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Anotace 

Práce se zabývá komplexním popisem svobody projevu v českém mediálním 

prostředí. Odpovídá přitom na výzkumnou otázku, jaké jsou meze svobody projevu médií 

a v médiích, pokud se tato svoboda střetne s právem na ochranu osobnosti. Práce je pojata 

jako interdisciplinární studie na pomezí právní a mediální vědy. Důraz klade na roli médií 

při realizaci svobody projevu a na působení soudů při aplikaci ustanovení o svobodě 

projevu, a zvláštní pozornost pak věnuje právě kolizi mezi svobodou projevu a právem na 

ochranu osobnosti. 

Práce nejprve vymezuje jednotlivé složky svobody projevu, a to na podkladu 

jednotlivých relevantních ustanovení českého právního řádu, mezinárodních smluv a 

předchozí rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva. Následně přibližuje, jak 

byla tato východiska reflektována v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Zabývá 

se zároveň i základním vymezením otázek spojených s ochranou osobnosti. 

Na základě provedené analýzy pak přináší celkem deset případových studií 

zaměřených na aplikaci poznatků z předchozího textu práce na hypotetické skutkové 

okolnosti týkající se svobody projevu médií a svobody projevu v médiích. V nich odpovídá 

na výzkumnou otázku a naznačuje, jak by za současného stavu judikatury mohly být 

soudní praxí rozhodovány spory spočívající v kolizi mezi právem na ochranu osobnosti a 

právem na svobodu projevu. 

 

Annotation 

The thesis brings complex description of the freedom of speech in the Czech media 

environment, while answering the research question of what are the limits of the freedom 

of speech of the media and in the media when the freedom of speech collides with the 

protection of the personality rights. The thesis is an interdisciplinary study combining 

media and legal studies. It emphasizes the role of media in the process of realization of the 

freedom of speech and it also concentrates on the role of case-law of the courts, which is 

applying the provisions on the freedom of speech. Special attention was paid to the conflict 

between the freedom of speech and the protection of the personality rights. 

First, the thesis defines particular elements (principles) of the freedom of speech on 

the basis of the provisions of the Czech acts, international treaties and previous case-law of 

the European Court for Human Rights. Then it examines how such principles have been 



reflected in case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic. It also deals with 

general description of the protection of the personality rights. 

Based on the above-mentioned analysis, the thesis designs ten case studies focused 

on application of the main principles presented in the previous chapters of the thesis to 

hypothetic circumstances linked to the freedom of speech of the media and in the media. 

The ten case studies also present the answer to the research question and indicate the 

possible development of the court ruling in the cases of conflict between the freedom of 

speech and the protection of the privacy and (or) personal rights. 
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Úvod 

Svoboda projevu je (nejenom) v českém právním i mediálním prostředí hojně 

diskutovaným fenoménem. V právní doktríně, jež je promítnuta i do judikatury Ústavního 

soudu České republiky, je svoboda projevu tradičně považována za základní pilíř 

demokratické pluralitní společnosti.
1
 

Výše uvedené platí i tehdy, pokud hovoříme o svobodě projevu médií a svobodě 

projevu v médiích. Média plní mimo jiné i funkci „hlídacího psa demokracie“; omezení či 

ohrožení svobody projevu médií by pak mohlo vést k významnému podkopání samotných 

základů demokracie.
2
 

 Hned za toto konstatování však je třeba zároveň připojit druhou obecnou tezi, totiž 

že svoboda projevu není bezbřehá a neomezitelná. V demokratické společnosti 

registrujeme legitimní situace, kdy musí svoboda projevu ustoupit jiným chráněným 

hodnotám. Jednou z nich je i ochrana osobnosti fyzických osob (potažmo ochrana dobré 

pověsti osob právnických).
3
 

Právě konflikt mezi těmito dvěma společensky chráněnými zájmy či hodnotami 

představuje těžiště této práce. Nutné je hned na úvod přiznat, že jedno ani druhé právo či 

svoboda přitom nedostanou přednost, a přednost ani z podstaty věci dostat nemohou. Jak 

přibližuji v dalších kapitolách této práce, jedná se totiž o práva stojící na stejné úrovni, 

přičemž jedno nepředstavuje výjimku z toho druhého.  

Přestože jsem pro titul práce zvolil pouze (ústavně zaručené) právo na svobodu 

projevu, je tedy odpovídající pozornost věnována i (rovněž ústavně garantovanému) právu 

na ochranu osobnosti. Sousloví „svoboda projevu“ však má své místo v názvu této práce 

zcela záměrně – je to totiž právě realizace svobody projevu, která je pro mediální prostředí 

a tvorbu mediálních obsahů typická, a jež navíc stojí na samém počátku střetu s ochranou 

osobnosti. Nebyl-li by učiněn projev, neexistoval by ani možný zásah do osobnostních 

práv.  

Na následujících řádcích se zaměřím na specifika svobody projevu v českém 

mediálním prostředí. Tam relativně snadno a velmi často může docházet ke střetům 

                                                 
1
 Jak judikuje např. Ústavní soud České republiky v nálezu ze dne ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03, 

nebo Evropský soud pro lidská práva v rozsudku ve věci Barthold proti Německu ze dne 25. 3. 1985, stížnost 

č. 8734/79. 
2
 Srov. např. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Observer a Guardian proti Spojenému 

království ze dne 26. 11. 1991, stížnost č. 13585/88. 
3
 V českém ústavním pořádku srov. čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. 
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svobody projevu a práva na ochranu osobnosti. Média nás obklopují, oslovují, žádají o naši 

přízeň, jejich prostřednictvím se dozvídáme o důležitých otázkách veřejného zájmu, jež 

však namnoze zahrnují i (někdy nekorektní, neobjektivní či přímo nepravdivé) 

informování o veřejně známých i veřejně neznámých osobách. Probírají se jejich osobní 

vlastnosti, jejich soukromí, způsob, jakým vykonávají jim svěřené veřejné funkce, jejich 

působení na záležitosti celospolečenského významu. A ve všech nastíněných případech se 

otevírá značný prostor pro realizaci svobody projevu (za účelem veřejné kontroly nad 

transparentností výkonu činností významných pro fungování společnosti), ale i pro nutnost 

a potřebu chránit práva a oprávněné zájmy těchto osob (pokud by způsob této kontroly byl 

excesivní, popřípadě pokud by se vůbec nejednalo o výkon takovéto kontroly v rámci 

společenské diskuze o otázkách obecného zájmu). 

Tato práce si klade za cíl analyzovat dosavadní poznatky, k nimž dospěla v oblasti 

svobody projevu médií a v médiích judikatura Evropského soudu pro lidská práva (dále 

označovaného i jako „ESLP“) a Ústavního soudu České republiky (dále též jako „Ústavní 

soud“), a následně abstrahovat obecnější východiska a aplikovat je na modelové případy, 

které jsou zaměřeny na otázku střetu mezi svobodou projevu médií a v médiích na straně 

jedné, a právem na ochranu osobnosti na straně druhé. Práce by tak mohla přispět 

k odborné diskuzi o dalším směřování rozhodovací praxe především českých soudů 

v otázkách (oprávněné) realizace ústavně zaručeného práva na mediální svobodu projevu. 

S ohledem na výše uvedené je výzkumná otázka formulována následovně: Jaké 

jsou možnosti omezení svobody projevu médií a svobody projevu v médiích, pokud se tato 

svoboda dostane do kolize s právem na ochranu osobnosti třetí (fyzické) osoby? 

Práce je tematicky rozdělena do tří okruhů. Tím prvním (odpovídajícím první 

kapitole práce) je úvod do problematiky svobody projevu se zvláštním důrazem na aspekt 

svobody projevu médií a svobody projevu v médiích. Nastíněno je meritum konfliktu mezi 

svobodou projevu a ochranou osobnosti. Práce zmiňuje základní ustanovení 

mezinárodních, unijních i českých norem zakotvujících svobodu projevu (a pro úplnost i 

ochranu osobnosti), a přiblíženy jsou společné oblasti, které determinují rozhodování 

soudů při realizaci svobody projevu a při poměřování uvedených dvou základních práv a 

svobod. 

Další okruh (odpovídající druhé a třetí kapitole práce) je zaměřen na konkrétní 

případy realizace svobody projevu a konfliktu mezi svobodou projevu a právem na 

ochranu osobnosti s důrazem na oblast svobody projevu v médiích, o nichž rozhodoval 
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Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (kapitola druhá) a Ústavní soud České 

republiky (kapitola třetí). Na podkladu již vydaných soudních rozhodnutí ESLP a 

Ústavního soudu jsou pak rozebrány jednotlivé dílčí aspekty svobody projevu, a to 

rozdílným způsobem. Zatímco kapitola druhá věnovaná rozhodovací praxi ESLP 

demonstruje především dílčí aspekty svobody projevu, kapitola třetí zmiňuje konkrétní 

rozhodnutí českého Ústavního soudu vydaná ve světle předchozí judikatury ESLP.  

Poslední okruh odpovídající kapitole čtvrté pak je věnován případovým studiím. 

Zde jsou na různě modifikované hypotetické skutkové okolnosti týkající se realizace 

svobody projevu aplikována východiska popsaná v předchozích kapitolách práce, a na 

těchto modelových případech je popsáno, zda by při splnění výchozích předpokladů byl 

projev chráněn jakožto způsob oprávněné realizace základního práva. Tato kapitola 

zároveň přináší detailní odpověď na položenou výzkumnou otázku. 

Závěr shrnuje poznatky prezentované v textu práce a provádí syntézu odpovědi na 

výzkumnou otázku, když ze čtvrté kapitoly abstrahuje jednotlivé dílčí závěry, které je 

možné aplikovat na obecnější množinu případů realizace svobody projevu médií, 

respektive v médiích, pokud dojde ke střetu s osobnostními právy. 

