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Úvod 

Evropský soud pro lidská práva (dále „ESLP“), jeho postavení a role na poli ochrany 

osobnosti včetně rozboru judikatury a jeho vlivu na tuzemskou judikaturu je velmi aktuálním 

tématem, a to zejména pro dynamicky se rozvíjející rozhodovací praxi ESLP. Rozsudky ESLP 

určují směr a limity rozhodování soudů všech členských států Rady Evropy, čímž má jeho 

rozhodování zásadní význam. V dnešním světě rychle se zdokonalujících technologií je zcela 

klíčová role judikatury, neboť je schopna na technologické pokroky reagovat rychleji a pružněji 

než legislativa. Domnívám se, že ochrana osobnosti má pro kvalitu života člověka naprosto zásadní 

význam. Projevy a informace, které jsou chráněny pod osobnostními právy, mohou mít soukromý 

až intimní charakter a jejich zveřejnění může mít nenapravitelné následky. Z toho důvodu jsem 

přesvědčena, že se jedná o téma, kterému je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Vzhledem 

k snadnému přenosu dat prostřednictvím internetu, který stírá hranice jednotlivých států, je velká 

potřeba ochrany osobnosti na regionální (evropské) úrovni a ESLP prostřednictvím Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv (dále „Úmluva“) zajišťuje celoevropský standard ochrany 

osobnosti, který má každým dalším rozhodnutím ESLP konkrétnější podobu. Dle mého se jedná o 

téma nesmírně zajímavé, aktuální a pro ochranu osobnosti vnitrostátními soudy zcela zásadní.  

Práce si klade za cíl teoretické vymezení ESLP a zmapovaní jednotlivých zásadních 

rozhodnutí v oblasti ochrany osobnosti a tím nastínění rozhodovací praxe ESLP a reflexe 

rozhodnutí tuzemskými soudy. V první části se práce věnuje původu ESLP, jeho fungování, 

podmínkám podání stížnosti a procesu vedoucímu k rozhodnutí.  Druhá část práce je věnována 

ukotvení ochrany osobnosti v rámci Úmluvy. Třetí část je zaměřena na analýzu soudních 

rozhodnutí v rámci jednotlivých aspektů ochrany osobnosti. Kromě rozhodnutí ESLP se práce 

zaměří i na rozhodnutí tuzemských soudů a zhodnocení míry reflexe ESLP rozhodnutí 

vnitrostátními soudy. Analýze judikatury ESLP jsem se věnovala během svého zahraničního 

pobytu v Irské republice. Neboť se jedná o téma celoevropské, měla jsem možnost se tímto 

tématem zabývat ve spolupráci se zahraničními kolegy a získané poznatky bych tak ráda 

zapracovala do své práce. Hlavními kritérii výběru judikatury jsou aktuálnost a dopad (důležitost) 

rozhodnutí. Pro svoji práci jsem tedy vybírala nejnovější rozhodnutí a ta rozhodnutí, která jsou pro 
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danou oblast zásadní. Rozbor všech aspektů tak širokého tématu, jako je ochrana osobnosti, není 

v rozsahu diplomové práce možný, proto svoji práci zaměřím zejména na témata rozvíjející se, a 

ta která je potřeba judikaturou vykládat a vyjasňovat, jako je například ochrana osobních údajů 

nebo ochrana cti a dobrého jména. K dosažení tohoto cíle bude využito analýzy fungování ESLP, 

analýzy jednotlivých soudních rozhodnutí a jejich kritického zkoumání a komparace a následně 

syntéza zjištěních faktů a zhodnocení rozhodovací činnosti ESLP.   
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1. Evropský soud pro lidská práva 

ESLP je mezinárodní soudní dvůr, který byl založen roku 1959, a to k desátému výročí 

existence Rady Evropy. ESLP je přímo vázán na Úmluvou, která zavazuje členské státy Rady 

Evropy poskytovat ochranu základním občanským a politickým právům, a to nejenom svým 

občanům, ale všem osobám v jejich jurisdikci.  

ESLP sídlí ve Štrasburku v budově navržené britským architektem lordem Richardem 

Rogersem, jež se skládá ze tří oválných budov a je známá po celém světě1.  

 Mezi nejdůležitější úkoly ESLP patří rozhodovat o individuálních stížnostech, nebo o 

stížnostech států týkajících se porušení občanských a politických práv chráněných Úmluvou. Před 

rokem 1998 ESLP zasedal na bázi ad hoc, nicméně od účinnosti Dodatkového protokolu č. 11 

zasedá ESLP trvale. Tento protokol současně umožnil podávat individuální stížnosti, čímž otevřel 

dveře k podávání stížností více než osmi set milionům Evropanů v 47 státech Evropy2. 

ESLP funguje na principu subsidiarity. Neklade si za cíl nahradit vnitrostátní systém 

ochrany základních lidských práv a svobod, ale působit jako podpůrný systém, který má nastoupit 

v případě, že vnitrostátní prostředky selžou. Primární ochranu práv a odpovědnost za jejich 

dodržování ponechává Úmluva na jednotlivých státech3.  

 
1.1. Rada Evropy 

Rada Evropy je organizací, která zaštituje ESLP, a to jak jeho založení, tak jeho 

fungování. Zároveň se Rada Evropy stará i o finanční stránku ESLP, nese veškeré náklady na jeho 

provoz. Rozpočet ESLP je určen na platy soudců a personálu, jakož i na náklady spojené s jeho 

chodem4.  

Rada Evropy je mezinárodní celoevropská organizace, která zajišťuje spolupráci 

členských států zejména v oblasti podpory demokracie a ochrany lidských práv a svobod. 

Posláním a cílem Rady Evropy je vytvoření společného demokratického a právního prostoru, který 

zaručuje dodržování lidských práv, demokracii a respektování zákonů. Tyto hodnoty jsou 

                                                 
1 The court in brief. European Court of Human Rights [online]. Strasbourg, 2010 [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf  
2 Tamtéž.  
3 MARKOVÁ, Irena. Evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se České republiky. Ostrava: 

Key Publishing, 2008. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-87071-56-4. s. 9 
4 Evropský soud pro lidská práva. Otázky a odpovědi.: Evropský soud pro lidská práva. [online]. [cit. 2018-10-23]. 

Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf   

https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf
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základem civilizované a tolerantní společnosti a jsou nezbytné pro evropskou stabilitu, 

ekonomický růst a sociální soudržnost5.   

Významnou roli při založení Rady Evropy hrál Winston Churchill, který byl jedním 

z prvních, kdo obhajoval sjednocení Evropy6. Cílem sjednocení mělo být předcházení válkám na 

evropském kontinentu a masovému porušování lidských práv. Jedním z kroků k založení Rady 

Evropy bylo uspořádání Evropského kongresu v Haagu, kterého se zúčastnilo na 800 zástupců 

evropských zemí, a jemuž sám Churchill předsedal. To vedlo k založení Rady Evropy dne 5. 

května roku 19497. Rada Evropy byla založena tzv. Londýnskou smlouvou („Treaty of London“ 

nebo „the Statute of the Council of Europe“). Londýnská smlouva byla podepsána deseti 

zakládajícími státy, a to Belgií, Dánskem, Francií, Irskem, Itálií, Lucemburskem, Nizozemskem, 

Spojeným Královstvím a Švédskem8. Mezi další členy Rady Evropy patří všechny evropské země 

s výjimkou Běloruska, Kazachstánu, Vatikánu a sporných evropských států jako například Kosova 

nebo Severního Kypru. Kromě evropských členských států rozeznává Rada Evropy také status tzv. 

pozorovatelské země (anglicky „Observers“). Jedná se o státy ležící mimo evropský kontinent, 

které však pomohly k demokratizaci Evropy. Rozlišujeme pozorovatelské státy při Výboru 

ministrů, jež mají přístup do Výboru ministrů a všech mezivládních výborů. Jsou jimi Kanada, 

Mexiko, Japonsko, Spojené státy americké a Vatikán. Druhou variací jsou pozorovatelské státy při 

Parlamentním shromáždění, které se mohou zúčastnit zasedání Parlamentního shromáždění a 

schůzí výborů. Patří mezi ně například Izrael. Česká republika se stala členem Rady Evropy dne 

30. března 1993. Ačkoliv fakticky byla členem již ode dne 21. ledna 1991, kvůli rozpadu České a 

Slovenské federativní republiky, musela vystoupit z Rady Evropy ke dni 31. prosinci 1992 a 

opětovně požádat o nové členství za již samostatnou Českou republiku9.  

Hlavními orgány Rady Evropy jsou Výbor ministrů, Parlamentní shromáždění, Kongres 

místních a regionálních orgánů a Komisař pro lidská práva10.  

                                                 
5 Rada Evropy [online]. 2015 [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: http://www.radaevropy.cz/  
6 Winston Churchill: Výzva k vytvoření Spojených státu evropských [online]. Evropská komise [cit. 2018-10-23]. 

Dostupné z: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/winston_churchill_cs.pdf  
7 Tamtéž. 
8 Key Dates: European Court of Human Rights [online]. Strasbourg [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/documents/archives_key_dates_eng.pdf  
9 Členové Rady Evropy: Rada Evropy [online]. [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: http://www.radaevropy.cz/clenske-

staty-rady-evropy.html  
10Rada Evropy: Nejvyšší státní zastupitelství České republiky [online]. [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/mezinarodni-spoluprace/rada-evropy  

http://www.radaevropy.cz/
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/winston_churchill_cs.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/archives_key_dates_eng.pdf
http://www.radaevropy.cz/clenske-staty-rady-evropy.html
http://www.radaevropy.cz/clenske-staty-rady-evropy.html
http://www.nsz.cz/index.php/cs/mezinarodni-spoluprace/rada-evropy
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Výbor ministrů se skládá z ministrů zahraničních věcí nebo zástupců členských států. 

Jedná se o rozhodovací orgán, jehož úkolem je diskutovat a hledat řešení problémů, které se 

v rámci fungování Rady Evropy vyskytují. Důležitým úkolem Výboru ministrů v souvislosti s 

činností ESLP je dohlížení na výkon jeho rozhodnutí a na zajištění, aby náhrada újmy byla 

zaplacena v souladu s rozsudkem11. Zároveň je jeho úkolem formulovat celoevropská doporučení. 

Vládní zástupci jednotlivých států dávají záruku, že během diskuze o problémech bude zastoupen 

i národní přístup jednotlivých členských států. Výbor ministrů se schází obvykle jednou za rok – 

nejčastěji v květnu nebo v listopadu. Schůze Výboru ministrů se nazývají „session“ a trvají jeden 

až dva dny. Jedná se o poměrně řídkou frekvenci, tento deficit je však vyrovnáván scházením 

zástupců ministrů (tzv. Ministers´ Deputy), které se koná každý týden. Náplní práce Výboru 

ministrů je zejména politický dialog a přijímaní úmluv a dohod12. 

Parlamentní shromáždění neboli PACE 13 je hlavním poradním orgánem Rady Evropy. 

Je to důležitý orgán s velkou váhou i mimo Radu Evropy, což lze pozorovat na častém odkazování 

institucí Evropské unie na šetření a doporučení Parlamentního shromáždění14. Mezi pravomoci 

PACE patří volba generálního tajemníka Rady Evropy15, soudců ESLP a členů Evropského výboru 

pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Parlamentní 

shromáždění je tvořeno 321 zástupci a jejich náhradníky, kteří reprezentují své státy. Parlamentní 

shromáždění má dohromady 660 členů, přičemž z České republiky je celkem sedm zástupců16. 

 Českou republiku zastupuje jako vedoucí delegace Miroslava Němcová (ODS) a dále 

Ondřej Benešík (KDU-ČSL), František Kopřiva (Piráti), Jaroslav Kytýr (ANO), Pavel Staněk 

(ANO), kteří jsou stálými členy. Další dva zástupci jsou vybíráni z pěti náhradníků17. 

                                                 
11Evropský soud pro lidská práva. Otázky a odpovědi.: Evropský soud pro lidská práva. [online]. [cit. 2018-10-23]. 

Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf   
12Členové Rady Evropy: Rada Evropy [online]. [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: http://www.radaevropy.cz/clenske-

staty-rady-evropy.html 
13 Z anglického „Parlament Assembly of Council of Europe“. 
14Parlamentní shromáždění: Rada Evropy [online]. 2013 [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: 

http://www.radaevropy.cz/parlamentni-shromazdeni-rady-evropy.html  
15 V současnosti (říjen 2018) je třináctým generálním tajemníkem Rady Evropy Thorbjørn Jagland. Poprvé byl zvolen 

v září 2009 a v roce byl 2014 znovu zvolen, jeho druhé volební období začalo běžet dne 1. října 2014 a stále trvá. 

Thorbjørn Jagland je bývalý předseda vlády a ministr zahraničí Norska. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/secretary-general  
16 Počet zástupců je závislý na velikosti státu. Nejmenší státy mají 2 zástupce (Andora) a největší státy mají 18 

zástupců (Německo, Spojené království atd.) 
17 Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy [online]. 2018 [cit. 2018-11-18]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=6401  

https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf
http://www.radaevropy.cz/clenske-staty-rady-evropy.html
http://www.radaevropy.cz/clenske-staty-rady-evropy.html
http://www.radaevropy.cz/parlamentni-shromazdeni-rady-evropy.html
https://www.coe.int/en/web/secretary-general
https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=6401
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Způsob volby zástupců si volí jednotlivé členské státy, podmínkou však je, aby rozložení 

vybraných poslanců odpovídalo politickému rozložení v parlamentu členského státu18. 

 

1.2. Personální obsazení ESLP 

ESLP je složený z čtyřiceti sedmi soudců, jeden za každý členský stát. Soudci jsou volení 

Parlamentním shromážděním a ve svých funkcích nehájí zájmy žádného státu. Parlamentní 

shromáždění volí vždy jednoho ze tří kandidátů za každý stát. Soudci jsou voleni na devítileté 

funkční období bez možnosti znovuzvolení. Dříve byli soudci voleni na 6 let s možností 

znovuzvolení Předseda ESLP Guido Raimondi19 se v rozhovoru pro Bulletin advokacie vyjádřil, 

že změna funkčního období soudů je jedna z největších změn jeho funkčního období. „Cílem této 

změny bylo posílit nezávislost soudců, a to logicky tím, že odstranění možnosti znovuzvolení 

zabrání pokusům soudců zvýšit svoje šance na opětovné zvolení tím, že se budou chovat vstřícněji 

ke svému příslušnému stát.“20 Dále upozorňuje, že tato změna vede k mnohem častějším 

výměnám soudců (v minulosti bylo běžné, že soudci pokračovali i ve druhém funkčním období, 

dohromady tedy 12 let). V současnosti více než polovina soudců působí u ESLP méně než pět 

let, což přináší menší míru stability a kontinuity, neboli také méně tzv. „institucionální paměti“. 

Oproti tomu se podle předsedy ESLP nedá popřít, že ESLP profituje z přílivu mladších kolegů, 

a to například z hlediska širšího názorového spektra21. Nezávislost soudců je také zajištěna 

inkompatibilitou. Výkon funkce soudce je neslučitelný s jinou výdělečnou činností22.  

Zástupcem České republiky v řadách soudců je JUDr. Aleš Pejchal, který byl zvolen dne 

27. června 201223 a jeho funkční období začalo běžet 1. listopadu 2012 a stále trvá24. Ve své 

funkci nahradil JUDr. Karla Jungwierta, který působil u ESLP od roku 199325. Národní soudci 

nemohou rozhodovat ve věcech „svých“ států, JUDr. Pejchal se tedy nemůže zúčastnit 

rozhodování ohledně stížnosti na Českou republiku. V takovém případě může být ustanoven tzv. 

                                                 
18Parlamentní shromáždění: Rada Evropy [online]. 2013 [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: 

http://www.radaevropy.cz/parlamentni-shromazdeni-rady-evropy.html 
19 Narozený v Itálii (1953), jeho funkční období začalo 1. listopadu 2015. 
20JUDR. RÝDLOVÁ, Hana. Rozhovor s předsedou ESLP Guido Raimondim a soudcem ESLP Alešem 

Pejchalem. Bulletin-advokacie.cz [online]. [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/rozhovor-s-predsedou-eslp-guido-raimondim-a-soudcem-eslp-alesem-pejchalem?browser=mobi  
21 Tamtéž.  
22 Evropský soud pro lidská práva. Otázky a odpovědi.: Evropský soud pro lidská práva. [online]. [cit. 2018-10-23]. 

Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf str. 4 
23 V té době JUDr. Aleš Pejchal zastával funkci místopředsedy České advokátní komory.  
24 Místopředseda ČAK JUDr. Aleš Plejchal zvolen soudcem ESLP: Česká advokátní komora [online]. 2012 [cit. 2018-

10-23]. Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=8683  
25 The EHCR and the Czech republic: facts and figures.: European Court of Human Rights [online]. 2018 [cit. 2018-

10-23]. Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_Czech_ENG.pdf  

http://www.bulletin-advokacie.cz/rozhovor-s-predsedou-eslp-guido-raimondim-a-soudcem-eslp-alesem-pejchalem?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/rozhovor-s-predsedou-eslp-guido-raimondim-a-soudcem-eslp-alesem-pejchalem?browser=mobi
https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=8683
https://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_Czech_ENG.pdf
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soudce ad hoc, kterého jmenuje dotčená vláda. Jeho úkolem je zúčastnit se projednávání 

záležitostí, kterých se národní soudce nemůže zúčastnit z důvodu nezpůsobilosti, odstoupení či 

zproštění26. Toto pravidlo neplatí u případů, které jsou rozhodovány sedmičlenným senátem 

nebo Velkým senátem, který má 17 členů, těch se národní soudce může zúčastnit bez omezení.  

Soudcům pomáhá při výkonu jejich funkce Kancelář Evropského soudu pro lidská práv, 

která je složena zejména z právníků, kteří jsou nezávislí na státu, z kterého pocházejí a nehájí 

zájmy ani stěžovatele27. Kromě právníků působí v Kanceláři ESLP také administrativní a 

technický personál a překladatelé.  

Stížnosti mohou být projednány samosoudcem, a to v případě zjevné nepřijatelnosti. 

