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Úvod
Masová média jsou společenským fenoménem, jehož vliv za poslední století zásadně narostl.
Některé aspekty vztahu médií a společnosti jsou poměrně dobře zmapované, jiné jen málo. Vliv
médií na právo a právní regulaci spadá spíše do druhé kategorie.
Tato práce si dává za cíl nastínit některé ze způsobů, kterými média mohou právo, specificky
pak jeho tvorbu, ovlivňovat. Toto bude ukázáno jak obecněji, tak konkrétně – na příkladu procesu
tvorby zákonů v České republice.
Dílčí cíle práce jsou následující: představit právo jako společenský fenomén a otevřený
systém, který se vyvíjí v kontaktu s dalšími společenskými subsystémy; představit jednotlivé fáze
legislativního procesu a subjekty, které legislativní proces mohou ovlivňovat; vymezit některé
koncepty, které podrobněji analyzují vztah médií a společnosti a které mohou být cenné pro
analýzu vlivu médií na tvorbu práva, především pak nastolování agendy a rámcování; podrobně
představit konkrétní případ, při kterém došlo k úspěšnému mediálnímu tlaku na změnu legislativy.
V první kapitole bude právo představeno jako společenský jev, a to pomocí definice
sociologického přístupu k právu a některých konceptů z oblasti právní sociologie. Bude představen
širší pohled na legislativní proces a jeho subjekty – tento přístup k legislativnímu procesu v sobě
zahrnuje i část předcházející projednávání návrhu právního předpisu v zákonodárném orgánu.
Druhá kapitola se bude věnovat masovým médiím – po jejich stručném obecném představení
se bude zabývat klíčovými koncepty představujícími vztah práva a společnosti, především pak
nastolováním agendy a rámcováním.
Následovat bude analýza konkrétního příkladu úspěšného mediálního tlaku na změnu
legislativy. Na příkladu kampaně deníku Blesk, provázející uvedení filmu režisérky Silvie
Dymákové Šmejdi do českých kin, budou ukázány konkrétní techniky, které byly využity pro to,
aby téma filmu rezonovalo ve veřejné agendě a aby se zákonodárci danou problematikou zabývali.
V poslední kapitole práce budou ukázány některé ze způsobů, kterými mohou média tvorbu
práva ovlivňovat. Využity pro to budou závěry vyvozené z předchozích částí práce, poznatky
získané z osobního rozhovoru se zástupkyní zájmové organizace i zahraniční studie.
Vzhledem k interdisciplinárnímu tématu této práce budou využity zdroje jak z oblasti teorie
práva, tak z oblasti mediální teorie. V případě teorie práva bude využito především českých
1

knižních zdrojů, u mediální teorie budou využity i některé zahraniční knihy a akademické práce –
u některých konceptů představujících vliv médií na společnost česká literatura chybí, nebo v ní
není dané téma představeno příliš podrobně. V posledních dvou praktičtějších kapitolách budou
využity i poznatky z osobních rozhovorů, které autorce pomohly lépe pochopit motivace subjektů
vykonávajících mediální vliv a způsob jejich práce s médii. Zároveň budou využita data z malého
mediálního průzkumu, který autorka uskutečnila pomocí vyhledávání v mediálním archivu Newton
Media. Budou také představeny některé relevantní zahraniční průzkumy vlivu médií na právo.
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1. Právo a společnost
Právo je produkt společnosti. V následující kapitole bude představen sociologický přístup
k právu, který tuto tezi rozvíjí a který bude sloužit jako jedno ze základních východisek pro tuto
práci. Následně budou představeny některé stěžejní pojmy – právní regulace, tvorba práva
a legislativní proces. Legislativní proces bude představen v širším významu tohoto pojmu, který
kromě podrobně upraveného postupu od podání návrhu zákona až po jeho přijetí zkoumá i stádia,
jež tomuto procesu předcházejí. Tato stádia jsou důležitá nejen pro podobu přijímaných zákonů,
ale i pro určení, jaké problematiky budou vůbec právně řešeny. Cílem této kapitoly není legislativní
proces dopodrobna popsat ve všech jeho variantách, ale spíše představit, jak teorie práva popisuje
jeho jednotlivá stádia a subjekty, jež tato stádia mohou ovlivňovat.
1.1. Teoretické přístupy k právu
Dle Knappa v právní vědě aktuálně existují tři stěžejní teoretické přístupy k právu. Přístup
přirozenoprávní, přístup pozitivistický a přístup sociologický.1
Přirozenoprávní přístup je postaven na dualismu. Rozlišuje právo platné, tedy právo dané
státem, a právo přirozené. Toto právo existuje nezávisle na státu a teorie o jeho původu se v čase
vyvíjely – teologická koncepce považovala právo za výraz boží vůle, naturalistická koncepce právo
viděla jako produkt přírody, racionalistická koncepce přičítá jeho původ rozumovému poznání.2
Opakem přirozenoprávního přístupu je přístup pozitivistický. Ten je postaven na monismu –
právem jsou ty normy, které uznává a vynucuje stát.3
Sociologický přístup pak nahlíží právo jako produkt společnosti, jako společenský jev.4 Dle
Knappa toto pojetí práva v současném poznání práva převládá5 a bude sloužit i jako základ pro
východiska této práce. „Právo je ve společnosti živý organismus, tzn. že je to otevřený normativní
systém, který je v nepřetržité interakci se společností,“6 shrnuje Knapp a po zevrubné analýze
různých aspektů práva nabízí i co nejsouhrnnější explikaci toho, čím právo je: „Právo je formálně
sdělný společenský normativní a regulativní systém, který je vytvářen nebo uznáván státem

1

KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1., 3. dot. Praha: C.H. Beck, 1995. s. 6. ISBN 80-7179-028-1.
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. s. 207.
ISBN 978-80-7380-454-1.
3
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. op. cit., s. 208.
4
KNAPP, Viktor. Teorie práva. op. cit., s. 6.
5
Ibid, s. 6.
6
Ibid, s. 49.
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k dosažení určitých společenských účelů a k prosazení a ochraně určitých obecných společenských
zájmů a jeho normy jsou vynutitelné státní mocí“7.
Přibáň vztah práva a společnosti podrobně analyzuje. Všímá si, že právo sociální život
ovlivňuje, ale zároveň je i jeho produktem – obsahy právních norem jsou určovány konkrétními
sociálními skutečnostmi, zároveň právní normy sociální struktury utvářejí.8 Přibáň se zabývá přímo
sociologií práva – jako základní rozdíl mezi teorií práva a sociologií práva vidí skutečnost, že teorie
práva se zabývá vnitřními zákonitostmi právního systému, zatímco sociologie práva analyzuje
podmínky existence a fungování tohoto systému a jeho působení na společnost.9 Sociologický
přístup k právu se tedy dá vnímat jako jeden z obecných metodologických přístupů k právnímu
poznání a právu samotnému10, sociologie práva je poté již samostatným vědním oborem, který
vznikl na počátku 20. století a „usiluje o komplexnější porozumění problematice práva v jejích
nejširších sociálních souvislostech“11.
1.2. Právo jako otevřený a uzavřený systém
Přibáň rozvádí existenci dvou paradigmat, která charakterizují vztah práva a dalších částí
společnosti – jsou jimi vnímání práva jako otevřeného, nebo uzavřeného systému. Pokud je právo
chápáno jako otevřený sociální systém, stojí v popředí tohoto chápání otázka příčin existence
a fungování práva. „Vždy se v něm hledá vysvětlení podstaty, struktur a funkcí právního systému
z externích sociálních vlivů a sil.“12 Vliv práva na okolí je odvozován podle toho, jaké funkce
ve společnosti plní – podstata a charakter práva je v případě teorie otevřeného systému odvozována
od sociálních sil stojících za jeho pozadím.13 Toto hledisko bude využito i v této práci, která ve třetí
a čtvrté kapitole představuje média jako jeden ze společenských jevů, jenž právo ovlivňuje.
Kromě tohoto paradigmatu, které vnímá společnost jako otevřený a organický celek, existuje
paradigma uzavřených, autopoietických systémů. Tento přístup souvisí s překotným společenským
vývojem posledních dekád. „Rozpad univerzálního řádu hodnot se na pozadí tohoto vývoje zdá být
definitivní a namísto integrity a stability vystupují do popředí partikulárnost, diferencovanost

7

Ibid, s. 50.
PŘIBÁŇ, Jiří. Sociologie práva: systémově teoretický přístup k modernímu právu. Praha: Sociologické
nakladatelství, 1996. s. 16. ISBN 80-858-5018-4.
9
Ibid, s. 16.
10
KNAPP, Viktor. Teorie práva. op. cit., s. 5.
11
KNAPP, Viktor. Teorie práva. op. cit., s. 18.
12
Ibid, s. 132.
13
Ibid, s. 133.
8
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a temporalita všech oblastí života západní společnosti,“14 říká Přibáň. Toto má za následek, že se
jednotlivé společenské systémy na sobě stávají nezávislými a fungují v rámci svých vlastních
pravidel. S rostoucí mírou komplexity moderních společností roste i míra entropie – vzorce
porozumění společenské realitě přestávají platit. Podstatu jednotlivých systémů tedy nelze
odvozovat od ostatních systémů, ale je potřeba ji hledat uvnitř daného systému.15 Dnešního
častějšího chápání práva jako uzavřeného systému se dotýká i Pavel Maršálek: „Je za ním
zkušenost s tím, že právo málo vychází vstříc společenské objednávce, že se z větší části oddělilo
od morálky a často se utváří samospádem. Svědčí pro to mnohdy i průběh legislativního procesu,
ve kterém nezřídkakdy nejde o správnost přijímaných rozhodnutí, o jejich akceptovatelnost
veřejností, nýbrž jen o to, aby vydávané zákony dostály zájmům předkladatelů a předepsané
proceduře. Jindy se podstatným stává, jak píše J. Kysela, jen ‚hlasování většiny, namnoze přitom
nahodilé a o věci nepříliš informované‘“16. V této práci bude právo nahlíženo jako otevřený
společenský systém – se zřetelem ke skutečnosti, že existují i relevantní teze naznačující opak, jak
bude ukázáno v kapitole 4.3.
1.3. Lidské zájmy jako pramen práva
Dle Maršálka je právo otevřený společenský systém, který se vyvíjí v kontaktu s dalšími
společenskými subsystémy – zejména politikou, ekonomikou a morálkou.17 „Materiálním
pramenem práva je společnost samotná, v užším smyslu jsou jím lidské zájmy. Zájmy jsou složité,
mnohovrstevnaté útvary objektivně-subjektivní povahy, podstatně determinující lidské jednání.
Odvíjejí se od lidských potřeb a mají konfliktní povahu,“18 shrnuje Maršálek. Gerloch pak tezi
o konfliktu lidských zájmů dále rozvíjí. „Právo je normativním výsledkem konfliktů zájmů ve
společnosti. Obsah právních pravidel je určen dočasným výsledkem střetu těchto zájmů. […] Střet
zájmů je hybným zdrojem vývoje práva, je však zároveň právem usměrňován a regulován.“19
Od chvíle, kdy je lidský zájem zformován, až do okamžiku, kdy je zpracován do obecného
pravidla v podobě zákona, vede cesta složitého zprostředkování.20

14 Ibid, s. 134.
15 Ibid, s. 136.
16 MARŠÁLEK, Pavel. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008. s. 109. ISBN 978-80-903786-8-1.
17 Ibid, s. 105.
18 MARŠÁLEK, Pavel. O normativní síle skutečnosti. In: Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské
unie. Praha: ASPI, a. s., 2007. s. 30. ISBN 978-80-7357-287-7.
19
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. op. cit., s. 262.
20
MARŠÁLEK, Pavel. Právo a společnost. op. cit., s. 129.
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1.4. Právní regulace
Regulaci lze nejobecněji popsat jako působení regulujícího systému na systém regulovaný.
Právo je regulující systém působící na společnost.21 Podstatou právní regulace je působení právních
norem na společenské vztahy.22 Jejím předpokladem je znalost předmětu, na který má působit, tedy
společenských vztahů.23 Cíle právní regulace by měly odpovídat objektivním potřebám a obecným
zájmům, brát ohled na současnou realitu a brát v potaz podmínky a okolnosti, za kterých bude daná
právní regulace působit.24 Stanovit žádoucí stav, tedy, co je cílem právní regulace, je úkolem právní
politiky.25
1.5. Legislativní proces
Šín definuje tvorbu práva jako „složitý, poměrně delší proces sociálního utváření právního
formulování a následné socializace právních norem v konkrétních podmínkách života“26. Tvorba
práva je širokým pojmem, který v sobě zahrnuje tvorbu všech právních norem. Konkrétnějším
pojmem je poté legislativa jako tvorba zákonů (v užším významu) nebo právních předpisů obecně
(v širším významu).27 Legislativní proces je proces tvorby právních předpisů – kromě procesu
tvorby zákonů tedy zahrnuje i tvorbu dalších právních předpisů (např. právních předpisů moci
výkonné).28 V této práci bude legislativní proces dále konkretizován na příkladu tvorby zákonů
v České republice.
Legislativní proces bývá v literatuře nahlížen ze dvou hledisek. Knapp rozlišuje legislativní
proces ve smyslu právním a ve smyslu sociálním. Legislativní proces ve smyslu právním
je definován jako „formální a přinejmenším co do svého závěru zpravidla právem upravený, tj.
normalizovaný proces tvorby právní normy, resp. právního předpisu“29. Právní hledisko je pak dále
vnitřně členěno. Hledisko právně technické legislativní proces vnímá jako formální proces tvorby
právní normy – v případě zákona tedy od formálního podání právně relevantního návrhu právního
předpisu do momentu promulgace příslušného zákona. Toto vnímání legislativního procesu je

21

KNAPP, Viktor. Teorie práva. op. cit., s. 40.
ŠÍN, Zbyněk. Tvorba práva: pravidla, metodika, technika. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 37. ISBN 80-7179832-0.
23
KNAPP, Viktor. Teorie práva. op. cit., s. 40.
24
ŠÍN, Zbyněk. Tvorba práva: pravidla, metodika, technika. op. cit., s. 37.
25
Ibid, s. 3.
26
Ibid, s. 4.
27
Ibid, s. 20.
28
Ibid, s. 22.
29
KNAPP, Viktor. Teorie práva. op. cit., s. 109.
22
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potenciálně problematické z hlediska vnějších vlivů, například vlivu médií – tato skutečnost je
ukázána ve čtvrté kapitole této práce. V širším právním smyslu je pak začátek legislativního
procesu určen rozhodnutím o zahájení přípravy právního předpisu. Subjektů, které mohou být
legislativního procesu v tomto pojetí účastny, je více než v případě právně technického hlediska
– může se jednat i o subjekty, které samy zákonodárnou iniciativu nemají.30 Legislativní proces ve
smyslu sociálním pak začíná ještě dříve. Zahrnuje soustavnou analýzu společenských vztahů
a zájmů vyžadujících právní úpravu či formování legislativního záměru. Zároveň je jeho
předmětem i společenské působení právní normy – legislativní proces v tomto pojetí nekončí
přijetím právního předpisu, záleží i na zhodnocení efektivního působení dané právní úpravy.31
Dle Gerlocha je legislativní proces možné vnímat z hlediska pozitivně právního a právně
sociologického. Z hlediska pozitivně právního je legislativní proces formální a právem upravený
proces tvorby právních norem. U právně sociologického hlediska je podstatná analýza
společenských vztahů, která předchází formální proceduře.32
Knapp přisuzuje teorii tvorby práva zájem o proces tvorby právních norem od vzniku
legislativního záměru33 a základní stádia legislativního procesu dělí na tři etapy: zjištění potřeby
právní úpravy; vznik legislativního záměru; a realizace legislativního záměru. Tato poslední fáze
se dále dělí na několik kroků – od vypracování osnovy či zásad právního předpisu až po publikaci
právního předpisu zákonným způsobem.34 Gerloch poté hovoří o: zákonodárné iniciativě;
projednání návrhu zákona; hlasování o návrhu zákona; a promulgaci zákona.35 Šín nabízí obdobné
členění jako Knapp – a toto členění bude použito i pro účely této práce, která ve čtvrté kapitole
představí vliv práva na výše zmíněné tři etapy.
1.5.1. Zjištění potřeby právní úpravy

První dvě etapy procesu tvorby zákonů, tedy zjištění potřeby právní úpravy a vznik
legislativního záměru, nejsou upraveny zákonem – implicitně by náznak této činnosti mohl být
vyčten z §24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen kompetenční zákon), který ve své první
části stanoví, že „[m]inisterstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České
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Ibid, s. 109.
KNAPP, Viktor. Teorie práva. op. cit., s. 110.
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GERLOCH, Aleš. Teorie práva. op. cit., s. 84.
33
KNAPP, Viktor. Teorie práva. op. cit., s. 8.
34
Ibid, s. 110.
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GERLOCH, Aleš. Teorie práva. op. cit., s. 85.
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republiky“36. O první etapě, tedy zjištění právní úpravy, poté nemluví příliš podrobně ani teorie
práva. Zákonodárná iniciativa v širším slova smyslu může být považována za věc sociologického
charakteru spíše než právního37 – ostatně i Knapp stanoví, že teorie tvorby práva se zabývá
obdobím od chvíle vzniku legislativního záměru38.
Šín obecně stanoví, že „základní úloha k určení objektivních potřeb právní regulace
společnosti patří především státním institucím“39 a dodává, že se na tomto procesu mají v závislosti
na úrovni demokracie a politické kultury podílet i jiné instituce – politické strany, společenské
organizace, občanská veřejnost a občané40.
Se samotnými podněty pro tvorbu práva se nejčastěji potýká vláda, která je pro tvorbu zákonů
i nejlépe personálně vybavená. Může dobře přijímat podněty ze správní praxe i judikatury,
na jejichž analýzu má k dispozici odborný aparát. Dalšími nositeli podnětů jsou politické strany
(zde mohou podněty vycházet z volebních programů či koaličních dohod) a organizované zájmy.41
Organizované zájmy lze dělit na skupiny dané narozením a skupiny definované zájmem. Skupiny
definované zájmem se pak dále dělí na ochranářské a agitační. Ochranářskými skupinami jsou
například odbory nebo svazy výrobců – mají jasně identifikovatelné členy, důležité je pro ně
prosadit konkrétní požadavky, často spíše mimo pozornost veřejnosti, a do konzultací se zapojují
už v exekutivě. Skupiny agitační jsou proměnlivé a spojené ideovými či ideologickými zájmy
(ochrana životního prostředí, zákaz trestu smrti), klíčové je pro ně oslovit společnost a dostat na
svou stranu veřejné mínění a působí primárně na masová média a parlament.42
Další teoretické dělení původců motivů začátku prací na přípravě návrhů zákonů hovoří
o „motivech vyplývajících z ústavního pořádku, mezinárodních a evropských závazků, volebních
programů politických stran, koaličních smluv, tlaku organizovaných zájmů (včetně stálých
konzultačních platforem typu tripartity), podnětů voličů a jejich skupin či z potřeb běžné
administrativní praxe“43.