V práci hovořím o svobodě projevu médií a svobodě projevu v médiích. Výrazem 

„média“ pro účely této práce rozumím „periodický tisk (čili především noviny a časopisy 

určené široké veřejnosti) a rozhlasové a televizní vysílání, ale dnes už naprosto běžně také 

veřejně dostupná sdělení na internetu, ať již mají povahu výstupu výrobní organizace 

(zpravodajské portály), akumulace uživatelských příspěvků (servery typu YouTube), 

individuálních počinů (např. autorské blogy), popř. kontaktních sebeprezentačních 

nástěnek (Facebook).“
4
  

Sousloví „svoboda projevu médií“, resp. „svoboda projevu v médiích“, a „svoboda 

tisku“ pak (není-li uvedeno jinak) používám promiscue, přičemž jimi chápu „konkrétní 

případ realizace svobody projevu médiem či jeho prostřednictvím“. Výraz „média“ 

používám ve významu, jak byl definován v předchozím odstavci.  

Na samotnou svobodu projevu nahlížím optikou liberální, jež svobodu projevu 

(médií) charakterizuje jako „nezadatelné právo na svobodu názoru a vyznání a jejich 

neomezované veřejné prezentace jako jedno ze základních práv člověka“.
5
  

                                                 
4
 JIRÁK, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 

978-80-262-0743-6, s. 18. 
5
 Tamtéž, s. 124. 
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Kde to bylo možné, vychází práce metodologicky z publikace Jana Hendla 

Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace,
6
 nicméně vykazuje specifika 

plynoucí ze skutečnosti, že jde o práci mezioborovou. Kromě mediálních aspektů práce 

obsahuje mnohé aspekty právní – je tomu tak z toho důvodu, že právní kvalifikace je pro 

konkrétní posouzení mezí svobody projevu zcela rozhodující a bez jejího detailního 

rozboru právních aspektů není možné dojít k relevantním závěrům. 

Těžištěm této práce jsou případové studie. Případová studie jako jeden z přístupů 

kvalitativní analýzy nedisponuje striktně danou strukturou. Je charakteristická tím, že na 

rozdíl od statistického šetření shromažďuje velké množství dat od menšího množství 

případů, přičemž se zabývá zachycením složitosti případu a popisem vztahů v jejich 

celistvosti.
7
  

Předkládaná práce má blízko k pojetí příkladové případové studie, jež si klade za 

cíl variantně prozkoumat dílčí aspekty svobody projevu médií a v médiích, a na příkladu 

hypotetických případů v návaznosti na existující judikaturu soudů navrhnout určitý vzorec 

použitelný pro typově podobné případy střetu mezi svobodou projevu médií (a v médiích) 

a právem na ochranu osobnosti.
8
  

Dosavadní stav (judikatorního) poznání analyzuje práce především v první až třetí 

kapitole, které se zabývají popisem fenoménu svobody projevu s důrazem na média včetně 

zasazení svobody projevu do právního rámce, dále shrnutím dílčích aspektů svobody 

projevu podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva, a konečně aplikací těchto 

výchozích tezí v dosavadní rozhodovací praxi českého Ústavního soudu. Pozornost je 

přitom v nezbytném rozsahu věnována i konkurujícímu právu na ochranu osobnosti. 

Čtvrtá kapitola je pak syntézou získaných poznatků, když je aplikuje na celkem 

deset modelových (příkladových) případových studií. Na rozdíl od pojetí případové studie 

prezentované Yinem a Stakem
9
 je příkladová případová studie využita jako prostředek 

k představení teoretických závěrů, jež přinesla analýza předchozí judikatury a právních 

předpisů ve zkoumané oblasti. Případové studie tedy jsou praktickou aplikací jednotlivých 

aspektů svobody projevu médií. Pro vyloučení pochybnosti výslovně uvádím, že ačkoli 

                                                 
6
 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. 
7
 Tamtéž, s. 102 a násl. 

8
 Tamtéž, s. 116. 

9
 Podle HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9, s. 111 a násl. 
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mohou jednotlivé případy nést rysy skutečných případů střetu svobody projevu a práva na 

ochranu osobnosti, jak byly v minulosti řešeny českými soudy, jedná se uměle vytvořené 

modely navržené pro účely této práce. 

Od předkládaných tezí se konečná podoba diplomové práce v některých rysech 

odchyluje. Především byla pozměněna koncepce práce, která si původně kladla za cíl 

detailně analyzovat tři reálné případy z oblasti českého mediálního prostředí. S ohledem na 

obtížně udržitelný rozsah práce jsem nakonec zvolil cestu většího počtu hypotetických 

případových studií, neboť v zamýšlených reálných případech by již jen úplný popis 

skutkových okolností zabral několik desítek stran. Tento prostor je nyní díky stručnějšímu 

popisu skutkových okolností namísto toho využit pro praktickou demonstraci jednotlivých 

aspektů svobody projevu, tak jak je popisují případové studie.  

Vypuštěno bylo srovnání české a angloamerické právní úpravy, které se pro 

zaměření práce jevilo jako obsahově (a rozsahově) nadbytečné. Důraz byl především 

kladen na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, jež je základním východiskem i 

pro české právní prostředí, potažmo pro rozhodovací praxi českého Ústavního soudu. 

Práce se tedy držela pojetí kontinentálního právního systému a omezila přesahy do 

právního systému angloamerického. 

S ohledem na výše uvedené byla pak původně koncipovaná poslední kapitola 

nahrazena popisem více modelových případových studií, které praktickou formou aplikují 

závěry, jež měly být podle původního předpokladu uplatněny na tři rozsáhlejší případové 

studie. 

Výzkumná otázka pak byla formulována tak, že se specificky zaměřuje na střet 

dvou ústavně chráněných práv, přičemž zvláštní pozornost věnuje otázce mezí svobody 

projevu. Právě vymezení limitů svobody projevu v kontextu možných zásahů do ochrany 

osobnosti je z pohledu mediálního prostředí stěžejní. 

Věřím, že i přes některé koncepční odchylky oproti tezím naplní práce ambice, 

které si klade, tedy že poskytne komplexní vhled do řešené problematiky, umožní 

postihnout často jemný detail, jenž bývá při rozhodování soudů podstatný, a také otevře 

k další odborné diskuzi některé dílčí otázky, jež dosud nebyly v rozhodovací praxi českých 

soudů ve větším detailu řešeny. 

Předkládaná práce vychází z právních předpisů, které byly účinné ke dni 1. 11. 

2019, a dále z judikatury ESLP a českých soudů uveřejněné do tohoto data. 
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1. Svoboda projevu v českém mediálním prostředí, její právní 

aspekty, meze a konflikt s právem na ochranu osobnosti 

Svoboda projevu je jedním ze základních lidských práv, na kterém je postavena 

demokratická společnost. Ústavní soud České republiky ve svých rozhodnutích soustavně 

judikuje, že se jedná o „jeden z konstitutivních znaků demokratické pluralitní společnosti, 

v níž je každému dovoleno vyjadřovat se k věcem veřejným a vynášet o nich hodnotící 

soudy“.
10

 V českém právním prostředí je v Listině základních práv a svobod
11

 

systematicky zařazena do množiny tzv. politických práv hned za oddíl první druhé hlavy 

upravující základní lidská práva a svobody. Kromě svobody projevu nalezneme mezi 

politickými právy i právo petiční, shromažďovací, sdružovací, právo podílet se na správě 

věcí veřejných přímo nebo prostřednictvím svých volených zástupců, nebo právo na odpor 

proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a svobod.
12

 

 České i zahraniční monografie a odborné články zabývající se problematikou 

svobody projevu nabízí různorodé argumenty pro zakotvení svobody projevu; zmiňují 

zpravidla argumenty pravdy, seberealizace, demokracie a obecné favorizace svobody 

projevu.
13

 V některých případech přistupují ke svobodě projevu z hlediska její funkce, a 

prezentují tak funkce svobody projevu jako hledání pravdy, jako prostředku pro 

naplňování politické účasti a politické vůle, a jako prostředku pro seberealizaci 

jednotlivce.
14

  

 Jako základní práce věnující se svobodě projevu je tradičně zmiňována stať Johna 

Stuarta Milla O svobodě,
15

 a to především pokud jde o uhelný kámen argumentů pro 

svobodu projevu, kterým je argument pravdy (resp. v Bobkově
16

 pojetí funkce svobody 

                                                 
10

 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 
11

 Formálně se jedná o usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. ze dne 16. 12. 1992, o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky. Dále pro něj 

používám pouze legislativní zkratku „Listina“. 
12

 O systematice úpravy svobody projevu v českém ústavním pořádku (či právním řádu obecně) pojednám 

blíže v následujících podkapitolách.  
13

 To je případ monografie JÄGER, Petr, Pavel MOLEK. Svoboda projevu. Demokracie, rovnost a svoboda 

slova. Praha: Auditorium, 2007. ISBN 978-80-903786-5-0, s. 32 a násl., která v tomto členění principiálně 

vychází z publikace STONE, Richard. Textbook on Civil Liberties & Human Rights. 4th ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2002. ISBN 978-80-199255-14-6, s. 200. 
14

 BOBEK, Michal. Helena, kontakt na mafiány a nové obrysy svobody slova v judikatuře Ústavního soudu. 

Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2005, 10/2005, s. 357. ISSN 1211-4405.  
15

 V českém překladu např. MILL, John Stuart. O svobodě. Praha: J. Otto vlastním nákladem, 1907.  
16

 BOBEK, Michal. Helena, kontakt na mafiány a nové obrysy svobody slova v judikatuře Ústavního soudu. 

Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2005, 10/2005, s. 357. ISSN 1211-4405. 
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slova jako hledání pravdy). Podle něj pravdu lze nalézt jen tehdy, bude-li připuštěn do 

diskuze široký okruh názorů – čím širší možnosti „výběru“ totiž ve společnosti budou 

panovat, tím lépe bude možné nacházet žádoucí řešení společenských problémů; názor, 

který jako „oficiální“ zastává státní moc, totiž nemusí být nutně i správný.
17

 Pro 

demokratickou společnost je tedy podle tohoto pojetí nezbytné, aby mohlo docházet ke 

střetu jednotlivých názorů – jen tak může zvítězit ten, jenž nejvíce konvenuje pojetí 

demokratické společnosti. Existuje sice riziko, že „vítězný“ názor bude následně 

zpochybňován, nicméně právě to jej též posiluje, neboť „pravda“ vytříbená v procesu 

diskuze v demokratickém státu musí být zároveň v další diskuzi obhajována a bráněna. 

Tato teze byla detailněji rozvedena i v americké soudcovské praxi, a byť pojetí 

svobody projevu v kontinentální Evropě a ve Spojených státech amerických vychází 

kvalitativně ze zcela odlišných základů,
18

 je užitečné poukázat na hojně užívané disentní 

stanovisko soudce amerického Nejvyššího soudu O. W. Holmese, jenž v případu Abrams 

v. USA
19

 zmiňuje, že nejlepším testem „správnosti“ určitého názoru je jeho „uvedení na 

volný trh myšlenek“ a ponechání, aby se v často tvrdé „konkurenci“ ostatních názorů 

prosadil – pokud se tak stane, je to nejlepším svědectvím o správnosti příslušné 

myšlenky.
20

 

 Druhým argumentem pro svobodu projevu je argument seberealizace. Lidskému 

rodu je vlastní sofistikované vyjadřování, a to ať už po stránce realizace politického 

projevu, nebo projevu uměleckého. Právě to jej povyšuje nad ostatní živočichy. Pokud by 

tedy byla lidem svoboda projevu (seberealizace) upírána, byl by to projev zpátečnictví a 

omezování lidské invence.
21

 

 Třetím je argument demokracie. Jeho těžištěm je přesvědčení o pozitivním 

významu demokratického zřízení a respekt k hodnotám vyjádřeným ústavními předpisy; 

v případě České republiky by se tedy jednalo o čl. 1 odst. 1 úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava 

                                                 
17

 Volně převzato z BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 2010. ISBN 

978-80-87212-42-4, s. 14 a násl. Podobnými slovy však hovoří i další monografie na téma svobody projevu, 

např. MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-502-3, s. 30 a násl. 
18

 Srov. BARTOŇ, Michal. Rozlišení projevu od jiného jednání v kontextu dogmatiky svobody projevu. 

Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2014, 9/2014, s. 317. ISSN 1210-6410.  
19

 Abrams v. United States 250 U. S. 616 (1919). Rozhodnutí je dostupné z internetového archivu Nejvyššího 

soudu USA zde: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/250/616/#619.  
20

 Tamtéž. Volně převzato i z BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 

2010. ISBN 978-80-87212-42-4, s. 14. 
21

 Volně podle JÄGER, Petr, Pavel MOLEK. Svoboda projevu. Demokracie, rovnost a svoboda slova. Praha: 

Auditorium, 2007. ISBN 978-80-903786-5-0, s. 32. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/250/616/#619
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České republiky, ve znění pozdějších předpisů („Ústava“) a čl. 2 odst. 1 Listiny. Občané 

by měli mít v demokracii  právo projevit navenek své názory a svá přání a diskutovat o 

nich s ostatními.  

Posledním (dodatečným) argumentem je obecná favorizace svobody. Občané by 

podle tohoto argumentu měli být oprávněni své názory projevovat, aniž by jim v tom bylo 

státní (veřejnou) mocí bráněno, dokud tím nepůsobí újmu ostatním – to ostatně stanovuje i 

čl. 2 odst. 2 Listiny.
22,23

 

Svoboda projevu byla v kontinentálním (ale i v angloamerickém či mezinárodním) 

právním prostředí rozvedena v množství lidskoprávních dokumentů, které ve větším 

detailu zmiňuji v textu níže. Kromě samotných základních právních dokumentů pak 

nalezla jednotlivá ustanovení svá interpretační upřesnění především v soudcovské praxi 

Evropského soudu pro lidská práva; nejvýznamnější rozhodnutí rovněž v dalším textu 

práce cituji.  

V pojetí demokratické společnosti
24

 má svoboda projevu (a zvláště pak svoboda 

projevu tisku, resp. médií) nezastupitelnou a zcela specifickou pozici – svým působením 

má upozorňovat na nedostatky ve spravování věcí veřejných, má prostřednictvím tisku 

působit jako „hlídací pes demokracie“
 25

 a její ochránce, jinými slovy vyvíjet takovou 

činnost, aby všechny kroky držitelů veřejné moci byly pod kontrolou veřejnosti. Je možné 

bez nadsázky říci, že v případě absence právního zakotvení svobody projevu tisku by 

záležitosti veřejného zájmu nemohly být tiskem efektivně sledovány a ten by tak neměl 

                                                 
22

 Volně převzato z BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 2010. ISBN 

978-80-87212-42-4, s. 32 a 33. 
23

 Přestože uvedený výčet argumentů pro svobodu projevu nepředstavuje úplný seznam různých náhledů na 

svobodu projevu jako jev vyskytující se (nikoli nutně, ale především) v demokratické společnosti, pro účely 

této práce považuji tento argumentační základ za postačující pro její další východiska. 
24

 Hovořím zde především o společnostech, které můžeme podle jejich charakteru označit jako 

„demokratické“; v případech některých zemí však z rozličných důvodů (státní kontrola, uplatňování 

vlastnických práv či dohled nad tiskem) často nemůže být prozatím v plné šíři svoboda projevu tisku 

realizována (rysy podstatného omezení svobody projevu tisku je podle nevládní mezinárodní neziskové 

organizace Reporters Without Borders / Reporters sans frontiéres a jejího hodnocení World Press Freedom 

Index možné identifikovat např. u Turkmenistánu – 178. místo ze 179 hodnocených zemí, Čínské lidové 

republiky – 176. místo, Saúdské Arábie – 169. místo, Ázerbájdžánu – 163. místo, nebo Turecka – 157. 

místo). Podrobnější informace o stavu svobody tisku podle organizace Reporters Without Borders jsou 

dostupné na REPORTERS WITHOUT BORDERS. 2018 World Press Freedom Index. rsf.org [online]. 

Nedatováno [cit. 9. 12. 2018, rev. 25. 11. 2019]. Dostupné z: https://rsf.org/en/ranking/2018.   
25

 Podle publikace BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 2010. ISBN 

978-80-87212-42-4, s. 66, byla role tisku jako „hlídacího psa demokracie“ poprvé zformulována Evropským 

soudem pro lidská práva v rozhodnutí ve věci Barthold proti Německu ze dne 25. 3. 1985, stížnost č. 

8734/79, § 58, a dále pak rozvíjena v dalších rozhodnutích (až do současnosti, kdy se připomínání této 

zásadní role tisku rovněž velmi často v rozsudcích ESLP objevuje). 

https://rsf.org/en/ranking/2018
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reálnou možnost plnit jednu ze svých základních funkcí.  

Nezřídka se však stává, že se jedno základní právo (v našem případě svoboda 

projevu) střetne se základním právem jiným (typicky právem na ochranu osobnosti včetně 

ochrany soukromí osob, o kterých tisk v souvislosti se záležitostmi veřejného zájmu 

referuje). V tomto smyslu se vlastně jedná o vymezení svobody projevu coby (základní) 

svobody negativní, omezené jiným (základním) právem – zde právem na ochranu 

osobnosti.
26

 

Protože právě tato kolize je těžištěm předkládané práce, v další podkapitole se 

zaměřím nejenom na právní zakotvení svobody projevu, ale pracovat budu i s úpravou 

práva na ochranu osobnosti. 

 

1.1 Svoboda projevu a ochrana osobnosti v právních předpisech 

Svoboda projevu a právo na ochranu osobnosti jsou coby základní lidská práva 

typicky řazena do právních předpisů s nejvyšší právní silou (tj. ústavních, základních či 

jinak označených zákonů); pokud pak jde o českou právní úpravu, zmíním i podústavní 

právní úpravu představovanou „obyčejným“ zákonem, v tomto případě upravenou v 

zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („NOZ“) a jemu 

předcházejícím zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, účinnému do 31. 12. 2013 

(„občanský zákoník“), neboť ochrana osobnosti a soukromí není zakotvena „pouze“ 

v ústavním zákonu, ale blíže je rozvedena i v předpisu podústavním, kterým je právě NOZ, 

resp. před 1. 1. 2014 občanský zákoník.
27

 

Výjimku ze svobody projevu favorizující ochranu osobnosti nalezneme přímo 

v ustanoveních týkajících se svobody projevu coby jeden z legitimních důvodů omezení 

této svobody. Kromě toho mají zpravidla osobnostní práva (tedy právo na ochranu cti, 

důstojnosti, jména, popřípadě soukromí nebo rodinného života)
28

 vlastní ustanovení 

                                                 
26

 K tomu blíže např. BERLIN, Isaiah. Dva pojmy svobody. In: KIS, János, ed. Současná politická filosofie. 

Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-60-7, s. 47 a násl., a zejména citaci: „Čím větší je prostor 

nevměšování, tím větší je má svoboda. Toto pojetí měli na mysli klasičtí angličtí političtí filozofové, když 

užívali slova svoboda. Vzájemně se lišili v tom, jak veliký by tento prostor mohl a měl být. Předpokládali, že 

nemůže být jaksi neomezený, protože v takovém případě by z toho vzešel stav, v němž každý člověk by mohl 

neomezeně ovlivňovat všechny ostatní; a tento druh ‚přirozené‘ svobody by vedl ke společenskému chaosu, 

v němž by ani minimální společenské potřeby nebyly uspokojovány; nebo jinak řečeno, svobody slabých by 

byly potlačeny těmi, kdo jsou silní.“ 
27

 K tomu blíže kap. 1.1.3. 
28

 Kde to je možné, pro zjednodušení pro celou tuto množinu práv v dalším textu práce používám souhrnné 

označení „právo na ochranu osobnosti“ či „osobnostní práva“. 
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k jejich ochraně; pro účely této práce je podstatná právě otázka střetu pravidla (svobody 

projevu) a výluky z něj, kterou však představuje jiné pravidlo (právo na ochranu osobnosti) 

stojící na stejné úrovni s pravidlem původním.
29

 Tato situace je ostatně projevem principu, 

že s právem (na svobodu projevu) jsou spojeny i příslušné povinnosti, resp. odpovědnost 

(zde jde o povinnost šetřit práva jiných, tedy i právo na ochranu osobnosti druhých). 

K tomu je možné odkázat i na rozhodnutí ESLP v „české“ věci Růžový panter,
30

 kde ESLP 

uvádí, že svoboda projevu není bez hranic, a je třeba dbát i na odpovědnost při její 

realizaci, pokud by jí bylo zasaženo do osobnostních práv (pověsti) jiných.
31

 

 

1.1.1 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (shora a dále jen „Úmluva“ 

nebo „EÚLP“) byla sjednána v Římě dne 4. 11. 1950, a za tehdejší Československou 

federativní republiku byla podepsána v Madridu dne 21. 2. 1991. Do československého 

federálního právního řádu pak byla promítnuta sdělením federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. 

EÚLP představuje univerzální katalog lidských práv, přičemž k dispozici má i 

široký výběr relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva naplňující 

hmatatelnějším obsahem jednotlivá ustanovení Úmluvy. Pokud jde o svobodu projevu, je 

upravena čl. 10, který zní: 

„1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat 

názory a přijímat a rozšiřovat informace 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 i 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, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, 

ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování 

                                                 
29

 K tomu srov. např. HERCEG, Jiří. Případ Erdogan a meze přijatelné kritiky veřejně činných osob. Bulletin 

advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, 7-8/2016, s. 24. ISSN 1210-6348. 
30

 Rozsudek ESLP ve věci Růžový panter, o.p.s. proti České republice ze dne 2. 2. 2012, stížnost č. 20240/08, 

bod 33. 
31

 Podle ESLP je tedy třeba, aby při realizaci svobody projevu bylo jednáno v dobré víře na základě 

pravdivých skutkových okolností tak, aby získané (a v případě médií i dále šířené) informace byly rovněž 

pravdivé. K tomu se blíže dostanu v dalším textu práce. 
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autority a nestrannosti soudní moci.“ 

Z čl. 10 odst. 2 Úmluvy citovaného výše je patrné, že legitimní omezení svobody 

projevu představuje množství výjimek, z nichž pro tuto práci je stěžejní výjimka ve 

prospěch ochrany pověsti nebo práv jiných. 

Samotná ochrana „práv jiných“ je v Úmluvě zakotvena například v jejím čl. 8 

nazvaným „Právo na respektování rodinného a soukromého života.“ Zní takto: 

„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.“ 

Vrátím se ještě krátce k čl. 10 odst. 1 Úmluvy, kde je v druhé větě z dnešního 

pohledu poněkud anachronicky (byť pouze implicitně) upraven televizní a rozhlasový 

monopol, resp. výslovné umožnění členským státům zavést v těchto oblastech (a v oblasti 

filmu) povolovací režimy. Jak uvádí Molek,
32

 i na tomto ustanovení je patrné, že Úmluva 

je přece jen produktem začátku padesátých let minulého století, kdy se její tvůrci snažili 

zabránit situaci, kdy by provozovatelé televizního či rozhlasového vysílání podávali 

hromadně žaloby pro neudělení licencí s odvoláním na realizaci svobody projevu podle 

citovaného čl. 10. I přes technologický rozvoj, kdy jsou tyto obavy již dávno překonány, 

však toto ustanovení reziduálně v Úmluvě zůstává jako památka na dobu, kdy byl tento 

lidskoprávní dokument přijímán. 

 

1.1.2 Listina základních práv a svobod  

Ačkoliv jsem se na předchozích řádcích způsobu zakotvení svobody projevu 

v českém právním řádu již dotkl, zbývá doplnit ucelenější obraz této právní úpravy. 

Právním předpisem nejvyšší (ústavní) právní síly upravující svobodu projevu je v českém 

ústavním pořádku Listina základních práv a svobod. Systematicky je svoboda projevu 

zařazena hned do jejího druhého oddílu nazvaného „Politická práva“. Její text uvedený 

v čl. 17 Listiny zní: 

„(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 

                                                 
32

 MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-502-3, s. 50. 
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(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo 

jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez 

ohledu na hranice státu. 

(3) Cenzura je nepřípustná. 

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li 

o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. 

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.“ 

Listina tedy stanovuje ve shodě s Úmluvou kromě garance svobody projevu i  

některá její legální omezení.
33

 V této práci se zajímám především o kategorii opatření 

nezbytných v demokratické společnosti pro ochranu práv a svobod druhých, neboť právě 

sem ochrana osobnosti spadá. 

Osobnostní práva mají samozřejmě v Listině také své místo, a to dokonce hned 

v prvním oddíle druhé hlavy Listiny nazvaném „Základní lidská práva a svobody“ v čl. 10 

Listiny, jenž se čte: 

„(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, 

dobrá pověst a chráněno jeho jméno. 

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

a rodinného života. 

(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo zneužíváním údajů o své osobě.“ 

 

1.1.3 České podústavní předpisy 

Svoboda (a omezení) projevu médií je pak specificky realizována na úrovni 

některých podústavních právních předpisů (zákonů); pro oblast vydávání periodického 

tisku to je zák. č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a 

o změně některých další zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
34

 či pro 

                                                 
33

 Byť jejich rozsah i obsah se v dílčích aspektech různí, například Úmluva neobsahuje zmínku o absolutním 

zákazu cenzury, jenž však po československých zkušenostech zákonodárce považoval za nutné výslovně 

vtělit do Listiny. 
34

 Tak například v § 10 odst. 1 tiskového zákona je zakotveno právo na odpověď v případě uveřejnění 

skutkového tvrzení zasahujícího do cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby nebo dobré pověsti 

právnické osoby – to za předpokladu, že jde o tvrzení nepravdivá či zkreslující. Vyloučeny z práva na 
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oblast provozování rozhlasového a televizního vysílání zák. č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Odlišně od svobody projevu v zásadě nevyžadující vydání prováděcího právního 

předpisu
35

 pak právní úprava ochrany osobnosti především v čl. 10 odst. 2 Listiny předvídá 

provedení v „obyčejném“ zákoně (tedy normě nižší právní síly než ústavní zákon). 

Tuto (obecnou) úpravu pak přinesl NOZ a občanský zákoník. 

Starší z těchto předpisů přijatý v polovině šedesátých let minulého století uváděl v 

§ 11, že „[f]yzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 

občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“ 

V § 13 pak byly specifikovány mechanismy pro zjednání nápravy při zásahu do 

osobnostních práv, když se fyzická osoba mohla především domáhat upuštění od 

neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, odstranění následků těchto 

zásahů a přiznání přiměřeného zadostiučinění.
36

 Odborná literatura však poukazuje na 

skutečnost, že práva na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku nebyla koncipována 

jako komplexní, a prvky tohoto práva tak prostupují i dalšími zákonnými normami českého 

právního řádu.
37

 

V NOZ je ochrana osobnosti zakotvena rovněž již v úvodních ustanoveních 

kodexu,
38

 což podtrhuje důležitost této právní úpravy pro demokratický právní stát, jakým 

Česká republika je. § 81 NOZ uvádí: 

                                                                                                                                                    
odpověď jsou naopak hodnotící soudy. K tomu blíže např. ROZEHNAL, Aleš. Mediální zákony. Komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2007. ISBN 978-80-7357-304-1, komentář k § 10. 
35

 K (nutnosti) promítnutí ustanovení ústavního pořádku do podústavních předpisů srov. např. FILIP, Jan. 

Některé otázky vztahu konkretizace a omezení základních práv a svobod v ČR. Časopis pro právní vědu a 

praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 1997, 4/1997, s. 576 a násl. ISSN 1805-2789. Je 

nutné dodat, že svoboda projevu jako taková promítnutí do podústavních právních předpisů sice nevyžaduje, 

nicméně v některých případech je její obsah těmito předpisy precizován, a to především ve vztahu k jejím 

omezením. 
36

 Blíže srov. např. ŠVAŇHAL, Roman. Ochrana osobnosti fyzických osob. Právní rozhledy, 2000, 9/2000, 

s. 385 a násl. ISSN 1210-6410. 
37

 Např. se jedná o zákoník práce, zákon o přestupcích či trestní zákoník, nebo o „tiskové“ předpisy zmíněné 

výše. K tomu blíže např. MATEJKA, Ján in FIALA, Jan, Milan KINDL. Občanský zákoník. Komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-395-9, komentář k § 11, nebo SIGMUNDOVÁ Michaela, 

Ivo TELEC. Přehled některých právních a etických otázek ochrany osobnosti. Soudní rozhledy. Praha: C. H. 