Výborem tří soudců je jednomyslně rozhodováno ohledně přijatelnosti a dále o meritu věci, na 

které se dá aplikovat ustálená judikatura ESLP. Stížnost může rozhodnout i sedmičlenný senát, 

který může rozhodovat o přijatelnosti i o meritu věci. V ojedinělých případech rozhoduje Velký 

senát složený ze 17 soudců. Jde o situace, kdy a) mu je věc postoupena senátem, nebo b) v případě 

přijetí žádosti o nové projednání případu již dříve rozhodnutého senátem (jakoby opravného 

prostředku) 28. ESLP má kromě soudních formací také administrativní jednotky, které se nazývají 

sekce. ESLP má pět sekcí a v jejich rámci jsou tvořeny senáty. Každá sekce je tvořena svým 

předsedou, místopředsedou a několika soudci. JUDr. Plejchal působí v sekci I29.  

 

1.3. Statistika ESLP 

U mezinárodních soudů obecně platí, že jejich vytíženost není taková jako u národních 

soudů, a to kvůli jejich specifické jurisdikci. U ESLP je však možnost podávat také individuální 

stížnosti, což zásadním způsobem navyšuje každoroční počet podání. Během roku 2017 bylo 

podáno 63 350 nových žádostí, což je oproti roku 2016, kdy bylo podáno 53 400 nových žádostí, 

navýšení o 19%, tedy o necelou jednu pětinu více30. Ačkoliv toto číslo zní závratně, necelých 

padesát tisíc žádostí, ze všech nově přijatých, rozhodnul/nejspíše rozhodne samosoudce jako 

                                                 
26ESLP v 50 otázkách: Evropský soud pro lidská práva[online]. 2012 [cit. 2018-10-24]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/50questions_CES.pdf  str. 5 
27 Evropský soud pro lidská práva. Otázky a odpovědi.: Evropský soud pro lidská práva. [online]. [cit. 2018-10-23]. 

Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf   
28 V případě, že senát vynese rozsudek, účastníci řízení mají právo požádat o předání věci Velkému senátu, je však 

potřeba zdůraznit, že taková žádost je přijata jen ve výjimečných případech. O přijetí takové žádosti rozhoduje 

kolegium. Druhá možnost, kdy případ rozhoduje Velký senát, nastane, když senát postoupí případ. Takové 

postoupení je také výjimečné a přichází v úvahu, jestliže by senát měl rozhodnout v rozporu s rozsudkem, který již 

Soud vynesl. Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/50questions_CES.pdf  
29 Composition of the Court: European Court of Human Rights [online]. 2018 [cit. 2018-10-24]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/judges&c=#newComponent_1346152041442_pointer  
30Analysis of Statistics 2017: European Court of Human RIghts [online]. Strasbourg, 2017 [cit. 2018-10-23]. Dostupné 

z: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2017_ENG.pdf  

https://www.echr.coe.int/Documents/50questions_CES.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/50questions_CES.pdf
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/judges&c=#newComponent_1346152041442_pointer
https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2017_ENG.pdf
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nepřípustné. Počet žádostí rozhodnutých v roce 2017 je však ještě vyšší, a to konkrétně 85 951, 

což je působivé zrychlení, neboť během roku 2016 bylo rozhodnuto pouze 38 506 žádostí31.  

Z hlediska členských států, bylo za rok 2017 podáno nejvíce stížností proti Rumunsku, 

jehož případy tvořily 17,6 %. Dalšími státy s velkým počtem žádostí byly (v pořadí od nejvyššího 

počtu) Rusko, Turecko, Ukrajina, Itálie, Maďarsko, Ázerbájdžán, Gruzie, Arménie a Polsko. 

Pouhých 15,4% případů tvoří stížnosti proti zbylým 37 státům32. Tuto statistiku nelze chápat jako 

ukazatel, v jaké evropské zemi se nejvíce porušují lidská práva. Přesnějším výkladem je, že se 

jedná o státy, na jejichž území dochází k lidskoprávním sporům, jež národní soudy, z úhlu 

pohledu žadatelů, neřeší dostatečně. Jedná se tedy o státy, jejichž občané mají pocit, že byli 

zkráceni na svých základních lidských právech, konkrétně na právech občanských a politických.  

Ve statistice týkající se pouze České republiky lze vidět výrazně menší čísla. Za rok 2017 

se soud zabýval 385 žádostmi, což představuje mírné navýšení oproti roku 2016, kdy se soud 

zabýval 338 žádostmi. V rámci fungování mezinárodního soudu je důležitá komunikace 

s vládami členských států. V roce 2017 bylo komunikováno s vládou 15 případů. Nicméně 

z celkového počtu rozhodnutých případů týkajících se České republiky (431 případů), bylo 415 

případů rozhodnuto samosoudcem jako nepřípustné. Ze zbývajících 16 bylo 8 rozhodnuto 

senátem jako nepřípustné/odmítnuto a dalších 8 bylo rozhodnuto rozsudkem. Zajímavé je, že za 

celý rok 2016 bylo rozhodnuto rozsudkem 7 případů, ale k červenci 2018 bylo rozhodnuto již 9 

případů33.  

Z dlouhodobého hlediska je počet stížností proti České republice klesající. JUDr. Pejchal 

si tuto tendenci v rozhovoru pro Bulletin advokacie vysvětluje jako důkaz toho, že čeští občané 

pochopili, že ani ESLP nemůže vyřešit všechny jejich problémy a dále dodává: „Jako advokát 

jsem daleko více klientům vysvětloval, že jejich případná stížnost k ESLP nemůže mít z různých 

důvodů šanci na úspěch, než jsem skutečné zastoupení k podání stížnosti přebíral. Nemohu však 

ani zapomenout na skutečnost, že české soudy se naučily pracovat s judikaturou Evropského 

soudu pro lidská práva a zdárně ji používají při odůvodňování svých rozsudků.34“ 

                                                 
31Zde se jednak projevuje efekt Dodatkového protokolu č. 14, jehož cílem bylo zrychlit řízení. Jako jeden z nových 

institutů zavedl rozhodování samosoudce, což výrazně přispělo k zefektivnění fungování soudu. Viz dále v kapitole 

„Úmluva a dodatkové protokoly“ této práce. Dále ale oficiální statistiky soudu uvádí, že důvodem rychlého odmítání 

stížnosti bylo, že žadatelé nevyčerpali všechny národní opravné prostředky, což vedlo k automatickému odmítnutí 

bez nutnosti hlubšího zkoumání případu. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2017_ENG.pdf str. 5 
32Tamtéž.  
33Czech republic: European Court of Human Rights [online]. Strasbourg, 2018 [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Czech_Republic_ENG.pdf  
34JUDR. RÝDLOVÁ, Hana. Rozhovor s předsedou ESLP Guido Raimondim a soudcem ESLP Alešem 

Pejchalem. Bulletin-advokacie.cz [online]. [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/rozhovor-s-predsedou-eslp-guido-raimondim-a-soudcem-eslp-alesem-pejchalem?browser=mobi 

https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2017_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Czech_Republic_ENG.pdf
http://www.bulletin-advokacie.cz/rozhovor-s-predsedou-eslp-guido-raimondim-a-soudcem-eslp-alesem-pejchalem?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/rozhovor-s-predsedou-eslp-guido-raimondim-a-soudcem-eslp-alesem-pejchalem?browser=mobi
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Uvedené statistiky ukazují, že je ESLP velmi vytížený a stížnosti proti České republice 

představují jen malý zlomek z jeho činnosti. Vzhledem k velkému množství odmítnutých 

stížností si ESLP nevede statistiku ohledně přijatých stížností týkajících se osobnostních práv, 

uvedené statistiky tedy nezohledňují tématiku stížnosti. Ačkoliv by se číslo každoročně přijatých 

stížností mohlo zdát velmi vysoké, je potřeba mít na paměti, že drtivá většina těchto stížností (až 

95%35) skončí odmítnuta jako nepřípustná již samosoudcem, což znamená, že ji soud odmítne 

bez zkoumání samotného merita věci, a senáty pak mají dostatek prostoru zabývat se 

relevantními stížnostmi.  

  

                                                 
35Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti: Evropský soud pro lidská práva [online]. 2011 [cit. 2018-10-26]. 

Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_CES.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_CES.pdf
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2. Řízení před ESLP 

Vzhledem k tématu práce je kladen důraz na ochranu osobnostních práv, a s tím i na 

podávání a průběh řízení v rámci individuálních stížností, čemuž se bude věnovat tato kapitola.  

Lze si jen těžko představit případ, kdy by v rámci ochrany osobnostních práv vznesl jeden stát 

stížnost proti druhému státu.  

 

2.1. Podání stížnosti a její formální náležitosti 

Řízení před ESLP je zahájeno doručením stížnosti soudu. Právo podat stížnost je právem 

absolutním, nesmí být tedy nijak omezeno. Ve výkonu tohoto práva nesmí být ani nijak bráněno, 

a to ani v případě, že je stěžovatel ve vazbě36. Stěžovatel má na jedné straně právo podat stížnost 

a na druhé straně je povinnost státu zdržet se jakéhokoliv nátlaku směřujícího k tomu, aby 

stěžovatel stížnost vzal zpět nebo pozměnil. Judikatura ustálila názor, že je zakázané vyvíjet 

přímý i nepřímý tlak nejen na stěžovatele, ale i na jeho rodinné příslušníky nebo na jeho právního 

zástupce. Zároveň je při posuzování tzv. nedovoleného nátlaku potřeba brát v úvahu zranitelnost 

stěžovatele, která může být zvýšena, je-li nějakým způsobem omezen na svobodě (výkon trestu 

odnětí svobody aj.)37. Právo podat stížnost má tedy každý, vždy a za všech okolností.  

2.1.1. Slučitelnost stížnosti s Úmluvou 

Stížnost musí být slučitelná s Úmluvou z pohledu ratione personae, které se vztahuje 

k osobě stěžovatele a ke státu, proti kterému směřuje. Individuální stížnost může být podána 

fyzickou osobou, nevládní organizací nebo skupinou osob v souladu s článkem 34 Úmluvy. 

Fyzickou osobou nemusí být jen občan smluvního státu, ale i cizinec, jenž podléhá jurisdikci 

smluvního státu. Zvláštností je, že se k ESLP může obrátit osoba, která není podle vnitrostátního 

práva svéprávná, stěžovatelem tedy může být nezletilá osoba nebo osoby zbaveny svéprávnosti 

z důvodu duševní choroby. Pojem nevládní organizace je judikaturou ESLP vykládán široce. 

Zahrnuje subjekty a právnické osoby, které však musejí být odlišné od státu. Z logických důvodů 

mohou tyto nevládní organizace namítat porušení pouze omezeného počtu práv (nemohou 

                                                 
36Peers proti Řecku, rozhodnutí senátu ze dne 19. dubna 2001, č. s. 28524/95.  
37Mamatkulov a Askarov proti Turecku, rozhodnutí Velkého senátu ze dne 4. února 2005, č. s. 46827/99 a 46951/99,  

Iambor proti Rumunsku, rozhodnutí senátu ze dne 27. června 2008, č. s. 64536/01, Cotlet proti Rumunsku, 

rozhodnutí senátu ze dne 3. června 2003, č. s. 38565/97. 
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namítat porušení čistě individuálního práva jako právo uzavřít manželství, právo na vzdělání, 

zákaz mučení aj.)38. 

Slučitelnost ratione temporis se vztahuje k časovým omezením podání stížnosti. Toto 

pravidlo je poměrně jednoduché. Stát lze žalovat pouze za ta porušení Úmluvy, která nastala až 

po jejím ratifikování, případně po ratifikování dodatkových protokolů. Česká republika je vázána 

Úmluvou ode dne 18. března 1992, a to kvůli právní kontinuitě České a Slovenské federativní 

republiky s Českou republikou.  Samostatná Česká republika se stala členem Rady Evropy až 

dne 30. června 1993 (učinila prohlášení o závaznosti Úmluvy ode dne 1. ledna 1993), a proto 

v případě jurisdikce České republiky by bylo možné napadnout všechna porušení práv 

zaručených Úmluvou, která se stala ode dne 18. března 199239. 

S jurisdikcí smluvního státu souvisí další podmínka, kterou je slučitelnost ratione loci. 

K namítanému porušení práv musí dojít na území, kde stát vykonává svoji moc nebo kontrolu. 

Poslední podmínkou je slučitelnost ratione materiae. Jedná se o podmínku související s věcnou 

aplikací Úmluvy40. Je zřejmé, že se stěžovatel nemůže domáhat jiných práv, než práv obsažených 

v Úmluvě. Ačkoliv zde je potřeba upozornit, že text Úmluvy je relativně strohý a až soudní 

rozhodnutí přesněji vymezují podobu jednotlivých práv. Může se tedy stát, že na základě určité 

stížnosti bude připsáno právo, resp. podoba práva, která v minulosti judikována nebyla. Z toho 

důvodu se jedná o neproblematičtější podmínku. Nelze jednoduše říci, že ochrana je poskytována 

jen těm právům, která jsou obsažena v Úmluvě, když každé jednotlivé právo Úmluvy je 

vykládáno a rozšiřováno judikaturou. Při podávání stížnosti je tedy důležité nastudovat 

judikaturu týkající se daného práva a na základě toho vyhodnotit, zda bude stížnost splňovat 

podmínku ratione materiae.  

2.1.2. Nepřijatelnost stížnosti 

Jak již bylo zmíněno výše, převážná většina stížností je odmítnuta bez zkoumání věci 

samotné, neboť nesplňují formální náležitosti. Rozhodnutí o nepřijatelnosti mají finální charakter 

a nelze se proti nim odvolat. Procesní důvody nepřijatelnosti jsou nevyčerpání vnitrostátních 

opravných prostředků, nedodržení šestiměsíční lhůty, anonymita stížnosti, duplicitní stížnost, 

stížnost již předložená jiné mezinárodní instanci, zneužití práva stížnosti a důvody nepřijatelnosti 

spojené s příslušností soudu.  

                                                 
38 MARKOVÁ,cit.d. s. 24. 
39 Tamtéž. s. 26. 
40 Tamtéž. s. 27.  
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Nevyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků a dodržení šesti měsíční lhůty 

je upraveno ve článku 35 odst. 1 Úmluvy41. Hlavním smyslem pravidla o vyčerpání všech 

vnitrostátních opravných prostředků je možnost národních soudů, aby vyvrátily tvrzení o 

porušení Úmluvy, nebo aby takové porušení napravily. Úloha ESLP by měla být spíše podpůrná, 

proto je důležité, aby měly vnitrostátní soudy možnost rozhodnout o slučitelnosti Úmluvy 

s vnitrostátním právem a až následně, aby rozhodoval ESLP 42. Na druhou stranu je potřeba míti 

na paměti, že vzhledem k povaze lidských práv se nejedná o absolutní pravidlo, je potřeba ho 

využívat s jistou pružností, která předchází zbytečnému formalismu. V tomto kontextu je případ, 

který byl veden proti České republice (meritum věci se týkalo vzdělávání dětí romského původu 

ve zvláštních školách)43. Stěžovatelem byl D. H. a Velký senát v rozsudku mimo jiné 

poznamenal, že by bylo příliš formalistické požadovat po stěžovatelích, aby využili nápravné 

prostředky, které sice uznává mezinárodní právo, ale v rámci národní úpravy tato využití 

nevyžaduje ani nejvyšší soudní instance44. Z toho vyplývá, že stěžovatelé musí dodržet alespoň 

vnitrostátní pravidla a postupy, a jestliže tak neučiní, bude jejich stížnost odmítnuta. V případě 

České republiky je nezbytné podat stížnost k Ústavnímu soudu. Splnění požadavků opravných 

prostředků předcházejících podání stížnosti však záleží na pravidlech Ústavního soudu. Při 

posuzování stížnosti u ESLP musí soudci také brát v úvahu reálnou dostupnost opravného 

prostředku, zejména v právním a politickém kontextu daného státu45. Myšleno ve smyslu, jestliže 

politická a právní situace v daném státě neumožňuje spravedlivě se domáhat opravných 

prostředků, bylo by proti smyslu politických a občanských práv vyžadovat na stěžovatelích tuto 

formální podmínku.  

Další formální podmínkou přijatelnosti stížnosti vyplývající z článku 35 odst. 1 Úmluvy 

je dodržení šestiměsíční lhůty. Tato lhůta počíná běžet od přijetí konečného rozhodnutí poslední 

vnitrostátní instance v rámci vyčerpání všech opravných prostředků46. V tomto kontextu 

rozumíme opravným prostředkem ten poslední účinný a běžný. Nelze prodlužovat šestiměsíční 

lhůtu tím, že by stěžovatel podával nadbytečné nebo zjevně neopodstatněné návrhy47.  

  

                                                 
41„Soud může posuzovat věc až po vyčerpání všech vnitrostátních právních prostředků nápravy podle všeobecně 

uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné vnitrostátní 

rozhodnutí.“ 
42 Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti: Evropský soud pro lidská práva [online]. 2011 [cit. 2018-10-26]. 

Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_CES.pdf 
43MARKOVÁ,cit.d. str. 145.  
44 D.H. a ostatní proti České republice, rozhodnutí velkého senátu ze dne 13. listopadu 2007, č. s. 57325/00. 
45Akdivar a ostatní proti Turecku, rozhodnutí Velkého senátu ze dne 16. září 1996, č. s. 21893/93. 
46Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti: Evropský soud pro lidská práva [online]. 2011 [cit. 2018-10-26]. 

Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_CES.pdf   
47Fernie proti Spojenému Království, rozhodnutí senátu ze dne 5. února 2006, č. s. 14881/04. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_CES.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_CES.pdf
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2.1.3. Obsahové náležitosti stížnosti a její doručení ESLP 

Stížnost musí obsahovat kromě obecných náležitostí, jako jsou údaje o osobě stěžovatele, 

také pravdivé a úplné vylíčení všech skutkových okolností případu. Stížnost musí také obsahovat 

čeho se stěžovatel domáhá a v čem konkrétně spatřuje porušení Úmluvy. Podle pravidel ESLP 

by stížnost neměla přesahovat 20 stran ve formátu A4, měla by být psána velikostí písma č. 12 a 

být logicky strukturovaná do očíslovaných oddílů.  Obligatorními přílohami stížnosti jsou 

například rozhodnutí, která předcházela podání stížnosti, a všechny dokumenty relevantní 

k těmto rozhodnutím. Tato rozhodnutí musí dokazovat jednak splnění podmínky vyčerpání všech 

vnitrostátních opravných prostředků a také dodržení šestiměsíční lhůty k podání stížnosti. Dále 

je potřeba k žádosti připojit informace o jiném mezinárodním řízení v případě, že existuje48.   