36

§24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
37
WAWRZYNIAK, Jan. Legislativní rada vlády a její úloha v procesu tvorby zákonů. In: Otázky tvorby práva v
České republice, Polské republice a Slovenské republice. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, s.
24-33. ISBN 80-86898-52-0.
38
KNAPP, Viktor. Teorie práva. op. cit., s. 8.
39
Ibid, s. 5.
40
Ibid, s. 5.
41
GERLOCH, Aleš a kol. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008. s. 41. ISBN 978-80-7357-362-1.
42
Ibid, s. 42.
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Ibid, s. 188.
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1.5.2. Vznik legislativního záměru

Ve chvíli, kdy vznikne ve společnosti poptávka po řešení určité problematiky a od institucí,
které jsou schopné připravit a prosadit zákonnou úpravu dané problematiky, přichází vůle danou
problematiku řešit, by měl začít proces tvorby legislativního záměru. „Legislativní záměr
je konkrétní, byť obecná představa o potřebě právní úpravy, spojená s reálnou možností tento
záměr realizovat a zahájit k tomu legislativní proces.“44 Jeho vznik je „postupný objektivně
podmíněný, subjektivně psychický proces poznání a politického rozhodování, jehož počátky
a zdroje mohou být a v praxi bývají velmi různorodé“45. Subjekty legislativního záměru jsou ti,
kteří jej mohou prosadit a zařídit jeho realizaci. Zpravidla tedy bude tvorba legislativního záměru
spojována s ministerstvy, jako subjekty odpovědnými za náležitou právní úpravu v oblasti své
působnosti.46
Základem legislativního záměru je úplná a konkrétní představa o vztazích, jež mají být
právně regulovány – tato představa musí být odůvodněná na základě ověřeného poznání. Záměr by
měl reflektovat objektivní potřebu právní úpravy, zároveň by měl být odrazem občanské vůle
a zájmu. Předpokladem této rovnováhy je „soustavný výzkum působení a efektivnosti práva,
zobecnění zkušeností a poznání z analýz a syntéza jejich závěrů a poučení, a rovněž organizovaný
a fungující systém zpětných vazeb včas signalizujících legislativním orgánům možnou potřebu
nové právní úpravy“47.
Legislativní záměr, jehož vznik je završen rozhodnutím o jeho realizaci, je tedy procesem,
který má zajistit podrobnou analýzu problematiky, jež má být právně upravena. Kvalitní
legislativní záměr by měl být založen na ověřeném poznání – to může mít povahu soustavné
analýzy platné legislativy, sociologických výzkumů, hodnocení veřejného mínění, důležité jsou
i realistické úvahy nad finanční náročností úpravy, konkrétněji pak záleží i na dobré spolupráci
mezi ministerstvy a vládou.48
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ŠÍN, Zbyněk. Tvorba práva: pravidla, metodika, technika. op. cit., s. 46.
Ibid, s. 47.
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Ibid, s. 47.
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Ibid, s. 46–51.
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1.5.3. Realizace legislativního záměru

„Realizace legislativního záměru je zahájena rozhodnutím příslušného orgánu /u nás
zpravidla ministerstva/ zahájit přípravu dotyčné právní normy.“49 Realizace je v případě přijetí
právní normy zakončena publikací právního předpisu způsobem stanoveným zákonem.50
Před podáním návrhu zákona Poslanecké sněmovně

Subjekty, které mohou uplatňovat zákonodárnou iniciativu, tedy podávat kvalifikovaný
návrh zákona Poslanecké sněmovně51, jsou taxativně vymezeny v Ústavě. Jsou jimi poslanec,
skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.52 Míra
toho, jak je legislativně upraven proces přípravy návrhu zákona, se liší dle jednotlivých subjektů.
Způsob přípravy návrhu zákona jednotlivým poslancem či skupinou poslanců není zákonem
upraven – zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen JŘPS) pouze v §86 stanoví některé náležitosti, které návrh zákona musí
splňovat.53 V praxi mohou být autory návrhů zákonů sami poslanci, alternativně za jejich
vypracováním mohou stát advokátní kanceláře nebo dokonce samotné zájmové skupiny.54
Podrobněji o procesu přípravy návrhů zákonů hovoří zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu
Senátu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen JŘS). V §127–§131 je tento postup definován – od
podnětu k uplatnění zákonodárné iniciativy, přes první čtení, jednání výborů, až po druhé čtení
a následné rozhodnutí o schválení v předloženém či pozměněném znění, zamítnutí, odročení či
vrácení výboru k novému projednávání.55
Detaily zákonodárné iniciativy vyšších územních samosprávných celků jsou upraveny
v autonomních jednacích řádech krajských zastupitelstev.56
Zákonodárná iniciativa vlády je upravena v již zmiňovaném §24 kompetenčního zákona,
který stanoví, že: „[m]inisterstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti
České republiky; připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří
do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání
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KNAPP, Viktor. Teorie práva. op. cit., s. 111.
Ibid, s. 111.
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GERLOCH, Aleš a kol. Teorie a praxe tvorby práva. op. cit., s. 85.
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Článek 41 odst. 2. ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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§86 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
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GERLOCH, Aleš a kol. Teorie a praxe tvorby práva. op. cit., s. 191.
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GERLOCH, Aleš a kol. Teorie a praxe tvorby práva. op. cit., s. 192.
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zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě“57. Podrobná
úprava přípravy návrhů zákonů vládou není stanovena zákonem, ale vnitřním předpisem
– Legislativními pravidly vlády (dále jen LPV).58 V procesu přípravy vládního návrhu zákona jsou
vypracovávány buď věcné záměry, nebo návrhy zákonů. Věcný záměr je možné předložit
v případě, kdy je předem zařazen do plánu legislativních prací vlády, což je dokument obsahující
výčet právních předpisů, které vláda v určitém období hodlá přijmout.59 To se stane v případě, že
„dosavadní zákon má být nahrazen koncepčně novou zákonnou úpravou, nebo obsah návrhu
zákona má spočívat v úpravě věcí, které dosud nejsou v právním řádu upraveny“60.
K věcnému záměru probíhá připomínkové řízení, které se dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní
připomínkové řízení se týká pouze daného rezortu a není LPV upraveno, subjekty vnějšího
připomínkového řízení jsou v předpise uvedeny. V případě dotčení působnosti je věcný návrh
zasílán například krajům, Kanceláři Poslanecké sněmovny či soudům.61 Pokud to orgán, který
věcný záměr vypracoval, považuje za účelné, může věcný návrh zaslat i jiným, v LPV
nespecifikovaným připomínkovým místům – profesním sdružením, zájmovým skupinám
podnikatelů nebo spotřebitelů, vědeckým a odborným institucím.62 Do připomínkového řízení
se může zapojit i veřejnost – a to na základě zveřejnění věcného záměru ve veřejné knihovně
legislativního procesu. Připomínkové řízení je zakončeno předložením věcného návrhu zákona
vládě, zároveň se předkládá i Legislativní radě vlády, která je poradním orgánem vlády pro
legislativní činnost.63
Na základě schváleného věcného návrhu zákona (pokud byl zpracován) je vypracován vlastní
návrh zákona. Jeho obligatorní součástí je důvodová zpráva, která se dělí na obecnou a zvláštní
část.64 Proces připomínek je obdobný jako v případě věcného návrhu zákona65, větší prostor dostává
Legislativní rada vlády, která má 60 dnů na projednání a své připomínky následně adresuje vládě66.
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§24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
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proces (teorie a praxe). Praha: Ministerstvo vnitra, 2011. s. 298. Dostupné také z:
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Ibid, s. 302.
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GERLOCH, Aleš a kol. Teorie a praxe tvorby práva. op. cit., s. 203.
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Proces přípravy návrhu zákona je završen usnesením – jeho součástí je kromě znění návrhu zákona
a jeho odůvodnění i informace, kdo je určen jako reprezentant vlády při projednávání návrhu
zákona v Parlamentu.67
Po podání návrhu zákona Poslanecké sněmovně

Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně prostřednictvím jejího předsedy.68 Ten
návrh neprodleně zašle poslancům a poslaneckým klubům a postoupí jej organizačnímu výboru.
V případě, že vláda není navrhovatelem, má 30 dnů na to, aby se k návrhu zákona vyjádřila –
předtím nemůže Poslanecká sněmovna začít návrh projednávat.69 Návrh zákona i s případným
stanoviskem vlády se doručí poslancům nejméně deset dní před schůzí Sněmovny, na které má
dojít k prvnímu čtení.70 V prvním čtení je po obecné rozpravě rozhodnuto, zda bude návrh zákona
připuštěn k dalšímu projednávání a přikázán některému z výborů či více výborům. Dalšími
možnostmi jsou vrácení návrhu zákona k dopracování navrhovateli nebo zamítnutí. Navrhovatel
také může navrhnout Sněmovně, aby s návrhem vyslovila souhlas již v prvním čtení – tento návrh
nelze projednat, vznesou-li proti němu před ukončením obecné rozpravy námitku dva poslanecké
kluby nebo padesát poslanců. V případě, že k námitce nedojde, rozhodne Sněmovna po skončení
obecné rozpravy, zda bude v jednání pokračovat tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas
již v prvním čtení.71
Výbory jsou pracovní orgány Sněmovny, jsou stálé a specializované a složené z přibližně
dvaceti poslanců. Jsou zřizovány Sněmovnou na ustavující schůzi. Schůze výborů jsou zpravidla
veřejné – může se jich zúčastnit kdokoliv a je z nich publikován zápis. Jejich členy jsou poslanci
specializující se na danou problematiku, schůzí se účastní i příslušní členové vlády, odborníci,
případně i zástupci zájmových skupin. Výbory návrh zákona projednají a na závěr přijmou
usnesení, které doporučí, aby Sněmovna návrh zákona přijala, zamítla nebo přijala
s pozměňovacími návrhy.72
Ve druhém čtení se o návrhu uskuteční nejdůkladnější diskuze. Koná se obecná a podrobná
rozprava. Po obecné rozpravě může Sněmovna vrátit návrh zákona výboru k novému projednání.
Zpravidla bezprostředně navazuje podrobná
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k podávání

pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů. V jakékoliv fázi druhého čtení lze navrhnout zamítnutí
návrhu zákona, hlasuje se o něm ale až ve třetím čtení.73
Třetí čtení je zahájeno nejdříve 72 hodin po doručení pozměňovacích návrhů poslancům.
V rozpravě je možné navrhnout jen formální opravy textu nebo opakování druhého čtení. Hlasuje
se nejprve o návrhu na zamítnutí (byl-li podán), poté o pozměňovacích návrzích, následně o návrhu
zákona jako celku. Vysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas, je návrh zákona postoupen bez
dalšího odkladu Senátu, který je povinen se o něm usnést do třiceti dnů od postoupení.74 Návrh
zákona je v Senátu podstoupen organizačnímu výboru a rozeslán všem senátorům a senátorským
klubům. Po projednání ve výborech následuje jednání o návrhu zákona – výsledkem je buď
schválení návrhu zákona, jeho zamítnutí, vrácení Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy
nebo vyjádření vůle se návrhem zákona nezabývat.
Poté, co se Senát usnese, putuje text zpět do Poslanecké sněmovny. V případě, že byl návrh
zákona Senátem schválen nebo Senát vyjádřil vůli se zákonem nezabývat, případně pokud uplynula
prekluzivní lhůta, je zákon přijat – předseda Sněmovny přijatý zákon rozesílá prezidentovi
republiky a předsedovi vlády.75 Zamítnutý návrh zákona a vrácený návrh zákona s pozměňovacími
návrhy se předkládá k hlasování Poslanecké sněmovně. V případě vráceného návrhu zákona se
nejdříve hlasuje o senátní verzi, k jejímu přijetí je potřebná prostá většina poslanců. Pokud není
tato verze přijata, hlasuje se o původní verzi sněmovní – k jejímu přijetí je nutné 101 hlasů. Stejný
počet je nutný pro hlasování o Senátem zamítnutém návrhu zákona.76
Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda
vlády – prezident má právo vrátit přijatý zákon do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen
(suspenzivní veto). Pokud prezident veto použije, může být přehlasován nadpoloviční většinou
všech poslanců. Pokud veto přehlasováno není, zákon není přijat.77 Aby byl zákon platný, musí být
vyhlášen – zákony jsou publikovány ve Sbírce zákonů. Účinnost zákona nastává v den, který je
uveden v ustanovení zákona, případně patnáctý den po jeho vyhlášení.78
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1.6. Některé další aspekty legislativního procesu
V literatuře lze najít rozdělení tvorby práva na formální a materiální aspekt. O formální
aspekt tvorby práva pečuje primárně exekutiva.79 Týká se především podoby právních pravidel
a je spojen zejména s hodnotou právní jistoty.80 Dále do jeho rozsahu patří i zpracování požadavku
na obecnost právních norem či dobře identifikovatelný účel právní normy.81 Formální aspekt tvorby
práva je v případě tvorby zákonů podrobně upraven například JŘPS, JŘS, či LPV.
Materiální aspekt tvorby práva už byl naznačen výše v této kapitole, v bodě 1.3. – je spojený
především s orgány moci zákonodárné a souvisí s otevřením procesu tvorby práva transparentním
zájmů, jež mohou ovlivňovat obsah projednávaných právních norem (z hlediska svých hodnot či
sociálních cílů).82 Středem tohoto aspektu tvorby práva je parlament, jakožto středobod
demokratické diskuze. Transparentní zájmy mohou být sdružovány v politických stranách,
ve skupinách organizovaného zájmu, jejich nositeli ale mohou být i jednotlivci.83 Ze zájmů vznikají
konkrétní představy o obsahu právní úpravy – u politických stran tyto představy mohou mít různé
motivace: „Požadavek stanovit určité právní pravidlo přitom nemusí vypovídat o potřebě regulace
nějakého vztahu či situace; slouží totiž také jako nástroj komunikace s veřejností, dokládající, jak
je kdo bdělý a vnímavý.“84 Podstatné jsou i představy resortů, které jsou částečně nezávislé na
střídání svého politického vedení. Adresáti práva své zájmy mohou vyjadřovat jak pomocí
otevřených komunikačních kanálů (připomínková řízení), tak i přímým působením na úředníky
a poslance.85 Hlavním místem pro projevení těchto zájmů by měl být parlament, kde by měly
zaznívat argumenty pro a proti konkrétním návrhům zákonů – prostor by zde tedy měli dostat nejen
představitelé politických stran, ale i další dotčené strany. Mluvčími řady z nich mohou být lobbisté.
Na základě této diskuze by v ideálním případě mělo dojít ke zvažování (deliberaci), které je zásadní
pro akceptaci – nejen hlasujícími poslanci, ale i adresáty práva. Tento ideál ale zcela neodpovídá
dnešní realitě a odvozuje se spíše od ideálů parlamentů 19. století.86 Otevření zákonodárného
procesu transparentním zájmům je v zákonech nebo jiných předpisech reflektováno například
otevřením připomínkového řízení při přípravě vládních návrhů zákonů či veřejnými schůzemi
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výborů Poslanecké sněmovny. Tato otevřenost ale může být reflektována i v řadě dalších dílčích
kroků – například proaktivní komunikací resortů, úředníků či poslanců směrem k veřejnosti či
nastavením co nejsnazšího postupu pro vyjadřování připomínek. Materiální aspekt tvorby práva je
v tomto pojetí velmi širokou kategorií, kterou nelze přesně ohraničit ani předpisy upravit všechny
její součásti.
Maršálek si všímá, že „podoba práva může být ovlivněna celou řadou dílčích faktorů, jejichž
výčet není možné podat. Occasio legis (tedy okolnosti vydání právního předpisu) v sobě může
zahrnovat velké množství vlivů, které je v konkrétním případě obtížné vystopovat. Vyloučit není
možné ani nahodilost“87.
Rostoucí množství podnětů pro tvorbu práva je dle teoretiků jednou z příčin „hypertrofie
právního řádu“, tedy nadbytku právních předpisů a potažmo i nestability právního řádu. „V dnešní
době je v podstatě vláda jako materiální zákonodárce limitována praktickými problémy
a negativními společenskými jevy, které musí řešit. Podnětem je tedy ponejvíce potřeba regulace
faktického stavu věcí.“88
Proces tvorby zákonů je v určitých částech (stádium od podání návrhu zákona Poslanecké
sněmovně, příprava vládních návrhů zákonů) minimálně z formálního hlediska velmi podrobně
upraven. Některými jeho částmi se pak zabývá spíše právní teorie (vznik legislativního záměru).
Jevy jako zjišťování potřeb právní regulace poté už nemusí spadat do teorie práva a dotýkají se
jiných společenských věd (např. sociologie). Dnešní doba je bohatá na stále nové společenské jevy,
které vyžadují určitou formu regulace. Je přijímáno obrovské množství nových zákonů a je čím dál
složitější udržet právní systém stabilní. Okolností vzniku právního předpisu může být mnoho a je
nutné připustit, že v určitých situacích může hrát roli i nahodilost. Lze shrnout, že: „[v] současné
době jsou na legislativce kladeny vysoké požadavky, kdy normotvorba je interdisciplinární
záležitostí počínaje právem přes politologii, sociologii, ekonomii a konče třeba ekologií“89.
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2. Masová média a společnost
Masová média jsou institucí, která zásadním způsobem ovlivňuje chod společnosti. Cílem
této kapitoly je nastínit některé způsoby jejich vlivu, především pak ty, které se nějakým způsobem
týkají vlivu médií na politiku a potažmo právo. Budou představeny některé koncepty zabývající se
rolí médií na fungování demokratické společnosti, ustavování veřejné sféry či nastolování agendy.
Závěrem budou nabídnuty některé kritické pohledy na vliv médií ve společnosti.
2.1. Masová média
Masová média jsou postupy a technologie, které umožňují masovou komunikaci.90 Jedna
z nejčastějších definic masové komunikace, se kterou pracují např. teoretici Denis McQuail či
James Curran, zní: „Masová komunikace zahrnuje instituce a postupy, jimiž specializované
skupiny využívají technické prostředky (tisk, rozhlas, filmy apod.) pro šíření symbolického obsahu
směrem k rozsáhlému, nesourodému a široce rozptýlenému publiku.“91 Proces výroby zpráv
a jejich sdělování bývá v masových médiích podroben standardizovanému procesu a komunikace
je neosobní a spíše jednostranná.92 Komunikující jsou zpravidla profesionálové, publikum je
anonymní.93
2.2. Role masových médií ve společnosti
Média jsou klíčovým nástrojem pro přenos zprostředkovaných sdělení, vjemů, které člověk
nezískává a ani nemůže získávat bezprostředně.94 Tato zprostředkovaná komunikace je zásadní pro
vnímání širšího kontextu společenského života.95 Na média spoléháme jako na styčný bod kontaktu
s hlavními společenskými institucemi, jsou klíčové pro organizaci společenského života.96 Je jim
přisuzována důležitá role při vytváření moderní společnosti v dnešní podobě.97
McQuail přiznává médiím stěžejní roli v tvorbě společenské reality. Dle jeho slov „média do
značné míry konstituují společenskou realitu a hlavní rysy normality pro potřeby veřejného,
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sdíleného, společenského života; slouží rovněž jako rozhodující zdroj standardů, modelů
a norem“98.
Existuje několik teorií o vztahu médií a společnosti. Některé z nich tento vztah analyzují
spíše z ekonomického hlediska, jiné zase z ideologického. Pro účely této práce se jako
nejkomplexnější jeví tzv. funkcionalistická teorie médií. Tato teorie staví na „potřebách“
jednotlivců i společnosti. Společnost je vnímána jako systém provázaných subsystémů (masová
média jsou jedním z nich), které přispívají ke společenskému řádu. Každý tento systém má určitou
funkci. Tato funkce může být vnímána jak z objektivního hlediska (funkcí médií by z toho pohledu
bylo například zpravodajství, případně poskytování zábavy), tak z hlediska uživatelů médií (pro
konkrétního uživatele plní média funkci toho, kdo ho informuje o světě).99
McQuail vychází z prací několika dalších teoretiků a dává dohromady celkem pět základních
funkcí, které média ve společnosti mohou plnit: informování, tedy poskytování informací
o současném světě; korelace, vysvětlování významů událostí; kontinuita, vyjadřování dominantní
kultury a objevování subkultur a nových trendů; zábava; a získávání, tedy agitování pro
společenské cíle v různých sférách. Tyto kategorie pak dělí do dalších subkategorií.100
Popsat všechny způsoby, kterými média ovlivňují společnost, není z povahy věci možné.
Masová média se během několika staletí své existence stala nedílnou součástí lidského
společenství. Utvářejí subsystém, který ovlivňuje další společenské subsystémy, jako jsou politika,
ekonomika či věda.101 Jsou entitou, jejíž rozsah a význam je dalekosáhlý a vyvíjí se. I z těchto
důvodů jsou kategorizace výše spíše obecné. Nyní budou blíže představeny koncepty a pojmy,
které vztah médií a společnosti dále rozvíjejí.
2.2.1. Veřejná sféra