Beck, 2003, 3/2003, s. 73 a násl. ISSN 1211-4405. 
38

 V odborné literatuře se přitom objevují názory, které tuto právní úpravu (na rozdíl od předchozí úpravy 

podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013) považují za 

nedostatečnou, resp. nedostatečně chránící všechny zásahy do osobnostních práv, ke kterým může 

potenciálně dojít. K tomu srov. např. NĚMEC, Ronald. Malé zamyšlení nad ochranou osobnosti dnes a 

v NOZ ve světle tiskového zákona. Bulletin advokacie, 2012, 6/2012, s. 30 a násl. ISSN 1210-6348.  
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„(1) Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je 

povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. 

(2) Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít 

v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní 

povahy.“ 

V § 82 a § 83 jsou pak vymezeny prostředky ochrany osobnosti; podle nich má 

dotčený subjekt právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno, nebo 

aby byl odstraněn jeho následek.
39

 

V následujících ustanoveních (§ 84 a násl.) jsou pak rozvedena ustanovení týkající 

se podoby člověka a jeho soukromí. Podle § 86 tak nikdo nesmí zasáhnout do soukromí 

jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména není možné bez svolení člověka narušit 

jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo o tom pořizovat zvukový nebo 

obrazový záznam a ten využívat či šířit. 

Ochrana osobnosti je přitom podobně jako svoboda projevu tradičně pojímána jako 

součást přirozenoprávního náhledu na člověka, jež má svůj původ v 17. a 18. století; 

v českých zemích nalezla svého uplatnění třeba již ve Obecném zákoníku občanském 

z roku 1811,
40

 podle jehož § 16 věty první má „každý člověk vrozená, již rozumem 

poznatelná práva a nutno jej tudíž považovat za osobu“.
41

 

 

1.2 Konflikt svobody projevu a práva na ochranu osobnosti v médiích 

 Jak jsem naznačil již v úvodu, předkládaná práce je ve znamení konfliktu dvou 

ústavně zaručených práv, a sice práva na svobodu projevu a práva na ochranu osobnosti. Je 

třeba přiznat, že tyto konflikty nejsou v rozhodovací praxí českých soudů zdaleka 

ojedinělé. Naopak – ke střetu těchto dvou práv dochází velmi často, a nezřídka se tak děje 

právě v souvislosti s působením médií, přesněji řečeno v souvislosti s realizací svobody 

projevu médií a v médiích. 

Média informují o záležitostech spojených se správou věcí veřejných, ale i o 

                                                 
39

 K tomu srov. PAVLÍK, Petr in ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I (§ 1 – 645, obecná část). Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-370-8, s. 468 

a násl. 
40

 Obecný zákoník občanský vyhlášený v Rakouském císařství pod č. 946 Sb. z. s. císařským patentem ze 

dne 1. 6. 1811.  
41

 Pro bližší výklad pojetí ochrany osobnosti v právních předpisech srov. PAVLÍK, Petr in ŠVESTKA, Jiří, 

Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol.  Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1 – 645, obecná část). Praha: 

Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-370-8, komentář k § 81. 
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věcech spjatých s životem osobností televize, filmu nebo politiky, či o právnických 

osobách působících v odvětví potravinářství, energetiky nebo mediálních či reklamních 

služeb. Samozřejmě za touto potřebou lze hledat nejenom snahu dostát jejich poslání 

„hlídacího psa demokracie“, ale i zájem na hospodářském prospěchu (na vytvoření zisku) 

za prodej obsahu přitahujícího pozornost veřejnosti. Média tak informují veřejnost o 

korupčních jednáních vrcholných politických představitelů, komentují jejich politické 

kroky, nebo přinášejí zprávy o účesech modelek a aférkách účastníků reality show. Při 

výkonu všech těchto činností pak může dojít (a často dochází) k narušení osobnostních 

práv osob, jichž se předmětné mediální sdělení týká. 

 S tím pak souvisí základní otázka – převáží v této situaci svoboda projevu médií, 

nebo spíše právo na zachování cti, důstojnosti nebo soukromí dotčené osoby? Svoboda 

projevu samozřejmě nemůže být bezbřehá, a to především v situaci, kdy se dotýká (jiných) 

základních práv (jiného). Byť je tedy třeba projev v demokratické společnosti v maximální 

možné míře chránit, stejně tak není možné dopustit excesivní zásahy do soukromí a 

osobnostních práv jiných osob.  

Na příkladu českých právních předpisů tak je možné uvést, že svoboda projevu je 

ústavně chráněným právem zakotveným v Listině, a stejně tak je takovým právem i právo 

na ochranu osobnosti. Žádné z nich přitom nemá garantované přednostní postavení před 

tím druhým. Jedná se o dvě základní práva postavená si na roveň, kdy nelze jedno z nich 

označit za pravidlo a druhé za výjimku z něj – naopak, hovoříme o dvou kolidujících 

souřadných pravidlech, u nichž má soudní praxe za úkol poměřovat, které z nich by mělo 

dostat přednost, tedy má tato práva vážit a vyhodnotit všechny aspekty hovořící pro 

favorizaci práva na ochranu osobnosti (resp. v dikci Úmluvy ochrana soukromí) či 

svobody projevu.
42

  

Kmec
43

 k tomu uvádí, že „[e]xistuje určité pnutí mezi ochranou soukromí a 

svobodou projevu. Zveřejňuje-li někdo informace týkající se soukromí druhé osoby, 

vykonává tím svou svobodu projevu, avšak zároveň jde o zásah do soukromí té druhé 

                                                 
42

 Čerstvě k tomu srov. např. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. 6. 2018, sp. zn. I. ÚS 

4022/17, nebo starší nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. 2. 1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97, nebo 

rozsudek ESLP ve věci Mosley proti Spojenému království ze dne 10. 5. 2011, stížnost č. 48009/08, kde 

ESLP v odst. 111 uvádí, že „[...] je třeba brát ohled na spravedlivou rovnováhu, která musí být dosažena 

mezi protichůdnými právy a zájmy, které vyplývají z čl. 8 a čl. 10, [...] kter[é] v zásadě mají stejnou 

hodnotu“. 
43

 KMEC, Jiří in KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL, Michal BOBEK. Evropská úmluva o 

lidských právech. Komentář. Velké komentáře. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-0-7400-365-3, 

bod 68 komentáře k čl. 8 Úmluvy. 
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osoby“. Základní tezí přitom je, že pokud je poskytnuta jednomu z těchto práv legitimní 

ochrana, nemůže se zároveň jednat o porušení onoho práva druhého.
44

 

Jak jsem naznačil v předchozí podkapitole, omezení svobody projevu je možné,
45

 

ovšem pouze za předpokladu kumulativního splnění tří základních podmínek – omezení 

musí být stanoveno zákonem, musí sledovat legitimní cíl, a musí být v demokratické 

společnosti nezbytné. A jedním z legitimních cílů omezení nezbytného v demokratické 

společnosti může být právě ochrana osobnosti jiného. 

Protože jsou to soudy, kdo právo vykládá a tím uvádí v život, v následující 

podkapitole se zabývám právě rolí soudů při vážení jednotlivých základních práv. 

  

1.3 Role (judikatury) soudů při aplikaci ústavně zaručených práv 

 Role rozhodovací praxe soudů jednotlivých států, popřípadě nadnárodních soudů, 

jakým je v této oblasti zejména Evropský soud pro lidská práva, je pro výklad a aplikaci 

základních práv zcela stěžejní. Právě judikatura totiž strohá ustanovení právních předpisů 

aplikuje na konkrétní skutkové okolnosti – soud je tím orgánem, který má na základě 

principu dělby moci pravomoc právo vykládat.
46

  

 Nezřídka se stává, že v mediálním prostředí zazní výrok, který dotčená osoba 

vnímá jako porušení jejích osobnostních práv. Není-li spor vypořádán mimosoudní cestou 

a je podána žaloba, zpravidla se v ní dotčená osoba domáhá konstatování, že došlo 

k zásahu do jejích ústavně zaručených práv na ochranu osobnosti. Naproti tomu druhá 

strana (může se jednat o novináře, politického oponenta, nebo jinou osobu, která 

v některém médiu sporný výrok pronesla) argumentuje ústavně zaručeným právem na 

svobodu projevu. Obecné soudy následně poměřují v kontextu skutkových okolností, 

kterému z těchto práv dát přednost. Strana, jež není úspěšná v dovolacím řízení před 

Nejvyšším soudem České republiky, pak podává ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. 

Domáhá se přitom buďto ochrany svobody projevu (to tehdy, pokud zvítězila ochrana 

                                                 
44

 Tamtéž, bod 67. 
45

 Podle čl. 10 odst. 2 Úmluvy, ale legitimní omezení svobody projevu obsahuje i čl. 17 Listiny základních 

práv a svobod, popřípadě obdobné předpisy ústavní síly jiných států. 
46

 Srov. k tomu čl. 81, čl. 90 a čl. 95 odst. 1 Ústavy, popřípadě GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. 

aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1, s. 132 a 142. Pro účely této práce 

nepovažuji za nezbytné rozlišovat mezi procesní a kompetenční závazností, jak je rozvádí Gerloch; těžištěm 

jsou zde právě rozhodnutí vydaná Nejvyšším soudem České republiky, Ústavním soudem České republiky, 

popřípadě mezinárodním soudem rozhodujícím podle mezinárodní úmluvy. Pro úplnost je však třeba dodat, 

že právo vykládají např. i správní úřady či jiné orgány, nicméně výklad práva podaný soudem je pro účely 

této práce klíčový. 
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osobnosti), nebo ochrany osobnosti (pokud daly obecné soudy přednost svobodě projevu). 

 V případě, že některá ze stran následně není spokojena s výsledkem řízení před 

Ústavním soudem, má k dispozici ještě jeden „opravný prostředek“, jímž je stížnost pro 

porušení Úmluvy podaná k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. A je to 

právě tento soud, který napříč členskými státy Úmluvy položil základy soudního 

rozhodování, které se následně promítá i do judikatury soudů národních, v českém 

prostředí specificky do judikatury soudů obecných,
47

 a následně do judikatury Ústavního 

soudu České republiky. 