Podepsanou stížnost je nutné zaslat poštou na adresu podatelny ESLP (elektronické stížnosti 

nejsou přijímány). V průběhu sepsání a odeslání stížnosti není povinné právní zastoupení49. Po 

doručení stížnosti ESLP potvrdí její přijetí, nicméně každý den na ESLP přijde až 1500 dopisů a 

potvrzení může s ohledem na tuto skutečnost přijít zpožděně. Po přijetí předá podatelna stížnost 

konkrétnímu právnímu oddělení a to podle toho, proti kterému státu stížnost směřuje. Toto 

rozdělení právních oddělení spočívá v tom, že právníci přiděleni ke konkrétnímu oddělení znají 

jazyk a právní systém daného státu, což jsou klíčové otázky ohledně prvotního posouzení 

stížnosti. V právním oddělení se stížnost zaregistruje a ve chvíli, kdy má ESLP všechny 

informace potřebné k posouzení stížnosti, předá ji některé ze soudních formací50.  

 

2.2. Průběh řízení 

Stížnost je podle typu případu přidělena buď samosoudci, výboru či senátu. Samosoudce 

rozhoduje o stížnostech, které jsou zjevně nepřijatelné, a to z důvodu nesplnění všech 

požadovaných kritérií přijatelnosti. Jestliže samosoudce rozhodne o nepřijatelnosti, stěžovatel je 

o této skutečnosti informován a dále je upozorněn na nemožnost podat odvolání. Jedná-li se o 

případ, který je pokládán za opakující se záležitost, a tedy na ni existuje již ustálená judikatura 

ESLP, bude případ posouzen výborem skládajícím se ze tří soudců. Případy, na které se 

nevztahuje ustálená judikatura, posuzuje senát složený ze sedmi soudců. Senát nemá povinnost 

                                                 
48Institution of proceedings: European Court of Human Rights [online]. 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/PD_institution_proceedings_ENG.pdf  
49Tamtéž.  
50Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti: Evropský soud pro lidská práva [online]. 2011 [cit. 2018-10-26]. 

Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_CES.pdf   

https://www.echr.coe.int/Documents/PD_institution_proceedings_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/PD_institution_proceedings_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_CES.pdf
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se stížností zabývat. Může se usnést na nepřijatelnosti případu a takové rozhodnutí je konečné. 

Nestane-li se tak a případ je přijatelný, senát jedná o jeho meritu. Stížnost je předložena vládě 

dotčeného státu a je jí poskytnuta možnost, aby sdělila stanovisko k předkládanému případu. 

ESLP rozhoduje kromě samosoudce, výboru a senátu složeného ze sedmi soudců také v senátu 

složeném ze sedmnácti soudců, který se nazývá Velký senát. Velký senát rozhoduje o případech, 

které vyvolávají závažnou otázku týkající se výkladu či aplikace Úmluvy nebo protokolů51 nebo 

na základě předběžného projednání případu existuje šance, že bude případ rozhodnut v rozporu 

s dosavadním výkladem Úmluvy52. Případy mu buď postupuje z vlastní iniciativy senát, nebo na 

základě odvolání stěžovatele, jenž musí dodržet lhůtu 3 měsíců od rozhodnutí senátu53.   

Jak již bylo zmíněno výše, v počátečním stádiu podání stížnosti není vyžadováno právní 

zastoupení. Nicméně ve chvíli, kdy je již žádost komunikována vládě, je možné, že bude 

stěžovatel vyzván k právnímu zastoupení54.  

Řízení je vedeno na účet ESLP, pro žadatele je tedy bezplatné (své vlastní náklady si však 

nese stěžovatel sám). Řízení je z pravidla písemné. Ústních jednání ESLP zahajuje jen malé 

množství, zhruba 30 za rok, a to s ohledem na specifika případu. Soudní formace, v jejíž 

pravomoci je rozhodnout o stížnosti, prostuduje spis, kontaktuje strany a stanoví lhůtu, do níž se 

mohou strany vyjádřit a doplnit informace, o které ESLP požádá55. Kancelář vládního zmocněnce 

pro styk se  ESLP připravuje stanovisko vlády ke stížnosti. Ke zpracování stanoviska vlády 

potřebuje znát vládní zmocněnec obsah spisu a přístup mu musí být umožněn. Vládní zmocněnec 

často kontaktuje orgány či osoby, které se podílely na případu, aby se vyjádřily, což vede 

k lepšímu pochopení celého případu. Součinnost soudů v poskytování informací týkajících se 

dotčené kauzy je upravena zákonem č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení 

před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány56.   

Ve chvíli, kdy má ESLP úplné informace, vyzve strany k uzavření smíru, respektive 

k zahájení smírčího řízení v souladu s článkem 39 odst. 1 Úmluvy. V případě, že se stranám 

nepodaří nebo nechtějí uzavřít smír, přejde ESLP k projednání merita stížnosti. Ve svém 

                                                 
51 PROUZOVÁ, Anna. Evropský soud pro lidská práva: organizace, pravomoci a řízení. Praha: Linde, 2004. ISBN 

80-720-1500-1. str. 23.  
52Otázky a odpovědi.: Evropský soud pro lidská práva [online]. [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf   
53 PROUZOVÁ. cit. d., str. 23.  
54Vaše stížnost k ESLP: Jak řízení zahájit a jakým způsobem bude Vaše stížnost zpracována[online]. [cit. 2018-10-

26]. Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Your_Application_CES.pdf  
55Rules of Court: European Court of Human Rights [online]. 1.8.2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf  
56 Zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva: Rozhodnutí o přijatelnosti podané stížnosti 

a oznámení stížnosti vládě [online]. [cit. 2018-12-02]. Dostupné z: https://www.justice.cz/web/msp/zpravodaj-

kancelare-vladniho-zmocnence  

https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Your_Application_CES.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf
https://www.justice.cz/web/msp/zpravodaj-kancelare-vladniho-zmocnence
https://www.justice.cz/web/msp/zpravodaj-kancelare-vladniho-zmocnence
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rozhodnutí ESLP buď prohlásí, že nedošlo k porušení Úmluvy, nebo prohlásí, že k porušení 

došlo, a uvede přesné články Úmluvy, které byly porušeny. Rozsudky týkající se porušení 

Úmluvy ESLP může přiznat tzv. spravedlivé zadostiučinění nebo-li finanční kompenzaci újmy, 

která byla způsobena v souvislosti s porušením Úmluvy57. Samotné rozhodnutí podle pravidel 

ESLP musí obsahovat alespoň jména soudců, z kterých byl složen senát, datum rozhodnutí, 

jména stran a jejich stručný popis, jména advokátů a poradních orgánů zapojených do případu, 

základní fakta případu, shrnutí jednotlivých podání stran, právní argumentaci, ustanovení 

Úmluvy, které mají být aplikována, a rozhodnutí týkající se náhrady újmy a nákladů58. 

Rozhodnutí se doručením stran stává závazným. ESLP rozhoduje jako soud jediné instance, 

rozhodnutí je tedy konečné. Jakousi výjimkou je rozhodnutí senátu, které může být v případě 

nespokojenosti stran předloženo Velkému senátu, aby rozhodnutí senátu posoudil. Nejedná se 

však o klasický opravný prostředek, proto platí, že řízení u ESLP je jednoinstanční a jeho 

rozhodnutí je definitivní. Zároveň ale nelze chápat podání stížnosti a řízení před ESLP jako další 

instanci, jedná se spíše o mimořádný prostředek a v souladu s tím nemá podání stížnosti odkladný 

účinek59.  

Z výše uvedeného vyplývá, že obsahová stránka stížnosti je absolutně zásadní pro úspěch 

celé věci, důležité je v ní uvést všechny skutkové okolnosti případu, a to zejména vzhledem 

k písemnému charakteru celého řízení.  

 

2.3. Vykonatelnost rozhodnutí 

Rozhodnutí ESLP mohou mít dvojí povahu. Z pravidla se jedná o rozhodnutí 

deklaratorní, nemají tedy přímý účinek na změnu dotčených právních poměrů a jejich účinek závisí 

na daném státu a jeho právních prostředcích nápravy (obnova řízení u Ústavního soudu ČR viz 

další podkapitola). Rozhodnutí mají někdy i konstitutivní povahu, a to v případě, že přikazují státu, 

proti němuž směřovala stížnost, zaplatit zadostiučinění stěžovateli, jehož právo bylo porušeno. Na 

základě čl. 46 odst. 1 Úmluvy mají státy, jež Úmluvu podepsaly, jednak povinnost takové 

zadostiučinění zaplatit a také mají povinnost k tzv. restituci in internum. Tato opatření musí 

                                                 
57 Tamtéž. 
58Rules of Court: European Court of Human Rights [online]. 1. sprna 2018 [cit. 2018-10-26]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf 
59 Vaše stížnost k ESLP: Jak řízení zahájit a jakým způsobem bude Vaše stížnost zpracována[online]. [cit. 2018-10 

26]. Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Your_Application_CES.pdf  

https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Your_Application_CES.pdf


16 

 

směřovat k ukončení nebo napravení porušení práv ze strany státu, ale jejich konkrétní podoba je 

ponechána na každém členském státu60.  

Vykonavatel rozhodnutí ESLP není sama Rada Evropy ale jednotlivé dotčené státy. Na 

výkon rozhodnutí dohlíží Výbor ministrů61. Po vykonání rozhodnutí, zejména po zaplacení 

zadostiučinění, Výbor ministrů vydá rezoluci potvrzující, že dotčený stát splnil povinnosti, jež mu 

byly uloženy z rozsudku. Rezoluci Výboru ministrů nelze vydat v případě, že by zadostiučinění 

sice zaplaceno bylo, avšak nebylo napraveno opatření, které v prvé řadě vedlo k porušení Úmluvy. 

Výbor ministrů tedy požaduje také informace o obecných opatřeních, která vyloučí opakování již 

judikovaného porušení. Výbor ministrů vydá rezoluci jen v případě, že má za to, že byly splněny 

všechny závazky plynoucí z rozsudku62. Tato rezoluce je oficiálním meritorním skončením řízení.  

Rozhodnutí také může mít efekt na vnitrostátní legislativu. Případ, kdy v důsledku 

rozhodnutí ESLP byl změněn předpis, máme i v České republice. Konkrétně se jedná o případ 

Hartman proti České republice63, kdy pod vlivem rozhodnutí, byl změněn zákon č. 6/2002 Sb., o 

soudech a soudcích. V tomto případě ESLP rozhodl, že ústavní stížnost spolu s žalobou na náhradu 

škody (újmy) proti státu nepředstavuje dostatečný prostředek nápravy nepřiměřené délky soudního 

řízení. Zákonem č. 192/2003 Sb, kterým byl novelizován zákon o soudech a soudcích, byl ke dni 

1. července 2004 zaveden pro všechny typy řízení institut návrhu na určení lhůty k provedení 

procesního úkonu, což směřovalo ke zrychlení soudních procesů. 

Na podrobnostech případu Hartman proti České republice lze snadno prakticky ukázat 

průběh výkonu rozhodnutí ESLP. Skutkové okolnosti případu Hartman proti České republice 

sahají až k roku 1948, kdy stěžovatelé Jiří Hartman a Jan Hartman opustili Československo a na 

jeho území zanechali své movité a nemovité věci. Po revoluci v roce 1989 se začali domáhat 

navrácení svého majetku. Vrácení majetku bylo do značné míry vázáno na české občanství, a 

zatímco Jan Hartman podmínky občanství splňoval a byla mu vrácena část majetku, jeho bratr Jiří 

kvůli své imigraci do Spojených států amerických československé občanství pozbyl a majetek mu 

vrácen nebyl. Z toho důvodu vedli stěžovatelé více soudních sporů, které vyvrcholily až stížností 

k ESLP. Stížnost byla přijata pouze z části, která se týkala délky restitučních řízení a otázky, zda 

v tuzemsku existují účinné právní prostředky nápravy nepřiměřeně dlouhého soudního řízení. 

Rozsudkem ze dne 24. června 2003 ESLP rozhodl, že ústavní stížnost v kombinaci se žalobou na 

                                                 
60 KMEC, J. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného trestního práva. 

Praha: C.H.Beck, 2006, str. 53. 
61 Čl. 46. odst. 2 Úmluvy.  
62 Zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva: Ministerstvo spravedlnosti [online]. 2017 

[cit. 2018-10-27]. Dostupné z: https://justice.cz/web/msp/zpravodaj-kancelare-vladniho-zmocnence  
63 Hartman proti České republice, rozhodnutí senátu ze dne 10. července 2003, č. s. 53341/99. 

https://justice.cz/web/msp/zpravodaj-kancelare-vladniho-zmocnence
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náhradu škodu nepředstavuje dostatečné účinný prostředek proti nepřiměřeně dlouhému řízení. 

ESLP dále konstatuje, že přestože stěžovatelé měli podíl na prodloužení řízení, s ohledem na jejich 

věk a zdravotní stav bylo restituční řízení příliš dlouhé. ESLP stěžovatelům přiznal částku 11 500 

eur jako náhradu za vzniklou morální újmu a za náklady řízení a České republice uložil povinnost 

toto zadostiučinění bratrům Hartmanovým zaplatit64.  V souvislosti s povinností České republiky 

napravit právní stav (tato povinnost vyplývá ze zásad mezinárodního práva veřejného a ze zásady 

pacta sunt servanda), který byl v rozporu s Úmluvou, byla přijata novela zákona, jejíž smysl 

spočíval v předcházení neúměrně dlouhým soudním řízením.  

V reakci na závazek posílit provádění Úmluvy na vnitrostátní úrovni65 bylo ustanoveno 

kolegium expertů k výkonu rozsudků ESLP. Kolegium expertů k výkonu rozsudků ESLP a 

implementaci Úmluvy je poradním orgánem vládního zmocněnce pro zastupování České 

republiky před ESLP66. Úkolem kolegia je analyzovat rozsudky ESLP vydané proti České 

republice a zejména navrhovat postup obecných opatření, která povedou k předejití opakování 

porušení Úmluvy67.  

K vykonatelnosti rozhodnutí ESLP lze tedy říct, že je v České republice zajištěn poměrně 

funkční systém, který vede k efektivnímu vykonání rozhodnutí. Nelze zde však pominout velkou 

roli Výboru ministrů, který celé řízení zakončí vydáním rezoluce, kterou nevydá do té doby, dokud 

není spokojen s obecnými opatřeními předcházejícími dalšímu porušení Úmluvy. V závěru 

podkapitoly o vykonatelnosti rozhodnutí ESLP si dovolím ještě upozornit, že v rámci 

mezinárodního práva veřejného jsou donucovací prostředky vůči státům omezené, a tak je potřeba 

mít na paměti, že výkon rozhodnutí a zejména provedení obecných opatření jsou do jisté míry 

závislé na politické vůli daného státu.  

  

                                                 
64Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Jan Hartman 

a Jiří Hartman proti České republice [online]. 2003 [cit. 2018-10-27]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/tiskove-prohlaseni-ministerstva-spravedlnosti-k-rozsudku-evropskeho-soudu-

pro-lidska-prava-ve-veci-jan-hartman-a-jiri-hartman-proti-ceske-republice-21828.html?mail  
65Tento závazek byl přijat na konferenci Rady Evropy s názvem „Provádění Evropské úmluvy o lidských právech: 

naše sdílená odpovědnost“, která se konala v březnu 2015 v Bruselu.  
66Ve všech fázích případu stížností směřující proti České republice působí vládní zmocněnec, jehož úkolem je 

zastupovat a hájit zájmy České republiky. Je volen vládou a jedná se o výkon pravomoci ministerstva spravedlnosti. 

„Vládní zmocněnec zabezpečuje obhajobu státu jako celku; jeho ústy a perem promlouvají všechny tři státní moci, 

nikoli jenom exekutiva, jejíž je součástí. Je ta de facto advokátem státu. Kancelář vládního zmocněnce v současné 

době tvoří kromě vládního zmocněnce JUDr. Víta A. Schorma a sekretářky osm odborných pracovníků.“ Zdroj: 

Zastupování České republiky před mezinárodními kontrolními orgány v oblasti lidských práv: Ministerstvo 

spravedlnosti [online]. 2017 [cit. 2018-10-27]. Dostupné z: https://www.justice.cz/web/msp/zastupovani-ceske-

republiky  
67Kolegium expertů k výkonu rozhodnutí ESLP: Ministerstvo spravedlnosti [online]. 2018 [cit. 2018-10-27]. Dostupné 

z: https://justice.cz/web/msp/kolegium-expertu-k-vykonu-rozsudku-eslp  

https://www.epravo.cz/top/clanky/tiskove-prohlaseni-ministerstva-spravedlnosti-k-rozsudku-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-ve-veci-jan-hartman-a-jiri-hartman-proti-ceske-republice-21828.html?mail
https://www.epravo.cz/top/clanky/tiskove-prohlaseni-ministerstva-spravedlnosti-k-rozsudku-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-ve-veci-jan-hartman-a-jiri-hartman-proti-ceske-republice-21828.html?mail
https://www.justice.cz/web/msp/zastupovani-ceske-republiky
https://www.justice.cz/web/msp/zastupovani-ceske-republiky
https://justice.cz/web/msp/kolegium-expertu-k-vykonu-rozsudku-eslp
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2.4. Obnova řízení u Ústavního soudu České republiky 

Ústavní soud představuje v České republice koncentrovaný a specializovaný model 

ústavního soudnictví, jehož úkolem je chránit ústavnost (ve smyslu čl. 112 Ústavy). Podání 

stížnosti k Ústavnímu soudu představuje „vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků“ tak, jak 

je upraveno v Úmluvě a jak bylo vyloženo výše. Po nevyhovění stížnosti (odmítnutím či 

zamítnutím) může stěžovatel podat stížnost k ESLP. Rozhodnutí Ústavního soudu je v zásadě 

konečné a nabývá právní moci doručením stranám. Takto ani v případě, že se stěžovatel domůže 

ochrany svých základních práv a svobod u ESLP, nelze přijít například na katastrální úřad jen 

s rozhodnutím ESLP.  Z podstaty právní moci rozhodnutí vnitrostátních soudů nepostačuje 

vítězství ve Štrasburku, ale je nezbytné zvrátit rozhodnutí Ústavního soudu. Tomu slouží institut 

obnovy řízení.  