Média tvoří jeden z konstitujících prvků veřejné sféry – prostoru odděleného od státu, který
je otevřený všem, je v něm zaručena svoboda vyjadřování a existuje v něm prostor pro veřejnou
debatu.102 Toto pojetí veřejné sféry, které poprvé ve svém díle Strukturální přeměna veřejnosti
představil rakouský filozof Jürgen Habermas, je jedním z klíčových konceptů, o který se opírá řada
mediálních teorií. Dle Habermase je veřejná sféra „oblastí našeho společenského života, ve které
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se může zformovat něco jako veřejné mínění. Další kousek veřejné sféry vznikne v každém
rozhovoru, ve kterém se soukromé osoby zformulují do veřejného sdružení“103. Jako veřejné
sdružení (public body) se lidé chovají, když volně diskutují, mají svobodu volně se sdružovat,
vyjadřovat a publikovat své názory na důležité společenské otázky. Klíčovou roli v tomto procesu
hrají média jako zprostředkovatelé diskuze a informací – Habermas ve svém díle zmiňuje noviny,
časopisy, rádio a televizi.104
Veřejná sféra tedy existuje mezi jednotlivci a státem; veřejnost se zde sdružuje jako nositel
veřejného mínění. V ideálním případě pak i vykonává vliv – neformální i formální (v podobě
voleb) – nad vládnoucími strukturami.105 Tato veřejná sféra dle Habermase vznikla v období raného
kapitalismu. Se vznikem nové, městské, ekonomicky nezávislé buržoazní veřejnosti, která
je oddělená od státu, a s nástupem nezávislého tisku, se začala v kavárnách a salónech formovat
ohniska kritické politické diskuze. Habermas, jeden z představitelů Frankfurtské školy, byl kritický
k tomu, jak se veřejná sféra proměnila. Média se dle jeho názoru z nástroje pro kultivaci
a zprostředkování veřejné diskuze stala nástrojem manipulace názorů mas, poplatné ekonomickým
a mocenským vlivům.106 Zatímco dříve „publicita“ znamenala, že se záležitost zviditelnila
a podrobila posouzení veřejnosti, dnes se pomocí řízené PR komunikace zveřejňují informace
takovým způsobem, aby byla věc bez diskuze široce přijímána.107 Koncept veřejné sféry, která
umožňuje veřejnou diskuzi, k čemuž jí pomáhají masová média, je ale přijímaný a přínosný
i v dnešní době, byť musí být vnímaný v kontextu současného společenského uspořádání
a podmínek, za kterých média operují.108
2.2.2. Média jako účastník demokratického procesu

Média zásadním způsobem posílila proces demokratizace moderních společností.109
Komunikační prostředky mohou být použity k deklaraci práv či kritice vládnoucích garnitur, jsou
základními nástroji pro realizaci svobody projevu a práva na informace.110 Při konkretizaci toho,
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jak mohou média být užitečná pro demokratickou společnost, se v literatuře objevují dva výrazné
koncepty – média jako „hlídací pes demokracie“ a média jako „čtvrtá moc ve státě“.
Roli „hlídacího psa demokracie“ médiím přisuzovali už tradiční liberální myslitelé jako
Jeremy Bentham nebo John Stuart Mill.111 Média jako hlídací pes kontrolují chování a jednání těch,
kteří jsou u moci, a dohlížejí na to, aby nedošlo ke zneužití moci či vybočení ze stanovených
mantinelů.112 Tímto de facto doplňují a někdy i zastupují činnost oficiálních státních institucí.
Mediální profesionálové se pro tuto úlohu hodí mimo jiné díky tomu, že stojí vně státních institucí
a zpravidla nemají mocenské ambice.113 Jedním z nejzmiňovanějších případů, kdy média tuto roli
naplnila, je aféra Watergate, která vedla až k rezignaci amerického prezidenta Ronalda Reagana.114
Kromě tohoto konceptu, který média vidí jako určitého hlídače, jež dohlíží, aby nedošlo
k porušení pravidel, existuje i pozitivnější vymezení role médií – média jako „čtvrtá moc“ ve státě,
tedy další pilíř demokratické společnosti vedle zákonodárné, výkonné a soudní moci. Tento pilíř
reprezentuje zájmy, hodnoty a přání veřejnosti a funguje tedy jako ozvučnice veřejného mínění.115
V literatuře se toto vymezení objevuje už v polovině 19. století. Skotský spisovatel Thomas Carlyle
tehdy vnímal tisk jako revoluční nástroj, který umožňuje nový způsob správy věcí veřejných.
„Kdokoliv, kdo má schopnost mluvit, může nyní promlouvat k celému národu. Z toho vniká moc,
nová součást vlády, která má nezcizitelný vliv při tvorbě zákonů,“116 říká Carlyle. Koncept médií
jako „čtvrté moci ve státě“ přiznává médiím obdobnou roli jako Jürgen Habermas ve svém pojetí
veřejné sféry.
2.2.3. Agenda-setting

Jednou ze stěžejních otázek mediální teorie je, zda obsah médií reflektuje témata, která jsou
pro společnost důležitá a aktuální, nebo zda je to naopak – a média tedy ovlivňují, co je předmětem
společenské diskuze a co veřejnost za důležité považuje. Koncept agenda-settingu (neboli
nastolování agendy) tvrdí to druhé – podle této teorie jsou to právě média, která nastolují
společenskou agendu, a tím pádem určují, která témata budou v popředí a vnímána společností jako
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důležitá. Základy této teorie položil americký novinář a politolog Walter Lippmann ve své hojně
citované knize z roku 1922 Veřejné mínění. Lippmann se zabývá tím, jakým způsobem člověk
vytváří své mínění o světě a jaký má tato skutečnost vliv na demokratickou politiku. Zamýšlí se
nad rolí tisku v demokratické společnosti a tím, jak by jednotlivec ideálně mohl získávat pravdivé
informace o vnějším světě. Přesto, že kniha vznikla před téměř sto lety, nabízí i dnes řadu platných
východisek.
Lippmann se v úvodu knihy vrací k Platónově jeskyni a všímá si, jak velmi zprostředkovaně
a nepřímo známe prostředí, ve kterém žijeme.117 Navazuje myšlenkou, že „jediný dojem, jejž lidé
mohou mít z události, kterou nezažili, je pocit vyvolaný mentální představou této události“118. Dle
Lippmanna existuje určitý „pseudosvět“ mezi člověkem a jeho skutečným prostředím.119 Skutečné
prostředí je totiž obrovsky rozsáhlé a komplexní a jednotlivec, který v tomto prostředí musí jednat,
si jej musí zjednodušit. „Svět, jímž se máme z politického hlediska zabývat, je mimo dosah, dohled
a chápání.“120 Člověk si tedy vytváří určitý „obraz ve své hlavě“, podle kterého reaguje
na společenské události. Lippmann nabízí hypotézu, že „vše, co každý člověk činí, není založeno
na přímé a zaručené znalosti, ale na obrazech, jež si sám vytváří nebo které mu jsou předány,“ 121
a je přesvědčen, že tím, kdo člověku kontakt se zprostředkovaným umožňuje, je hlavně tisk.122 Ten
z povahy věci nemůže podávat přesný obraz toho, co se ve společnosti děje. Jen některé události
jsou hodny mediální pozornosti: „[Z]práva není v první řadě zrcadlem společenských podmínek,
ale vylíčením aspektu, který se sám vnutil.“123
Byť Lippmann pojem agenda-setting nikdy nepoužil, jeho práce představuje základní
východiska této teorie124, kterou rozvinuli na konci 60. let 20. století Maxwell McCombs a Donald
Shaw. V této době už nebylo pochyb o zásadním vlivu médií na společenský život – k tisku,
o kterém hovořil Lippmann, se přidalo rádio a televize. „Enormní růst a expanze masmediálních
institucí, které jsou nyní tak zásadním rysem naší společnosti, byl ústředním aspektem dvacátého
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století,“125 všímají si autoři v předmluvě své knihy z roku 2004, která přináší i další poznatky
na poli této teorie.
Hojně používaná klauzule definující agenda-setting tvrdí: „Zpravodajská média nedokážou
lidem s úspěchem říci, co si mají myslet, ale neuvěřitelně úspěšně dokážou publiku sdělit, na co
má myslet.“126 Podrobnější interpretace této definice vysvětluje, že zpravodajská média nás každý
den informují o tom, co se děje v těch místech a oblastech, které nejsme schopni vnímat
bezprostředně. Kromě tohoto upozorňování také selektují, které zprávy zveřejní, čímž směřují
pozornost veřejnosti k omezenému výseku informací o určitých událostech a tématech. 127 Nejde
ale jen o zveřejnění – jde také o to, jakou významnost média jednotlivým zprávám dají. Tato
významnost, kterou média zprávám přisuzují, pak dále pomáhá veřejnosti utřídit si, kterými tématy
by se měla zabývat. „Agenda zpravodajských médií se pak do značné míry stává veřejnou agendou.
Jinými slovy, zpravodajská média nastolují veřejnou agendu.“128
O pozornost veřejnosti usiluje mnoho témat, úspěšných jich ale může být jen část. Média
ovlivňují, která témata budou pro čtenáře hodna toho, aby si na ně vytvořili názor. Umístit problém
do veřejné agendy a zajistit, aby jej veřejnost vnímala jako významný, je pak prvním krokem
k ovlivňování veřejného mínění.129 Obecně pak lze shrnout, že výzkum na poli nastolování agendy
sleduje utváření a vzájemnou interakci mediální, veřejné a potažmo i politické agendy.130
Výzkum nastolování agendy McCombs a Shaw dále rozdělují do dvou stupňů. První stupeň
je popsán výše. Byl vyvinut v šedesátých letech a zabývá se tím, jaká témata se do veřejné agendy
probojují. Středobodem prvního stupně nastolování agendy je tedy získávání pozornosti.131
Stěžejním pojmem obou stupňů nastolování agendy je určitý „objekt“. Objekt je „věc, na kterou je
zaměřena naše pozornost nebo věc, na kterou máme názor či k ní zaujmeme postoj“132. Tímto
objektem je nejtypičtěji určitá problematika (životní prostředí, korupce, kriminalita), mohou jím
ale být například i jednotliví političtí kandidáti ucházející se o mandát nebo jakákoliv další věc, ke
které se upře pozornost veřejnosti.133 Každý z těchto objektů má řadu atributů, které ho dále definují
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– zde přichází druhý stupeň nastolování agendy (někdy nazývaný jako „agenda atributů“).
Vlastnosti objektů, které budou jako významné vnímat média, budou významné i pro veřejnost.
To, jaké konkrétní charakteristiky a vlastnosti bude veřejnost vnímat jako důležité, pak zásadně
ovlivňuje její chápání daného objektu.134 Když média například referují o ekonomice, mohou tak
činit z hlediska míry nezaměstnanosti, jindy se soustředí na inflaci, v dalších případech zase na
deficit rozpočtu.135 Dalším příkladem může být životní prostředí – v souvislosti se znečištěním
vodní plochy Barton Springs v texaském Austinu bylo zkoumáno, jak o problematice referují
místní média. Ta jako příčinu nejčastěji identifikovala developery, rostoucí výstavbu domů
i nákupních center. Naopak opomíjela masivní růst populace v texaské metropoli v 80. a 90. letech.
Z průzkumů veřejného mínění poté vyplynulo, že veřejnost vnímá příčinu problému téměř
bezvýhradně tak, jak ji identifikovala média.136
Zatímco v prvním stupni nastolování agendy je zásadní pozornost, u druhého stupně je to
pochopení, porozumění. Autoři se v důsledku zkoumání druhého stupně nastolování agendy
zamýšlejí, zda původní definice této teorie, tedy, že nám říká, o čem přemýšlet, ale neurčuje
jak, platí: „Když se podrobně zaměříme na druhou fázi nastolování agendy, tak můžeme zjistit, že
média nám nejen říkají, o čem přemýšlet, ale také nám říkají, jak o některých věcech přemýšlet.
Mohlo by toto mít za důsledek, že nám média občas vlastně říkají, co si máme myslet?“137 To, jaké
atributy dané problematiky budou ve veřejné debatě převládat, určuje, z jaké perspektivy se
veřejnost bude na problematiku dívat a jaká řešení bude preferovat.138 „Nastavení agendy atributů
u daného problému je ztělesněním politické síly. Kontrolovat perspektivu politické debaty
u jakékoliv problematiky znamená zásadní vliv na veřejné mínění,“139 završují autoři.
2.2.4. Framing

Teorie nastolování agendy se od svého vzniku v 60. letech 20. století pevně zakotvila
v mediální teorii. Nastolování agendy je jedním z hlavních konceptů, který je zmiňován při analýze
vztahu médií a společnosti a bývá spojován s dalšími koncepty sociálních věd – souvisí se
stereotypizací, budováním image, s pojmy spirála mlčení, gatekeeping i framing.140
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Právě framing (v češtině označovaný jako rámování či rámcování) je blízce navázaný na
druhý stupeň nastolování agendy. Rámcování můžeme popsat jako situaci, kdy „jsou vybrány
některé aspekty pozorované reality a je jim udělena větší významnost v komunikovaném textu,
a to způsobem podporujícím určitou definici problému, příčinnou interpretaci, morální hodnocení
a/nebo doporučení řešení popsané zkušenosti“141. Konkrétní rámec má tedy čtyři základní funkce:
definuje problém; určuje jeho příčiny; problém morálně hodnotí; navrhuje nápravu či řešení
situace.142 Ne každý rámec však musí nutně obsahovat všechny tyto funkce. Rámce se mohou
objevit u několika subjektů komunikačního procesu – u komunikujícího, v textu, u příjemce
i v samotné kultuře.143 Komunikující volí (vědomě či nevědomě), co sdělí ostatním, rámce v textu
jsou tvořeny volbou slov, doprovodných fotografií či využíváním stereotypů, příjemce je pak veden
buď rámci, které má vštěpené, nebo je ovlivněn rámci, jež využil komunikující. Kultura je sama
o sobě souborem rámců – lze ji definovat jako „empiricky prokazatelnou množinu běžných rámců
uplatňovaných v diskurzu a myšlení většiny lidí v dané sociální skupině“144.
Pro uživatele médií jsou rámce určitými interpretačními schématy, které pomáhají
strukturovat myšlenky a ovlivňují, jak o problémech přemýšlejí.145 Rámec je tedy atribut, který
danému objektu uživatel přisuzuje – stejně jako u druhého stupně nastolování agendy. Všechny
atributy ale nejsou zároveň rámci. „Rámec je speciální případ atributu, který dosahuje vyšší
komplexnosti a je definován spíše jako dominantní perspektiva nebo náhled na objekt.“146 Druhý
stupeň nastolování agendy v určitých aspektech s teorií rámcování splývá – oba koncepty se
zabývají tím, jak konkrétně bude uživatel médií na daný problém nahlížet. Rozdílnost leží právě
v rozsahu a komplexnosti. „Druhý stupeň nastolování agendy se soustředí na schopnost médií
ovlivnit, jak si vyobrazujeme dané objekty. Rámce pak přivádějí naši pozornost k dominantní
perspektivě, která nejen značí, co je relevantní a co je irelevantní, ale také aktivně navrhuje určitou
definici problému, interpretaci příčin, morální zhodnocení a doporučení na řešení dané
problematiky.“147
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Jednou z nejtypičtějších ukázek rámcování je případ výzkumu, při kterém je jednotlivec
postaven před hypotetickou situaci, kdy má 600 jedinců zasáhnout záhadná nemoc a tázaný musí
vybrat ze dvou řešení epidemie. První řešení znamená, že 200 lidí přežije, to druhé znamená, že
existuje 1/3 pravděpodobnost, že bude zachráněno 600 lidí a 2/3 pravděpodobnost, že nebude
zachráněn nikdo. Většina tázaných vybírá první variantu. Když je však otázka položená jinak –
tedy, že první řešení znamená 400 mrtvých a druhé 1/3 šanci, že nezemře nikdo a 2/3 šanci, že
zemře 600 lidí – vybírá většina tázaných druhou variantu.148 Tento příklad také ilustruje další aspekt
problematiky rámcování – ve chvíli, kdy je určitý úhel pohledu na danou problematiku preferován,
ty další jsou upozaďovány. Daný rámec tedy definuje stejnou měrou to, co je v něm vyzdvihováno,
stejně jako to, co je upozaďováno.149
Socioložka Paulína Tabery si všímá, jak pevné místo v mediální teorii i praktickém výzkumu
koncepty nastolování agendy i rámcování mají. „Z teoretických ukotvení prací i empirického
výzkumu vyplývá, že jak výzkum v oblasti nastolování agendy, tak v případě rámcování směřuje
k jednomu cíli: ke zkoumání hlubších organizačních struktur, které podmiňují a zajišťují přenos
sdělení (témat, obrazů kandidátů) z mediální agendy do agendy veřejné. Zároveň je ve středu
pozornosti výzkumu politické komunikace, jaké důsledky má toto přenášení rámců na politiku,
vědění o ní a v nejširším kontextu i na fungování demokracie.“150 Právě diskuzi o přenosu sdělení
z mediální do veřejné agendy a jejího vlivu na politiku vnímá Tabery jako aktuálně jedno
z nejzásadnějších témat v komunikačních studiích.
2.2.5. Teorie přerušované rovnováhy