 

1.3.1 Role Ústavního soudu při aplikaci základních práv 

Začnu nejprve u českého Ústavního soudu. Ačkoliv Ústavní soud České republiky 

v takřka každém ze svých rozhodnutí setrvale připomíná, že je soudním orgánem ochrany 

ústavnosti
48

 a není tak povolán k tomu, aby byl vlastně jen další odvolací instancí a 

hodnotil, zda obecné soudy v předchozím řízení správně aplikovaly podústavní právo, 

v případě sporů o kolidující práva na ochranu osobnosti a svobody projevu činí pravidelně 

výjimky.  

Tomu se nelze divit, neboť v těchto případech Ústavní soud vlastně musí zopakovat 

dokazování, tak aby mohl relevantně zhodnotit, zda jednomu právu nebyla nedůvodně 

dána přednost před tím druhým – protože právo na ochranu osobnosti podle čl. 10 Listiny a 

svoboda projevu podle čl. 17 Listiny nejsou ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, obecné 

soudy musí vážit, kterému z nich dají v každém jednotlivém případě přednost. Nic na tom 

nemění ani skutečnost, že právo na ochranu osobnosti je systematicky řazeno již v prvním 

oddíle druhé hlavy Listiny, kdežto svoboda projevu „až“ v oddíle druhém. 

S vážením obou ústavně zaručených práv souvisí i doktrína „prozařování“ 

ústavního práva do práva „obyčejného“ (podústavního, tedy zákonů a podzákonných 

předpisů). Tato teze spočívá v tom, že stejně jako Ústavní soud přebírá ve specifických 

případech vlastně roli soudu „třetí instance“ a přezkoumává skutkové okolnosti a právní 

                                                 
47

 Kam řadíme okresní, popřípadě obvodní soudy a Městský soud v Brně, krajské soudy a Městský soud 

v Praze, vrchní soudy a Nejvyšší soud České republiky. 
48

 To ostatně plyne i z čl. 83 Ústavy; Ústavní soud stojí mimo soustavu obecných soudů, což mimo jiné 

odráží i systematické zařazení Ústavního soudu do čl. 83 – 89 Ústavy, ještě před články 90 – 96 týkající se 

obecných soudů. Ústavní soud tak není řazen do soustavy obecných soudů, protože jeho poslání je oproti 

ostatním soudům zcela unikátní. 
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hodnocení obecných soudů, tak i obecné soudy jsou jakýmisi „malými ústavními soudy“
49

 

a mají na podústavní předpisy pohlížet optikou jejich souladnosti s ústavním pořádkem 

(tedy především základními právy zaručenými Listinou a Úmluvou), tak aby naplnily svou 

roli ochránce práv zaručenou čl. 90 Ústavy. 

Ústavní soud ve své judikatuře zdůrazňuje „povinnost [...] orgánů veřejné moci 

interpretovat a aplikovat právo pohledem ochrany základních práv a svobod [...], z čehož 

vyplývá pro obecné soudy povinnost interpretovat jednotlivá ustanovení podústavního 

práva z pohledu účelu a smyslu ochrany ústavně zaručených práv a svobod“.
50

 

Důvod je zde vcelku jasný – pokud by soudy nezohlednily případ optikou 

základních práv, mohla by strana, jež ve sporu nakonec před obecnými soudy neuspěje, 

podat k Ústavnímu soudu ústavní stížnost, kterou by se domáhala nápravy protiprávního 

(zde dokonce protiústavního) stavu. A Ústavní soud by s velkou pravděpodobností musel 

dát ústavní stížnosti zapravdu, protože postupem obecných soudů by došlo k porušení 

příslušného základního práva či svobody. 

„Prozařování“ tedy znamená, že obecné soudy by již při svém rozhodování o 

aplikaci práva na podústavní úrovni měly brát v úvahu normy práva ústavního, a jednoduše 

řečeno tedy zákony vykládat již s přihlédnutím k předchozí judikatuře Ústavního soudu a 

s respektem k tomu, že ústavně zaručeným právům jsou dle Ústavy povolány poskytovat 

ochranu. 

S „prozařováním“ pak velmi úzce souvisí již ryze praktická otázka nepřímého 

horizontálního působení (účinku) základních lidských práv, jejíž přiblížení je pro další 

východiska této práce zcela klíčové.  

Jak uvádí Bobek,
51

 český Ústavní soud prostřednictvím teorie „prozařování“ dospěl 

k závěru, že základní lidská práva garantovaná Ústavou a Listinou by se měla uplatnit již 

na úrovni obyčejného práva. Spor před obecnými soudy totiž probíhá právě na úrovni 

práva „obyčejného“, nikoli ústavního. Jednotlivci přitom nemají nárok na to, aby byla 

jejich základní (ústavně zaručená) práva dodržována, ve vztahu ke druhému účastníku 

                                                 
49

 Obdobně BOBEK, Michal. Helena, kontakt na mafiány a nové obrysy svobody slova v judikatuře 

Ústavního soudu. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2005, 10/2005, s. 357. ISSN 1211-4405, který hovoří 

o tom, že Ústavní soud proměňuje obecné soudy „ve své vlastní miniatury“. 
50

 Tato citace je převzata z nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2051/14, 

nicméně tyto teze zmiňuje Ústavní soud konstantně, srov. k tomu např. i nález Ústavního soudu České 

republiky ze dne 14. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 185/04, nebo ze dne 24. 9. 1998, sp. zn. III. ÚS 139/98, nebo i 

pozdější nález Ústavního soudu České republiky ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. II. ÚS 2296/14. 
51

 BOBEK, Michal. Helena, kontakt na mafiány a nové obrysy svobody slova v judikatuře Ústavního soudu. 

Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2005, 10/2005, s. 357. ISSN 1211-4405. 
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sporu – mají jej toliko vůči státu, protože ten je garantem jejich ochrany. Soudy nicméně 

již v této fázi soudního sporu mají na tato základní práva brát ohled (resp. mají je brát 

náležitě v potaz), protože bez ohledu na to, zda účastníci sporu ústavněprávní rozměr věci 

namítají, by v případě nereflektování základních práv účastníků soudy čelily nebezpečí, že 

by jejich rozhodnutí bylo zrušeno z důvodu porušení některého ze základních práv (byť by 

k tomu došlo až později, ve fázi řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem, neboť 

teprve zde by mohl jeden z účastníků namítat, že mu stát upřel jeho základní práva tím, že 

jej v předchozím soudním řízení neuchránil před zásahem do nich). 

Tímto způsobem tedy dojde (slovy Bobka
52

) k „prozáření“ ústavního práva až do 

občanského zákoníku, který v rovině „obyčejného“ práva upravuje právo na ochranu 

osobnosti. V kontextu „prozařování“ pak jsou obecné soudy zároveň povinny spor 

rozhodovat, tak aby jednomu nebo druhému základnímu právu nebyla dána nedůvodně 

přednost, a to bez ohledu na to, jestli ústavněprávní rovinu sporu již v řízení před 

obecnými soudy jedna nebo druhá strana namítá. 

 

1.3.2 Evropský soud pro lidská práva 

Tím se plynule dostáváme do situace, kdy by jedna nebo druhá strana nebyla 

spokojena ani s právním posouzením Ústavního soudu – pak by se mohla obrátit se 

stížností k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku. V případě ESLP coby 

soudního orgánu vykládajícího Úmluvu je situace specifická; určení závaznosti judikatury 

ESLP je v kompetenci jednotlivých členských států. Rozhodnutí ESLP jsou však zpravidla 

v členských státech respektována a v judikatuře vnitrostátních soudů náležitě 

reflektována.
53

 Soudy pak v odůvodnění svého rozsudku mohou uvést, z jakého důvodu 

s rozhodnutím ESLP nesouhlasily (a rozhodly tedy případně odlišně od právního názoru 

Evropského soudu pro lidská práva), avšak nemohou judikaturu ESLP ignorovat.
54

 

Pro Českou republiku plyne závaznost judikatury ESLP z čl. 10 a čl. 10a Ústavy; 

judikatura ESLP zde vlastně působí jako výklad mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal 

Parlament souhlas, a kterou je Česká republika vázaná.
55

  

                                                 
52

 Tamtéž. 
53

 BOBEK, Michal. Několik poznámek k práci s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Soudní 

rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2006, 5/2006, s. 161. ISSN 1211-4405. Tento článek však byl vydán ještě před 

podpisem tzv. Lisabonské smlouvy; nyní již můžeme závaznost judikatury ESLP dovodit přece jen snáze. 
54

 Tamtéž. 
55

 Tamtéž. 
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Ústavní soud České republiky pak judikaturu ESLP často používá pro podporu své 

argumentace, přičemž její základ odvozuje především z českých ústavních předpisů, tedy 

konkrétně Listiny. 

Obecně je možné zmínit, že Evropský soud pro lidská práva díky rozmanitosti a 

početnosti případů, s jejichž řešením se napříč celou Evropou potýká, vytvořil v průběhu 

desetiletí rozsáhlou praxi výkladu čl. 10 Úmluvy, a právě díky němu máme k dispozici 

širokou škálu případů s často jemnými odchylkami ve skutkových okolnostech, jakož i 

v právním posouzení. Je to do velké míry dáno tím, že vlivem rozdílnosti kultur (i těch 

právních) v jednotlivých evropských státech ESLP často přihlíží právě k regionálním 

zvláštnostem, díky kterým také často není příslušný rozsudek plně přenositelný do právní 

kultury jiné (týká se to třeba Spojeného království
56

).  