Obnova řízení se řídí zákon č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, částí druhou, oddílem 

osmým, řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu. 

Mezinárodním soudem se rozumí mezinárodní orgán, jehož rozhodnutí jsou pro Českou republiku 

závazná dle mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu68. Dle § 119 zákona o 

ústavním soudu, shledal-li mezinárodní soud, že zásahem veřejné moci bylo v rozporu 

s mezinárodní porušeno lidské právo nebo základní svoboda, lze proti takovému rozhodnutí 

Ústavního soudu podat návrh na obnovu řízení. Návrh podává stěžovatel, jenž byl účastníkem 

řízení před Ústavním soudem a v jehož prospěch mezinárodní soud rozhodl. Lhůta k podání 

návrhu je 6 měsíců od rozhodnutí mezinárodního soudu a kromě obecných náležitostí musí 

obsahovat označení rozhodnutí mezinárodního soudu a vylíčení skutečností, v nichž je spatřován 

rozpor rozhodnutí s Ústavním soudem69. Návrh na obnovu řízení je nepřípustný v případě, že 

následky porušení práva již netrvají, nebo byly dostatečně napraveny poskytnutím zadostiučinění. 

Spolu s návrhem na obnovu řízení je možné podat návrh na zrušení zákona nebo jeho časti, jestliže 

v důsledku aplikování takového zákona nebo ustanovení zákona došlo k porušení základních práv. 

Dle §119b zákona o ústavním soudu Ústavní soud rozhoduje o návrhu na obnovu řízení 

bez ústního jednání. V případě, že je nález Ústavního soudu v rozporu s rozhodnutím 

mezinárodního soudu, bude nález zrušen a znovu projednán původní návrh. V novém nálezu je 

Ústavní soud vázán názorem mezinárodního soudu. Obnova řízení u Ústavního soudu představuje 

zajištění vykonání rozhodnutí ESLP v České republice. 

  

                                                 
68 §117 z. č. 182/1993 Sb. 
69 § 119 z. č. 182/1993 Sb. 
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3. Ochrana osobnosti a její zakotvení v Úmluvě 

3.1. K pojmu osobnostních práv obecně 

Osobnostní práva jsou spjata s člověkem a vycházejí z jeho samotné existence. „Na rozdíl 

od pojmu „jedinec“ zahrnuje „osobnost“ především úlohu člověka ve společenském životě, jeho 

společenský význam, včetně určitých politických, kulturních, duševních a morálních vlastností a 

kvalit, které mu umožňují tuto úlohu plnit.“70 Jedná se o soubor práv, která poskytují ochranu 

člověka v rámci jeho působení ve společnosti. Mohou být rozdělena do dvou kategorií, jimž jsou 

všeobecná osobnostní práva a zvláštní osobnostní práva.  

Všeobecnými osobnostními právy se rozumí široká škála jednotlivých práv, která mají 

nehmotný, nemajetkový charakter71 a jsou chráněna již na ústavní úrovni. V čl. 7 Listiny je 

zakotvena nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, článek 10 Listiny upravuje právo na 

zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, právo na ochranu před neoprávněným 

zásahem do soukromého a rodinného života a právo na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužitím údajů o své osobě a článek 13 Listiny 

zakazuje porušení listovního tajemství a tajemství jiných písemností a záznamů, ať již 

uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem72. Osobnostní práva 

jsou chráněna také Občanským zákoníkem, konkrétně §81 odst. 2, který říká, že ochrany požívají 

zejména život a důstojnost člověka, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy73. 

Zvláštními osobnostními právy jsou ta práva, která nejsou k osobě vázaná automaticky, 

jako práva všeobecná, ale vznikají v důsledku nějaké činnosti, zejména pak činnosti tvůrčí. Jedná 

se o autorská práva, práva výkonného umělce aj.74  

Všeobecné osobnostní právo v objektivním smyslu lze chápat jako souhrn právních 

norem týkajících se osobnosti člověka. Z právně-politického hlediska ochrana osobnosti tvoří 

integrální část občanského práva a tím práva soukromého. Osobnostní právo má za svůj předmět 

fyzickou a morální integritu osobnosti. Občanské právo chrání osobnost jak před neoprávněným 

zásahem (jakož i před hrozbou zásahu), tak i následně po takovém zásahu. Podle §82 odst. 1 

Občanského zákoníku má člověk, jehož osobnost byla dotčena právo domáhat se toho, aby bylo 

                                                 
70 KLAUS,G./BUHR,M. a kol. Filozofický slovník O-Z, 1. vydání. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1985, s. 32.  
71 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva: [komentář s judikaturou]. 4., podstatně přeprac. a dopl. 

vyd. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-720-1484-6.s. 17.  
72 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních lidských práv a svobod ČR.  
73 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
74 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 185. 
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od neoprávněného zásahu upuštěno, nebo aby byl odstraněn jeho následek. V těchto případech má 

osoba, do jejíchž práv bylo zasaženo, rovné postavení s osobou, která svým jednáním do práv jiné 

osoby zasáhla. Ochrana osobnosti je tedy zařazena do práva soukromého, potažmo občanského75. 

V současnosti převládá názor, že osobnostní práva jsou umístěna pod občanské právo správně, 

neboť v rámci občanského práva je ochrana osobnosti upravena v celém svém rozsahu. 

V občanskoprávní teorii se názory liší, a to zejména ohledně důvodů, proč všeobecné osobnostní 

právo zařazovat do systému občanského práva a také, zda existuje všeobecné osobností právo 

jednotné76.  

Všeobecné osobnostní právo v subjektivním smyslu znamená možnost určité fyzické 

osoby v mezích vytyčených právním řádem volně nakládat se svojí osobností, zákaz zásahu do 

osobnostních práv a v rámci rovného postavení osob vyžadovat nerušené užívání svých 

osobnostních práv77.  

Obsahem všeobecného osobnostního práva je složka pozitivní a negativní. Složka 

pozitivní v sobě zahrnuje svobodné užívání a disponování osobnostními právy, která jsou 

zaměřena na zajištění osobnosti v rámci společnosti. Negativní složka všeobecného osobnostního 

práva v sobě nese právo nebýt v užívání svého práva rušen a v případě nedovoleného zásahu 

obsahuje právo se bránit78. 

 

3.2. K Úmluvě obecně  

Evropská úmluva o ochraně lidských práv je základní dokument, z kterého vychází ESLP. 

Mluvíme-li o ochraně osobnosti, kterou poskytuje ESLP, jedná se o ochranu práv, která vychází 

právě z Úmluvy. Byla podepsána 4. listopadu 1950 a na území České republiky byla ratifikována 

dne 18. března 1992 a publikována pod č. 209/1992 Sb. Úmluva neslouží k primární ochraně práv. 

Je však potřeba mít na paměti, že podle článku 10 Ústavy májí vyhlášené mezinárodní smlouvy, 

k jejichž ratifikaci dal souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, přednost před 

zákonem79. V souladu s tímto článkem by v případě, že by stanovil zákon něco jiného než Úmluva, 

bylo nutné aplikovat Úmluvu, čímž by sloužila k primární ochraně. Nicméně základní lidská práva 

a svobody by měly být chráněny na národní úrovni a Úmluva slouží spíše jako podpůrný systém, 

                                                 
75 Tamtéž. s. 184. 
76 ONDŘEJOVÁ, cit.d. s. 185. 
77 Tamtéž. s.187. 
78 KNAP, cit.d. s.92 
79 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.  
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který zajišťuje, že signatáři budou dodržovat v rámci svých jurisdikcí šíři základních lidských práv 

tak, jak jsou poskytována Úmluvou a vykládána ESLP 80.  

V preambuli jsou vytyčeny cíle Úmluvy81.  Následně v článku 1 Úmluvy je dána povinnost 

smluvních států přiznat a poskytnout každému, kdo podléhá jurisdikci daného státu (ne jenom 

občanům) práva a svobody, které Úmluva zaručuje.  

Úmluva vymezuje práva a svobody ve článcích 2 až 18. Článkem 19 začíná druhá hlava 

Úmluvy týkající se ESLP a jeho činností a končí článkem 51. Třetí, poslední, hlava Úmluvy nese 

název Různá ustanovení a upravuje například pravomoci Výboru ministrů. Úmluva má 59 článků 

a její pozměňování a doplňování probíhá pomocí dodatkových protokolů, kterých má 

v současnosti 16. Byla změněna ve smyslu protokolů číslo 11 a 14 a oficiální znění obsahuje 

protokoly 1, 4, 6, 7, 12 a 1382. Pozdější protokoly byly sice také ratifikovány Českou republikou, 

ale v současnosti nejsou účinné.  

 

3.3. Ochrana osobnosti a dotčené články Úmluvy 

Stěžejním článkem, jenž se týká ochrany osobnosti, je článek 8 Úmluvy. Tento článek 

zakotvuje právo na ochranu soukromého a rodinného života. Ochranu, kterou nabízí, můžeme 

rozdělit do oblasti týkající se osobního života a do oblasti rodinného života. V mezích tématu 

ochrany osobnosti se práce věnuje zejména první zmíněné oblasti. Do sféry osobního života spadá 

psychická, fyzická a morální integrita člověka, dále ochrana soukromí a ochrana identity a 

autonomie člověka. Ochrana osobnosti spadá ve smyslu Úmluvy pod ochranu soukromí. Pojem 

soukromí je velmi široký. Práce se bude věnovat zejména ochraně osobních dat, shromažďování 

dat ze strany státu a ze strany jiných osob, ochrany cti a dobré pověsti, právům k podobiznám. 

Domnívám se, že se jedná se o témata, která jsou v rámci ochrany osobnosti nejaktuálnější a 

nejrychleji se rozvíjející a z toho důvodu jsem se rozhodla na ně svoji práci zaměřit. 

Článek 8 zní: 

„Právo na respektování rodinného a soukromého života 

                                                 
80 MARKOVÁ, cit.d. s. 9 
81 „.. majíce na zřeteli, že tato deklarace směřuje k zabezpečení všeobecného a účinného uznávání a dodržování práv 

v ní vyhlášených; majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy, a že jedním ze 

způsobů, jak se má tento cíl uskutečňovat, je ochrana a další rozvoj lidských práv a základních svobod; znovu 

potvrzujíce na svou hlubokou víru v ty základní svobody, které jsou základem spravedlnosti a míru ve světě a které 

jsou nejlépe zachovány na jedné straně účinnou politickou demokracií a na druhé straně společným pojetím a 

dodržováním lidských práv, na němž závisí;..“ 
82 ČAPEK, Jan. Evropská Úmluva o ochraně lidských práv: [komentář s judikaturou]. Praha: Linde, 2010. ISBN 978-

80-7201-804-8.  
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1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence. 

 2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se 

zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné 

bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení nepokojům a 

zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“ 

 Na základě výše zmíněných oblastí ochrany soukromí lze vidět, že je článek 8 vykládán 

velmi široce. V případě dotčení článku 8 na jedné straně se často namítá výkon (zde konkurujícího) 

práva vycházejícího z článku 10 na straně druhé. Článek 10 zakotvuje svobodu projevu a může 

docházet ke konfliktu práva na soukromí a svobodou projevu.  

Článek 10 zní:  

„Svoboda projevu  

1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat 

a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. 

Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo 

filmovým společnostem.  

2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým 

formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v 

demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné 

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

pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a 

nestrannosti soudní moci.“ 

Prakticky to znamená, že jestliže někdo zveřejní určité informace o nějakém člověku a 

ten se proti tomu brání, musí soud brát v úvahu, zda existovalo právo na takové zveřejnění a 

zohlednit všechna další kritéria tak, aby nedošlo k zásahu do svobody projevu. V souvislosti 

s ochranou osobnosti je vhodné zmínit článek 2 (právo na život), článek 6 (právo na spravedlivý 

proces) pak zakotvuje minimální práva obžalovaného a základní zásady soudního řízení, při jejichž 

porušení může dojít i k porušení osobnostních práv. Článek 9 je relevantní pro ochranu osobnosti 

zejména v jeho prvním odstavci, kde zakotvuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského 

vyznání a projevování svého náboženského vyznání nebo přesvědčení sám nebo s jinými, a to jak 

soukromě tak veřejně. Konečně za zmínku stojí také článek 14, který je obecným článkem 

zakazujícím diskriminaci, založenou na jakémkoliv důvodu, zejména pohlaví, rase, barvě pleti, 
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jazyku, náboženství, politickém nebo jiném smýšlení, národnostním nebo sociálním původu, 

příslušnosti k národnostní menšině, majetku, nebo jiném postavení.   

Výše zmíněné články se objevují v souvislosti s ochranou osobnosti nejčastěji, 

neznamená to však, že zbylé články nelze na případ týkající se ochrany osobnosti aplikovat nikdy. 

Všechny zmíněné články mohou figurovat jako podporující článek 8 nebo naopak jako články, 

které si konkurují. Konkrétní podoby ustanovení Úmluvy (s největším důrazem na článek 8) bude 

podrobně vymezen v rámci uvedení judikatury a jejího výkladu a dále zhodnocení jejího přesahu 

do tuzemské judikatury.  
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4. Ochrana osobních údajů 

4.1. K ochraně osobních údajů obecně 

S rozvíjejícím se digitálním prostředím vyvstaly v oblasti ochrany soukromí některé 

zásadní otázky či problémy.  Zvětšuje se propast mezi mírou ochrany soukromí, kterou očekávají 

uživatelé digitálních technologií a tím, co je společnost ochotna uznat, respektive soud oprávněn 

přiznat, za vhodná opatření k docílení ochrany soukromí. Problémem je také velká diskrece 

uživatelů v podobě vzdání se práva na soukromí souhlasem s poskytnutím informací, která může 

hraničit se souhlasem ve smyslu „získám malou výhodu za cenu velké ztráty soukromí“. V oblasti 

ochrany osobnosti v digitálních technologií se objevují limity kompetence soudů a výkonné moci, 

které se projevují nedostatečnou technologickou znalostí, a tím se komplikuje výkon veřejné 

moci83. Ochrana soukromí se tedy kvůli digitálním technologiím stává obtížnější a k zodpovězení 

kontroverzních otázek nejčastěji slouží soudní rozhodnutí, které je na rozdíl od legislativy schopno 

reagovat rychleji na neustále se vyvíjející digitální prostředí.  

V rámci práva na soukromí se v posledním desetiletí stále více skloňuje ochrana osobních 

údajů, a to z důvodu obrovského nárůstu dat v internetového prostředí.  Rozvoj elektronické 

komunikace měl za následek, že se pojetí osobních údajů mění. Nejvyšší správní soud (dále též 

jako „NSS“) již v roce 2008 judikoval, že pojem osobní údaj je nutné chápat velmi extenzivně a 

to kvůli tomu, že značná část obyvatelstva disponuje s elektronickými a jinými médii a pojem 

osobní údaj je nutno vykládat v kontextu digitálních technologií84. Se závěry NSS lze vyslovit 

souhlas a jeho závěry se ukázaly platnými i ve světle nejnovější legislativy Evropské unie (nařízení 

GDPR a další). Osobní údaje tedy již dávno nejsou pouze údaje jako rodné číslo, datum narození, 

jméno a příjmení85, ale jsou to i údaje týkající se pohlaví, rasy a jakýkoliv jiný údaj, díky kterému 

lze danou osobu identifikovat, a jež mají často původ v digitálních technologiích.  

Jednotlivé podkapitoly budou přibližovat dílčí úseky ochrany osobních údajů na 

příkladech zásadní judikatury s důrazem kladeným na nejnovější, respektive na nejaktuálnější 

judikaturu, což je kritériem výběru případů a také zmapování reflexe judikatury ESLP na 

vnitrostátní judikaturu.   

  

                                                 
83 MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, c2013. 

CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-7-6. s. 39. 
84 Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 9 As 34/2008-73 a čj. 1 AS 98/2008-148. 
85 MATES, Pavel, Eva JANEČKOVÁ a Václav BARTÍK. Ochrana osobních údajů: hledání rovnováhy autonomie a 

soukromí. Praha: Leges, 2012. Praktik (Leges). ISBN 978-80-87576-12-0. s. 29. 
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4.2. Monitorování hovorů 

4.2.1. Roman Zakharov proti Rusku86 

Rozhodnutí Velkého senátu ze dne 4. prosince 2015 je rozhodnutím, které upevňuje názor 

ESLP na poli monitorování hovorů a ochrany soukromí. Roman Zakharov vedl vydavatelství a byl 

šéfredaktorem časopisu o letectví. Pracoval také jako předseda pobočky Glasnost Defence, což je 

nevládní organizace, která monitoruje svobodu médií v Rusku. Dne 23. prosince 2003 podal 

žalobu proti třem ruským mobilním operátorům a tvrdil, že došlo k porušení jeho práv na 

soukromí, konkrétně práva na soukromou konverzaci. Ruské soudy žalobu zamítly v první i všech 

následujících vyšších instancích, neboť tvrdily, že nebylo prokázáno, že by žalovaný předával 

nashromážděné informace neoprávněným osobám. Žalobce však namítal, že soud nepřipustil jako 

důkaz dokumenty, které například obsahovaly dva soudní příkazy, jež umožňovaly retrospektivně 

sledovat mobilní komunikaci, což je samo o sobě nepřijatelné. Dále dokumenty, jež soud odmítl 

připustit, obsahovaly dodatek ke smlouvě, jež informoval účastníka, že pokud by jeho číslo bylo 

použito k teroristickým účelům, může provozovatel mobilní sítě nashromážděné informace předat 

orgánům činným v trestním řízení. Podle Zakharova tyto dokumenty dokazovaly, že provozovatel 

mobilní sítě monitoroval a sbíral obsah telefonní komunikace bez předchozího soudního 

povolení87. 

Zakharov podal stížnost k ESLP, který mu vyhověl. Přestože ESLP došel k závěru, že 

vzhledem k neprůhlednému ruskému systému sledování dat Zakharov nebyl schopen prokázat 

konkrétní příklad sběru dat (surveillance), což by za normálních okolností bylo k úspěšné stížnosti 

nezbytné, ruský systém je natolik neprůhledný, že je nutné ho podrobit zkoumání jako celku včetně 

související legislativy a tím pádem došel k závěru, že nedokázání konkrétního sběru dat není 

překážkou případu.  