Na úvod této části práce je vhodné definovat tři na sebe navázané pojmy, se kterými bude
dále operováno. Jsou jimi (již výše zmiňovaná) veřejná agenda, veřejná politika a veřejný zájem.
Veřejnou agendu je možné obecně pojmenovat jako „celkovou reflexi různých témat ve veřejnosti
v daném čase“151. Veřejná politika je velmi širokým pojmem s řadou definicí. Jedna z nich zní:
„Veřejná politika je proud záměrných činností, realizovaných jedním či více aktéry při řešení
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nějakého problému či sledování určitého veřejného zájmu.“152 Aktéry veřejné politiky mohou být
politici, politické strany, orgány veřejné správy, aktivisté, zájmové skupiny, firmy i média.153
Veřejná agenda se tedy vztahuje k tomu, jaká témata společnost vnímá jako podstatná.
Veřejná politika se už týká určité aktivity, která vede k uspokojování veřejných zájmů. Pojem
veřejný zájem v sobě obsahuje hodnotový základ – tím pádem je obtížné najít jednotnou definici.
Jednu z nejpoužívanějších můžeme nalézt opět u Waltera Lippmanna: „Dospělí lidé, chce se věřit,
sdílejí shodné veřejné zájmy. Veřejný zájem se však u nich směšuje a někdy je v rozporu s jejich
soukromými a speciálními zájmy. Je-li tomu tak, lze říci, že veřejný zájem je zřejmě tím, co by si
lidé vybrali, kdyby viděli jasně, racionálně, jednali nezaujatě a s dobrými úmysly.“154 Definice
z oblasti veřejného plánování pak prostě stanovuje: „Něco je ve veřejném zájmu, pokud to slouží
spíše celé veřejnosti než jen některým sektorům společnosti.“155
Veřejná politika a veřejná agenda jsou klíčovými pojmy knihy Franka Baumgartnera
a Bryana Jonese z roku 1993 Agendas and Instability in American Politics. Publikace rozvíjí teorii
nastolování agendy a nabízí pohled na to, jak se veřejná agenda a veřejné politiky tvoří. Dle autorů
nejsou změny ve veřejných politikách postupné, ale rychlé a epizodické – dlouhá období stability
jsou přerušována náhlými aktivitami a změnami. Pro pojmenování tohoto jevu je použit pojem
z evoluční biologie – přerušovaná rovnováha (punctuated equilibrium). Základem pro koncept
přerušované rovnováhy je koncept nastolování agendy – ten ze své podstaty naznačuje, že
v politice není reálné dosáhnout trvalé rovnováhy. Vždy totiž přijdou nové nápady a jakýkoliv
monopol pohledu na určitou problematiku bude z dlouhodobého hlediska nestabilní.156
Nejběžnější způsob, jak může dojít ke změnám veřejných politik, jsou volby a změna
politických aktérů. Ke změnám ale může docházet i jinak – veřejná politika se netvoří jen
v parlamentu, ale i ve více či méně nezávislých politických subsystémech. Těmi mohou být
například orgány veřejné správy či zájmové skupiny.157 Na procesu tvorby veřejných politik
v subsystémech se podílejí i média. Ta hrají zásadní roli – mohou pozornost veřejnosti přivést
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k jinému aspektu stejné problematiky nebo ji odklonit k úplně jiné problematice.158 Mohou pomoci
vytvořit pocit naléhavosti, který vede k mobilizaci veřejnosti a změně veřejných politik.159 Ve
chvíli, kdy konkrétní médium podává nové informace o určité problematice a setkává se s pozitivní
odezvou, budou danou perspektivu rychle přebírat i další média. Proto je pro subjekty, které se
snaží dosáhnout změn ve veřejných politikách, zásadní pozornost médií. Pokud jedno médium
přebere perspektivu určité zájmové skupiny, další mohou rychle následovat.160
Někdy může ve veřejné agendě převládat jeden pohled na problematiku po desítky
let – a poté se vnímání problematiky radikálně a rychle změní. Tato změna nemusí vyvěrat z toho,
že jsou vyvrácena platná fakta o dané problematice. Může například dojít k objevu, nehodě,
přírodní katastrofě, významný veřejný činitel může pronést řeč a směr veřejné debaty se otočí. 161
Jako příklad může sloužit vnímání pesticidů či kouření. V 50. letech v USA byly pesticidy
spojovány s hojnou úrodou, vyhubením škůdců a vyššími zisky. Ekonomický přínos a bohatší
úrodu, kterou pesticidy přináší, nemohli odpůrci rozporovat. V následujících dekádách ale ve
veřejné debatě začal převládat jiný pohled – pesticidy přispívají k toxickému odpadu, znečišťují
podzemní vody, při nesprávném užití mohou vyvolat závažné zdravotní potíže. Existují tedy dva
možné pohledy na pesticidy – ty pozitivní, spojené s vědeckým pokrokem a zisky, a ty negativní,
spojené s dopadem na životní prostředí a zdraví. Ve veřejné debatě byly tyto pohledy málokdy
zastoupeny najednou, každá strana debaty se zaměřovala na svou perspektivu. V 50. letech byla
mediální pozornost v drtivé většině věnována ekonomickým aspektům pesticidů. V 70. letech už
se téměř výhradně mluvilo o zdravotních rizicích. Z pesticidů jako nástroje pro ekonomický
blahobyt se stal společenský problém, který vyžadoval regulaci od vládních činitelů. Média se tedy
začala soustředit na jinou stranu problematiky – bez toho, aby byla rozporována předchozí fakta.162
Tabák byl v první polovině minulého století v USA považován za surovinu s obrovskými
ekonomickými výhodami. Média referovala o rostoucím exportu a dalších benefitech. O obavách
ze zdravotních následků se do 50. let téměř nehovořilo. Mediální pokrytí tabákového průmyslu
bylo specifické také tím, že většina výstupů reagovala na činnost vlády – ať už šlo o vládní podporu
výzkumu tabákových plodin, dotace pro farmy pěstující tabák nebo o zákaz kouření na veřejných
místech či publikování výzkumu, který spojoval kouření s rizikem rakoviny. Do 60. let 20. století
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v médiích převládaly výstupy od zemědělských a ekonomických státních organizací – pak ale došlo
ke změně a nejsilnější slovo začaly mít zdravotnické organizace.163
Mediální pokrytí pesticidů i kouření se v poměrně krátkém časovém úseku dramaticky
změnilo z pozitivního na negativní. „Ke změně nedošlo kvůli rozporování faktů nebo kvůli
vyvrácení síly ekonomických argumentů, které ukazovaly ve prospěch pracovních míst, jež
průmysl produkoval. Spíše došlo ke změně v pozornosti, se zvyšujícím se povědomí o věcech,
které byly pravdivé celou dobu, ale v minulosti byly ignorovány,“164 shrnují autoři.
2.3. Kritika médií
Při analýze toho, jaký účinek média na společnost mají a jaké role ve společnosti sehrávají,
je obtížné nesklouzávat k hodnotícím soudům – když analyzujeme roli médií ve společnosti, často
se dotýkáme právě fundamentálních společenských hodnot. „Je prakticky nemožné oddělit
představy o ‚objektivním‘ vztahu mezi médii a společností od ‚normativních‘ nebo dokonce
ideologických úvah. Je to částečně proto, že téměř všechna kritéria a pojmy užívané k popisu
a hodnocení způsobu práce médií zahrnují určité hodnotové soudy – například když mluvíme
o svobodě, identitě, integraci, rozmanitosti, a dokonce i o samotných informacích,“165 shrnuje
McQuail. Na pozadí většiny úvah o tom, jaká by média měla být, pak stojí předpoklad, že média
se od ostatních druhů podnikání liší – slouží určitému společenskému účelu a lze na ně tedy klást
nároky ohledně toho, jak by se měla nebo neměla chovat.166 Pro účely této práce je předpokládáno,
že média určitému společenskému účelu slouží – jak už bylo prezentováno výše při představování
funkcionalistické teorie médií, konceptu veřejné sféry či médií jako čtvrté moci ve státě.
V popředí kritického pohledu na média stojí obava, zda se média skutečně liší od jiných oblastí
podnikání a zda ekonomické hledisko při jejich provozu nehraje prim.
Na mediálním trhu roste síla konglomerátů, ve kterých jsou mediální společnosti navázány
na společnosti finančního či průmyslového sektoru.167 S tím se mohou pojit rizika – pokud nebudou
média jakožto komerční podniky brzděny, pluralita a diverzita na trhu se sníží. Ve chvíli, kdy se
rozmanitost médií sníží, bude pro určité skupiny občanů obtížnější nechat své názory vejít ve
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známost.168 Kromě rizika, že menší, okrajová média v důsledku koncentrace zaniknou, také hrozí,
že se média stanou závislá na strukturách moci a budou sloužit zájmům svých majitelů, čímž ještě
posílí oblast jejich vlivu.169
V určitých případech tedy hrozí, že majitelé médií budou ovlivňovat jejich obsah, aby dosáhli
svého ekonomického prospěchu. Ekonomické hledisko může ale hrát mnohem širší roli – v zájmu
dosažení zisku se média čím dál více orientují na poskytování zábavy na úkor svých jiných funkcí.
„Zpravodajská média jsou čím dál více ovládána požadavky na zábavu. Dokonce i samotné
zpravodajství je často posuzováno tím, jak je zábavné.“170 Orientace médií na zábavu a čtenářskou
vstřícnost není ničím novým – už Walter Lippmann si v roce 1922 všímá, že „každý žurnalista
bude vyhledávat skutečnosti, které mají pro čtenáře nádech senzace“171 a že pro média je
ekonomicky nutné rychle zaujmout čtenáře a podávat fakta přitažlivým způsobem172. Tyto úvahy
se částečně týkají i veřejnoprávních médií, která v České republice mají své poslání, financování
a nezávislost stanovené zákonem173 – na trhu totiž musí veřejnoprávní média obstát v konkurenci
komerčních médií, aby mohla svůj status a financování obhájit před veřejností174.
Současná vlna kritiky zdůrazňuje, že tento „diktát zábavy“ nabírá na intenzitě. „Každý
shledává, že ve velkém industriálním schématu koncipovaném vůdci zábavního průmyslu je
informace chápána především jako zboží a že tato její povaha výrazně nabývá vrchu nad základním
úkolem médií: osvětlovat a obohacovat demokratickou diskuzi,“175 nabízí svůj velmi skeptický
pohled na média španělský levicový autor Ignacio Ramonet a dodává, že nadnárodní společnosti
bojují o kontrolu nad médii, protože „pochopily, že informace není jenom nástrojem propagandy,
ale může také vynášet peníze“176. „Bavičský průmysl semlel informace na ‚sajrajt‘, kterému se říká
‚infotainment‘,“177 všímá si Václav Bělohradský a přidává další poznatky o globalizovaném
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a přemedializovaném světě, kvůli kterému „stojíme na konci procesu ubývání skutečnosti
v důsledku přemnožení zpráv o ní“178.
Novinkou na poli mediální kritiky není ani negativní pohled na obor public relations. Už před
sto lety si Lippmann všímá, že „mnoho přímých kanálů ke zprávám se uzavřelo a že informace pro
veřejnost se předem filtrují prostřednictvím PR agentů“179. Kritikem public relations jako
manažersky řízené komunikace byl již zmiňovaný Habermas, který na rostoucí síle pracovníků PR
viděl jeden z příznaků oslabování veřejné sféry.180 Zatímco dříve byly zájmy novinářů a PR
pracovníků považovány za zcela odlišné a jejich vzájemný vztah byl vnímán spíše konfliktně,
v poslední době došlo ke změně – a z konfliktního vztahu se stává vztah oboustranně výhodný.181
Na novináře je v dnešní době vyvíjen velký tlak – z důvodů úspor a navyšování stran jsou
požadavky na jejich produktivitu vysoké. Novináři pak více spoléhají na připravené zdroje zpráv
od PR agentů a zpravodajských agentur.182 Existuje přímá úměra – dobře financované instituce
s kvalitními novináři budou vůči aktivitám PR agentur odolnější než ty s minimem lidských
a finančních zdrojů. Vzhledem k všeobecnému tlaku na maximalizaci zisku může v některých
situacích dojít k tomu, že hranice mezi PR a novinářskou prací začne splývat.183 V roce 2006 se
uskutečnil v britských médiích výzkum – cílem bylo zjistit, jak moc noviny spoléhají na výstupy
od PR a zpravodajských agentur. Výsledkem bylo zjištění, že téměř polovina všech článků
pocházela zcela nebo z větší části z podkladů od zpravodajských agentur.184
Médiím je přisuzována řada pozitivních aspektů. Jsou nástrojem demokratické diskuze,
dohlížejí na politiky, umožňují různorodým skupinám prosazovat své názory, zprostředkovávají
informace o světě, aktivizují veřejnost. Zároveň ale mohou zkreslovat, rozdělovat, být náchylná
k ovlivnění či s vidinou zisku publikovat pouze ty informace, které jim přinesou čtenost, a ostatní
ignorovat. Pohledy na média jsou často polarizované, když ale hovoříme o instituci médií jako
celku, jsou platné jak kritické, tak optimistické přístupy. Český teoretik Vojtěch Mašek trefně
shrnuje: „Současná filozofie by měla hledat vyváženější přístup, který by umožnil média vnímat
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v jejich rozmanitosti a mnohoznačnosti – jako prostor angažovanosti i pasivity, myšlení
i konzumu, svobody i manipulace, pravdivosti i zkreslení, věcnosti i řečnění atd.“185
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3. Film Šmejdi a změna legislativy ohledně prodejních předváděcích akcí
V roce 2013 byl do českých kin uveden dokumentární film režisérky Silvie Dymákové
Šmejdi. Snímek provázela masivní mediální kampaň, jejímž cílem bylo změnit legislativu týkající
se předváděcích akcí. Ke změnám ještě ten rok skutečně došlo. Cílem této kapitoly je shrnout,
jakým způsobem a s jakými důsledky byl mediální tlak na změnu legislativy vyvíjen a jak
legislativní změny probíhaly. Dále bude zanalyzováno, jak téma předváděcích akcí pro seniory
rezonovalo ve veřejné, mediální a politické agendě v době před vznikem filmu Šmejdi a po něm.
Bude představena role deníku Blesk v celé problematice a bude nabídnut pohled na to, které faktory
stály za úspěchem kampaně. Kapitola se také bude věnovat podrobnější analýze některých
konkrétních nástrojů, které byly při kampani využívány.

3.1. Film Šmejdi
Snímek Šmejdi ukazuje praktiky prodejců na předváděcích prodejních akcích zaměřených
převážně na seniory. Režisérka se akcí sama účastnila a skrytou kamerou zachytila pro diváky často
velmi šokující ukázky manipulace, ponižování i agrese a zoufalé důchodce, kteří si pod nátlakem
zakoupili předražené zboží a dostali se do tísnivé finanční situace.186 Film vstoupil do českých kin
18. dubna 2013. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele, která měla
za cíl „zabránit zneužívání důvěry a zranitelnosti spotřebitelů ze strany neseriózních podnikatelů
v průběhu tzv. předváděcích akcí“187, 10. prosince 2013.188 V té době ale téma předváděcích akcí
nebylo zdaleka novinkou – v médiích se o dané problematice hovořilo již téměř deset let předtím
a téma předváděcích akcí řešili i někteří zákonodárci.
3.2. Mediální pokrytí problematiky v letech 2004–2013
První zmínky o předváděcích akcích pro seniory se v českých médiích začaly objevovat
v roce 2004. Magazín Deníku Právo vydal 12. června 2004 reportáž s titulkem „Políčeno na
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důchodce“. Jeho autor se zúčastnil předváděcí akce na Českolipsku, při které se prodávaly hrnce
za desetitisíce korun. Získal svědectví účastníků, kteří se akcí účastnili pravidelně – popsali
ponižování, zastrašování i případ, kdy byli účastníci zamčeni v místnosti do té doby, než někdo
z nich souhlasil, že si zboží zakoupí. V článku je citována i zástupkyně Sdružení obrany
spotřebitelů České republiky. Z jejího vyjádření vyplývá, že je s akcemi dobře obeznámena
a hodnotí je následujícím způsobem: „Není to sice okrádání, ale manipulace s jasným cílem: vyrazit
z nich (důchodců, pozn. aut.) peníze.“189 V roce 2005 mediální zájem utichl. V roce 2006 se
o předváděcích akcích objevují zmínky v regionálních denících190,191, téma opět zvedá Deník
Právo192. V roce 2007 se v celostátních médiích objevuje šest výstupů s tématem předváděcích akcí
a poprvé se o tématu mluví i v televizním vysílání (pořad Černé ovce na ČT1, Občanské judo
a Snídaně s Novou na televizi Nova).193 V roce 2008 mediální zájem opět lehce utichl,
o předváděcích akcích vyšly v médiích tři výstupy. V roce 2009 jich bylo devět (včetně Českého
rozhlasu194 a portálu Novinky.cz195), v roce 2010 třináct. V roce 2011 počet výstupů skokově
narostl na třicet. V letech 2010 i 2011 několik mediálních výstupů reagovalo na tiskové zprávy
České tiskové kanceláře, které citovaly zástupce organizací zabývajících se ochranou spotřebitele
(Česká obchodní inspekce, Sdružení ochrany spotřebitelů).196,197 V roce 2012 bylo v médiích
publikováno přes sedmdesát článků s tematikou předváděcích akcí pro seniory. Poprvé se také
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objevily zmínky o připravovaném filmu Šmejdi. Lidové noviny198 a Český rozhlas Radiožurnál199
publikovaly s režisérkou filmu Silvií Dymákovou rozhovory. Režisérka byla také hostem pořadu
Romana Vaňka Peklo na talíři, který se tou dobou vysílal na internetové televizi Stream200. Epizoda
Vaňkova pořadu s názvem Šmejdi se s více jak dvěma miliony zhlédnutí stala druhou
nejsledovanější epizodou pořadu za celou dobu jeho existence. V roce 2013, tedy v roce, kdy měl
v kinech premiéru snímek Šmejdi a kdy byla přijata změna zákona o ochraně spotřebitele, bylo
mediálních výstupů více než pět set. V následujícím roce se téma předváděcích akcí v médiích
poměrně hojně objevovalo, počet výstupů nicméně poklesl – na zhruba sto padesát.
Tabulka: Mediální výstupy související s předváděcími akcemi pro seniory publikované
v celostátních médiích
Rok

Počet výstupů

2004

3

2005

0

2006

4

2007

6

2008

3

2009

9

2010

13

2011

30

2012

70*

2013

500*

2014

150*

*počet zaokrouhlený na desítky
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3. 3. Legislativa týkající se předváděcích akcí
V souvislosti s předváděcími akcemi bylo v letech 2011–2013 přijato několik opatření. První
z nich bylo přijato ještě před vznikem filmu – týkalo se možnosti odstoupit od smlouvy uzavřené
mimo obchodní prostory. Další opatření, týkající se kontroly předváděcích akcí či odebírání
živností, už byla přijímána v době, kdy film Šmejdi získal rozsáhlou publicitu.

3.3.1. První změny legislativy

Na půdě Poslanecké sněmovny se o změně legislativy, která by reagovala na problematiku
předváděcích akcí, poprvé hovořilo v roce 2011. V říjnu toho roku byl v Poslanecké sněmovně
skupinou poslanců předložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jeho cílem bylo z §57 tehdejšího občanského zákoníku
vypustit větu, která stanovovala nemožnost odstoupit od spotřebitelské smlouvy ve lhůtě čtrnácti
dnů v případech, kdy si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.
Toho organizátoři předváděcích akcí zneužívali – nabídli účastníkovi, že jej zavezou se zbožím
domů a při převzetí mu k podpisu předložili určité potvrzení, které stanovovalo, že si jejich
návštěvu sjednal.201 V tomto případě pak dle navrhovatelů „dochází k obcházení zákona, neboť
jejich cílem je zbavit spotřebitele jejich zákonného práva na odstoupení od smlouvy“202. První čtení
zákona se uskutečnilo 9. prosince 2011. Poslanec ČSSD Jan Chvojka v rozpravě zmiňoval
společenskou škodlivost fenoménu předváděcích akcí a zdůrazňoval všeobecné povědomí o této
problematice. Ve svém projevu řekl: „Ona je otázka, jestli vůbec by takovéhle společnosti měly
fungovat a zda takovýhle druh podnikání bychom měli v republice tolerovat, ale myslím si, že
bohužel by se někdo ohradil, že jde o omezování svobody podnikání. Ale musím říct, že takováhle
živnost je v podstatě k ničemu a že je škodlivá pro českou společnost. Víme všichni, co se děje na
těchto předváděcích akcích. V dobrém případě toho seniora okradou, v tom horším ho okradou
a ještě, jak víme z posledních zpráv, ještě ho zmlátí nebo mu zlomí ruku, takže určitě si zaslouží
toto téma regulaci.“203

201

Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Sněmovní tisk 521/0. 6. volební období. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=521&ct1=0
202
Ibid.
203
PČR PS 2010–2013, PS, 32. schůze, 9. 12. 2011, [online]. Společná česko-slovenská digitální parlamentní
knihovna, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, [cit. 2019-06-15]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/032schuz/s032118.htm

34

Novela byla 21. března 2012 sněmovnou jednomyslně schválena 166 poslanci ze 176
přítomných. Zbývajících deset se hlasování zdrželo, proti nebyl nikdo. Zákon byl ve Sbírce zákonů
vyhlášen 30. května 2012.204 Lze tedy vyvodit, že zákonodárcům nebyla daná problematika v roce
2011 cizí – uvědomovali si škodlivost problému a napříč politickými stranami se shodovali, že je
dobré přijímat opatření proti praktikám užívaných na předváděcích akcích. Z kroků zákonodárců
také vyplývalo, jak akutně problematiku vnímají. Nový občanský zákoník, který danou
problematiku upravuje,205 byl v této chvíli již schválený Poslaneckou sněmovnou a očekávalo se,
že v budoucnu úprava, která spotřebitele bude v této otázce chránit, vejde v platnost.
3.3.2. Řešení Ministerstva průmyslu a obchodu

