají nejen zákonné, ale i ústavní právo dle čl. 10 
Evropské úmluvy (rozhodnutí ESLP Goodwin v. Velká Británie).  

Z práva na utajení zdroje sice existuje výjimka, neboť jím není dotčena povinnost nenadržovat pachateli 

trestného činu (§ 166 TrZ), ovšem ani tato výjimka mnoho neřeší.24 Jednak není zřejmé, zda lze pouhé 
odmítnutí odtajnit zdroj informace považovat ze strany novináře za pomáhání pachateli v úmyslu umožnit 
mu, aby unikl trestnímu stíhání. K tomu totiž zřejmě úmysl novináře směřovat nebude. Druhým zcela 
zásadním problémem však je, že pokud nevíme, kdo je zdrojem oné právně problematické informace ani za 
jakých okolností ji novináři poskytl, nemůžeme tedy ani vědět, zda je daná osoba pachatelem verbálního 
trestného činu, neboť nebude možné zjistit, zda jednala úmyslně či v nedbalosti (i informátor mohl 
informace poskytovat v dobré víře v to, že jsou pravdivé). Pokud nevíme, zda informátor mohl být 
pachatelem trestného činu, pak nelze na straně novináře hovořit o nadržování pachateli trestného činu, a tím 
pádem nelze aplikovat výjimku z práva utajit zdroj. 

Vzniká tak poměrně bezvýchodná situace v dohledání osoby odpovědné za určitý verbální trestný čin 
spáchaný obsahem tisku.  
 



V. Závěr – náměty de lege ferenda  
 

Na základě výše uvedeného lze formulovat možné závěry a náměty z hlediska budoucí právní úpravy.  

V prvé řadě by bylo žádoucí zakotvit do právního řádu institut šéfredaktora či odpovědného redaktora,25 
v návaznosti na to potom vymezit základní vztah mezi šéfredaktorem či odpovědným redaktorem na straně 
jedné a vydavatelem na straně druhé. Zejména zajistit šéfredaktorovi či odpovědnému redaktorovi, popř. i 
jednotlivým redaktorům jistou míru autonomie a ochrany před vydavatelem, který není podle dnešní právní 
úpravy nijak limitován v zásazích do obsahu tisku. Stejně tak je možné chránit jednotlivé redaktory před 
nátlakem nejen vydavatele, ale i šéfredaktora. 

Zmiňovaný vládní návrh zákona o hromadných sdělovacích prostředcích z roku 1992 v § 5 uváděl, že 
„redaktor hromadného sdělovacího prostředku má právo odmítnout požadavek provozovatele nebo 
šéfredaktora vytvořit komentář nebo stanovisko, které by bylo svým obsahem v rozporu s jeho 
náboženským vyznáním, svědomím nebo politickým přesvědčením. Technické a redakční zpracování 
takového sdělení však odmítnout nemůže“. Pro uplatnění tohoto práva mu podle odst. 2 nesměla být 
způsobena újma na jiných právech. Podle § 6 odst. 1 potom „příspěvek redaktora nebo přispěvatele 
hromadného sdělovacího prostředku určený k uveřejnění, jehož obsah byl redakčně upraven tak, že se 
změnil jeho původní smysl“, bylo možno uveřejnit jen s jejich souhlasem.  

Za obsah tisku dnes dle tiskového zákona odpovídá pouze vydavatel. Není proto nijak vyloučeno ani 
omezeno, aby do obsahu tisku libovolně zasahoval.  

S výše uvedeným souvisí i jiné pojetí odpovědnosti za obsah tisku. Pokud by byli novináři jistým 
způsobem autonomní ve vztahu k vydavateli, měli by též sami za obsah tisku odpovídat, resp. měl by 
odpovídat určený redaktor. Jeví se proto žádoucí, aby byla právně zakotvena již naznačená funkce 
odpovědného redaktora (či odpovědného zástupce tisku), přičemž těch by mohlo být i více (srov. 
historickou úpravu níže). Tímto odpovědným redaktorem by mohl být přímo šéfredaktor. Jde jen o otázku 
terminologickou. Funkce odpovědného redaktora má význam zejména v souvislosti s možným trestním či 
správním postihem za obsah tisku. 