Ačkoliv ruská vláda argumentovala, že monitorování hovorů je motivováno ochranou 

demokracie, prevencí kriminality a zájmem státní bezpečnosti, došel ESLP k názoru, že ruské 

právní předpisy upravující dohled nad komunikacemi neposkytují dostatečné záruky proti svévoli 

státní moci nebo jejího zneužití. ESLP dále argumentoval, že tento systém je o to rizikovější, právě 

proto, že se jedná o Rusko, kde tajné služby a policie mají již tak velké pravomoci a získání 

přístupu ke všem mobilním komunikacím je nepřijatelné. ESLP uzavřel, že ruské právní předpisy 

týkající se sledování mobilní komunikace představují porušení článku 8 Úmluvy. 

                                                 
86 Roman Zakharov proti Rusku, rozhodnutí Velkého senátu ze dne 4. prosince 2015, č.s. 47143/06. 
87 Tamtéž. 
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ESLP tímto stanoviskem potvrdil názor již přijatý v případě Kennedy88. Tím byla přijata 

zásada, že právní předpisy mohou být zpochybněny za splnění dvou podmínek. Za prvé, zákon 

směřuje proti občanům patřícím k určité skupině, podle obecného kritéria, nejedná se tedy o zákon 

dílčího rozsahu. Za druhé, že vnitrostátní právo nenabízí dostatečné prostředky nápravy porušení 

práv takovým zákonem. Případem Zakharov proti Rusku ESLP svůj názor potvrdil a zdůraznil, že 

právo na ochranu osobních údajů mají lidé spadající do jurisdikce ESLP bez ohledu na vnitrostátní 

zákony, které by takové porušení mohly posuzovat za lege artis89.  

Na poli ochrany osobních údajů se jedná o zásadní rozhodnutí, které jasně říká, že 

porušení osobnostních práv, zde konkrétně práva na soukromí, potažmo listovního tajemství, 

nebude tolerováno. Zde je možné rozvinout úvahu, zda v době poměrně častých teroristických 

útoků není nutné dát státům možnost sledování hovorů alespoň nějakým způsobem, neboť sám 

článek 8 Úmluvy ve svém druhém odstavci povoluje určitá omezení práva na soukromí nezbytná 

v demokratické společnosti k zajištění státní bezpečnosti. Z mého úhlu pohledu je však 

nepřijatelné, aby vnitrostátní legislativa umožňovala retrospektivní monitorování hovorů, a tím 

dávala blanketní souhlas k masovému sledování. 

4.2.2. Big Brother Watch a další proti Spojenému království90 

 V případu Big Brother Watch a další proti Spojenému království padl rozsudek dne 13. 

září 2018 a jednalo se o velmi sledovaný případ, kde musel ESLP zaujmout názor k velkému 

množství kontroverzních otázek. ESLP se snažil rozhodnutí odůvodnit co možná nejkomplexněji 

a rozsudek má celých 212 stran. Stížnost souvisí s Edwardem Snowdenem a s informacemi, které 

vyšly najevo díky jeho činům91.  

 Případ byl natolik zásadní, že mu ESLP udělil status „priority“, aby k jeho projednání 

došlo v nejkratším možném čase. Stížnost podaly organizace Big Brother Watch, Open Rights 

Group a PEN ve spolupráci s německou vědkyní Konstanze Kurt. Jedná se o reakci na informace 

zveřejněné Edwardem Snowdenem o sledování občanů, nahrávání, ukládání a prověřování dat 

z internetu, emailové konverzace a telefonátů občanů Spojeného království a občanů Evropské 

                                                 
88 Kennedy proti Spojenému Království, rozhodnutí senátu ze dne 18. března 2010, č.s. 26839/05. 
89DE HERT, Paul a Pedro CRISTOBAL BOCOS. Case of Roman Zakharov v Russia: The Strasbourg follow up to 

the Luxembourg Court’s Schrems judgment [online]. 23. prosince 2015 [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: 

https://strasbourgobservers.com/2015/12/23/case-of-roman-zakharov-v-russia-the-strasbourg-follow-up-to-the-

luxembourg-courts-schrems-judgment/  
90 Big Brother Watch a další proti Spojenému Království, rozhodnutí senátu ze dne 13. září, č.s. 58170/13, 62322/14 

a 14960/15. 
91Personal data protection: Factsheet. In: . Štrasburk: European Court of Human Rights, 2018, září 2018. Dostupné 

také z: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Data_ENG.pdf  

https://strasbourgobservers.com/2015/12/23/case-of-roman-zakharov-v-russia-the-strasbourg-follow-up-to-the-luxembourg-courts-schrems-judgment/
https://strasbourgobservers.com/2015/12/23/case-of-roman-zakharov-v-russia-the-strasbourg-follow-up-to-the-luxembourg-courts-schrems-judgment/
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Data_ENG.pdf
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unie. Národní bezpečnostní agentura USA měla k těmto datům prakticky neomezený přístup. 

Ředitel jedné z organizací stojící za podáním stížnosti, Jim Killock, po zahájení řízení uvedl, že se 

jedná o vážnou otázku, zda je nezbytné k monitorování malé skupiny teroristů nebo podezřelých 

z trestné činnosti sledovat a ukládat data každého občana92. Sledování probíhalo prostřednictvím 

programu PRISM, který je využíván velkými americkými společnostmi jako je Microsoft, Google, 

Apple, Facebook nebo Skype93.  

 Zde můžeme vidět korelaci s případem Roman Zakharov uvedeným výše. Podle britské 

legislativy je povolení k odposlechu uděleno za předpokladu hrozby pro státní bezpečnost.  Britská 

vláda se také hájila tím, že se jedná o postup v souladu s národní legislativou a o opatření, která 

jsou nezbytná a přiměřená.  

 ESLP rozhodl, že došlo k porušení článku 8 (právo na soukromí), neboť došlo k plošnému 

monitorování a sledování občanů, které nebylo v souladu s právem, potažmo s Úmluvou, a dále 

judikoval, že se jednalo také o porušení článku 10 (svoboda projevu), neboť kvůli plošnému 

sledování docházelo k porušení důvěrnosti zdrojů žurnalistů. Na druhou stranu však ESLP uvedl, 

že sdílení informací mezi Spojeným královstvím a USA není porušení článků 8 a 10. Na první 

pohled se zdá rozsudek jako velké vítězství stěžovatelů a zastánců širokého práva na soukromí. 

Při bližším zkoumání rozsudku je však patrné, že ESLP poukazuje pouze na nuance případu, 

nikoliv však na masové sledování lidí. Jinými slovy, ESLP uvedl, že způsob, jakým bylo 

prováděno monitorování lidí, byl nezákonný, nikoliv samotný akt masového sledování94. ESLP 

vyzdvihl, že takové sledování lidí by bylo přípustné pouze za situace, kdy by existovala dostatečná 

možnost kontroly sledování a bylo by možné se efektivně bránit v případě, že by autorita 

překročila své pravomoci95. 

 Toto rozhodnutí tedy představuje, i přestože ESLP přisvědčil stěžovatelům, akceptaci 

masového sledování lidí státem v zájmu bezpečnosti. Z mého úhlu pohledu ESLP mohl jít dále a 

důrazněji říci, že masové sledování je nepřijatelné, nemyslím si totiž, že systém kontroly a 

efektivní obrany stačí k zajištění soukromí. Právo na soukromí je takové povahy, že jakmile určitá 

informace unikne a je zveřejněna, již nemůžeme použít opatření sledující návrat původního stavu 

a jediné, čeho se může poškozený domáhat, je náhrada škody a nemajetkové újmy a jsem 

                                                 
92ESLP: Případ odposlouchávání lidí státem dostal prioritu [online]. [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: 

http://www.ceska-justice.cz/2014/01/eslp-pripad-odposlouchavani-lidi-statem-dostal-piroritu/  
93Tamtéž.   
94A FRAGMENTATION OF EU/ECHR LAW ON MASS SURVEILLANCE: INITIAL THOUGHTS ON THE BIG 

BROTHER WATCH JUDGMENT [online]. 2018 [cit. 2018-11-17]. Dostupné z: 

https://europeanlawblog.eu/2018/09/20/a-fragmentation-of-eu-echr-law-on-mass-surveillance-initial-thoughts-on-

the-big-brother-watch-judgment/  
95 Big Brother Watch a další proti Spojenému Království, rozhodnutí senátu ze dne 13. září, č.s. 58170/13, 62322/14 

a 14960/15. 

http://www.ceska-justice.cz/2014/01/eslp-pripad-odposlouchavani-lidi-statem-dostal-piroritu/
https://europeanlawblog.eu/2018/09/20/a-fragmentation-of-eu-echr-law-on-mass-surveillance-initial-thoughts-on-the-big-brother-watch-judgment/
https://europeanlawblog.eu/2018/09/20/a-fragmentation-of-eu-echr-law-on-mass-surveillance-initial-thoughts-on-the-big-brother-watch-judgment/
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přesvědčena, že ne všechny hodnoty, zejména v oblasti ochrany osobnosti, jsou finančně 

vyčíslitelné. Na druhou stranu však vítám přístup ESLP k metadatům, kde zdůraznil, že mohou 

být citlivá a jsou hodna ochrany. Souhlasím také s postojem ESLP ke sdílení informací mezi 

jednotlivými státy, a s legitimitou takového sdílení v souladu s Úmluvou. Případ Big Brother 

Watch a další proti Spojenému království je výrazným případem na poli ochrany osobních údajů 

a bude zajímavé sledovat, jak se projeví do sledování a monitorování dat na vnitrostátní úrovni 

členských států.  

4.2.3. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci MAFRA, a.s. proti Úřadu na ochranu 

osobních údajů96 

Tuzemské soudy ve svých rozsudcích respektují rozhodnutí ESLP a často se na jednotlivá 

rozhodnutí odkazují i ve svých odůvodněních. Tak tomu bylo i u aktuálního případu ve věci 

MAFRA, a.s. proti Úřadu na ochranu osobních údajů (dále též jako „ÚOOÚ“), rozhodnutí NSS ze 

dne 3. května 2018. Případ je úzce spojen s politickou aférou ohledně bývalého premiéra Petra 

Nečase. ÚOOÚ udělil pokutu ve výši 240.000,- Kč za správní delikt, který spáchala společnost 

MAFRA, a.s. tím, že v deníku MF DNES a prostřednictvím zpravodajského portálu iDNES.cz 

uveřejnila informace o odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi RNDr. Petrem 

Nečasem a Mgr. Janou Nagyovou (nyní Nečasovou) ÚOOÚ argumentoval tak, že zveřejněné 

informace byly důvěrné, a tedy mohly být zveřejněny pouze se souhlasem dotčených osob. 

MAFRA, a.s. takový souhlas neměla a proto bylo zveřejnění odposlechů protizákonné.  

Případ doputoval k Městskému soudu v Praze, který dal za pravdu žalovanému, tedy 

ÚOOÚ a následně žalobkyně podala kasační stížnost. NSS rozhodnutí Městského soudu v Praze 

zrušil a věc vrátil.  

V tomto případě se jedná o kolizi dvou základních práv, a to práva na ochranu soukromí 

podle článku 8 Úmluvy a práva na informace podle článku 10 Úmluvy. ÚOOÚ při posuzování 

proporcionality sice vycházel z ustálené doktríny postavení veřejných osob (viz níže)97, nicméně 

se rozhodl rozlišovat mezi informacemi, které mohly mít vliv na rozhodování premiéra a 

konkrétním přepisem jeho soukromé konverzace. ÚOOÚ dále argumentoval, že ačkoliv uznal 

status veřejné osoby Jany Nečasové, v článcích se objevovali i lidé, které veřejnými osobami 

nejsou a přesto jsou z publikovaného textu identifikovatelné. Jinými slovy uložil pokutu proto, že 

                                                 
96 MAFRA, a.s. proti Úřadu pro ochranu osobních údajů, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. května 2018, 

č.j. 2 As 304/2017 – 42. 
97 Von Hannover proti Německu č. 1, rozhodnutí senátu ze dne 24. června 2004, č. a. 59320/00. 
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byly zveřejněny osobní informace bez souhlasu a zveřejnění těchto informací neospravedlňuje ani 

postavení dotčených osob jako osob veřejných, protože svou povahou představují přílišný zásah 

do soukromí. Druhým argumentem pro udělení pokuty byly informace zveřejněné o osobách, jež 

status veřejných osob nemají a tím pádem nejsou povinny snášet jakýkoliv zásah do soukromí. 

Této argumentaci přisvědčil také Městský soud v Praze.  

V odůvodnění rozhodnutí NSS v rámci porovnávání konkurence dvou práv hojně 

používal judikaturu ESLP. Nejprve citoval rozhodnutí Dammann proti Švycarsku98, kde byl 

zdůrazněn význam práva na ochranu soukromí ve vztahu k údajům získaným z odposlechů. 

S tímto rozhodnutím souvisí i nález Ústavního soudu ve věci Rejžek a Vondráčková (viz níže)99, 

kde Ústavní soud reflektoval judikaturu ESLP tím, že akceptoval i názory zraňující a urážlivé, 

jestliže jsou součástí veřejné nebo politické debaty. Ústavní soud dále v souladu s rozhodovací 

praxí ESLP akceptoval postavení veřejných osob, které musí snášet vyšší míru kritiky, ale zároveň 

mají snadnější přístup k médiím, pokud by chtěly reagovat100. Jak uvedl v odůvodnění NSS, je 

dále relevantní rozhodnutí RADIO TWIST proti Slovenské republice101. Zde se jednalo o 

zveřejnění telefonního odposlechu mezi předsedou vlády a ministrem financí. ESLP v tomto 

rozhodnutí zdůraznil rozhodující úlohu tisku v demokratické společnosti a fakt, že článek 10 odst. 

2 Úmluvy ponechává jen malý prostor k omezení svobody projevu ve věcech veřejného zájmu. 

K tomu dále zmínil NSS rozhodnutí Bédat proti Švýcarsku102, kde ESLP vyznačil za rozhodující 

faktory, jež se týkají obsahu a způsobu zveřejněné informace, jestli zveřejnění informace přispělo 

k debatě ve veřejném zájmu a jaký dopad mělo na probíhající trestní řízení, zda nedošlo k porušení 

zásady presumpce neviny103. V závěru však rozhodujícími argumenty pro NSS byly, že kauza byla 

silně medializovaná, nebylo možné prokázat, že MAFRA, a.s. zveřejnila informace tzv. „nové 

veřejnosti“, neboť obsahově podobné články zveřejnila i jiná média104. Z těchto důvodů bylo nutno 

dát přednost právu na informace a svobodě projevu.  

Na uvedeném případu můžeme zřetelně vidět reflektování judikatury ESLP na 

rozhodování tuzemských soudů. Je nutné uvést ale i to, že v případě testu proporcionality 

porovnávání dvou práv jsou v každém případu stěžejní skutkové okolnosti, a tak může být 

judikatura přejímána pouze jako zdroj výchozích idejí, nikoliv však dogmaticky.  

  

                                                 
98 Dammann proti Švycarsku, rozhodnutí senátu ze dne 21 června 2012, č.s. 77551/01. 
99 Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03. 
100 Tamtéž. s 6. 
101 RADIO TWISTT proti Slovenské republice, rozhodnutí senátu ze dne 19. prosince 2006, č.s. 62202/00.  
102 Bédat proti Švýcarsku, rozhodnutí Velkého senátu ze dne 29. března 2016, č.s. 56925/08. 
103 MAFRA, a.s. proti Úřadu pro ochranu osobních údajů, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. května 

2018, č.j. 2 As 304/2017 – 42. odst. 36. 
104Tamtéž. odst. 45. 
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4.3. Zveřejňování videozáznamů  

4.3.1. Peck proti Spojenému království105 

Zveřejnění videozáznamu bez souhlasu dotčené osoby106 se obecně považuje za 

nedovolený zásah do práva na soukromí. V rámci tohoto obecného pravidla existují výjimky 

(například podle §5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů107 na ochranu práv/majetku 

nebo na základě novinářské licence) a jejich konkrétní podobu specifikují soudní rozhodnutí. 

Ustálená judikatura ESLP říká, že ke zveřejnění nestačí, že má daná osoba práva k videu, je nutné 

pohlížet také na obsah videa. Zásadním případem v této oblasti je Peck proti Spojenému království. 

Televize CCTV na jedné ze svých kamer na ulici zachytila, jak dotčená osoba spáchala sebevraždu 

podřezáním si zápěstí. Tyto záběry byly zveřejněny a britské soudy argumentovaly, že se nejedná 

o porušení práva na soukromí, neboť ke zveřejnění existovala všechna práva. ESLP nicméně došel 

k závěru, že vzhledem k povaze případu, neexistoval legitimní důvod video zveřejnit, nešlo o 

zahájení veřejné debaty ani o prevenci a jednalo se tedy o porušení práva na soukromí. ESLP zde 

upozornil, že zásah do soukromí může být způsoben i legální nahrávkou, jejíž obsah je však natolik 

citlivý, že její zveřejnění by bylo protiprávní.  

4.3.2. Kopke proti Německu108 

Rozhodnutí z 5. října 2010 ukázalo pohled ESLP na oblast získávání informací 

z kamerových systémů. Stěžovatelka pracovala jako pokladní v supermarketu a byla okamžitě 

propuštěna poté, co její zaměstnavatel zjistil, že v obchodě kradla, a to na základě videozáznamu, 

který byl v prodejně pořízen ve spolupráci se soukromou detektivní agenturou. Stěžovatelka se 

bránila soudně, ale německé pracovní soudy její žádosti nevyhověly, a tak se obrátila na ESLP. 

Tvrdila, že bylo zasaženo do jejího práva na soukromý život podle článku 8 Úmluvy.  