Přesto však ESLP poskytuje národním soudům četné množství rozvětvené 

judikatury, ze které mohou při své rozhodovací praxi čerpat.
57

 Na konkrétní východiska 

judikatury štrasburského soudu se blíže zaměřuji v následující podkapitole 1.4; 

v podkapitole 1.5 pak představuji, jak argumentačně inspirovala rozhodnutí ESLP český 

Ústavní soud při řešení ryze českých případů střetu (mediální) svobody projevu a 

osobnostních práv. 

 

1.4 Základní kritéria při poměřování kolize svobody projevu a ochrany 

osobnosti – tříbodový, šestibodový a desetibodový test, a také další „testy“ 

 Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu České 

                                                 
56

 K tomu je možné poukázat jak na rozsáhlou judikaturu ESLP zabývající se (v našem právním i kulturním 

prostředí poněkud obtížně uchopitelným) postihem za rouhání, ale také na otázku ochrany morálky, která 

měla být ohrožena třeba vydáním knížky The Litte Red Schoolbook určené dětem od 12 let, jež pojednávala 

mimo jiné o způsobech asertivní komunikace a základech sexuální výchovy. Ve Spojeném království byla 

zakázána proto, že mimo jiné uváděla, „Třeba kouříš trávu nebo spíš se svým přítelem nebo přítelkyní – a 

neříkáš to svým rodičům a učitelům, buď proto, že jim to říct nechceš, nebo si to prostě chceš nechat jako 

tajemství. Nestyď se za to, že děláš věci, které vážně chceš a o kterých si myslíš, že jsou správné, jen proto, že 

by tvoji rodiče nebo učitelé nesouhlasili.“ ESLP zákaz prodeje publikace aproboval s poukazem na to, že 

ochrana morálky je legitimním cílem omezení svobody projevu. Jde o rozsudek ESLP ve věci Handyside 

proti Spojenému království ze dne 7. 12. 1976, stížnost č. 54973/72, a citace z Malé červené školní knížky 

byla převzata z publikace MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-

7478-502-3, s. 69. 
57

 Kromě toho je možné pro úplnost poukázat na názor, že ESLP zároveň poskytuje „celoevropský“ nadhled 

oproštěný od emocionálního národního zabarvení postrádajícího v některých případech nestrannost. K tomu 

srov. ČERNÝ, Petr. Je svoboda projevu opravdu pro všechny? Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2009, 

5/2009, s. 176 a násl. ISSN 1210-6410. 



 21 

republiky
58

 byla v rámci „objektivizace“ či „harmonizace“ řešení značně rozličných 

případů abstrahována určitá obecnější hlediska poměřování relevance argumentů pro 

ochranu osobnosti i svobody projevu. Z nich je možné v poměrně početné množině typově 

podobných případů vyjít, což soudy v mnohých případech činí. Samozřejmě však platí, že 

záleží na okolnostech konkrétního případu, neboť ani obecná kritéria a jejich aplikace 

nemohou postihnout všechna specifika skutkových okolností každé jednotlivé věci, jež je 

ze své podstaty unikátní, neopakovatelnou situací.  

Přesto však pro zobecnění vznikly „testy“, kterými je možné střet svobody projevu 

s dalším základním právem poměřovat, a aplikací na konkrétní případ dojít k závěru, 

kterému z práv je možné dát přednost. „Testy“ nejsou nicméně nijak dogmatické, a soudy 

jsou naopak povzbuzovány k tomu, aby do svého zkoumání zahrnuly i specifická kritéria 

důležitá pro konkrétní případy.  

 

1.4.1 Tříbodový test stanovený Úmluvou 

 Primární podmínky omezení svobody projevu obsahuje samotná Úmluva ve svém 

čl. 10 odst. 2. Podle tohoto ustanovení je omezení svobody projevu přípustné při splnění 

těchto tří kumulativních podmínek: 

1) Omezení je stanoveno zákonem; 

2) Omezení sleduje legitimní cíl, kterým může být zájem na ochraně národní 

bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení 

nepokojům a zločinnosti, ochraně zdraví nebo morálky, ochraně pověsti nebo 

práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a 

nestrannosti soudní moci; 

3) Omezení musí být nezbytné v demokratické společnosti. 

Tato kritéria (podmínky pro legitimní omezení práva) pak v zásadě (pouze poněkud 

úžeji) přebírá i Listina v čl. 17 odst. 4.  

První podmínka odkazuje k tomu, aby bylo omezení stanoveno právní normou 

příslušného státu, která je dostatečně jasná, předvídatelná a přístupná.
59

  

Druhá podmínka podle mého názoru prezentuje spíše obecnější množinu možných 

                                                 
58

 Ve vztahu k Ústavnímu soudu k tomu např. i ČERNÝ, Petr. Je svoboda projevu opravdu pro všechny? 

Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2009, 5/2009, s. 176 a násl. ISSN 1210-6410. 
59

 BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-

42-4, s. 35, cituje na tomto místě rozsudek ESLP ve věci Sunday Times proti Spojenému království ze dne 26. 

4. 1979, stížnost č. 6538/74, kde ESLP kritérium „stanovení právní normou“ rozvedl. 
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legitimních cílů, o čemž svědčí samotná textace příslušného ustanovení, které je 

formulováno velmi široce a umožňuje aplikaci na široké spektrum případů.  

Třetí podmínka „nezbytnosti omezení v demokratické společnosti“ je však ještě 

vágnější, a právě zde nastupuje úloha ESLP při vážení jednotlivých kolidujících práv a 

svobod. S odkazem na vyčerpávající výklad podaný Bartoněm
60

 na tomto místě uvedu, že 

předmětný pojem ESLP vykládá v kontextu rozsudku Vajnai proti Maďarsku
61

 jako 

existenci naléhavé společenské potřeby s tím, že musí zároveň jít o omezující opatření 

přiměřené sledovanému cíli. Přiměřenost pak je možné dovodit tam, kde žádoucího cíle 

nebylo možné dosáhnout jiným (mírnějším) způsobem, ideálně bez provedení příslušného 

zásahu. Neposuzuje se přitom vhodnost provedeného zásahu, ale toliko jeho nezbytnost. 

Nebude-li nezbytnost prokázána, nerozhoduje naopak společenská žádanost nebo 

ospravedlnitelnost daného zásahu. Záleží přitom do velké míry na právních řádech či 

kulturních a jiných hodnotách příslušných států, které se rozhodnou chránit, a jakým 

způsobem toho dosáhnou. 

Kosař
62

 hovoří o pětistupňovém testu namísto testu tříbodového (či třístupňového). 

Kromě výše uvedených kritérií sem zahrnuje i přezkum dvou bodů stojících vlastně na 

počátku zkoumání případného porušení Úmluvy – prvním bodem je podle něj určování, 

zda projednávaný případ spadá pod rozsah namítaného článku Úmluvy (tedy zda se na něj 

vůbec kompetenční přezkum ESLP vztahuje), a zda šlo o zásah do lidských práv 

stěžovatele. Teprve pokud jsou tyto „předběžné podmínky“ splněny, nastupuje tříbodový 

test, který jsem zmínil výše. Tuto okolnost však zmiňuji pouze pro úplnost, neboť 

Kosařem zmíněné podmínky považuji v kontextu posuzování kolize obou základních práv 

spíše za nezbytný vstupní předpoklad, než za skutečnou podmínku pro posuzování kolize 

práv zaručených Úmluvou. 

 

1.4.2 Šestibodový test podle Evropského soudu pro lidská práva 

 Jiný přístup zvolil ESLP,
63

 když v případu Axel Springer AG proti Německu
64

 

                                                 
60

 BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-

42-4, s. 36 a násl. 
61

 Rozsudek ESLP ve věci Vajnai proti Maďarsku ze dne 8. 7. 2008, stížnost č. 33629/06. 
62

 KOSAŘ, David in KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL, Michal BOBEK. Evropská úmluva o 

lidských právech. Komentář. Velké komentáře. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-0-7400-365-3, 

komentář k čl. 10 Úmluvy, bod 10 a násl. 
63

 Jak upozorňuje David Kosař v publikaci KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL, Michal 

BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. Velké komentáře. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
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konstruoval šestibodový test posuzující případy kolize mezi právem na ochranu osobnosti 

a svobodou projevu. Ve věci šlo o situaci, kdy ze strany deníku Bild došlo k uveřejnění 

několika článků o známém seriálovém herci, který měl být zadržen a odsouzen z důvodu 

držby omamných látek. K článku byly rovněž přiloženy fotografie vyobrazující tohoto 

herce. Německé soudy zakázaly další publikaci uveřejněných článků, ESLP však dal 

přednost svobodě projevu média podle čl. 10 Úmluvy. 

ESLP při posuzování, zda měla dostat přednost ochrana osobnosti difamovaného, 

nebo svoboda projevu (bulvárního deníku), stanovil následující kritéria: 

1) Zda se jedná o příspěvek k debatě sledující veřejný zájem; 

2) Jak známá je dotčená osoba a co je předmětem reportáže; 

3) Předchozí jednání dotčené osoby; 

4) Způsob získání informace a její pravdivost; 

5) Obsah, forma a důsledky zveřejnění; 

6) Přísnost uložené sankce.
65

 

Tato kritéria (byť v modifikované formě) pak uplatnil i v dalších případech, 

například v rozsudku ve věci Von Hannover (č. 2).
66

 Zde se jednalo o uveřejnění fotografií 

členů knížecí rodiny doprovázejících na dovolené či na veřejné akci knížete, s informací o 

jeho podlomeném zdraví, přičemž však fotografie často ani neilustrovaly text samotného 

článku.
67

 

Přestože každý z případů řešených ESLP i vnitrostátními soudy je svou podstatou 

unikátní, poskytl ESLP cenná výchozí kritéria pro univerzální posuzování celé množiny 

případů vztahujících se přinejmenším k podobným skutkovým okolnostem. 