Pokud jde o trestní odpovědnost za činy spáchané obsahem tisku, neexistuje v dnešní době specifická 
trestní (hmotněprávní ani procesněprávní) úprava, která by zvláštnosti této formy verbálních deliktů 
zohledňovala. Jediným hmotněprávním zohledněním spáchání trestného činu obsahem tisku je zpřísnění 
sankce, neboť řada kvalifikovaných skutkových podstat verbálních trestných činů zakotvuje přísnější postih, 
pokud je čin spáchán „tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným 

obdobně účinným způsobem“.26 

V prvorepublikové úpravě mělo trestní stíhání urážek na cti27 spáchané obsahem tiskopisu řadu specifik 
odlišných od obecné úpravy. Odchylky byly vymezeny zákonem č. 124/1924 Sb. z. a n., o změně 
příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek 

na cti. Trestní odpovědnost byla podle tohoto zákona omezena následujícím způsobem:28 z osob, které 
spolupůsobily při redakci, vydání, tisku nebo obvyklém rozšiřování tiskopisu, bylo možno stíhat, nešlo-li o 
původce, pouze: 
– u periodických tiskovin odpovědného redaktora (ne tedy tiskaře ani distributora), 
– u neperiodických tiskovin nakladatele (vydavatele) a není-li znám, tiskaře (jeho odpovědného zástupce), 

ovšem pouze pod podmínkou, že může být původce nebo alespoň jeden z nich ihned stíhán a postaven 
před tuzemský soud. 
Za původce byl považován ten, kdo proto, aby urážlivá zpráva byla uveřejněna tiskem a) zprávu sepsal, 

b) v tom obsahu, jak byla uveřejněna, ji objednal, c) nejsa redaktorem periodického tiskopisu, uveřejnění v 

tomto tiskopisu nařídil, d) dal informace v takové zprávě použité, pokud zpráva souhlasí s informací.29 



Odpovědný redaktor mohl být ustanoven pouze pro určitou část periodického tiskopisu, přičemž potom 
nesl odpovědnost pouze za tento příslušný oddíl (tzv. zvláštní odpovědný redaktor). V tomto případě potom 

neodpovídal tzv. hlavní odpovědný redaktor, který jinak odpovídal za obsah celého vydání.30  
Jako sankci pro odpovědného redaktora zákon zakotvoval v některých případech i ztrátu způsobilosti být 

odpovědným redaktorem na určitou dobu.31 
Zákon upravoval též odpovědnost za přestupek, „když (odpovědnému redaktorovi) nelze trestný čin 

spáchaný obsahem tiskopisu podle ustanovení trestních zákonů přičítati, zanedbal však takové pozornosti, 

při jejímž povinném užití nebyla by zpráva pojata do tiskopisu“.32  
Tím se dostáváme k jisté formě odpovědnosti za nedbalostní jednání ve vztahu k obsahu tisku. V tomto 

lze zřejmě spatřovat řešení výše naznačeného problému s právem na utajení zdroje a z něho plynoucí 
nemožnosti dohledat pachatele úmyslného verbálního trestného činu. 

Nyní se začínají objevovat úvahy o možném znovuzakotvení nějaké formy odpovědnosti za tiskovou 
nedbalost, která by měla zajistit větší míru odpovědnosti novinářů, resp. šéfredaktorů či odpovědných 
redaktorů při výběru a zejména ověřování informací. Jak uvedl v roce 1999 J. Boguszak při komentování 
vládního návrhu tiskového zákona zakotvujícího zvláštní formu odpovědnosti vydavatelů (srov. výše), „jako 
standardní způsob řešení se nabízí uzákonit skutkovou podstatu trestného činu nazývaného tisková 
nedbalost“, přičemž J. Boguszak se kloní k tomu, aby tato forma trestní odpovědnosti nezahrnovala 

nevědomou nedbalost,33 neboť „odpovědnost i za nevědomou nedbalost by prakticky vyžadovala od 
redakce např. důkladně preventivně ověřovat pravdivost všemožných údajů …“, což by znamenalo „určitou 
potíž zvláště pro denní tisk, který potřebuje pohotově reagovat na události, o nichž informace rychle 

zastarávají“.34 Při trestnosti pouze za vědomou nedbalost35 by tak byl trestně postižen šéfredaktor (či 
odpovědný redaktor), pokud věděl, že uveřejněním informace může porušit nebo ohrozit zájem chráněný 
trestním zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí.  