ESLP stížnost zamítl s tím, že kamerový systém byl v souladu se zákony a legitimním 

cílem ochrany majetku a zdůraznil, že nebyl jiný způsob, jak zjistit, že se stěžovatelka dopustila 

v prostoru prodejny krádeže. ESLP v porovnávání práva na soukromí a práva na ochranu majetku 

dal v tomto případě přednost právu na ochranu majetku. Na druhou stranu je však z rozhodnutí 

nutné uvést i to, že si ESLP uvědomuje, že přednost práva na ochranu majetku záleží na míře 

                                                 
105 Peck proti Spojenému Království, rozhodnutí senátu ze dne 28. února 2003, č. s. 44647/98. 
106 Dotčenou osobou se rozumí osoba, jenže je na daném záznamu zachycena. 
107 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
108 Kopke proti Německu, rozhodnutí senátu ze dne 5. října 2010, č.s. 420/07. 
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zásahu do soukromí osoby, a tedy za jiných skutkových okolností podobného případu by 

rozhodnutí mohlo dopadnout opačně.  

4.3.3. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci ekolo.cz s.r.o. proti Úřadu na 

ochranu osobních údajů109 

V souladu s rozhodováním ESLP a s případem Kopke proti Německu, rozhodl dne 8. 

června 2016 NSS mediálně známý tuzemský případ týkající se společnosti ekolo.cz a upřesnil tak 

hranice zveřejňování videozáznamu u nás. Tento případ se tak stal zásadním na poli ochrany 

osobních údajů v rámci videozáznamů v České republice. Na straně žalující byla společnost 

ekolo.cz s.r.o. a na straně žalované ÚOOÚ. Skutkové okolnosti případu byly prosté. Majitel 

obchodu a současně kamerového systému ve své provozovně sdílel na sociální síti Facebook 

obrazový záznam člověka, který se dopustil krádeže. ÚOOÚ uvedl, že se jednalo o nedovolené 

zveřejnění a žalobci udělil pokutu. Městský soud v Praze ÚOOÚ přisvědčil, když argumentoval, 

že zveřejněním obrazového záznamu z kamerového systému byl porušen § 4 písm. a) zákona o 

ochraně osobních údajů110. Městský soud v Praze uvedl, že se jednalo o osobní údaj, neboť z něj 

bylo možno pachatele identifikovat (k čemuž také díky sociální síti Facebook došlo) a vzhledem 

k tomu, že žalobce neobdržel souhlas se zveřejněním, bylo jednání protiprávní.  

Jádro případu se nacházelo v posouzení proporcionality mezi právem na soukromí 

pachatele a ochrany jeho osobních údajů v porovnání s právem žalobce na ochranu vlastního 

majetku. NSS uvedl, že nelze pominout fakt, že pořízení kamerového záznamu a následně 

fotografie, vyňaté z videa, proběhlo během protiprávního jednání. NSS měl za to, že pachatel 

trestné činnosti, který odcizí majetek, musí počítat s možným omezením práva na ochranu osobní 

identity. Neviděl důvod, proč by měla být poskytnuta ochrana pachateli trestné činnosti na úkor 

osoby, jež se snažila chránit svůj majetek a zveřejněním záznamu na sociální síti Facebook docílit 

urychleného zjištění osoby pachatele a potažmo navrácení svého majetku. NSS v této věci také 

upozornil, že televizní stanice často vysílají v rámci svého zpravodajství záběry z průmyslových 

kamer osob podezřelých z trestné činnosti a tato praxe často není postihována ÚOOÚ. NSS 

rozhodnutí Městské soudu v Praze zrušil a věc vrátil. V testu proporcionality mezi právem na 

ochranu soukromí pachatele a právem na ochranu majetku zvítězilo u NSS právo na ochranu 

majetku.  

                                                 
109 Ekolo. Cz s.r.o. proti Úřadu pro ochranu osobních údajů, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 8. června 

2016, č.j. 3 As 118/2015 – 34. 
110Zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů.  
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4.3.4. López Ribaldi a další proti Španělsku111  

Případem, který by mohl vybočovat z dosavadního směru rozhodování ESLP je případ 

López Ribaldi a další proti Španělsku. Případ je natolik aktuální, že jeho finální rozhodnutí ještě 

nepadlo, takže úplné závěry ještě není možné učinit. Případ byl rozhodnut ESLP dne 9. února 2018 

na úrovni sedmičlenného senátu a v březnu 2018 byl postoupen Velkému senátu, kde se na 

rozhodnutí stále čeká. Skutkové okolnosti případu jsou podobné, jako ty v případu Kopke proti 

Německu uvedené výše. Skupina zaměstnanců v supermarketu byla propuštěna na základě 

videozáznamu dokazujícího, že se dopustili krádeže. Kamerový systém byl v prodejně instalován 

po podezření z krádeží, neboť opakovaně docházelo k neshodám v počtech výrobků na skladě a 

prodaných výrobků. Zaměstnavatel upozornil své zaměstnance na kamery, které byly viditelné. 

Instaloval však i kamery, které byly schované, a na ty své zaměstnance neupozornil. Ve chvíli, 

kdy vyšly najevo krádeže, byli zaměstnanci propuštěni. Začali se bránit před španělskými soudy a 

argumentovali, že bylo porušeno jejich právo na soukromí tím, že je zaměstnavatel neupozornil 

na skryté kamery.  

Případ doputoval před ESLP, jenž v rozhodnutí senátu, které zatím není finálním, 

přisvědčil, že byl porušen článek 8 Úmluvy a došlo k porušení práva na soukromí zaměstnanců a 

španělské soudy nezajistily rovnováhu mezi právem na ochranu soukromí a právem na ochranu 

majetku. Senát má za to (hlasy šest proti jednomu), že v souladu se španělskými zákony měli být 

zaměstnanci informováni i o ukrytých kamerách. Vše záleží na tom, jak se k případu vyjádří Velký 

senát, nicméně jestliže podpoří názor senátu, mohlo by se jednat o přelomové rozhodnutí na poli 

ochrany soukromí a užitím video záznamů.  

Osobně se domnívám, že by ochrana soukromí měla být poskytnuta co možná v nejširší 

podobě občanům, jež respektují zákony. Nicméně za situace, kdy je zákon dotčenou osobou 

dobrovolně porušen, je dle mého názoru adekvátní určitá míra porušení ochrany soukromí 

pachatele a počínání zaměstnavatele považuji v daném případě za přiměřené.  

  

                                                 
111 López Ribalda a další proti Španělsku, rozhodnutí senátu ze dne 9. února 2018 (předáno Velkému senátu), č. s. 

1874/13. 
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5. Ochrana cti a dobrého jména 

5.1. K ochraně cti a dobrého jména obecně  

V rámci ochrany osobnosti je důležitou součástí ochrana cti a dobrého jména. Je chráněna 

pod článkem 8 Úmluvy, a aby bylo možné tento článek aplikovat, musí zásah do osobnostních 

práv dosáhnout určité intenzity. Klasickým sporem v oblasti ochrany cti a dobré pověsti je 

konkurence zmíněného práva a svobody projevu. ESLP si pro tyto případy ze svojí rozhodovací 

praxe vytvořil sérii obecných hledisek, která je nutno zohlednit při posuzování, zda došlo 

k nepovolenému zásahu do osobní sféry, nebo zda se jedná o zákonný projev svobody projevu. 

Zásadní otázkou je, zda dotčené informace přispívají k debatě, která je ve veřejném zájmu. Veřejný 

zájem tedy můžeme kvalifikovat jako hlavní hledisko rozhodování. Dalším hlediskem je osoba, 

jíž se výrok dotýká. ESLP zkoumá, zda se jedná o známou, veřejnou osobu a dále jakého tématu 

se výrok týká. Zabývá se předchozím jednáním osoby, zohledňuje, zda osoba sama poskytuje 

informace o svém soukromí a v jaké míře. Kritérii jsou také kontext výroku, forma, následky 

zveřejnění, okolnosti, za kterých byly informace získány a také povaha sankce, která hrozí za zásah 

do práva na ochranu osobnosti112. Na základě těchto kritérií pak ESLP dospěje k závěru, které 

ze dvou konfliktních práv má přednost. Podrobnější výklad na jednotlivých případech evropských 

i tuzemských, je uveden v dalších podkapitolách.  

 

5.2. Ochrana cti a dobrého jména proti svobodě projevu 

5.2.1. Radio France a další proti Francii113 

Případ Radio France a další proti Francii ze dne 30. dubna 2004 nastavuje jasnou hranici 

v ochraně pověsti. Bývalý zástupce starosty Paříže, M. Junot, byl prostřednictvím Radio France 

nařčen, že dozoroval deportaci židů v roce 1942. Tato informace byla získána na základě 

podrobného rozhovoru s Junotem v jiném médiu a byla vysílána opakovaně. Nicméně podle 

francouzských soudů byly informace vyloženy zavádějícím způsobem a v rozporu se skutečností. 

Na tomto základě uložily francouzské soudy Radiu France povinnost odčinit nemajetkovou újmu, 

                                                 
112 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights: European Court of Human Rights [online]. In: 

. 31. sprna 2018, s. 115 [cit. 2018-11-21]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf str. 30.  
113 Radio France a další proti Francii, rozhodnutí senátu ze dne 30. března 2004, č.s. 53984/00. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf
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které se bránilo, že došlo k porušení jejich svobody projevu a uvalení povinnosti zamezuje 

svobodné žurnalistice.  

Stěžovatelé se obrátili na ESLP tvrdíce, že došlo k porušení článku 10 Úmluvy a že stát 

zasahuje do výkonu jejich žurnalistické činnosti. ESLP stížnost přijal a zhodnotil, že nedošlo 

k porušení svobody projevu. Nejprve ESLP došel k rozhodnutí, že se jednalo o zveřejnění 

zavádějící až lživé informace a navíc se domníval, že tak nebylo učiněno v dobré víře. Ochrana 

svobody projevu není absolutní a ESLP nepřisvědčil argumentu, že by měla být poskytnuta 

ochrana zavádějícím informacím na úkor ochrany cti a dobrého jména. Dále ESLP v odůvodnění 

zdůraznil, že dobré jméno je velmi křehká věc, která musí být chráněna, neboť jakmile je jednou 

dobré jméno zničeno, navrácení zpět v očích veřejnosti může být velmi komplikované až 

nemožné.  A na závěr uvedl, že částka, která byla vyměřena je adekvátní a omezení svobody 

projevu v tomto případě je v souladu s nutnými opatřeními v demokratické společnosti a k ochraně 

práv druhých.  

Z mého úhlu pohledu zde ESLP rozhodl správně. Jedná se o vážení práva na ochranu 

pověsti a svobody projevu a v případě, že je svoboda projevu využívána k vědomému zasažení do 

práv na ochranu pověsti nepravdivou informací, nelze přisvědčit ochraně svobody projevu.  

5.2.2. Chauvy a další proti Franci114 

Podobným případem v této oblasti je případ ze dne 29. června 2004, tedy časově obdobně 

jako případ Radio France. Stěžovatelé v tomto případu byli novinář a spisovatel, vydavatelství a 

ředitel vydavatelství. V roce 1997 vydali knihu s názvem Aubrac-Lyons 1943. V knize je popsáno 

několik událostí ze života Raymonda Aubraca během Druhé světové války, kdy byl v čele 

francouzského odboje. Kniha naznačila, že Raymond Aubrac měl kontakty s nacisty, a tím 

pošpinila celý jeho přínos pro francouzský odboj. Aubrac se proti vydání knížky soudně bránil a 

francouzské soudy mu daly za pravdu. Jedním z hlavních argumentů francouzských soudů byly 

nedostatečné zdroje a až povrchový výzkum v kontextu tak velkého nařčení. Stěžovatelům byla 

udělena povinnost odčinit nemajetkovou újmu a ti se následně obrátili na ESLP s tím, že byla 

porušena jejich svoboda projevu.  

ESLP byl toho názoru, že ochrana osobnosti má v tomto případě přednost a svoboda 

projevu musí ustoupit. ESLP přisvědčil francouzským soudům, že stěžovatelé nebyli schopni 

dostatečně prokázat dobrou víru u vydání dotčené knihy a nelze s jistotou říci, že je fakticky 

                                                 
114 Chauvy a ostatní proti Francii, rozhodnutí ze dne 29. června 2004, č.s. 64915/01. 
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správná115. V případě tak velké pochybnosti je adekvátní, že ESLP dal za pravdu Francii a přiklonil 

se k ochraně pověsti. Jak již bylo zmíněno výše, svoboda projevu není absolutní a za daných 

okolností pro ochranu osobnosti je nutné ji omezit.  

5.2.3. Feldek proti Slovenské republice116 

K opačnému názoru došel ESLP v případu Feldek proti Slovenské republice. Ľubomír 

Feldek se obrátil na ESLP, že byla porušena jeho svoboda projevu poté, co se na adresu tehdejšího 

člena vlády Dušana Slobodníka vyjádřil, že spolupracoval s nacisty. Předmětem sporu bylo 

vyjádření s názvem „Za lepší obraz Slovenska – bez ministra s fašistickou minulostí“ a dále báseň 

Dobrou noc, má milá, kde text jednoho z veršů byl: „v Praze úřad prezidenta vězeň Havel skládá. 

V Bratislavě prokurátor vládne zas a vláda jedné strany je více než zákon. Esesák se objal 

s estébákem.“ Zásadním pro soudní řízení byl výraz „esesák“, který byl údajně směřován proti 

tehdejšímu ministru kultury a školství Slobodníkovi. Ten sám ve své autobiografické knize uvádí, 

že byl ve věku 17 let součástí teroristického kurzu v Německu a byl také členem Hlinkovy 

mládeže. Svoji spolupráci s SS ovšem odmítá. V roce 1960 proběhlo řízení na území Slovenské 

republiky, jehož výsledkem bylo, že Slobodník fašistou nebyl a jeho účast v Hlinkově mládeži 

byla vynucená, a to i s přihlédnutím na jeho mladý věk, kdy se členem stal (v sedmnácti letech). 

Na základě těchto argumentů se Slobodník obrátil na Městský soud v Bratislavě, aby se domohl 

ochrany osobnosti. Slovenské soudy jeho argumentům daly za pravdu a vyměřily Feldekovi 

povinnost zaplatit dvě stě tisíc slovenských korun jako náhradu nemajetkové újmy, která byla 

Slobodníkovi způsobena.  

Feldek se obrátil na ESLP a ve své stížnosti tvrdil, že došlo k porušení svobody projevu. 

ESLP během zkoumání případu došel k závěru, že výroky, které uvedl Feldek mají spíše povahu 

názorového vyjádření než-li faktického a vzhledem k tomu, že Slobodník je veřejnou osobou a je 

povinen snést větší míru kritiky. ESLP tedy judikoval, že došlo k porušení článku 10 Úmluvy a 

řekl, že Feldekovi nemělo být bráněno projevovat svoje názory a Slovenská republika mu musela 

zaplatit šedesát pět tisíc slovenských korun.  

Z tohoto a výše zmíněných případů můžeme vidět snahu ESLP o nastavení hranice mezi 

ochranou cti a dobrého jména a svobodu projevu. Lze říci, že rozhodujícím bude povaha 

informace, tedy její pravdivost a dále hledisko, zda se jedná spíše o názor nebo o faktické 

                                                 
115Protection of reputation: Factsheet [online]. Štrasburk, 2018 [cit. 2018-11-21]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Reputation_ENG.pdf  
116 Feldek proti Slovenské republice, rozhodnutí senátu ze dne 12. července 2001, č.s. 32686/96. 

 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Reputation_ENG.pdf
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prohlášení. Reflexi tohoto přístupu můžeme vidět v rozhodovací praxi Ústavního soudu, 

podrobněji níže.  

5.2.4. Axel Springer AG proti Německu117  

Případ Axel Springer AG proti Německu je v oblasti ochrany pověsti poměrně velmi 

známý. Vydavatelství Axel Springer AG, konkrétně deník Bild, zveřejnilo články týkající se 

incidentu jednoho známého herce, který byl policií zadržen na Oktoberfestu a u sebe měl 0,23 

gramu kokainu. Vzhledem k tomu, že autor článku získal informace od jednoho z členů 

policejního týmu, který na místě zasahoval, obsahoval článek podrobné informace ohledně 

množství kokainu a dalších okolností zadržení. Dotyčný herec, který je ve spisu případu veden 

pod pseudonymem X, se proti zveřejnění článků obrátil na německé soudy s žádostí o předběžné 

opatření, jehož podstatou měl být zákaz vydání získaných informací. Německý soud mu vyhověl 

a předběžné opatření vydal. Nakladatelství tedy muselo zastavit vydávání získané informace 

ohledně držení kokainu.  

Německé soudy rozhodly, že bylo zasaženo do hercova práva na ochranu osobnosti a jeho 

dobré jméno bylo dotčeno. V poslední instanci německých soudů byla nakladatelství Axel 

Springer AG vyměřena povinnost zaplatit částku ve výši pět tisíc euro. Nakladatelství následně 

podalo stížnost k ESLP na základě tvrzení, že byla porušena svoboda projevu.  

ESLP rozhodl, že k porušení svobody projevu opravdu došlo. Ve svém odůvodnění kladl 

důraz na disproporci udělení předběžného opatření. Ačkoliv německé soudy kladly důraz na 

nenávratnost porušení dobré pověsti, na základě čehož bylo předběžné opatření vydáno, ESLP byl 

toho názoru, že nelze omezit svobodu projevu, aniž by bylo v řízení dokázáno, že je to opravdu 

nezbytné. ESLP poukázal, že herec sám v sérii rozhovorů pro jiné média zveřejňoval osobní 

informace ze svého života, v čemž ESLP spatřoval dobrovolné vystavení svého soukromí 

veřejnosti. Zároveň se událost stala na veřejně přístupném místě a velmi hojně navštěvované 

společenské akci. Herec X, dle ESLP, mohl předpokládat, že na takovém místě může být středem 

pozornosti. Článek nepopisoval události z jeho soukromého života jako spíše události, k nimž 

došlo během veřejné události. ESLP tedy v rozhodnutí ze dne 7. února 2012 došel k závěru, že se 

nemůže účinně domáhat ochrany svého dobrého jména a německé soudy porušily svobodu projevu 

tím, že vydaly předběžné opatření o zákazu vydávání dotčeného článku.  

                                                 
117 Axel Springer AG proti Německu, rozhodnutí Velkého senátu ze dne 7. února 2012, č.s. 39954/08.  
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Jen pro doplnění uvádím, že nakladatelství Axel Springer AG k ESLP podalo další 

stížnost hned dva roky po rozhodnutí první věci a také v souvislosti s deníkem Bild. Případ se týkal 

zveřejněných informací o zástupci předsedy jedné z německých politických stran (FDP) a 

nakladatelství případ vyhrálo. ESLP i zde došel k závěru, že byl porušen článek 10 a politik jako 

veřejná osoba musí snést větší míru kritiky118.  