Cesta za změnou legislativy, která byla dle médií, ale i podle vyjádření některých konkrétních
zákonodárců, spjatá s uvedením filmu Šmejdi v českých kinech, začala v roce 2013. V květnu
tohoto roku vystoupil na briefingu Ministerstva průmyslu a obchodu tehdejší ministr Martin Kuba
a přednesl několik konkrétních opatření, která měla s bojem proti nekalým praktikám organizátorů
předváděcích akcí pomoci a o jejichž přijetí vláda plánovala usilovat. Ve své úvodní prezentaci
zmínil, že dokument Šmejdi má vliv na to, že se problematika předváděcích akcí aktuálně řeší:
„Tato problematika podle mého byla akcelerována v této chvíli dokumentem Šmejdi a musím říct,
že je třeba poděkovat jeho tvůrcům, protože ukázali v praxi, jak vypadají některé praktiky, které
jsou realizovány při prodejních akcích a používány na tu nejslabší skupinu naší společnosti – proti
seniorům. Ministerstvo průmyslu a obchodu tuto problematiku již řešilo, ale mám pocit, že je tu
stále dost bodů, které můžeme zlepšit, jsme si toho vědomi a v tuto chvíli je zlepšit chceme.“206
Kuba přednesl na briefingu tři stěžejní body navrhovaných změn: zákaz řetězení živností, tedy
zákaz vytváření nových firem nepoctivých prodejců; ohlašovací povinnost organizátorů
předváděcích akcí; a vytvoření systému spotřebitelského ombudsmana.207
Bod jedna, zákaz řetězení živností, se týkal změny živnostenského zákona. Návrh novely
živnostenského zákona, který vláda předložila Poslanecké sněmovně 6. března 2013, reagoval na
tehdejší metanolovou aféru a měl za cíl uvést v praxi nulové tolerance k černému trhu
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s lihovinami.208 Konkrétně návrh zákona upravoval zavedení koncese pro prodej lihovin.209 Návrh
prošel prvním čtením a byl přikázán hospodářskému výboru. Hospodářský výbor návrh zákona
projednal a 30. května 2013 doručil poslancům usnesení, ve kterém doporučil Poslanecké
sněmovně návrh zákona projednat a schválit s pozměňovacími návrhy.210 Právě tyto návrhy se
týkaly tzv. řetězení živností – rozšiřovaly překážku provozování živnosti osobám, kterým bylo
sankčně zrušeno živnostenské oprávnění. Cílem bylo zajistit, aby osoby, které porušily zákon
a živnost jim byla odebrána, nemohly ve stejné činnosti pokračovat v jiném podnikatelském
subjektu.211 Návrh zákona byl sněmovnou schválen v srpnu 2013, ve Sbírce zákonů byl poté
vyhlášen 2. října 2013.212 V daném případě tedy zákonodárci využili skutečnosti, že návrh změny
živnostenského zákona již byl Poslanecké sněmovně předložen a žádoucí změnu, která by zabránila
řetězení živností, předložil hospodářský výbor jako pozměňovací návrh.
Bod dva, ohlašovací povinnost organizátorů předváděcích akcí, se týkal změny
spotřebitelského zákona, která bude podrobněji rozebrána níže. Ministr Kuba v souvislosti
s ohlašovací povinností předváděcích akcí hovořil ještě o jedné změně zákona, která v té době již
vešla v platnost – nový Kontrolní řád, který byl ve Sbírce zákonů vyhlášen v červenci 2012 a který
vešel v účinnost posléze, 1. ledna 2014, umožnil kontrolujícímu pořizovat v souvislosti s výkonem
kontroly obrazové nebo zvukové záznamy.213
Bod tři, vytvoření systému spotřebitelského ombudsmana, nevyžadoval změnu zákona. Na
živnostenských úřadech byla vytvořena kontaktní místa, kde úředníci s poškozeným, jehož práva
byla na předváděcí akci dotčena, sepíší formulář. Případ poškozeného je poté předán nejbližší
neziskové organici, která se zabývá ochranou spotřebitele.214
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3.3.3. Změna spotřebitelského zákona

Jedním ze stěžejních opatření v boji proti nekalým praktikám na předváděcích akcích byla
změna spotřebitelského zákona. Navrhované změny měly organizátorům předváděcích akcích
uložit povinnost akci předem oznámit České obchodní inspekci a také povinnost v pozvánkách
určených veřejnosti uvést určené minimální informace, které by potenciální účastníky pravdivě
informovaly o charakteru akce.215 Novelu připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením
ministra Kuby. Vláda premiéra Nečase ji už ale nestihla schválit, v červnu 2013 podal premiér
demisi. Návrh zákona schválila 14. srpna 2013 vláda Jiřího Rusnoka, toho času v demisi.216 Ve
svém prohlášení vlády uvedla: „Návrh zákona vznikl ještě za minulé vlády jako opatření vyvolané
společenskou poptávkou, které je zaměřené na posílení ochrany spotřebitelů při tzv. předváděcích
akcích. Vláda v demisi navrhla Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona vyslovila
souhlas již v prvém čtení.“217 Poslanecká sněmovna byla 28. srpna rozpuštěna218 a proces přijetí
zákona se pozdržel.
Nové Poslanecké sněmovně byl návrh zákona vládou předložen 19. listopadu 2013. Návrh
byl projednán v obecné rozpravě 10. prosince 2013 na čtvrté schůzi nové sněmovny.219 Poslankyně
Květa Matuškovská, členka hospodářského výboru a zpravodajka tisku, ve své zpravodajské
zprávě dokument Šmejdi přímo zmínila: „Na tyto praktiky mimo jiné upozornil dokument Silvie
Dymákové Šmejdi v dubnu 2013, kdy skrytá kamera zachycuje drsné pozadí předváděcích akcí
pro seniory.“220 V den projednávání návrhu odevzdali zástupci deníku Blesk petičnímu výboru
Poslanecké sněmovny Petici proti šmejdům, pod kterou bylo shromážděno téměř 180 000 podpisů,
což při projednávání reflektovala poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová.221 V rozpravě byl snímek
Šmejdi a médium Blesk zmíněn ještě poslancem Pavlem Kováčikem, který odkázal na setkání
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poslaneckých klubů s režisérkou filmu Šmejdi Silvií Dymákovou a zástupci deníku Blesk, které se
uskutečnilo v květnu 2013. V rozpravě byla několikrát zmíněna shoda, která ohledně návrhu
panuje napříč politickými stranami. Připomínky, které poslanci měli, se spíše týkali nedostatečné
přísnosti (Richard Brabec za ANO, Ivan Adamec za ODS222) či výhrad k tomu, aby zákon byl
projednán a schválen již v prvním čtení. Žádný poslanecký klub proti tomuto postupu ale veto
nevznesl. Návrh zákona byl přijat 184 poslanci ze 184 přítomných.
3.4. Kampaň k filmu Šmejdi
Uvedení filmu Šmejdi do kin provázela rozsáhlá mediální kampaň. Byla zorganizována
petice za zpřísnění zákonných podmínek týkajících se předváděcích akcí, kterou mohli zájemci
podepsat na všech pobočkách České pošty. Hlavní mediální partner filmu deník Blesk publikoval
desítky článků s danou tematikou. V rámci snahy změnit zákonné podmínky předváděcích akcí se
uskutečnila setkání se zákonodárci, do řešení problematiky byly zapojeny organizace dTest a Česká
obchodní inspekce.
3.4.1. Role deníku Blesk

Jedním z hlavních aktérů, kteří se aktivně zasazovali o změnu legislativy, jež by měla
zabránit nekalým praktikám na předváděcích akcích pro seniory, byl deník Blesk, hlavní mediální
partner filmu Šmejdi. Blesk se v roce 2013 držel na první příčce čtenosti mezi českými deníky,
s odhadovanou čteností více než 1,1 milionu čtenářů.223 V roce 2013 se v tišteném vydání deníku
objevilo více než 180 článků s tematikou předváděcích akcí. Týkaly se konkrétních případů
postižených seniorů224, ukazování vysoké životní úrovně majitelů firem, které akce pořádají,225
úspěchu filmu Šmejdi226 a také tlaku na zákonodárce, který Blesk vyvíjel227. Dle tehdejšího zástupce
šéfredaktora deníku Blesk Jana Jukla, který za deník iniciativu vedl, byl Blesk u kampaně k filmu
Šmejdi přítomen od samého počátku. Blesk se poprvé s tvůrci filmu sešel ve chvíli, kdy byl snímek
hotový, měl zajištěného distributora do kin a tvůrci oslovovali první mediální partnery. V redakci
deníku rychle zjistili, že téma je silné a že se mu chtějí věnovat intenzivněji – nad rámec běžného
mediálního partnerství. Kromě standardní marketingové podpory se rozhodli i pro svoji vlastní
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investigativní novinářskou činnost. „Dokument byl postavený na prodávajících – Šmejdech. Byli
anonymizováni, Silvii [režisérce filmu, pozn. aut.] šlo hlavně o to ukázat problematiku samotnou.
My jsme se rozhodli nejen ukázat tu problematiku a podpořit ten dokument, ale rozvést to téma
dále. A to tak, že uděláme vlastní investigativu, že dále půjdeme po těch konkrétních
‚Šmejdech‘,“228 komentuje začátek kampaně Jukl. Za účelem kampaně sestavil Blesk třináctičlenný
tým – zástupci deníku už od začátku plánovali, že kampaň bude velmi intenzivní.
3.4.2. Petice proti šmejdům

Mezi hlavní body iniciativy deníku Blesk za změnu legislativy byla Petice proti Šmejdům,
kterou deník představil v dubnu roku 2013. Petice adresovaná Ministerstvu spravedlnosti,
Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu práce a sociálních věcí a Parlamentu obsahovala
požadavky shrnuté do pěti bodů. Týkaly se povinnosti informovat na pozvánkách o charakteru
akce; uzákonění oznamovací povinnosti o konání akce; uzákonění možnosti kontrolorů pořizovat
na akci obrazové záznamy; uzákonění zákazu prodeje zdravotnických prostředků na předváděcích
akcích; zefektivnění procesu odebrání živnostenských oprávnění těm, kteří se dopustili prohřešků
v minulosti.229 Pod petici se podařilo získat více jak 180 000 podpisů, včetně podpisu prezidenta
Miloše Zemana. Petice byla předána do Poslanecké sněmovny 10. prosince 2013, kdy se návrh
změny spotřebitelské zákona projednával.
Za samotným vznikem petice stála dle Jana Jukla úvaha zapojit do dané problematiky
veřejnost. Zájmem o petici pak byli sami autoři zaskočení – jejich prvotní metou bylo 50 tisíc
podpisů, konečný počet toto číslo překročil více než trojnásobně. Do sbírání podpisů byla zapojena
Česká pošta – petiční místo bylo na všech jejich pobočkách, lidé se ale zapojovali do sbírání
podpisů i spontánně a archy si sami tiskli a zasílali do redakce. Zároveň pro Blesk byly důležité
i podpisy politiků, které byly následně medializovány. „My jsme podpis nejvyšších činitelů chtěli.
Úvaha byla taková, že v momentu, kdy se k petici někdo přihlásí, měl by s daným problémem
i něco dělat,“230 dodává Jukl.
Za konkrétními požadavky petice ovšem nestojí přímo zástupci Blesku, ale zástupci
neziskové organizace dTest a České obchodní inspekce. Ti dle Juklových slov pomáhali s jejím
zněním a zároveň se angažovali i v činnosti okolo návrhu změny spotřebitelského zákona.231
228

Rozhovor s Janem Juklem, bývalým zástupcem šéfredaktora deníku Blesk, 8. 8. 2019, příloha č. 1.
O petici. Blesk.cz [online]. CNCenter, c2001-2019 [cit. 2019-06-08]. Dostupné z:
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-petice-proti-smejdum-o-petici/194932/o-petici.html
230
Rozhovor s Janem Juklem, bývalým zástupcem šéfredaktora deníku Blesk, 8. 8. 2019, příloha č. 1.
231
Ibid.
229

39

3.4.3. Přímé jednání se zákonodárci a vyvíjení tlaku

V květnu 2013 inicioval deník Blesk v Poslanecké sněmovně kulatý stůl s tematikou
předváděcích akcí. Zúčastnili se ho zástupci všech poslaneckých klubů a režisérka filmu Šmejdi
Silvie Dymáková. Blesk to komentoval slovy: „Blesk vyzval politiky k boji!“232 Jen dva dny před
tím byl tehdejší ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba hostem on-line chatu portálu Blesk.cz,
ve kterém odpovídal na čtenářské dotazy ohledně chystaných legislativních změn. 233 Krátce
předtím, než se ve sněmovně měl projednávat návrh změny spotřebitelského zákona, opět redaktoři
Blesku vyzpovídali předsedy jednotlivých poslaneckých klubů, aby zjistili, jaký postoj k novele
zaujmou.234
V den, kdy se návrh změny spotřebitelského zákona projednával v Poslanecké sněmovně,
distribuoval Blesk předsedům jednotlivých poslaneckých klubů speciální vydání deníku, které se
skládalo z příběhu seniorů poškozených na jednotlivých předváděcích akcích s prosbou, ať jej
předají dále jednotlivých poslancům.235 Poté novela mířila do Senátu. I zde se Blesk jednotlivých
předsedů senátorských klubů dotazoval, zda novelu plánují podpořit.236 Při hlasování v Senátu se
osm senátorů z celkem padesáti přítomných hlasování zdrželo. Redaktoři Blesku o této skutečnosti
informovali a dotazovali se Senátorů, proč tak učinili.237 Distribuci speciálního vydání Deníku
Poslancům a dotazování Senátorů, kteří nehlasovali, Jukl komentuje následovně: „Přišlo nám to
jako cesta, jak poslance oslovit napřímo, […] do jisté míry jsme využívali všech – samozřejmě
legálních – možností, které jsme měli.“238
3.5. Téma ve veřejné a politické agendě
Instituce, které se zabývají ochranou spotřebitele, problematiku předváděcích akcí
registrovaly dlouho před začátkem tvorby dokumentárního filmu Šmejdi (první autorkou nalezené
vyjádření předsedkyně Sdružení ochrany spotřebitelů se datuje do roku 2004). Česká tisková
kancelář publikovala v letech 2010 a 2011 tiskové zprávy s varovnými vyjádřeními České

232

Blesk vyzval politiky k boji! Ti si napříč politickým spektrem notují: Zatočíme s vámi, šmejdi!. Blesk.cz [online].
CNCenter, c2001-2019, 24. 5. 2013 [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-petice-protismejdum/197936/blesk-vyzval-politiky-k-boji-ti-si-napric-politickym-spektrem-notuji-zatocime-s-vami-smejdi.html.
233
Chat s ministrem Martinem Kubou: Ptali jste se ho, jak zatočí se šmejdy! Blesk.cz [online]. CNCenter, c20012019, 20. 5. 2013 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: https://www.blesk.cz/clanek/radce-chat-s-odbornikem/197416/chats-ministrem-martinem-kubou-ptali-jste-se-ho-jak-zatoci-se-smejdy.html.
234
Bič na šmejdy podpoříme! Blesk, 9. 12. 2013., s. 9.
235
Blesk poslance vybavil… Blesk, 11. 12. 2013, s. 4.
236
KDO ŘEKNE NE, je nepřítel lidu! Blesk, 16. 12. 2013, s. 4.
237
Proč jsme nehlasovali proti ŠMEJDŮM! Blesk, 20. 12. 2013, s. 8.
238
Rozhovor s Janem Juklem, bývalým zástupcem šéfredaktora deníku Blesk, 8. 8. 2019, příloha č. 1.

40

obchodní inspekce a Sdružení ochrany spotřebitelů. Tyto organizace byly v nultých letech aktivní,
na problematiku upozorňovaly a šířily osvětu. Dílčí legislativní úprava ohledně problematiky byla
přijímána už před rokem 2013. Již před vznikem filmu také rostlo mediální pokrytí – mezi lety
2010 až 2012 lze meziročně pozorovat vždy více než 100% nárůst. Téma před rokem 2013
rezonovalo i u veřejnosti – toto lze vyvodit například ze zmiňovaného úspěchu epizody pořadu
Peklo na talíři, která prodejní praktiky při předváděcích akcích analyzovala.
V roce 2013 aktivita ohledně filmu kulminovala. Nárůst mediálního pokrytí byl oproti roku
2012 více než 600%. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo komplexnější návrh opatření,
které se problematikou zabývalo, a ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba na tiskové konferenci
uvedl, že filmem Šmejdi „byla problematika akcelerována“239. Vláda ve svém prohlášení návrh
změny spotřebitelského zákona komentovala jako „opatření vyvolané společenskou poptávkou“240.
Političtí představitelé (zástupci ministerstev, vláda i poslanci) dávali film Šmejdi do přímé či
nepřímé souvislosti s aktivitou, která ohledně legislativních změn byla vyvíjena.
Na základě těchto skutečností lze tvrdit, že tvůrcům filmu Šmejdi a deníku Blesk se ve
spolupráci s dalšími subjekty (mediální partneři filmu, dTest, Česká obchodní inspekce a další)
podařilo téma předváděcích akcí pro seniory intenzivně dostat do veřejné a potažmo i politické
agendy, násobně zesílit naléhavost, se kterou veřejnost téma vnímala, a zintenzivnit tlak na
politické činitele, což vedlo ke změně legislativy.
Na tomto místě si lze klást otázku, proč k větším změnám legislativy došlo až v roce 2013,
když se o problematice vědělo řadu let dříve, jak lze vyčíst z výše zmiňovaných mediálních výstupů
a vyjádření odborníků. O pozornost politiků soutěží mnoho témat – získat jejich dlouhodobější
pozornost se ale podaří jen některým z nich. Dle některých teoretiků může ve veřejné agendě stát
v popředí kolem půltuctu témat najednou.241 Jak média, tak veřejní představitelé mají „omezenou
kapacitu“ – noviny jsou limitovány počtem novinářů, editorů, rozpočty či časem na přípravu
článků. Pracovníci vlády a ministerstev a poslanci také čelí omezením.242 Při snaze navrhnout
a přijmout novou legislativu mohou být limitováni rozpočtem, nedostatkem odborného aparátu či
omezeným prostorem na schůzi Poslanecké sněmovny. To, že je návrh zákona Poslanecké
sněmovně předložen, automaticky neznamená, že se mu Poslanci budou věnovat. V době psaní této
práce je volební období Poslanecké sněmovny v polovině a přijato bylo 88 zákonů. 144 jich je
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v prvním čtení.243 Některé z nich pravděpodobně projednány vůbec nebudou. Dá se tedy vyvodit,
že aby návrhu legislativního řešení byla dána priorita, musí existovat určitý pocit „naléhavosti“
přijít s řešením – a ten může vyvolat právě intenzivní mediální pokrytí.244
3.6. Úspěch kampaně a jeho důvody
V deníku Blesk bylo publikováno okolo 180 výstupů s tematikou předváděcích akcí, dalších
zhruba 320 výstupů vyšlo v dalších médiích245. Nelze jasně říci, že rozšíření pokrytí do dalších
médií (a potažmo do veřejné a politické agendy) se stalo jen díky deníku Blesk – je pravděpodobné,
že média by o problematice referovala i v případě, kdy by film do kin vstupoval bez podpory tohoto
deníku. Pravděpodobně by ale nedošlo k tak intenzivní aktivitě zmíněné výše – tlaku na změnu
zákona, masivní aktivizaci veřejnosti, zvýšení povědomí o dané problematice.
3.6.1. Framing, jednoduchost