Vyloučení postihu za nevědomou nedbalost36 se jeví jako vhodné i s ohledem na právní názor 
Ústavního soudu, který v souvislosti se sporem na ochranu osobnosti konstatoval, že „je nutno respektovat 
určitá specifika běžného periodického tisku, určeného pro informování nejširší veřejnosti (na rozdíl např. od 
publikací odborných), který v určitých případech musí – především s ohledem na rozsah jednotlivých 
příspěvků a čtenářský zájem – přistupovat k určitým zjednodušením, a nelze bez dalšího tvrdit, že každé 
zjednodušení (či zkreslení) musí nutně vést k zásahu do osobnostních práv dotčených osob. Lze tedy stěží 
trvat na naprosté přesnosti skutkových tvrzení a klást tak na novináře – ve svých důsledcích – nesplnitelné 

nároky. Významné proto musí vždy být to, aby celkové vyznění určité informace odpovídalo pravdě.“37  
Je tedy třeba vždy zvažovat zájem na přesném a pravdivém informování a tedy i na ochraně práv třetích 

osob či veřejného zájmu na straně jedné a zároveň zájem na rychlém a aktuálním informování o veřejném 
dění, které s sebou může nést i riziko omylu a nepřesnosti. Ani jeden z těchto zájmů však nelze naplnit 
maximálně a vždy se budou střetávat. Proto i určitá přísnější forma zakotvení právní odpovědnosti novinářů 
či vydavatele nemůže odradit média od zveřejňování závažných skutečností ze strachu před možným 

pochybením a následnými sankcemi.38 
Trestný čin tiskové nedbalosti byl do trestního zákona v minulosti zakotven novelizací provedenou 

tiskovým zákonem č. 81/1966 Sb. (§ 27), kdy došlo k doplnění § 170a. Tento paragraf byl vypuštěn (jak 

uvedl V. Mikule „možná bez dostatečného uvážení“)39 novelou trestního zákona provedenou zákonem č. 
175/1990 Sb. Ustanovení § 170a znělo: „Šéfredaktor periodického tisku nebo jiného hromadného 
informačního prostředku nebo jeho pověřený zástupce, který při výkonu své funkce z nedbalosti způsobí, že 
obsahem periodického tisku nebo jiného hromadného informačního prostředku byl spáchán trestný čin, bude 



potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo nápravným 
opatřením nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.“  

Ačkoli se nedořešenost odpovědnosti žurnalistů za nedbalé jednání jeví jako problém, není zřejmě 
nezbytné zakotvovat do právního řádu trestný čin tiskové nedbalosti, postačí vymezit v tiskovém zákoně 
odpovědného redaktora a zakotvit přímo do tiskového zákona správní delikt, který by za nedbalé jednání 
příslušného odpovědného redaktora postihl vhodnými sankcemi, tj. zejména pokutou, při závažnějším či 
opakovaném pochybení i zákazem činnosti, resp. odejmutím způsobilosti být odpovědným redaktorem. 
Výše uvedená trestní sankce odnětí svobody se jeví obecně za verbální trestné činy v demokratickém státě 
problematická, tím spíše, pokud jde o nedbalostní jednání. Pokud by však měla být tisková nedbalost 
trestným činem, kloním se k výše uvedené odpovědnosti pouze za nedbalost vědomou.  

K problematice odpovědnosti lze uzavřít, že pokud dáváme novinářům významné právo utajit zdroj 
informace (které samo o sobě je institutem pro garanci svobody projevu žádoucím), což může velice 
znesnadnit posouzení konkrétní míry odpovědnosti samotného novináře (zejména z hlediska subjektivní 
stránky), pak musíme zároveň v právním řádu zajistit, aby existoval subjekt trestně či správně odpovědný za 
možné excesy tisku. Toto by trestný čin tiskové nedbalosti či výše naznačený obdobný přestupek mohl 
zajistit.  

Jinou věcí je potom diskuse, která jednání tisku mají být sankcionována prostředky trestního práva a co 

má být ponecháno právu soukromému.40 Je samozřejmě možná i diskuse o tom, zda mají vůbec existovat 
verbální trestné činy a zda má stát trestně stíhat pouhý slovní projev. V jisté míře bude tento postih nutný 
vždy (alespoň v kontinentální právní kultuře), otázkou k diskusi však může být právě tato nezbytná míra. 
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