  

5.3. Ochrana cti a dobrého jména a reflexe rozhodnutí ESLP v tuzemské judikatuře  

5.3.1. Nález Ústavního soudu ve věci Rejžek proti Vondráčkové119  

Případ Rejžek proti Vondráčkové je velmi známý a zároveň v této oblasti zásadní. Časově 

zapadá do stejného období jako rozhodnutí Radio France a další proti Francii a jako Chauvy a další 

proti Francii. Zvláštností ovšem je, že zatímco ESLP ve dvou francouzských případech chránil 

ochranu pověsti na úkor svobody projevu, tuzemský Ústavní soud se spíše nechal inspirovat 

rozhodnutím Von Hannover (II)120 a dal přednost svobodě projevu. Případ Rejžek a Vondráčková 

nastavil hranice svobody projevu a ochrany osobnosti na území České republiky.  

Helena Vondráčková podala na stěžovatele (Rejžek) žalobu na ochranu osobnosti poté, 

co byl v Lidových novinách uveřejněn rozhovor, kde stěžovatel uvádí, že Helena Vondráčková 

měla styky s mafiány a díky tomu se udržela na hudební scéně. Městský soud v Praze nejprve 

žalobu Vondráčkové zamítl, ta se odvolala k Vrchnímu soudu v Praze, který rozsudek změnil a 

uložil žalovanému, aby zaslal žalobkyni dopis s omluvou a omluvu zveřejnil v Lidových novinách 

a současně v MF DNES. Žalovaný se obrátil na Nejvyšší soud (dále též jako „NS“), ten ale 

dovolání zamítl a tak se obrátil na Ústavní soud.  

Ústavní soud vymezil konflikt svobody projevu a práva na ochranu osobnosti. Rozhodl 

se dát za pravdu stěžovateli a v tomto sporu dát přednost svobodě projevu. Mezi hlavními 

argumenty, které zazněly v odůvodnění nálezu, bylo přesvědčení, že se nejednalo o faktické 

informace o Heleně Vondráčkové, kde by bylo možné hodnotit pravdivost, ale jednalo se spíše o 

hodnotové soudy, na něž se svoboda projevu bezpochyby vztahuje. Stejnou argumentaci bylo 

možné vidět v případu Feldek proti Slovenské republice uvedeném výše. Dále Ústavní soud 

konstatoval, že Vondráčková je veřejně známá osobnost a jako taková musí snést vyšší míru kritiku 

ze strany veřejnosti. Argumentem pro svobodu projevu byl i názor Ústavního soudu, že by do 

                                                 
118 Axel Springer AG proti Německu (no. 2), rozhodnutí senátu ze dne 18. července 2014, č.s. 48311/10.  
119 Rejžel proti Vondráčkové, nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2015, sp. zn. I ÚS 367/03. 
120 Von Hannover proti Německu, rozhodnutí senátu ze dne 24. června 2004, č.s. 59320/00 
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těchto názorových dohadů neměly zasahovat soudy a že Vondráčkové má přístup k médiím, které 

jí dávají daleko lepší prostor k vyjádření a případné nápravě její reputace. Na závěr Ústavní soud 

uvedl, že veřejná diskuze by měla být regulována co nejméně121.  

Nález Ústavního soudu je z března roku 2005, tedy necelý rok po rozhodnutí 

francouzských případů. V případech můžeme vidět jistou podobnost, jedná se o hanlivá tvrzení 

skutečností, jež se staly v minulosti a která nejsou zcela bez pochyby jistá, že se stala tak, jak autor 

tvrzení uvedl ve svých vyjádřeních. ESLP dochází k závěru, že jestliže nemůže autor výroků buď 

doložit pravdivost, nebo dobrou víru, nelze výroky zasahující do osobnostních práv chránit 

svobodou projevu. Ústavní soud však zde dospěl k opačnému závěru, tedy pokud se jedná o 

názorová tvrzení, nelze je limitovat, neboť by to byl nepřiměřený zásah do svobody projevu. 

5.3.2. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci Terezie Kaslové proti České republice – 

Kanceláři prezidenta republiky122  

Judikatura se neustále vyvíjí a kromě případů starších a známých, které nastavují základní 

rámec, je nutné uvádět i ty nejaktuálnější, s cílem zhodnotit, jakým směrem rozhodování soudů 

směřuje. Terezie Kaslová podala proti České republice – Kanceláři prezidenta republiky žalobu na 

ochranu osobnosti.  Případ byl rozhodnut u NS v září 2018 a ještě stále není u konce, neboť ho NS 

vrátil na začátek řízení.  

Faktické okolnosti případu vycházejí z událostí ze dne 27. května 2015, kdy prezident 

republiky Miloš Zeman v rámci oslav sedmdesátého výročí osvobození Osvětimi a u příležitosti 

Mezinárodního dne památky obětí holocaustu pronesl projev, v němž upozornil na selhání 

intelektuálů, kteří dle prezidenta byli v určité etapě svého života fascinováni nacismem. V projevu  

zazněly následující věty: „Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil 

v prestižním časopisu Přítomnost článek s titulkem ´Hitler je gentleman´. Tentýž novinář po 

Mnichovské dohodě napsal: ´Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky´“123.  Projev 

přenášela celoplošným televizním vysíláním Česká televize na programu ČT 24. Dalšími výroky, 

jež žalobkyně napadla, byly věty: „Na vlastní oči jsem viděl článek Ferdinanda Peroutky, kde je 

napsáno: ´Hitler je přece gentleman´. Nevěřil jsem vlastním očím, ale chápu to jako úlet, kterého 

se dopustí každý z nás,“ které zazněly z úst prezidenta republiky na oficiální návštěvě Ústeckého 

kraje, která byla také přenášena televizí.  

                                                 
121 J.R. proti H.V. nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2005, I. ÚS 367/03. 
122 Terezie Kaslová proti České republice – Kanceláři prezidenta republiky, rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. 

září 2018, sp. zn. 30 Cdo 5848/2016. 
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 Vnučka Ferdinanda Peroutky se proti výrokům bránila žalobou za Českou republiku 

jednající Kanceláří prezidenta republiky. Obvodní soud pro Prahu 1 uložil žalované povinnost 

uveřejnit omluvu za výše zmíněné výroky. Za výroky se neměl omluvit prezident republiky, ale 

Česká republika, což vychází z přičitatelnosti tohoto výroku České republice. Žalovaná strana 

poukázala na to, že Ferdinand Peroutka byl veřejně činná osoba a jako taková je povinna snést 

větší míru kritiky. Obvodní soud pro Prahu 1 však připomněl, že se nelze této námitky dovolávat 

za situace, kdy se ukázalo, že fakta, která sloužila jako základ kritiky, nejsou pravdivá. Můžeme 

zde spatřovat podobnost s případem Chauvy a další proti Francii, kde ESLP prohlásil za 

nezjištěnou pravdivost výroků, a proto rozhodl, že se jednalo o zásah na ochranu cti a dobrého 

jména. 

 Městský soud v Praze jako odvolací soud souhlasil s argumenty Obvodního soudu pro 

Prahu 1 jen z části. Za výroky týkající se článku nese žalovaná odpovědnost, ale za výroky 

„nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“ se Česká republika omluvit nemusí, neboť se 

podařilo prokázat fakticky podobné prohlášení, a proto nelze zcela vyloučit, že Peroutka takový 

výrok napsat mohl. Městský soud v Praze zde argumentuje, že by bylo příliš formalistické dbát na 

přesné znění, jestliže je myšlenka zachována.  

 Zajímavé na tomto případu je, že ho NS vrátil na začátek, ne však kvůli ochraně 

osobnosti, ale kvůli aplikaci špatného zákona. NS je totiž přesvědčen, že výroky prezidenta 

republiky spadají pod výkon veřejné moci a dojde-li k neoprávněnému zásahu do osobní sféry 

osoby, je nutné tento zásah posuzovat podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem124. NS dosavadní rozhodnutí zrušil a případ se 

tedy fakticky vrátil na začátek. Z pohledu ochrany osobnosti je tento případ zajímavý, neboť v 

argumentaci nižších soudů lze spatřovat jasný názor ve prospěch ochrany dobré pověsti125.  

 V návaznosti na zmíněné rozhodnutí NS se organizační složkou státu, která ve smyslu 

ustanovení § 21a odst. 1 písm. b) o. s. ř. vystupuje za stát, stalo ministerstvo financí a k žalobě se 

vyjádřilo následovně: „Výrokem prezidenta republiky a vyřčením kritického hodnotícího soudu 

nemohlo být neoprávněně zasaženo do osobnostních práv Ferdinanda Peroutky a tedy i žalobkyně, 

nelze za ně žádat jakoukoliv satisfakci.“126 Ani za nové procesní situace se tak Česká republika 

                                                 
124 Z. č. 82/1998 Sb., zákon o odpovědnosti za škodu rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.  
125 Terezie Kaslová proti České republice – Kanceláři prezidenta republiky, rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. 

září 2018, sp. zn. 30 Cdo 5848/2016. bod 125. 
126 Kaslová vs. Zeman. Prezident Peroutku neurážel, nemluvil expresivně, hájí hlavu státu ministerstvo Zdroj: 

https://www.lidovky.cz/domov/kaslova-vs-zeman-prezident-peroutku-neurazel-nemluvil-expresivne-haji-hlavu-

statu-ministerstvo.A181114_142650_ln_domov_jho[online]. 20. listopadu 2018 [cit. 2018-11-27]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/domov/kaslova-vs-zeman-prezident-peroutku-neurazel-nemluvil-expresivne-haji-hlavu-

statu-ministerstvo.A181114_142650_ln_domov_jho  

https://www.lidovky.cz/domov/kaslova-vs-zeman-prezident-peroutku-neurazel-nemluvil-expresivne-haji-hlavu-statu-ministerstvo.A181114_142650_ln_domov_jho
https://www.lidovky.cz/domov/kaslova-vs-zeman-prezident-peroutku-neurazel-nemluvil-expresivne-haji-hlavu-statu-ministerstvo.A181114_142650_ln_domov_jho
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nehodlá dobrovolně omluvit. Spor bude tedy muset znovu věcně rozhodnout soud. Nižší soudy 

jsou vázány právním názorem NS (§ 243g odst. 1 věta první in fine ve spojení s § 226 o. s. ř.), že 

je třeba na věc aplikovat zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem.  

 

5.4. Odpovědnost za zásah do osobnostních práv v rámci komentářů pod internetovým 

článkem 

5.4.1. Delfi AS proti Estonsku127 

 Rozhodnutí Velkého senátu ESLP Delfi AS proti Estonsku ze dne 16. června 2015 je 

v oblasti ochrany osobnosti stejně jako v oblasti odpovědnosti za obsah na internetu zásadní a 

směrodatný případ pro další vývoj judikatury. Faktické okolnosti případu se týkají zpravodajského 

online portálu provozovaného Delfi AS, který v době předmětných událostí publikoval průměrně 

330 článků za den, pod kterými mohli čtenáři nechávat své komentáře, kterých bylo denně 

dohromady kolem deseti tisíc. Komentáře mohly být pod článkem zanechány anonymně, což 

mimo jiné vedlo k tomu, že některé byly urážející, vulgární nebo nabádaly k násilí. Společnost 

Delfi AS se proti těmto komentářům bránila zabudovaným filtrem, který na základě vybraných 

slov vybíral obsahově vadné komentáře a mazal je. Druhý způsob, který vedl ke smazání 

komentáře, bylo označením komentáře jiným uživatelem, po kterém následovala časová prodleva 

než společnost Delfi AS zareagovala a vyhodnotila, zda je nutné komentář vymazat či nikoliv. 

Tato praxe byla běžná v rámci internetových „deníků“.  

 Dne 24. ledna 2006 Delfi AS publikovala článek s titulkem „SLK Destroyed Planned 

Ice Road“, který rozebíral, že společnost s trajekty SLK zničila tradiční cestu z pevniny 

k estonským ostrovům. Pod článkem bylo napsáno 185 komentářů a zhruba 20 z nich bylo 

vulgárních nebo urážlivých směrem k majiteli společnosti SLK. O šest týdnů později se obrátil 

majitel společnosti SLK na Delfi AS s požadavkem smazání komentářů a vyplacení třiceti dvou 

tisíc euro jako náhradu za nemajetkovou újmu. Delfi AS komentáře smazala, ale odmítla zaplatit 

požadovanou částku, což vedlo ze strany SLK k podání žaloby na ochranu osobnosti. V závěru 

estonského soudního řízení bylo dáno za pravdu společnosti SLK, což motivovalo společnost Delfi 

AS k podání stížnosti k ESLP128.  

                                                 
127 Delfi AS proti Estonsku, rozhodnutí Velkého senátu ze dne 16. června 2015, č.s. 64569/09. 
128 Delfi vs. Estonia: Global Freedom of Expression, Columbia University [online]. [cit. 2018-11-28]. Dostupné z: 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/delfi-as-v-estonia/ 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/delfi-as-v-estonia/
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 Společnost Delfi AS namítala, že došlo k porušení článku 10 Úmluvy, konkrétně 

argumentovala tím, že odpovědnost vydavatelů internetových článků za komentáře uživatelů by 

mohla vést k tomu, že nebude uživatelům poskytnut prostor pro sdílení svých komentářů nebo že 

komentáře budou muset být mazány daleko přísněji a tím bude porušena svoboda projevu. Stížnost 

nejprve rozhodl senát a následně byl případ postoupen Velkému senátu, který rozhodl shodně se 

senátem, tedy že nedošlo k porušení článku 10 Úmluvy. Ve svém rozsudku Velký senát odkazuje 

na rozvíjející se problém „hate speech“ na internetu a na nutnost ochrany uživatelů před takovými 

zásahy do jejich osobnostních práv. ESLP byl toho názoru, že prostředky, které měla stěžovatelka 

nastaveny (filtr slov a nahlášení vadného obsahu), byly nedostačující. Dále Velký senát uvedl, že 

opatření, jež byla použita estonskými soudy (například výše vyměřené nemajetkové újmy činila 

tři sta dvacet euro) byla proporcionální a tím pádem nedošlo k porušení práv stěžovatele129. 

 Tento případ vzedmul vlnu kritiky zejména ze strany mediálních společností, které však 

dlouhodobě vyvíjejí snahu o co nejmenší regulaci internetového prostředí, což má za následek 

slabou ochranu osobnosti v tomto prostředí. Navíc anonymita komentářů přispívá k větší míře 

urážlivých a hanlivých komentářů, které mohou zanechat v oblasti ochrany cti a dobrého jména 

nenapravitelné následky.  

5.4.2. Rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci J.S. proti OUR MEDIA130 

V rozhodnutí Městského soudu v Praze šlo o podobné skutkové okolnosti, jako nastaly u 

případu Delfi AS proti Estonsku. Žalobce se domáhal po společnost OUR MEDIA, vydavateli 

internetového média Parlamentní listy, zaplacení zadostiučinění ve výši sto padesáti tisíc korun 

českých, neboť tvrdil, že bylo zasaženo do jeho osobnostních práv v diskuzi pod jedním z článků. 

Žalovaný nejprve namítal, že odstranil komentáře hned po upozornění na jejich závadný obsah a 

tedy nemůže být odpovědný za takový zásah, což se ale v průběhu řízení ukázalo jako nepravda. 

Městský soud v Praze došel k závěru, že předmětná diskuzní vlákna nejsou v mezích 

obecně uznávané slušnosti a tedy nemohou být chráněna svobodou projevu. Městský soud v Praze 

došel k závěru, že žalovaný je odpovědný za obsah v komentářích. Tato odpovědnost se odvíjí od 

včasnosti zásahu (v průběhu řízení vyšlo najevo, že žalovaný odstranil komentáře až několik let 

poté). V závěru Městský soud v Praze upozornil na aktivní roli internetového média Parlamentní 

                                                 
129 VOORHOOF, Dirk. Delfi AS v. Estonia: Grand Chamber confirms liability of online news portal for offensive 

comments posted by its readers [online]. 18. červen 2015 [cit. 2018-11-28]. Dostupné z: 

https://strasbourgobservers.com/2015/06/18/delfi-as-v-estonia-grand-chamber-confirms-liability-of-online-news-

portal-for-offensive-comments-posted-by-its-readers/ 
130J.S. proti OUR MEDIA, rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 12. ledna 2015, sp. zn. 66 C 143/2013. 

(potvrzené Vrchním soudem v Praze dne 13. října 2015, sp. zn. 3 Co 36/2015). 

https://strasbourgobservers.com/2015/06/18/delfi-as-v-estonia-grand-chamber-confirms-liability-of-online-news-portal-for-offensive-comments-posted-by-its-readers/
https://strasbourgobservers.com/2015/06/18/delfi-as-v-estonia-grand-chamber-confirms-liability-of-online-news-portal-for-offensive-comments-posted-by-its-readers/
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listy, které diskuzi podporovalo a moderovalo. Dle rozsudku žalovaná porušila povinnost 

prevence, neboť měla předpokládat, že pod články takového typu se mohou vyskytnout závadné 

komentáře, měla tedy buď takové diskuze neotevírat, nebo zvýšit prevenci131.  

Zmíněné rozhodnutí je podobné rozhodnutí ESLP Delfi AS proti Estonsku a i tuzemský 

soud dochází ke stejným závěrům, které jsou z mého úhlu pohledu přiměřené jak k ochraně 

osobnosti, tak k ochraně svobody projevu. 