Způsob, jakým deník Blesk o „Šmejdech“ a problematice okolo nich hovořil (základní
shrnutí problematiky je pro účely těchto odstavců čerpáno z popisu Petice proti Šmejdům246, která
byla jednou z klíčových částí kampaně komunikovanou k veřejnosti), by bylo možné interpretovat
jako vysoce úspěšný příklad rámcování. Již samotný název „Šmejdi“ nabízí čtenáři představu
o tom, jak danou problematiku interpretovat. Je výrazný a vyvolává emoce. O tom, že název filmu
efektivně fungoval, vypovídá mimo jiné i to, že se pro označování podvodného jednání obchodníků
používá dodnes.247
Pokud by čtyři definiční aspekty rámce byly aplikovány na tuto problematiku, výsledek by
mohl vypadat takto:
1)Definice problému: Šmejdi na předváděcích akcích využívají manipulačních a agresivních
praktik a prodávají předražené zboží seniorům, kteří se vůči těmto praktikám neumějí
bránit. Často se poté kvůli splátkám, které si nemohou dovolit, dostávají do exekuce.
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2)Určování příčin problému: Nedostatečná legislativní opatření, která by umožnila kontrolu
této činnosti a zabránila jí.
3)Morální hodnocení problému: Úplně prvotní hodnocení je zahrnuto již v samotném názvu
filmu. Pojem „šmejd“ má silně negativní význam. Autoři petice dále používají slova jako
„šikana“, „bezpráví“ či „nemorální jednání“.
4)Návrh nápravy problému: Přijetí zákonných opatření, která by rozšířila možnosti kontroly,
znemožnila podvodným podnikatelům rychlý návrat zpět atd. Jednotlivec se může zapojit
podepsáním petice, která je veřejným činitelům adresována.
Ve svém legislativním boji Blesk soustředil pozornost na změnu spotřebitelského zákona, jejíž
přijetí slavil jako vítězství. V souvislosti s předváděcími akcemi bylo nicméně přijímáno více
legislativních opatření. V srpnu 2013 Poslanecká sněmovna přijala novelu živnostenského zákona,
která zakazovala řetězení živností. Překážka řetězení živností byla do návrhu změny zákona
zapracována jako pozměňovací návrh – původně byla novela předložena jako reakce na
metanolovou aféru a měla za cíl omezit černý trh s lihovinami.248 Přesto, že efektivnější úprava
poskytování živnostenských oprávnění byla jedním z hlavních bodů Petice proti Šmejdům, Blesk
(ani většina dalších médií) na přijetí zákona v srpnu 2013 nereagovalo. Důvodů je pravděpodobně
více. Pro deník Blesk bylo smysluplné směřovat většinu mediálního pokrytí vůči jednomu návrhu
zákona – roztříštění pozornosti by mohlo čtenářům komplikovat pochopení problematiky.
Zpřísnění podmínek opětovného poskytování živností navíc nebylo přijato jako samostatný návrh
zákona, ale bylo zapracováno jako pozměňovací návrh. Vzhledem k této skutečnosti se také nabízí
otázka, zda novináři měli příležitost tuto změnu zaregistrovat. Je každopádně pravděpodobné, že
právě velmi jednoduché a výrazné zarámování problému, které přineslo přímočaré vysvětlení
situace i jasnou cestu k jejímu řešení, bylo jedním z faktorů, které výrazně přispěly k úspěchu
kampaně.
3.6.2. Emoce

Témata, která mezi veřejností vyvolávají emoční reakce, mají silnější dopad než témata, která
jsou méně výbušná a emoce nevyvolávají.249 Příběhy ponížených a oklamaných seniorů na čtenáře
emotivně působily a deník Blesk o tématu, vzhledem ke své bulvární povaze, informoval s cílem
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co nejsilnější emoce vyvolat. Titulky článků často končily vykřičníky250, byl používán nespisovný
jazyk251, řada článků obsahovala výpovědi zoufalých seniorů252.
3.6.3. Naléhavost

Kampani se také podařilo vyvolat pocit určité „naléhavosti“, který podporoval především
rostoucí počet podpisů pod peticí. Blesk velmi podrobně sledoval dění okolo návrhu změny
spotřebitelského zákona a dotazoval se politiků, jak budou hlasovat.253 Poslanci a senátoři tedy
věděli, že jejich kroky ohledně návrhu změny spotřebitelského zákona jsou médii sledovány
a interpretovány. O tom, že poslanci naléhavost okolo této problematiky vnímali, svědčí i to, že
návrh zákona byl přijat v prvním čtení, a to z důvodu „závažnosti a naléhavosti řešení tohoto
problému“, jak v rozpravě komentoval ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala.254
3.6.4. Shoda

Téma změny spotřebitelského zákona za účelem lepší kontroly předváděcích akcí se ukázalo
jako nadstranické, změnu zákona podpořili všichni přítomní poslanci napříč sedmi poslaneckými
kluby. Debata okolo návrhu změny zákona probíhala téměř výhradně v rámci nastíněném výše,
který fungoval nebývale silně. Hlasy, které by regulaci předváděcích akcí kritizovaly z důvodu
omezování svobody podnikání, nejde téměř dohledat (až na výjimky na obskurních názorových
serverech255). Argumenty, které by zmiňovaly, že senioři si mohou sami zvolit, zda na dané akce
budou jezdit a že většina z nich na akce jezdí opakovaně z vlastní vůle, také příliš nezaznívaly.
Veřejné mínění bylo velmi intenzivně nakloněno přijetí regulace.
3.6.5. Spolupráce

Nelze

ani

opomenout

spolupráci

s dalšími

subjekty,

které

se

na

kampani

podílely – především nezisková organizace dTest a Česká obchodní inspekce, které
se problematikou zabývají dlouhodobě. Právě ony dle zástupce deníku Blesk Jana Jukla256 stály za
zněním „Petice proti Šmejdům“ a pravděpodobně se určitým způsobem podíleli i na návrhu změny
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spotřebitelského zákona (autorka práce se pokusila získat od zástupců organizace dTest ohledně
jejich role v legislativním procesu vyjádření, ale neúspěšně).
3.7. Zhodnocení
Je pravděpodobné, že úspěch kampaně k filmu Šmejdi závisel na kombinaci několika faktorů.
Téma předváděcích akcí se v médiích objevovalo už několik let před vznikem filmu, v roce 2013
tedy nebylo pro řadů občanů a politiků úplně nové. Téma bylo silně a jednoduše komunikováno
a vyvolávalo emoce. Na problematiku měly strany napříč politickým spektrem stejný pohled.
Tematiku vzal za svou nejprodávanější deník v zemi a investoval prostředky do toho, aby o ní bylo
intenzivně a z mnoha úhlu informováno, kromě toho se ale také spojil s dalšími organizacemi, které
se ochranou spotřebitele zabývají. S jejich pomocí jednal s veřejnými zástupci a vyvíjel na ně tlak.
Také ale aktivizoval veřejnost – především pomocí petice, pod kterou se podařilo získat přes
180 tisíc podpisů. Díky intenzitě komunikace a aktivizaci veřejnosti se podařilo téma dostat vysoko
ve veřejné agendě a politici cítili, že je nutné na tuto „naléhavost“ reagovat.
Tvůrcům filmu Šmejdi a zástupcům deníku Blesk se podařilo ovlivnit veřejnou, mediální
i politickou agendu. Nelze s jistotou říci, že by bez vzniku filmu ke změně legislativy nedošlo, je
ale jisté, že obrovský nárůst pozornosti kolem tohoto tématu v roce 2013 souvisí s filmem a jeho
mediálním pokrytím a že ke změně spotřebitelského zákona došlo v souvislosti s kampaní k filmu.
Deník Blesk je bulvárním médiem, které bývá spojováno spíše s informacemi ze života
celebrit než bojem za práva znevýhodněných skupin. Tematika Šmejdů nicméně nabízela
příležitosti tvořit dramatický a emotivní obsah, který odpovídal povaze jiných zpráv publikovaných
v deníku. Je pravděpodobné, že zástupci deníku věděli, že články o dění na předváděcích akcích
budou jejich čtenáře zajímat a že jejich angažovanost podpoří budování dobrého jména značky
Blesk. Mezi tvůrci filmu Šmejdi a deníkem Blesk tak došlo k symbióze, která měla za cíl
společenskou změnu, jež lze považovat za pozitivní.
Dění okolo Šmejdů není ukázkou fungujícího mediálního tlaku na změnu legislativy, který
by se dal univerzálně aplikovat i u jiných problematik. Při kampani byly použité nemalé personální
i finanční zdroje nejčtenějšího bulvárního deníku v zemi, problematika byla málo kontroverzní, ve
veřejné debatě se téměř neobjevovaly nesouhlasné názory – panovala shoda, že daná situace je
nevyhovující a je nutné ji vyřešit. Mediální kampaň okolo filmu nicméně je velmi výrazným
příkladem nastolování agendy. O tématu problematických předváděcích akcí se ve společnosti
několik let vědělo, ale až díky filmu a jeho mediální kampani se ho podařilo dostat do popředí
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pozornosti veřejnosti i politiků, což mělo nakonec za následek změnu legislativy. Kampaň je také
ukázkou toho, jak velkou sílu může mít zdařile vytvořené rámcování u konkrétního tématu.
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4. Vliv médií na právo
V předchozích kapitolách byly právo a média představeny jako společenské jevy, které se
vyvíjejí v komunikaci s ostatními společenskými subsystémy. Z uvedených konceptů, které
představují vztah médií a společnosti, lze mimo jiné vyvodit následující: Média jsou klíčová pro
vnímání kontextu společenského života, do značné míry konstituují společenskou realitu. Utvářejí
veřejnou sféru, ve které dochází k formování a vyjádření veřejného mínění. Určují, která témata
budou ve společnosti rezonovat, a mají obrovský vliv na to, jakým způsobem bude veřejnost vnímat
určité problematiky. Podílejí se na tvorbě veřejných politik a často mohou dát do pohybu rozsáhlou
společenskou změnu. Při pohledu na tato tvrzení není pochyb o tom, že média musí mít určitý vliv
i na právo a právní regulaci. Cílem této kapitoly je představit některé konkrétní způsoby, kterými
mohou média právo a potažmo legislativní proces ovlivňovat, a nabídnout zamyšlení nad tím, zda
vliv médií má pozitivní nebo negativní dopady. Využity pro to budou poznatky z předchozích částí
této práce, zahraniční studie, i poznatky z rozhovoru se zástupkyní organizace Jsme fér, jejíž
zájmem je prosadit manželství pro stejnopohlavní páry.
4.1. Vliv médií na politiky
Na okraj této kapitoly se hodí uvést, že zprostředkovaný vliv na tvorbu práva média
vykonávají i skrze své působení na politiku a politiky, byť tato oblast nespadá do zájmu teorie
práva, ale jiných oborů (politologie, komunikační studia).
Masová média mají v současné době nesrovnatelně větší vliv než před několika desítkami let
a jsou klíčovými prvky volebních kampaní. Jejich vliv na úspěch jednotlivých stran ve volbách
poté může zprostředkovaně ovlivňovat, které problematiky budou právně upravovány a jak. Politici
si vliv médií uvědomují a často této skutečnosti přizpůsobují své chování i mimo bezprostřední
období volební kampaně. Zde mohou být pozorovány dva trendy, „agenda building“ a „policy
cutting“. Agenda building znamená, že politici rámcují informace vypuštěné do médií tak, aby
pokrytí bylo příznivé, případně organizují události, které by se bez očekávání mediálního pokrytí
nestaly. Policy cutting je pak situací, kdy kvůli obavě z negativních reakcí tisku k nějakým
rozhodnutím vůbec nedojde a tím pádem nejsou činěna nepopulární, ale třeba i potřebná
rozhodnutí.257 Zatímco první zmíněná aktivita je v podstatě standardním nástrojem politického
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marketingu, vyhýbání se nepopulárním rozhodnutím může mít hmatatelnější a závažnější negativní
důsledky.
Skutečnost, že existuje určitá „mediální logika“, která znamená, že editoři a novináři se při
výběru témat zaměřují na konkrétní atributy, jež danou zprávu činí atraktivní pro jejich čtenáře, je
známá a poměrně dobře zmapovaná. Aktuální trend ale ukazuje, že s podobnou logikou operují
i političtí hráči. Někteří z nich si vybírají témata, kterými se budou zabývat, podle toho, co by
mohlo rezonovat u komerčně a bulvárněji orientovaných médií, protože skrz ně zasáhnou co
nejširší potenciální elektorát.258 Dochází pak k situaci, kdy se strany a politici de facto neustále
nacházejí v procesu volební kampaně – a spíše než koncepční aktivity, které by přinesly
dlouhodobé řešení, se zaměřují na symbolické a populistické kroky.259
4.2. Vliv médií na legislativní proces
Zatímco rolí médií v demokratické společnosti či procesem politické komunikace se
akademici již desítky let zabývají, vliv médií na právo a na tvorbu zákonů je poměrně
neprozkoumanou oblastí.260 V této části práce bude na příkladu legislativního procesu v České
republice nastíněno, jak do tohoto procesu mohou média vstupovat. Bude volen chronologický
postup podle jednotlivých stádií legislativního procesu ukázaných v první kapitole této práce.
Budou také představeny dvě nedávné zahraniční studie, které se touto problematikou zabývají,
a bude nabídnuta zkušenost zástupkyně zájmové organizace.
4.2.1. Zjištění potřeby právní úpravy

V této fázi legislativního procesu, která není teorií práva příliš popsána, je stěžejní určení
objektivní potřeby právní regulace. Teorie uvádí, že subjekty, které mohou dávat podněty ke změně
právní úpravy, mohou být například politické strany, organizované zájmy, občanská společnost
i sami občané. Média jsou zmiňována spíše v souvislosti s organizovanými zájmy – pro určité
zájmové skupiny je klíčové oslovit společnost a dostat na svou stranu veřejné mínění, čehož
dosahují skrz působení na média. To potvrzují i slova Adély Horákové, právničky organizace Jsme
fér, jejímž cílem je prosadit v České republice manželství pro stejnopohlavní páry. „Nejdůležitější
měna je pro nás pozornost – pozornost médií a pozornost politiků,“261 říká a dodává, že média jsou
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zásadní právě pro práci s veřejným míněním – jsou jediným kanálem, kromě veřejných akcí, kde
mohou k veřejnosti promlouvat. Organizace Jsme fér s médii cíleně pracuje, vydává tiskové
zprávy, zároveň její zástupci přijímají pozvání do všech rozhovorů a debat, které se k dané
problematice vztahují. „Míříme do všech médií, musíme zasáhnout celou populaci. Říkáme, že
vedeme celospolečenskou debatu a také ji vedeme, byť to samozřejmě není vždy příjemné,“ dodává
Horáková.262
Média ale veřejné mínění, a potažmo tedy vnímavost tvůrců práva k jednotlivým
problematikám, neovlivňují pouze v souvislosti se zájmovými skupinami. Obecně se role médií
v souvislosti s veřejným míněním dá formulovat dvěma způsoby. Média buď mohou být ozvučnicí
veřejného mínění, nebo můžou veřejné mínění aktivně utvářet a ovlivňovat. Děje se obojí. První
zmiňované odpovídá například zmíněnému konceptu médií jako čtvrté moci ve státě. Média jsou
ozvučnicí názorů a jsou schopné je rychle a intenzivně šířit k širokému publiku, potažmo
k pozornosti těch, jež pečují o právní úpravu.
Schopnost médií veřejné mínění utvářet a měnit souvisí s nastolováním agendy
a rámcováním. Toto bylo výše ilustrováno na příkladu filmu Šmejdi. Médium Blesk v tomto
případě vystupovalo jako aktivní subjekt, který připravil komunikační strategii. Ta měla za cíl
vytvořit u veřejnosti pocit naléhavého dojmu, že existuje závažný problém, jenž se musí řešit
změnou zákona, a vyvolat po této změně poptávku. To se podařilo a Ministerstvo průmyslu
a obchodu začalo připravovat návrh nové právní úpravy dané problematiky. Je nutné zmínit, že
tento příklad je poměrně radikální. Deník Blesk zde vystupoval de facto ve dvojí pozici – jako
médium a jako zájmová skupina. V případě nastolování agendy vždy není předpokládána
dlouhodobá strategie ze strany média. Důvody, proč média dávají některým zprávám přednost,
mohou souviset s řadou aspektů, například čtenářskou atraktivitou, finanční i časovou náročností
tvorby zprávy či tím, jaké podklady k tvorbě zpráv médium dostává od PR a zpravodajských
agentur.
Dalším příkladem souvisejícím s nastolováním agendy je zmiňovaná teorie přerušované
rovnováhy – média jsou nástrojem, který dovede během krátké doby dramaticky změnit pohled
veřejnosti na určitou problematiku a následně vyvolat aktivitu od politiků, která vede ke změně
zákona. Podnětů k této změně může být celá řada, například zveřejnění nových informací, objev či
jiná událost. V České republice se jako nedávný příklad nabízí změna paradigmatu ohledně
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přístupu ke kouření v restauracích. V roce 2012 měla Česká republika oproti dalším zemím
Evropské unie velmi volná pravidla související s regulací kouření v restauracích. Skupina studentů
katedry Marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
se rozhodla ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos ukázat, že většině Čechů kouření
v restauracích vadí a tento přístup dostat do mediální a následně veřejné agendy. Po uspořádání
rozsáhlého výzkumu, který tuto skutečnost potvrdil, došlo k uspořádání tiskové konference
a aktivní komunikaci s médii. Ta výsledky výzkumu převzala a intenzivně začala o kouření
v restauracích informovat jako o tematice, kterou většina Čechů vnímá negativně. Novináři
zároveň začali s tématem konfrontovat politiky. Ministr zdravotnictví se vyjádřil, že začne pracovat
na návrhu zákona pro zákaz kouření v restauracích. Cesta k přijetí zákona se poté zkomplikovala,
ale o několik let později skutečně přijat byl.263
4.2.2. Vznik legislativního záměru

Ke vzniku legislativního záměru dochází po vzniku společenské poptávky k řešení určité
problematiky – jedná se o konkrétní představu potřeby právní úpravy založenou na ověřeném
poznání. Legislativní záměr by poté měl reflektovat objektivní potřebu právní úpravy i být odrazem
občanské vůle.
Když poslanci, senátoři, členové vlády či vedoucí a zaměstnanci jednotlivých resortů
analyzují, zda jejich legislativní záměr reflektuje občanskou vůli a zájem, mají několik možností.
Mohou si nechávat zpracovat analýzy odborníků, průzkumy veřejného mínění nebo se obracet ke
zprávám v médiích. Zde mohou buď analyzovat zprávy založené na průzkumech veřejného mínění
anebo vyvozovat závěry z reportáží, komentářů či rozhovorů.264 Pokud tedy subjekty, které se na
přípravě návrhu zákona podílejí, nevyužily médií jako zdroje informací o tom, že existuje poptávka
po určité problematice, mohou se nyní k médiím obracet jako ke zdroji informací o postojích
veřejnosti k danému tématu.
4.2.3. Realizace legislativního záměru