  

                                                 
131 66 C 143/2013 - Parlamentní listy: Masarykova univerzita [online]. 31. prosince 2017 [cit. 2018-12-02]. Dostupné 

z: http://ictjudikatura.law.muni.cz/wiki/66_C_143/2013_-_Parlamentn%C3%AD_listy  

http://ictjudikatura.law.muni.cz/wiki/66_C_143/2013_-_Parlamentn%C3%AD_listy
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6. Ochrana práv k podobiznám 

6.1. K ochraně práv k podobiznám obecně 

Co se týče podobizen, resp. konkrétně fotografií, ESLP je toho názoru, že právo k 

podobizně osoby je jedním ze základních atributů ochrany osobnosti, neboť fotografie představuje 

jedinečnou charakteristiku osoby a rozlišuje ji od všech ostatních. Ochrana práva k fotografiím je 

tedy jedním ze základních komponentů ochrany osobnosti. Nicméně jak již bylo zmíněno u práva 

na ochranu cti a dobrého jména, i zde může přijít právo k podobiznám do konfliktu se svobodou 

projevu. ESLP přesto již několikrát vyjádřil názor, že ochrana práva k podobiznám je velmi 

důležitá, protože fotografie může zachycovat momenty z osobního života či dokonce intimní 

chvíle. Při rozhodování případů tohoto typu ESLP posuzuje obsah fotografie, způsob zveřejnění a 

okolnosti zachycení fotografie. Jako u každého zásahu do soukromí bez povolení dotčené osoby, 

i zde se zkoumá veřejný zájem a přispění k veřejné debatě132.  

 

6.2. Von Hannover proti Německu č. 1133 

Případy Von Hannover proti Německu č. 1 a 2 jsou ukázkou ochrany soukromí u veřejně 

známých osob. Stěžovatelka, Caroline von Hannover, je hannoverská princezna a nejstarší dcera 

monackého knížete Rainiera III. Z jejího postavení vyplývala povinnost plnit reprezentativní 

funkci, nicméně v době událostí, na jejichž základě byla podána stížnost č. 1, neplnila žádnou 

oficiální veřejnou funkci. Stěžovatelka se domáhala zákazu publikování fotografií, které ji 

zachycovaly během jízdy na koni, na večeři, s jejími dětmi, při nakupování, na rodinné zimní 

dovolené a na pláži v plavkách, jak zakopla a upadla na zem. Německé soudy postavily 

argumentaci na hledisku veřejné osoby, která musí na veřejných místech snést větší zásah do 

soukromí. Rozhodly, že je legitimní zakázat publikaci fotografií pořízených během večeře, neboť 

jsou focené z velké dálky, a proto se stěžovatelka mohla domnívat, že je v soukromí a může se 

chovat přirozeně. Naproti tomu zakázat publikaci například fotografie jízdy na koni nelze, protože 

stěžovatelka věděla, že se nachází na veřejném místě. Hlediskem podle vnitrostátních soudů bylo 

tedy místo a okolnosti, za kterých byla fotografie pořízena.  

                                                 
132Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights: European Court of Human Rights [online]. In: . 

31. sprna 2018, s. 115 [cit. 2018-11-21]. Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf 

str. 31. 
133 Von Hannover proti Německu, rozhodnutí senátu ze dne 24. června 2004, č. a. 59320/00. 

 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf
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Stěžovatelka se obrátila na ESLP a tvrdila, že došlo k porušení jejích osobnostních práv 

chráněných článkem 8 Úmluvy. ESLP rozhodl, že došlo k porušení Úmluvy. V odůvodnění 

rozhodnutí zdůraznil, že stěžovatelka kromě reprezentativní funkce nezastávala žádnou veřejnou 

funkci a fotografie publikované v bulvárních časopisech nepřispívají k veřejné debatě ani nijak 

jinak neslouží veřejnému zájmu. V rozhodnutí bylo dále uvedeno, že právo na soukromí má kromě 

své negativní stránky (stát nesmí do výkonu tohoto práva zasahovat) také stránku pozitivní, stát 

tedy musí také právo na soukromí aktivně chránit a ESLP uzavřel, že v tomto případě práva 

stěžovatelky chráněna nebyla. 

 

6.3. Von Hannover proti Německu č. 2134 

Oproti tomu v případu Von Hannover proti Německu č. 2, kde jsou stěžovateli Caroline 

von Hannover a její manžel Ernst August von Hannover, dochází ESLP k opačnému závěru. Zde 

se jednalo o fotografie zachycující stěžovatele na zimní dovolené. Byly publikované pod článkem, 

který informoval o zhoršujícím se zdraví knížete a o tom, že část jeho rodiny není s ním, ale tráví 

čas na horách.  ESLP uvedl, že test proporcionality proveden německými soudy byl v souladu 

s ustálenou judikaturou ESLP, a to zejména proto, že v rámci veřejné debaty je v pořádku 

informovat o zdraví panovníka a o jeho rodinných příslušnících, protože za situace, kdy by 

panovník zemřel, Caroline von Hannover by byla následnicí monackého trůnu135. ESLP v tomto 

rozhodnutí jasně uvedl kritéria, podle kterých má být rozhodována konkurence práva na ochranu 

soukromí a svobody projevu. Jsou jimi přínos do debaty o veřejném zájmu, míra popularity osoby 

a předmět zprávy. Také přechozí jednání dotčené osoby, obsah, forma, rozsah a důsledky 

zveřejnění a okolnosti, za kterých byly fotografie pořízeny.  

 

6.4. Von Hannover proti Německu č. 3136 

Princezna Caroline von Hannover byla v roce 2013 stěžovatelkou i v třetím případu před 

ESLP, kde také nebylo shledáno porušení práva na soukromí. Princezna se bránila proti zveřejnění 

fotografie zachycující ji a jejího muže procházející se na ulici mezi ostatními lidmi na 

neidentifikovatelném místě. Článek popisoval, že někteří bohatí lidé pronajímají svoje letní sídla 

                                                 
134 Von Hannover proti Německu č. 2, rozhodnutí senátu ze dne 7. února 2012, č.s. 40660/08 a 60641/08. 
135 JUDr. ONDŘEJOVÁ, LL.M, Eva. Desetiletá cesta od rozsudku Von Hannover 1 k rozsudku Von Hannover 

3 [online]. 9. ledna 2015 [cit. 2018-12-02]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/desetileta-cesta-od-

rozsudku-von-hannover-1-k-rozsudku-von-hannover-3  
136 Von Hannover proti Německu č. 3, rozhodnutí senátu ze dne 19. září 2013, č.s. 8772/10. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/desetileta-cesta-od-rozsudku-von-hannover-1-k-rozsudku-von-hannover-3
http://www.bulletin-advokacie.cz/desetileta-cesta-od-rozsudku-von-hannover-1-k-rozsudku-von-hannover-3
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a poskytoval informace ohledně princezniny rodinné vily na ostrově Lama v Keni, který byl 

k dispozici k pronájmu. Princezna se obrátila na německé soudy s návrhem, aby bylo vydáno 

předběžné opatření zákazu publikace předmětných fotografií. V první instanci jí nebylo vyhověno, 

nicméně odvolací soud s odkazem na případ Von Hannover proti Německu č. 1 konstatoval, že se 

fotografie netýkají veřejného zájmu a ochrana osobnosti musí ustoupit svobodě projevu. Nicméně 

Spolkový ústavní soud rozhodnutí zrušil a odkázal naopak na rozhodnutí Von Hannover proti 

Německu č. 2 a princip proporcionality mezi články 8 a 10 Úmluvy. V následujícím řízení byla 

žaloba zamítnuta. Princezna se tedy obrátila na ESLP, který konstatoval, že nedošlo k porušení 

článku 8 Úmluvy, protože byl německými soudy proveden správně test proporcionality, včetně 

zhodnocení základních kritérií, která byla vytyčena ESLP v rozhodnutí Von Hannover proti 

Německu č. 2. ESLP dále přisvědčil argumentaci Spolkového ústavního soudu, že ačkoliv 

fotografie sama o sobě nepřispěla diskuzi ve veřejnému zájmu, text článku však k takové debatě 

vést mohl a navíc fotografie svým obsahem nezasahovala do osobnostních práv stěžovatelky. 

ESLP tímto rozhodnutím definitivně potvrdil užší a přesnější interpretaci dříve široce vykládaného 

rozhodnutí Von Hannover proti Německu č. 1137.  

  

  

                                                 
137 JUDr. ONDŘEJOVÁ, LL.M, Eva. Desetiletá cesta od rozsudku Von Hannover 1 k rozsudku Von Hannover 

3 [online]. 9. ledna 2015 [cit. 2018-12-02]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/desetileta-cesta-od-

rozsudku-von-hannover-1-k-rozsudku-von-hannover-3 

http://www.bulletin-advokacie.cz/desetileta-cesta-od-rozsudku-von-hannover-1-k-rozsudku-von-hannover-3
http://www.bulletin-advokacie.cz/desetileta-cesta-od-rozsudku-von-hannover-1-k-rozsudku-von-hannover-3
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Závěr 

Cílem práce bylo představení ESLP, jeho fungování a působení na poli ochrany osobnosti 

a zmapování významné judikatury a její reflexe do rozhodování tuzemských soudů. Téma je velmi 

široké, proto cílem ani ambicí práce nebylo pojmout veškeré aspekty ochrany osobnosti. Cílem 

bylo soustředit se na ty oblasti ochrany osobnosti, které jsou nejzásadnější, a to hlavně z hlediska 

judikatury. V první části práce se čtenář mohl seznámit s normativně institucionálním ukotvením 

ESLP, jeho původem vycházejícím z Rady Evropy, způsobem jeho personálního obsazení, 

soudními formacemi, ve kterých může být rozhodováno a statistikou přijatých stížností přibližující 

obrovské pracovní vytížení ESLP. Práce se v této části také soustředila na řízení před ESLP. 

Konkrétně na podání stížnosti a její slučitelnosti s Úmluvou a obsahové záležitosti stížnosti, na 

průběhu řízení, vykonatelnosti rozhodnutí a možnosti obnovy řízení u Ústavního soudu České 

republiky. Vzhledem k jasným procesním pravidlům, které Úmluva obsahuje a velkému množství 

materiálů, které ESLP každoročně vydává s cílem učinit řízení co možná nejpřehlednější pro 

případné stěžovatele a jejich právní zástupce, domnívám se, že tato oblast je přehledná a 

neobsahuje přílišné množství nejasností. Dle mého, publikování oficiálních materiálům ESLP, 

ze kterých bylo v práci hojně citováno, činí řízení z procesního hlediska předvídatelné a jasné, což 

je žádoucí stav.  

Druhá část práce je věnována ochraně osobnosti a jejímu zakotvení v Úmluvě. V této 

části je kladen důraz na vysvětlení pojmu ochrany osobnosti obecně, Úmluvy obecně a následně 

propojení získaných poznatků a vymezení dotčených článků Úmluvy v souvislosti s ochranou 

osobnosti s největším prostorem věnovaným článkům 8 a 10, které jsou v daném tématu 

nejdůležitější. Je velmi zajímavé si uvědomit, že ačkoliv text Úmluvy pochází z roku 1950, díky 

extenzivnímu výkladu a velkému množství judikatury, Úmluva stále poskytuje aktuální ochranu 

základním právům a tak tomu je i u ochrany osobnosti.  

Závěrečná, třetí, část práce se v zásadě věnuje rozboru judikatury. Nejprve je pozornost 

věnována ochraně osobních údajů. Ochrana osobních údajů je oblastí, která se v poslední dekádě 

prudce vyvíjí, přičemž na tento vývoj měl největší vliv technologický rozvoj. V digitálním světě 

vznikají dva problémy s ochranou osobních údajů. Jednak narůstající počet osobních údajů a dále 

je snadnější těchto dat zneužít. ESLP se na tento vývoj snaží reagovat, jak již bylo zmíněno, 

extenzivním výkladem Úmluvy. Ochrana soukromí má podle ESLP pasivní a aktivní charakter, 

stát by tedy jednak neměl zasahovat do výkonu práva na soukromí, ale také by stát měl zařídit 

plnohodnotnou možnost využití tohoto práva. S tím souvisí případy monitorování hovorů a jiné 

soukromé konverzace ze strany některých členských států Rady Evropy, kdy byla ESLP dovozená 
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nepřijatelnost sledování za předpokladu nedostačující možnosti ochrany ze strany dotčené osoby. 

Tento závěr je v práci reprezentován například analýzou nejnovějšího rozhodnutí ESLP Big 

Brother Watch a další proti Spojenému království. V rámci kapitoly o ochraně osobních údajů 

jsem se zaměřila také na problematiku zveřejňování videozáznamů. Tyto případy často obsahují 

test proporcionality mezi právem na soukromí a právem na ochranu majetku. Tuzemská judikatura 

je reprezentována rozsudky NSS, kde je jedním z účastníků je vždy ÚOOÚ. V této oblasti sám 

ESLP není zcela jednotný, nelze proto ani učinit závěry, zda tuzemské soudy rozhodují v souladu 

s jeho judikaturou, lze však říci, že zde ESLP velmi přihlíží k vnitrostátní legislativě (viz případ 

López Ribaldi a další proti Španělsku). Práce se také zaměřuje na ochranu cti a dobrého jména, 

která představuje poměrně velký díl ochrany osobnosti, a proto je jí v předkládané práci věnován 

velký prostor. Tyto případy jsou charakteristické konkurencí práva na ochranu soukromí a 

svobody projevu. ESLP si ve své judikatuře osvojil systém hledisek, které je nutné zvážit, aby 

mohlo být rozhodnuto, kterému právu má být dána přednost. Tento systém hodnotím jako velmi 

efektivní a jak je v práci vidět, je reflektován i tuzemskou judikaturou. Dalším aspektem ochrany 

osobnosti, který je v práci rozebrán, je ochrana práv k podobiznám.  Téma je vysvětleno na analýze 

známých rozhodnutí Von Hannover proti Německu č. 1, 2 a 3, které je současně příkladnou 

ukázkou aplikace testu proporcionality. Osobně jsem přesvědčena, že ESLP hraje na poli ochrany 

osobnosti naprosto zásadní roli a proto hodnotím velmi kladně, že jsou jeho rozhodnutí 

reflektována tuzemskými soudy.  

Domnívám se, že cíl práce byl naplněn a že měl čtenář možnost seznámit se jak se 

základními rysy fungování ESLP, tak s jeho rozhodovací praxí na poli ochrany osobnosti.  
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Seznam zkratek  

ESLP – Evropský soud pro lidská práva 

NS – Nejvyšší soud 

NSS – Nejvyšší správní soud  

SS – Schutzstaffel (česky Ochranný oddíl) 

StB – Státní bezpečnost 

ÚOOÚ – Úřad na ochranu osobních údajů 

Úmluva – Evropská úmluva na ochranu lidských práv ze dne 4. listopadu 1950 
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Abstrakt  

Evropský soud pro lidská práva – postavení a role na poli ochrany osobnosti vč. rozboru 

judikatury a jeho vliv na tuzemskou judikaturu  

Práce je rozdělena do tří částí. První se věnuje teoretickému vymezení ESLP, jeho funkci v rámci 

Rady Evropy, personálnímu obsazení a činnosti ESLP ve statistických číslech. Dále se práce 

zaměřuje na procesní pravidla řízení před ESLP s důrazem kladeným na podání stížnosti, jejích 

formálních a obsahových náležitostí a slučitelnosti s Úmluvou. V této části je také čtenář 

seznámen s průběhem řízení, vykonatelností rozhodnutí a obnovou řízení u Ústavního soudu 

České republiky. Ve druhé části je vyložen pojem osobnostních práv a Úmluvy tak, aby získané 

poznatky daly dohromady přehled ukotvení ochrany osobnosti Úmluvou, zejména pak články 8 a 

10. Třetí část je věnována hlavně analýze judikatury, která je rozdělena do tří tematických okruhů, 

a to ochrana osobních údajů, ochrana cti a dobrého jména a ochrana práv k podobiznám. Sekce 

týkající se ochrany osobních údajů je dále rozdělena na monitorování hovorů a zveřejňování 

videozáznamů. V rámci monitorování hovorů je provedena analýza případu Roman Zakharov proti 

Rusku a v rámci zveřejňování videozáznamů například Kopke proti Německu. Ve druhé sekci jsou 

vyloženy základní principy ochrany cti a dobrého jména na případech jako Radio France a další 

proti Francii, Axel Springer AG proti Německu. Dále významnému případu Delfi AS proti 

Estonsku, který se věnuje odpovědnosti za zásah do osobnostních práv v rámci komentářů pod 

internetovým článkem. Z tuzemské judikatury jsou zmíněny v této části případy jako nález 

Ústavního soudu ve věci Rejžek proti Vondráčkové a rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci Terezie 

Kaslové proti České republice – Kanceláři prezidenta republiky. Třetí sekcí poslední časti práce je 

ochrana práv k podobiznám, kde práce rozebírá dva známé rozsudky Von Hannover proti 

Německu č. 1, 2 a 3. V závěru práce zhodnocuje naplnění cíle vytyčeného v úvodu.  
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Abstract 

European Court of Human Rights: its position and role in the protection of personal rights 

of an individual including analysis of judgments and the influence on domestic judicial 

decisions 

 

The thesis is divided into three parts. The first part is devoted to the theoretical background of the 

ECHR, its function within the Council of Europe, personal ground and analysis of statistics. The 

thesis is also focused on the procedural rules of proceeding, with emphasis on the filing of the 

complaint, its formal and substantive requirements and its compliance with the Convention. In this 

section, is also presented to the reader the procedure, the enforceability of the decisions and the 

renewal of the proceedings before the Constitutional Court of the Czech Republic. In the second 

part, the concept of personal rights and the Convention are presented in the light of the Article 8 

and 10 of the Convention because these are the most important articles when it comes to personal 

rights. The third part is devoted mainly to the analysis of the case law of ECHR with a connection 

to the domestic case law. This part is further divided into three sections, protection of personal 

data, right to reputation and defamation and right to own portraits. The protection of personal data 

consists of two parts, call monitoring and video surveillance and the publication of such materials. 

In the part related to call monitoring, there is an analysis of the Roman Zakharov vs. Russia case 

and within the part of video surveillance the case Kopke vs. Germany is represented. In the second 

section, regarding the right to reputation and defamation, are the main principles of case law shown 

on cases such as Radio France and others vs. France, Axel Springer AG vs. Germany and well-

known case Delfi AS vs. Estonia, which is dealing with personal rights violations in the context 

of comments under online media articles. The domestic case las refer to cases such as Rejzek vs. 

Vondrackova and Tereza Kaslova vs the Czech Republic – the Office of the President of the 

Republic. The third section of the last part of the presented thesis is regarding right to own portraits 

and two crucial cases, Von Hannover vs Germany Nos 1, 2 and 3, are discussed. At the end of the 

thesis, there is a reflection if the goal set out in the instruction was fulfilled.  
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