Před podáním návrhu zákona Poslanecké sněmovně konají jednotlivé subjekty zákonodárné
iniciativy přípravné práce na jeho tvorbě. Vzhledem k tomu, že tato část legislativního procesu je
veřejnosti spíše skryta, je i obtížnější najít způsoby, kterými by k ovlivňování médii mohlo
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docházet. Ke vkladu veřejnosti může docházet u otevřeného připomínkového řízení v případě
vládních návrhů zákonů. Zde by se teoreticky mohl objevit zprostředkovaný vliv – medializací
přípravy určitého návrhu zákona může dojít k aktivizaci veřejnosti, která se pak připomínkového
řízení zúčastní.
Po podání návrhu zákona Poslanecké sněmovně by měl být návrh zákona projednán. Aby
k tomu vůbec došlo, musí na něj na schůzi přijít řada – u řady návrhů zákonů se to během volebního
období nepodaří. V případě zmiňovaných zájmových skupin tedy po předložení návrhu zákona,
jenž upravuje danou problematiku, přichází další cíl – aby zákonu byla dána priorita a aby byl
projednán. Adéla Horáková z organizace Jsme fér se před několika lety angažovala v organizaci
PROUD, která se snažila prosadit novelu zákona o registrovaném partnerství, jež by umožnila
osvojení biologického potomka partnera nebo partnerky sociálním rodičem v homosexuálním páru.
Novela byla Poslanecké sněmovně předložena, ale nebyla ani jednou projednána. Organizace Jsme
fér, která se zasazuje o uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, v době psaní této práce svou
aktivitu intenzivně směřuje ke snaze, aby stejný osud nepotkal návrh zákona, který chce uzákonit
manželství pro všechny.265 Ten byl zatím dvakrát projednán v prvním čtení, k hlasování ale zatím
nedošlo a aktuálně je návrh zákona zařazen na pořad schůze, která začala v září 2019.266 Aktivita
organizace, jejíž velkou část tvoří výše zmiňovaná práce s médii, tedy míří k vytvoření tlaku na to,
aby návrh zákona byl projednán a hlasovalo se o něm. Pocit naléhavosti, který je nutné vytvořit
pro to, aby se politici danou problematikou zabývali, je důležitou hybnou silnou legislativního
procesu. Média v jeho vytváření hrají zásadní roli.
V samotné rozpravě může dojít k tomu, že poslanec reaguje na informace, jež se z médií
dozvěděl, nebo intenzivní mediální pokrytí zmíní jako důkaz společenské poptávky po změně
zákona. Nizozemská studie zkoumala, jaký může mít zvýšená mediální pozornost na legislativní
proces vliv, a to na příkladu hojně diskutovaného zákona o regulaci výše odměňování veřejných
činitelů.267 Ukázalo se několik skutečností. Poslanci v době, kdy byl zákon ve sněmovně
projednáván, ohledně dané problematiky interpelovali členy vlády a jejich dotazy byly přímo
navázány na články, které ohledně tohoto tématu vyšly v médiích. V samotné rozpravě někteří
poslanci zmínili aktuální mediální pokrytí problematiky – při osobních rozhovorech pak vysvětlili,
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že tak učinili, aby zdůraznili nutnost přijmout zákon, ukázali aktuálnost tématu nebo směrem
k veřejnosti komunikovali skutečnost, že předmětem veřejné debaty se zabývají legislativci.268
Nakonec byl zákon podpořen všemi stranami – jeden ze senátorů, který se k zákonu původně stavěl
kriticky, se nechal slyšet, že vzhledem k tomu, že zákon bude stejně přijat a hlasování bude
medializováno, se nakonec rozhodl také hlasovat pro. Ve chvíli, kdy je veřejné mínění jednoznačně
na jedné straně, může hlasování v rozporu s ním mít pro politika nebo političku negativní důsledek
a ti si to uvědomují.269 Autorka studie shrnuje, že politici během legislativního procesu reagují na
to, co čtou a vidí v médiích. Ve chvíli, kdy zákon získává zvýšenou mediální pozornost, si ji politici
uvědomují a někdy jí uzpůsobují své chování.270 Některé z těchto postřehů lze najít i u příkladu
změny spotřebitelského zákona v souvislosti s filmem Šmejdi – deník Blesk a film Šmejdi byly
poslanci při projednávání zákona zmiňovány. Jednohlasné hlasování o zákonu by poté bylo možné
interpretovat ve světle toho, že kvůli medializaci hlasování by případný hlas proti mohl mít pro
daného poslance negativní důsledky.
Na tomto místě se hodí zmínit ještě dva další aspekty z kampaně k filmu Šmejdi. V případě
změny spotřebitelského zákona došlo k přijetí návrhu zákona již v prvním čtení, což bylo navrženo
z důvodu závažnosti a naléhavosti problému – mediální tlak, který k vytvoření pocitu této
naléhavosti vedl, je zde tedy aspektem, jež měl vliv na rychlost legislativního procesu. Kromě prací
na změně spotřebitelského zákona došlo v důsledku kampaně k filmu i k dalším změnám – jednou
z nich bylo opatření vedoucí k zákazu řetězení živností, které bylo zapracováno do již
předloženého návrhu zákona jako pozměňovací návrh. Mediální tlak měl tedy v tomto případě
podobné účinky jako u první fáze legislativního procesu – došlo k předložení návrhu, který měl za
cíl danou problematiku legislativně upravovat. Nešlo ale o předložení samostatného návrhu
zákona, nýbrž o pozměňovací návrh a iniciativa vyšla od hospodářského výboru Poslanecké
sněmovny.

4.3. Mediální pokrytí legislativního procesu
V předchozí části kapitoly byly ukázány některé způsoby, kterými média mohou ovlivňovat
legislativní proces. Přestože existuje řada způsobů, kterými mohou média legislativní proces
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ovlivňovat, nedochází k ovlivnění v žádném případě vždy. Skupina nizozemských vědců
analyzovala mediální pokrytí legislativního procesu v Nizozemsku v letech 2006–2011. Jejich
cílem bylo zjistit, kolik z projednávaných zákonů získá mediální pozornost a co mají zákony, které
se v médiích nakonec objeví, společného.271 Autoři si předně všímají, že volebním kampaním nebo
vyjednáváním okolo sestavování vlády je věnováno obrovské množství pozornosti, samotné rutinní
politické činnosti už ne. Pouze 22 % zákonů získá jakoukoliv mediální pozornost a jen 11 % zákonů
bylo zmíněno ve více než pěti novinových článcích.272 Když novináři a editoři vybírají, kterým
událostem se věnovat, řídí se určitými prvky, atributy těchto událostí. Mezi ně patří například
blízkost, drama, konflikt, kontroverze či násilí.273 Autoři prezentují tezi, že mediální pokrytí zákona
závisí na jeho signifikanci (ta byla měřena tím, jak dlouho trvala rozprava a kolik se jí účastnilo
poslanců) a konfliktností (zde bylo jako faktor měření určeno jednoznačné / rozdělené hlasování).
Obě tyto teze se potvrdily – téměř polovina zákonů, u kterých se rozpravy účastnilo více než pět
poslanců, získala mediální pokrytí. U zákonů nepřijatých jednoznačnou volbou byla pozornost
médií téměř dvojnásobná než u těch, které byly přijaty jednohlasně.274
V daném případě byl legislativní proces analyzován v užším významu tohoto pojmu (od
podání návrhu zákona) – nelze tedy vyloučit, že média mohla v určitých případech zafungovat jako
iniciátor začátku prací na nové právní úpravě a poté o samotném procesu přijetí zákona už
nereferovala.
V první kapitole této práce byly zmíněny teze o partikulárnosti a diferencovanosti
současného světa a s tím související nezávislostí jednotlivých společenských systémů na druhých,
o utváření práva samospádem a o čím dál větším počtu společenských jevů, jež vyžadují regulaci.
Idea práva jako systému vyvíjejícího se nezávisle na dalších částech společnosti se zdá
nepravděpodobná – výše byly prezentovány příklady situací, ve kterých byl vývoj právních
předpisů ovlivňován médii a zájmy veřejnosti. Převládající pohled teorie tvrdí, že se právo vyvíjí
v komunikaci se společností.
Vzhledem k vysokému počtu problematik upravovaných zákonem řada návrhů zákonů
vzniká v přítmí, bez diskuze s veřejností, bez jejího zájmu a vlivu. V této práci zmiňovaná témata
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zneužívání seniorů na předváděcích akcích, manželství stejnopohlavních párů, zákazu kouření
v restauracích, či výše platů veřejných činitelů vyvolávají u zástupců veřejnosti emoce a pocit, že
se jich určitým způsobem týkají, jsou také snadno pochopitelná. Do mediální a veřejné agendy se
nicméně promítnou jen některé problematiky a návrhy zákonů. Například návrhy zákonů upravující
procesní předpisy či návrhy zákonů, které upravují určité partikulární problematiky týkající se
úzkého výseku lidské činnosti, z povahy věci nebudou připoutávat pozornost veřejnosti ani médií
– jsou příliš vzdálené, komplikované, neatraktivní.
Média jsou jen jedním ze subjektů, které mohou vykonávat vliv na legislativní
proces – v určitých případech může být jejich role významná, v jiných zase nemusí hrát roli
žádnou.
4.4. Pozitivní a negativní aspekty vlivu médií
Český Ústavní soud ve svém nálezu z roku 2007 judikoval: „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, 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.“275
Toto tvrzení ve své interpretaci médií odpovídá například konceptu veřejné sféry či médií
jako čtvrté moci ve státě a představuje pravdivé pozitivní aspekty médií – jsou cenným nástrojem
diskuze, umožňují rychlé šíření názorů, mohou přivést pozornost politiků k problematikám, které
je nutné řešit změnou právní úpravy, a tento proces akcelerovat.
Ne vždy se ale vliv médií dá vnímat pouze pozitivně. Tato práce popisuje kampaň deníku
Blesk za ochranu seniorů na předváděcích akcích, jejíž důsledky byly společností vnímány téměř
bezvýhradně kladně. U stejného média je ale možné najít jinou, přinejmenším rozporuplně
vnímanou kampaň za změnu legislativy. V roce 2016 deník Blesk vzal za své téma inkluze ve
vzdělávání a začal pod hlavičkou „Stop škodlivé inkluzi“ vydávat články, které o této problematice
informovaly téměř bez výhrady negativně. Tato kampaň byla novináři z jiných médií
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a lidskoprávními organizacemi intenzivně kritizována kvůli nevyváženému a tendenčnímu
informování o dané problematice.276
V ideálním případě by měla média o problematikách informovat pravdivě, vyváženě,
objektivně a nezaujatě. Tomuto ideálu ale média pravděpodobně nemohou dostát ani když o něj
usilují – už kvůli přemíře témat soupeřících o pozornost a komplikovanosti určitých problematik.
Realitou je i to, že zástupce médií při rozhodování o tvorbě obsahu ovlivňují další faktory
– finanční, ideologické či politické. S tím se pochopitelně pojí rizika, kdy média mohou být
zneužita k vytváření tlaku založeného na tendenčních a lživých zprávách. Cestou ke snížení tohoto
rizika může být důraz na vzdělávání a silná občanská společnost, která média vnímá jako cenný,
ale ne bezchybný zdroj informací o společenské realitě.
Média pracují velmi rychle a dynamicky – jejich pozornost je přelétavá, informace zpravidla
podávají zjednodušeně, jsou pro ně důležité určité atributy zprávy (emoce, konfliktnost,
blízkost…). Právní předpisy, na straně druhé, by se v ideálním případě měly vyznačovat
objektivitou a určitou mírou stability a trvalosti, měly by komplexně upravovat okruh
společenských vztahů, kterými se zabývají. Pokud připustíme, že média nastolují agendu
a vytvářejí směrem k zákonodárcům tlak přicházet s řešeními určitých problematik, je nutné si také
uvědomit, že tento tlak nemusí vždy stát na dobře prozkoumaných zkušenostech nebo že žádané
řešení nemusí brát v úvahu všechny jeho možné důsledky. S takovýmto tlakem samozřejmě nemusí
přicházet jen média, ale například i samotné zájmové skupiny. Média nicméně mají nejsilnější
nástroje k tomu silně ovlivnit veřejné mínění a přijít už s několikrát zmiňovaným pocitem
naléhavosti. Subjekty zákonodárné iniciativy by tedy v ideálním případě měly brát společenský
tlak vycházející z médií vážně, ale s vědomím, že daná problematika může mít řadu médii
neprozkoumaných aspektů a že návrhy řešení nemusí brát v potaz všechny jeho potenciální
důsledky.
Média jsou mocným nástrojem, který pochopitelně lze využít k pozitivním i negativním
účelům. Autorka této práce se kloní spíše k jejich pozitivnímu hodnocení – především díky jejich
nezastupitelné roli při realizaci svobody projevu a pluralitní demokratické diskuzi a díky jejich
schopnosti stát se v některých případech vlivným ukazatelem existující společenské poptávky po
řešení určité problematiky. Je ale nutné je vnímat v „jejich rozmanitosti a mnohoznačnosti – jako
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prostor angažovanosti i pasivity, myšlení i konzumu, svobody i manipulace, pravdivosti i zkreslení,
věcnosti i řečnění atd.,“277 jak uvedl výše už jednou citovaný Vojtěch Mašek.
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Závěr
Legislativní proces je poměrně dlouhým a komplikovaným postupem, do kterého vstupuje
řada subjektů. Okolnosti vzniku právního předpisu v sobě mohou zahrnovat vysoké množství vlivů.
Teorie práva o médiích v souvislosti s vlivem na legislativní proces příliš nehovoří, což je
pochopitelné při pohledu na další subjekty, kterým bývá vliv na legislativní proces přisuzován
(politické strany, organizované zájmy, skupiny občanů i jednotlivci). Tyto subjekty jsou nadány
zájmy a vůlí, zatímco média mohou být vnímána jen jako určitý zprostředkovatel. Média ale činí
mnohem více než jen šíření informací.
Cílem této práce bylo nastínit některé ze způsobů, kterými mohou média ovlivňovat tvorbu
práva, potažmo pak legislativní proces v České republice. Tato problematika v literatuře není téměř
vůbec prozkoumána – proto autorka volila přístup, při kterém byl nejprve představen vztah práva
a společnosti, poté vztah médií a společnosti a následně byly nalezeny styčné plochy, k čemuž byla
mimo jiné využita i analýza konkrétního případu vlivu médií na změnu zákona.
Nejsilnější propojení bylo nalezeno u prvotní části legislativního procesu, ve které je zásadní
zjistit, jaké problematiky mají být právně upravovány. Toto není překvapivé – že média nastolují
veřejnou agendu je poměrně podrobně prozkoumaným jevem. I přesto se ale vyplatí věnovat
pozornost situaci, kdy se médii nastolená veřejná agenda odrazí ve společenském tlaku na novou
právní úpravu. Je pozoruhodné, jak zásadní roli mohou média v některých situacích mít a jak
mohou akcelerovat proces přípravy právních předpisů. V této práci zmiňovaná problematika
předváděcích akcí pro seniory byla orgánům státní správy (například České obchodní inspekci)
známá už řadu let předtím, než došlo k zásadnější legislativní změně, která mířila k řešení
problému. V roce 2009 se inspektoři České obchodní inspekce vyjadřovali o předváděcích akcích
jako o problematice, které se již delší dobu věnují.278 Nejzásadnější změny však nastaly až v roce
2013, kdy se v médiích objevilo přes pět set výstupů o dané problematice – což byl více než 6000%
nárůst oproti roku 2009.
Koncepty z teorie práva hovoří o tom, že vláda je dobře vybavená k určení objektivních
potřeb právní regulace mimo jiné díky schopnostem reagovat na podněty ze správní praxe –
samotné podněty ale nemusí stačit a dalším krokem, který povede k zákonné úpravě problematiky,
musí být v určitých situacích pocit dostatečné naléhavosti. V této práci bylo ukázáno, že média
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mohou tento pocit naléhavosti vytvořit, a to především intenzitou mediálního pokrytí dané
problematiky.
Problematika nastolování agendy a vytváření pocitu naléhavosti pak prochází i dalšími
částmi legislativního procesu. Ten bývá dlouhý a k přijetí zákona je třeba činnosti a vůle řady
subjektů, které musí jeho přijetí vnímat jako potřebné. Ve schopnosti nastolovat agendu tkví
obrovská síla médií a uvědomují si to i zástupci organizovaných zájmů, jak bylo ukázáno na
příkladu rozhovoru se zástupkyní organizace Jsme fér, jež s médii vědomě a cíleně pracuje. Pro
některé zájmové skupiny je mediální pozornost tou nejzásadnější měnou – jenom tak mohou dostat
na svou stranu veřejné mínění a dosáhnout legislativní změny, o kterou usilují. Jejich schopnost
pracovat s médii poté do velké míry ovlivňuje jejich úspěšnost.
Jak již bylo zmíněno, deník Blesk v sobě při kampani k filmu Šmejdi spojoval aktivity média
a zájmové skupiny – jeho zástupci přímo i nepřímo vyvíjeli tlak na zákonodárce. Toto spojení se
ukázalo jako velmi efektivní a silné. Jedná se o poměrně extrémní případ situace, kdy média
výrazně překročila svou tradiční roli zprostředkovatele a využila svých nástrojů k dosažení změny
zákona.
U samotného projednávání zákona lze za podstatnou považovat skutečnost, že poslanci jsou
si mediálního pokrytí problematiky vědomi a odkazují se na něj. Případné vyšší mediální
pozornosti poté mohou uzpůsobovat svoje chování a případně i hlasování o zákonu. To může vést
k tomu, že poslanci mediální pokrytí využívají pro podporu svých argumentů a v případě většinové
shody na hlasování hlasují v souladu s většinou, i když jejich osobní přesvědčení může být odlišné.
Jak již bylo zmíněno, vlivu médií na tvorbu práva není věnováno příliš pozornosti v oblasti
teorie práva, sociologie, politologie ani mediálních studií. Minimálně v souvislosti s tématem této
práce lze tedy souhlasit s tvrzením Jana Kysely, že „mnohé jiné společenské vědy si v našem
kontextu jevů souvisejících s právem příliš nevšímají, protože přece jde o ‚záležitosti právníků‘“279.
Bližší pochopení vzájemného vztahu těchto dvou zásadních společenských fenoménů může být
přínosné, například z hlediska situací, kdy média mohou nastolením agendy dát do pohybu
legislativní změnu s dlouhotrvajícími důsledky či z hlediska případů, kdy zákonodárci přizpůsobují
své chování skutečnosti, že jejich činy v průběhu legislativního procesu jsou medializovány.
Vztah médií a tvorby práva není vždy přímý. Při zkoumání vztahu médií a společnosti lze
narazit na řadu konceptů, které se tvorby práva určitým způsobem dotýkají. Jedním ze
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sekundárních cílů této práce bylo tyto koncepty představit a ukázat, že analýzu vlivu médií
na tvorbu práva mohou obohatit o cenný kontext, jak bylo ukázáno i jejich konkrétní aplikací
v rámci případové studie.
Na úplný závěr je vhodné zmínit, že tato práce se zabývá jen úzkým výsekem problematiky
vlivu médií na proces právní regulace – k tomuto tématu se dá přistupovat například z hlediska
vlivu médií na působení práva, jeho aplikaci, či jeho společenské vnímání. Jedná se tedy o širokou
oblast, která se neustále vyvíjí.
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Seznam zkratek
LPV

Legislativní pravidla vlády

JŘPS

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

JŘS

Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
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Příloha č. 1
Rozhovor s Janem Juklem, bývalým zástupcem šéfredaktora deníku Blesk, 8. 8. 2019
Jak vzniklo rozhodnutí, že se Blesk kampaně za změnu legislativy související s předváděcími
akcemi zúčastní?
Sešli jsme se s režisérkou Silvií Dymákovou, která tuto problematiku zmapovala ve svém
dokumentu. V té době byli tvůrci filmu na začátku kampaně. Měli hotový dokument, měli podporu
od České televize, měli distributora do kin a začínali řešili další mediální partnerství. To je u
kampaní k filmům standard a na tomto základě jsme se začali bavit. V redakci Blesku vznikla idea,
jestli ten dokument nějakým způsobem neposunout dál a spojit se s ním více. Tím “více” jsme
mysleli, že půjdeme nad rámec jednoduché marketingové spolupráce a budeme spolupracovat
intenzivněji. Důvod byl v zásadě jednoduchý. Dokument byl postavený na prodávajících –
Šmejdech. Byli anonymizováni, Silvii šlo hlavně o to ukázat problematiku samotnou. My jsme se
rozhodli nejen ukázat tu problematiku a podpořit ten dokument, ale rozvést to téma dále. A to tak,
že uděláme vlastní investigativu, že dále půjdeme po těch konkrétních “Šmejdech”.
Dá se tedy říci, že vaše spolupráce začala jako standardní mediální partnerství, které se dále
vyvinulo?
My jsme ani do fáze vymýšlení nějaké marketingové podpory v rámci standardního partnerství
nedošli. Když jsme se začali bavit, zjistili jsme, že to téma je silné, že na něm chceme dělat více.
Šlo také o marketing, ale gró celé spolupráce byla redakční podpora. Tedy žurnalistika.
Měli jsme už tehdy ambici změnit zákon, nebo to vyplynulo postupně?
Už když jsme téma načetli, tak nám bylo jasné, že můžeme jít různými cestami. Můžeme napsat
články, poskytnout čtenářům nějaký právní servis, poskytnout jim základní informace o tom, jak
to chodí a na co si dávat pozor. Samozřejmě jsme věděli, že chceme zpracovat příběhy postižených
– to dodává relevanci, sílu a emoci, která je pro bulvár důležitá. Řešili jsme také další věc – budeme
psát, ale co dál? Nedokážu přesně říci, kdy přišlo to samotné rozhodnutí, že tu věc chceme posunout
dál i legislativně. Myslím si ale, že to bylo poměrně záhy. Tu samotnou právní práci jsme nedělali
ani my, ani Silvie Dymáková. Došlo k propojení s D-Testem, který byl také jedním z partnerů
filmu. Takže se na tom podílel D-Test i Česká obchodní inspekce.
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Blesk také zorganizoval “Petici proti Šmejdům”. Její znění jste také konzultovali s D-Testem
a Českou obchodní inspekcí?
Přesně tak, tam už to šlo ruku v roce. Řešili jsme, co by se dalo změnit a jak jsme schopni téma
dostat mezi veřejnost – jakým způsobem umožnit participaci veřejnosti. Petice byla jednou z cest.
Jak vznikl nápad petici uspořádat?
Naše úvaha začala tak, že jsme si řekli. „Když ke kandidatuře na prezidenta stačí 50 000 podpisů,
proč by 50 000 podpisů nemělo znamenat velký argument pro zákonodárce?“ Zájmem jsme
nakonec byli sami překvapeni (petice nakonec získala necelých 180 tisíc podpisů, pozn. aut.).
Nejdříve jsme petiční místa řešili tak, že budou na místech, kde se promítal dokument, také jsme
oslovili Českou poštu, která s námi spolupracovala a měla petiční místo na všech pobočkách.
Spontánnost čtenářské obce byla obrovská – lidé si začali sami petiční archy tisknout a posílat nám
je do redakce. Někteří lidé si udělali petiční místo u sebe v kavárně. Petici nechávali podepisovat
lidé, kteří vedli domovy senioru. Ukázala se i síla brandu Blesk, že dokáže cílovou skupinu silně
oslovit.
Když petici podepsal nějaký významný politický činitel, Blesk to medializoval. Jaká za tím
byla úvaha?
My jsme podpis nejvyšších činitelů chtěli. Úvaha byla taková, že v momentu, kdy se k petici někdo
přihlásí, měl by s daným problémem i něco dělat.
V květnu 2013 jste byl v Poslanecké sněmovně zorganizovaný kulatý stůl s předsedy
poslaneckých klubů…
Ano, to domlouvali zástupci Blesku s tím, že kromě nás tam byl jak D-Test, tak paní režisérka.
Byla to spíše taková informativní schůzka, šlo nám o to pobavit se o problematice.
Blesk také oslovoval senátory, kteří pro zákon nehlasovali s dotazem, proč tak učinili.
Ano. My jsme do jisté míry využívali všech – samozřejmě legálních – možností, které jsme měli.
Když bylo hlasování v Poslanecké sněmovně, tak jsme distribuovali speciální část Blesku s příběhy
okradených seniorů. Přišlo nám to jako cesta, jak poslance oslovit napřímo.
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V Blesku za rok 2013 vyšlo přes 180 článků s tematikou Šmejdů. Tušili jste, že rozsah
problému je tak velký, že těch témat k pokrytí bude tolik? Plánovali jste tak masivní pokrytí
od začátku?
Ano, na “Šmejdech” pracoval tým 13 lidí, který byl takto postavený od začátku. Rozsah problému
jsme tušili.
Proč si myslíte, že kampaň kolem Šmejdů byla tak úspěšná?
Myslím si, že to byla kombinace několika faktorů. Ty příběhy jsou strašně silné, zasáhnou vlastně
každého. Téma násilí na seniorech se netýká jen seniorů, týká se vlastně každého, kdo má seniora
v rodině. Je to do jisté míry velmi dobře uchopitelné téma pro širokou masu lidí. Pak bych zmínil
emoce, které problematika vyvolává, masivnost kampaně a kvalitu investigativní práce. V průběhu
kampaně jsme v byli kontaktu nejen s Českou obchodní inspekcí, D-Testem a poštou, ale i s Policí
ČR kvůli rizikům, kterým se investigativní novináři vystavovali. Měli jsme externí právníky.
Zapojená tedy byla celá řada institucí.
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Příloha č. 2
Rozhovor s Adélou Horákovou, právničkou organizace Jsme fér, 19. 8. 2019
Organizace Jsme fér vznikla v dubnu 2017. Mohla byste mi říci více o jejím vzniku?
Proč vznikla právě tehdy, ne dříve, ne později?
Pět zakládajících organizací (Amnesty International, Logos Česká republika, Mezipatra, Prague
Pride a PROUD, pozn. aut.) si zavolalo a řekli jsme si – pojďme se bavit o tom, že bychom začali
prosazovat manželství pro všechny. Jeden z důvodů, proč to bylo právě tehdy, byl konec nadějí na
prosazení novely zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila přiosvojení. Organizace
PROUD se mezi lety 2013–2017 snažila tento zákon, který obsahuje menší část toho, co dnes
zahrnuje návrh zákona o manželství pro všechny, prosadit. Zákon nebyl přijat, nebyl ani projednán.
Ve sněmovně byl 4 roky, byly možnosti se o něm bavit a neprošel ani na pořad jednání, což
způsobilo nejen v nás, ale i ve zbytku LGBT komunity velké zklamání a rozčarování. Řekli jsme
si, že když se ani o takovéto věci ani jednou za 4 roky nehlasovalo, tak musíme pokračovat dál.
Zjistili jsme, že ten odpor existuje, že také existuje dojem, že tato problematika vůbec není důležitá.
Zjistili jsme, že je mnohem těžší, než si většina lidí myslí, prosadit nějaký pokrok. Že máme pocit,
že je všechno v pořádku, že jsme v Česku tolerantní, ale když se poptáte na skutečnou rovnost, tak
ten odpor existuje, a to zejména v politických kruzích. Dále jsme byli inspirováni úspěšnější vlnou
v zahraničí – tou dobou prošlo manželství pro všechny v Irsku, ve Francii a v USA, což byly velké
motivační faktory. Další faktor je osobní – stalo se, že tu byli lidé ochotní s tím něco dělat (a
samozřejmě stále jsou). V Čechách spolu organizace na podporu LGBTQ komunity poměrně
jednoduše spolupracují, není problém je sjednotit pod jednou myšlenkou a podepsat se pod
kampaň, což vnímám velmi pozitivně.
Myslíte, že by se něco začalo dít bez iniciativy?
Ne, jsem si jistá, že ne. Jsem si čím dál jistější, že stávající situace LGBT komunity v Čechách se
má tak, že o co si neřekneme, to nám nedají. Je to velmi frustrující a mělo by to být jinak. Jsme
občané jako ostatní – politici mají povinnost sloužit všem občanům. Pořád u nás je přístup, že je
snaha o rovnost něco v lepším případě nedůležitého, v horším případě něco, co se vůbec nemá
podporovat. Víme, že to tak není všude, v některých zemích dokonce přijali zákon o manželství
pro všechny bez toho, aby měl většinovou podporu společnosti, prostě proto, že věděli, že to je
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správné, že se tím odstraní nesprávná nerovnost. Věděli totiž, že ve chvíli, kdy se to přijme, tak to
lidé pochopí – ve všech zemích, kde bylo manželství pro všechny přijato, se podpora
v následujících letech zvedla. Ne všude to tedy jde tak těžko, jako u nás.
Mohla byste mi říci něco o cestě návrhu změny občanského zákoníku, který má manželství
pro všechny umožnit?
V zásadě se vzal starý návrh zákona o přiosvojení včetně důvodové zprávy. Na něm se původně,
tuším, podílel Úřad vlády – Odbor lidských práv a ochrany menšin. Základem byl tento zákon,
který byl o přiosvojení, o stejnopohlavním rodičovství osob. K tomu se musel přidat element
manželství. Na tom kolektivně spolupracovala paní poslankyně Radka Maxová a její poslanecké
zázemí, Ministerstvo spravedlnosti – obor civilního práva a samozřejmě jsme návrh zákona
komentovali i my – je důležité konzultovat lidi, kteří budou těmi zákony dotčeni.
Angažovali jste se i v získávání poslanců, kteří byli pod návrhem zákona podepsáni?
Částečně. Jeden z prvních kroků naší kampaně bylo oslovovat poslankyně a poslance, kteří byli
v roce 2017 zvoleni a nabízeli jsme schůzku, kdy vysvětlíme, co je náš sen a cíl. Na těch
rozhovorech jsme zjišťovali, jak se k tomu staví.
V té době se hodně z nich s námi potkávalo s otevřenou hlavou a poslouchali. Postupem času, poté,
co začala působit opozice kolem Aliance pro rodinu, se to trochu uzavřelo. Na schůzkách jsme se
některých poslanců ptali, zda budou ochotni návrh zákona podepsat.
Organizace Jsme fér také organizovala petici za manželství pro všechny, která byla do
Poslanecké sněmovny předložena v červnu 2018, ve stejný měsíc, kdy poslanci předložili
návrh zákona.
Právně pro předložení zákona nebylo nutné, aby byla předložena i petice. Úvaha za tím byla
jednoznačná – chtěli jsme mít předložení zákona podpořené předložením i té petice, aby to
proběhlo ve stejnou dobu.
Ve vašich výstupech směrem k médiím máte tendence zdůrazňovat spíše pozitivní věci –
podporu veřejnosti, politických představitelů, pozitivní příklady fungujících duhových
rodin, do konfrontace se pouštíte výjimečně. Stojí za tím nějaká úvaha, taktika?
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Já bych neřekla že to je taktika, je to spíše náš přirozený postoj. Nechci vést kampaň, kde se budu
hádat s Aliancí pro rodinu. Já mám vizi a tu chci sdílet s ostatními, chci vysvětlit, proč je důležitá,
a co pozitivního nám přinese. Nechci spadnout do debat, kdy budu vyvracet to, co o nás řekli
oponenti a zmenšovat ten prostor, kterého už tak máme málo. Nejdůležitější měna pro nás je
pozornost – pozornost médií a pozornost politiků. Toho času, abyste veřejnost svou myšlenkou
zasáhli, máte málo. A když ho promrháte na vyvracení něčeho, co řekla opozice, tak ztratíte čas,
abyste mohli sdělovat, proč je důležité to, co děláte vy.
I z čistě marketingového hlediska vám každý prodávající řekne, že je důležité sdělit, proč lidé
potřebují váš produkt. Teprve v závěsu jde to, že se občas vyjádříme ke kritikám, protinávrhům.
Není to tak že bychom je ignorovali. Z větší části se ale zaměřujeme na to, co v tom našem cíli
vidíme pozitivního, proč si myslíme, že je to dobrá myšlenka. V menšině času se postavíme tomu,
co říká opozice – většinou tehdy, když je to tak klamavé a lživé, že to nejde ignorovat.
Míříte do všech médií, nebo si vybíráte?
Míříme do všech médií, musíme zasáhnout celou populaci. Říkáme, že vedeme celospolečenskou
debatu a také ji vedeme, byť to samozřejmě není vždy příjemné. Zastávám názor, že je lepší do
těch pořadů jít, i když jsou to pořady, na které bych nekoukala, protože na ně koukají lidé, ke
kterým se snažím promlouvat.
Mohla byste mi stručně shrnout aktivity Jsme fér? Já jsem si po prozkoumání vašeho webu
a sociálních sítí sepsala: přímé jednání se zákonodárci, komunikace s médii, informování
veřejnosti skrz svoje kanály, sociální sítě a web, pořádání happeningů, získávání vyjádření
celebrit, práce s odborníky, podpora firem, publikování výzkumů veřejného mínění…
Ta aktivita se koncentruje do několika částí. Jedna z nich je práce s LGBT komunitou, kterou je
třeba zcitlivět k tomu tématu. Ne všichni chápou, kde ten problém leží, dokud se k němu
nedostanou – nemají děti, nechtějí se brát. Jde nám o to, aby i ti lidé, kteří přímo nejsou v situaci,
kdy by se chtěli brát, pochopili, že to jejich život zlepší. Další částí je práce s veřejným míněním,
která hodně souvisí s prací s médii, protože to je skoro jediný kanál kromě veřejných akcí, kde
můžeme k veřejnosti mluvit. Pak je tu práce lobbingová, jak politická, tak nepolitická – to jsou
firmy, celebrity a odborníci. Odborníci vlastně spadají i do další větve, kterou jsou „insights“,
podklady. Kampaň musí být založena na pravdivých a dobře prozkoumaných faktech. V našem
případě k tomu patří i to, že když říkáme, že děti v duhových rodinách prospívají stejně, tak to
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musíme mít podloženo studiemi a tvrzeními od odborníků. Poté tu je samozřejmě část fundraisingu,
protože na to musíme získávat peníze. Pak je tu ještě organizace veřejných eventů.
Veřejná podpora manželství pro všechny roste. Myslíte, že by rostla i bez vás?
Určitě cítím, že se nám podařilo téma dostat do veřejné debaty. Spousta politiků a běžné veřejnosti
ví, že to je téma, o kterém se ve společnosti mluví, a to je dobře. Je vidět, že to lidi zasahuje. K té
veřejné podpoře – myslím, že současná vlna konzervatismu spojená s homofobií, která Česko
zasahuje velkou silou, má na společnost vliv. To, že je téma manželství pro všechny ve veřejné
debatě, dává větší příležitost se k němu vyjádřit a někteří z konzervativních kruhů jsou zděšení tím,
že se kampaň vede, a čím jsou zděšenější, tím jsou agresivnější. Myslím, že to může mít za
následek, že se růst podpory pozastaví. Lidé se leknou – nejdříve si mysleli, že jim daná věc nevadí,
nebo na ni neměli názor, ale teď slyší třeba to, že děti budou trpět, že se začne s dětmi obchodovat,
a řeknou si, že tedy možná raději ne. Něco podobného se stalo ve Francii, kdy se v důsledků
masivních protestů organizovaných církví růst podpory zastavil, dokonce lehce klesl a odpor
zesílil. Hned, jak se manželství pro všechny prosadilo, ale podpora vzrostla. To téma je
zašpuntované iracionálními strachy, na ně ale lze hrát jen do doby, než se manželství pro všechny
přijme. Jakmile se zákon přijme, zjistí se, že se nic negativního nestalo a odpůrci boj prohráli.
Všude, kde byl zákon přijat, podpora dál rostla a já jsem si jistá, že to tak bude i u nás. Aktuálně tu
je úroveň podpory stejně vysoká jako v jiných zemích, které zákon přijaly. Podpora je dostatečná
k tomu, aby politici ten krok udělali.
O zákonu o přiosvojení se nikdy nejednalo. O zákonu o manželství pro všechny se jednalo 2x.
Myslíte, že kampaň okolo zákona o manželství pro všechny je masivnější než to, co se dělo u
zákona o přiosvojení?
Věnujeme tomu více energie a času.
Je možné, že se toto téma do společenské debaty dostává snáze, protože je jednodušší a snáze
zarámovatelné?
Myslím, že ano, že to je jednodušší na pochopení. Naprostá většina lidí neví, co znamená
přiosvojení. Manželství pro všechny se nějak dotýká i jejich životů, je to něco, co by bylo sdílené
s heterospolečností. U toho přiosvojení, tam je pocit „ať si dělají, co chtějí.“ Ale žádat sdílení
manželství je už něco víc, a proto to vyvolává reakce.
75

Jak vnímáte pozici návrhu zákona o manželství pro všechny mezi ostatními?
Jsou různé impulsy, proč zákon začne vznikat. Náš případ je klasický případ poptávky ze spodu.
Lidé něco chtějí, zvednou telefony a zavolají zákonodárcům a zeptají se: „co pro nás uděláte?“.
Nefiguruje to v programu žádné z politických stran zastoupených ve Sněmovně, s výjimkou Pirátů.
Není to zároveň něco, co přinese nějaké peníze politikům. Není to něco, z čeho by měli politici
pocit, že jim může přinést slávu a zvýšit podporu mezi veřejností. Je to myšlenka, která za sebou
tolik nemá, jediné, co má, je poptávka lidí.

76

Abstrakt
Hlavním cílem této diplomové práce je představit některé ze způsobů, kterými masová média
mohou ovlivňovat legislativní proces. Tyto způsoby jsou ukázány jak obecně, tak konkrétně – na
příkladu tvorby zákonů v České republice, což je ilustrováno případem úspěšného tlaku na změnu
legislativy.
Práce se skládá ze čtyř kapitol, přičemž první dvě jsou čistě teoretické, třetí obsahuje
případovou studii a závěrečná nabízí syntézu poznatků z předchozích částí práce. V první kapitole
je právo představeno jako otevřený systém, který se vyvíjí v kontaktu s dalšími společenskými
subsystémy. Je prezentován sociologický přístup k právu a několik konceptů z právní sociologie,
jsou také definovány některé stěžejní pojmy. Závěrem je představen proces tvorby v zákonů v
České republice, pozornost je věnována širšímu pojetí legislativního procesu, které se zabývá i fází
před podáním návrhu právního předpisu zákonodárnému orgánu.
Druhá kapitola se věnuje masovým médiím, nejprve jejich obecné definici a následně
vymezení některých konceptů, které se zabývají vztahem médií a společnosti, s důrazem na
nastolování agendy a rámcování, představeny jsou i základní kritické pohledy na roli médií ve
společnosti. Třetí kapitola podrobně analyzuje konkrétní úspěšný případ tlaku na změnu legislativy
– mediální kampaň provázející uvedení filmu Šmejdi, jež rozkrýval problematiku předváděcích
akcí pro seniory, do českých kin. Jsou analyzovány důvody úspěchu této kampaně a je představena
role deníku Blesk v dané problematice.
Závěrečná kapitola aplikuje poznatky z předchozích kapitol a představuje způsoby, kterými
masová média mohou ovlivňovat jednotlivé fáze legislativního procesu. Nabízí také stručné
zamyšlení nad pozitivními a negativními aspekty vlivu médií na legislativní proces. Závěrem jsou
nabídnuty stěžejní poznatky této práce.
Klíčová slova: masová média, legislativní proces, tvorba práva, subjekty legislativního procesu,
Šmejdi
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Abstract
The aim of this thesis is to show how mass media can affect the legislative process. This is
shown generally as well as specifically – using the legislative process in the Czech Republic as an
example, which is illustrated by a specific case, in which media pressure resulted in the change of
legislation.
This thesis is divided into four chapters. The first two are theoretical, the third chapter
presents a case study and the last chapter draws conclusions from the previous three. The first
chapter shows law as an open system, which develops while communicating with the other
subsystems of society. Sociological approach to law is presented, as well as selected concepts from
sociology of law. Some crucial concepts from law theory are defined. The last part of the first
chapter presents the legislative process in the Czech Republic, which is being defined in the broad
meaning of this concept.
The theme of the second chapter is mass media – first its definition, followed by presentation
of selected concepts of relationship between mass media and society, with emphasis on agendasetting and framing. The third chapter presents a case study of a successful campaign for change
in legislation – mass media campaign associated with the premiere of the documentary film Smejdi
in Czech cinemas. Role of the biggest Czech daily Blesk in this campaign is being analyzed, as
well as the reasons behind the success of this campaign.
The final chapter takes the findings from the previous parts of this thesis and presents some
ways in which mass media may affect the individual stages of the legislative process. Also, a brief
reflection on positive and negative side of the mass media influence on legislative process is being
presented. In conclusion, the principal findings from this thesis are shown.
Key words: mass media, legislative process, subjects of legislative process, Smejdi, lawmaking
Název práce v anglickém jazyce: Mass Media and Their Role in the Mechanism of Legal
Regulation
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