 

                                                                                                                                                    
2012. ISBN 978-0-7400-365-3, komentář k čl. 10 Úmluvy, bod 155 a násl., ESLP do své judikatury 

desetibodový test Benátské komise nepřevzal (na rozdíl od českého Ústavního soudu) a vytvořil vlastní 

podobu „testu“. 
64

 Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Axel Springer AG proti Německu ze dne 7. 2. 2012, stížnost č. 

39954/08. 
65

 Převzato z KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL, Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských 

právech. Komentář. Velké komentáře. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-0-7400-365-3, 

komentář k čl. 10 Úmluvy, bod 155 a násl. 
66

 Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Von Hannover proti Německu z (téhož) dne 7. 2. 2012, stížnost č. 

40660/08. 
67

 Nejednalo se přitom o první případ tohoto typu, který soudy v souvislosti s princeznou von Hannover 

řešily. V podrobnostech k tomu srov. např. HERCEG, Jiří. Případ Caroline von Hannover – zveřejnění 

fotografií ze soukromí prominentů. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2004, 23/2004, s. 877 a násl. ISSN 

1210-6410. 
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1.4.3 Desetibodový test dle stanoviska amica curiae Benátské komise 

 Obecné principy postupně vzešlé z judikatury ESLP byly „destilovány“ i na jiné 

než judikatorní úrovni. Tak amicus curiae Benátské komise
68

 sestavil na základě žádosti 

podané gruzínským ústavním soudem výkladové stanovisko ze dne 17. 3. 2004 týkající se 

specificky poměřování svobody projevu a ochrany osobnosti; zaměřil se přitom na 

skutková tvrzení. Ve stanovisku navrhl desetibodový test, v němž národní soudy mohou 

podrobit zkoumání ústavní legitimity tvrzení faktů s difamačním potenciálem: 

 1) Závažnost obvinění [pozn. kterým byla realizována tvrzená svoboda projevu a 

zároveň došlo k zásahu do osobnostních práv osoby či skupiny osob]. Čím závažnější 

tvrzení je, tím více byla veřejnost dezinformována a difamovaná osoba poškozena, pokud 

tvrzení není pravdivé. 

 2) Povaha informace a uvážení, do jaké míry je předmětný problém [pozn. tím jsou 

zřejmě míněny skutkové okolnosti, resp. kontext projevu] záležitostí veřejného zájmu.  

 3) Zdroj informace. Někteří šiřitelé informace nemají přímou znalost o události. 

Někteří mají vlastní důvody rozmělnit informaci nebo jsou placeni za své příběhy. 

 4) Vynaložené úsilí a konkrétní kroky k ověření pravdivosti informace. 

 5) Status informace. Obvinění již může být předmětem vyšetřování, které vyžaduje 

ohledy. 

 6) Naléhavost záležitosti. Zprávy jsou často komoditou podléhající rychlé zkáze. 

 7) Zda byl vyžádán komentář od dotčené osoby. Ten může mít informace, kterými 

jiní nedisponují nebo které nesdělili. Oslovení dotčené osoby nemusí být vždy nutné. 

 8) Zda médii šířené sdělení obsahovalo podstatu události viděné očima dotčené 

osoby. 

 9) Tón sdělení šířeného médii. Původce mediálně šířené informace může iniciovat 

diskusi nebo vyšetřování. Nemusí prezentovat obvinění jako sdělování faktu. 

 10) Okolnosti zveřejnění včetně jeho načasování.
69

 

Byť v tomto případě stanovisko formulovalo obecnější kritéria pouze ve vztahu ke 

skutkovým tvrzením (a nikoli i k hodnotícím soudům, což však je častý případ realizace 

„mediální“ svobody projevu), poskytuje pravděpodobně nejkomplexnější přehled 

                                                 
68

 Stanovisko amicus curiae Benátské komise ze dne 17. 3. 2004, No 289/2004, CDL-AD(2004)011. Do 

českého právního prostředí bylo toto výkladové stanovisko „vtaženo“ v nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 

11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03, a zopakováno v nálezu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09, odst. 30. 
69

 Převzato s úpravami z výše citovaného stanoviska a nálezu Ústavního soudu. 
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zobecnění kritérií aplikovatelných na konkrétní (unikátní) případy. 

 

1.4.4 Další „testy“ dovozené odbornou veřejností 

 Kromě výše popsaných tří-, šesti- a desetibodových testů následně odborná 

literatura představila ještě další modely náhledu na zobecňující kritéria posuzování kolize 

mezi svobodou projevu a ochranou osobnosti. Tak Kosař
70

 nabízí v nejobecnější rovině 

potřebu hodnotit tři skupiny faktorů: 

1) Zda se jedná o skutková tvrzení, nebo hodnotící soudy; 

2) Kdo projev pronesl, co je jeho obsahem a kde byl pronesen; 

3) Povahu a přísnost uložené sankce (a tím i „přiměřenost“ tohoto zásahu). 

Platí přitom (což Kosař výslovně neuvádí, nicméně z judikatury ESLP a Ústavního 

soudu je možné tyto závěry učinit, jak jsem přiblížil i výše), že větší míra ochrany (bez 

nutnosti prokazovat další související skutečnosti) je poskytována hodnotícím soudům než 

skutkovým tvrzením, (v nejobecnější rovině) novinářům a médiím než jiným osobám, 

projevům hodnotnějším (přispívajícím k veřejné diskuzi o věcech obecného zájmu) než 

méně hodnotným (především projevům vulgárním, nevěcným, samoúčelným), a vyšší míru 

přísnějšího přezkumu bude vyžadovat uložení trestněprávní sankce za uskutečnění projevu, 

než kdyby se jednalo o uložení „pouhého“ uveřejnění omluvy nebo pokuty za přestupek.  

Bartoň
71

 pak z judikatury českého Ústavního soudu (která však v mnohých 

ohledech vychází rovněž z „testů“ zmíněných výše) odvozuje hned jedenáct možných 

kritérií, respektive zobecnění dosavadních přístupů k poměřování dvou kolidujících práv: 

1) Rozlišování veřejně známých a veřejně činných osob na straně jedné a osob 

„soukromých“ na straně druhé, přičemž veřejně činným osobám je garantována 

nižší míra ochrany jejich osobnosti či soukromí
72

 (právě proto, že jejich činnost 

musí být pod drobnohledem veřejné kontroly); 

2) Zohlednění statusu samotné informace – vyšší míra ochrany je poskytována 

informacím, které se týkají záležitostí veřejného zájmu, u nichž je zájem na 

                                                 
70

 KOSAŘ, David in KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL, Michal BOBEK. Evropská úmluva o 

lidských právech. Komentář. Velké komentáře. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-0-7400-365-3, 

komentář k čl. 10 Úmluvy, bod 155. 
71

 BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-

42-4, s. 356 a násl. Citovaná kritéria byla obohacena o některé poznámky autora práce sloužící pro jejich 

lepší uchopení. 
72

 Bartoň zde připomíná v odborné literatuře často odkazovaný nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 

367/03 pracovně nazývaný Rejžek versus Vondráčková – o tom pojednám v podrobnostech ve třetí kapitole. 
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tom, aby o nich veřejnost měla povědomí (čímž je ostatně tato kategorie 

svázána s tou předchozí); zde se presumuje,
73

 že projevy týkající se těchto 

záležitostí a veřejně činných osob jsou ústavně konformní; 

3) Rozlišování statusu autora projevu. Pokud předseda vlády útočí na novináře,
74

 

je jeho projev způsobilý vyvolat citelnější efekt, než když novinář kritizuje 

předsedu vlády (předseda vlády by měl přirozeně požívat z titulu své funkce 

vyšší míry vážnosti projevující se přinejmenším v tom, že jeho slova veřejnost 

vnímá jako podložená, odůvodněná a tedy pravdivá); 

4) Zohledňování specifik denního tisku, od něhož nemůže být vyžadována 

absolutní přesnost; toleruje se tedy určitá míra novinářské zkratky a 

zjednodušování, tak aby téma bylo srozumitelné nejširším čtenářským vrstvám; 

5) Rozlišování mezi skutkovými tvrzeními a hodnotícími soudy,
75

 přičemž 

hodnotícím soudům má být poskytnuta vyšší míra ochrany (resp. jsou 

favorizovány proto, že není třeba pro ně snášet důkaz pravdivosti), pokud 

nejsou excesivní z hlediska jejich obsahu či formy; 

6) Presumpce ústavnosti kritických názorů (hodnotících soudů) při kolizi mezi 

svobodou projevu a ochranou osobnosti – ústavní ochrana kritiky se však zde 

vztahuje právě ke kolizi mezi těmito dvěma právy, ale nikoli již k projevům 

extremistickým, nenávistným a jim podobným;
76

 

7) Potřeba věcného základu kritiky opět souvisí s tím, že i hodnotící soudy je 

třeba chránit pouze do té míry, do jaké mají racionální základ a nevybočují z 

„férové“ diskuze vedené v demokratické společnosti a nejde tedy o projevy 

zcela excesivní. Nejsou tedy chráněny projevy, které zcela postrádají věcnost a 

byly činěny pouze s úmyslem urazit nebo ponížit;
77

 

8) Zohlednění formy kritiky – je třeba udržovat racionální poměr mezi cílem 

kritiky a zvolenou formou;
78

 

                                                 
73

 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 
74

 Tamtéž – jednalo se o kritiku Miloše Zemana pronesenou na adresu novináře Breziny. O tomto nálezu 

pojednávám v podrobnostech i v následujícím textu práce. 
75

 V případech ad 4) a 5) Bartoň odkazuje na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 156/99, o němž rovněž 

pojednávám níže. 
76

 Blíže k tomu i předchozí bod ad 5), který s bodem 6) velmi těsně souvisí. 
77

 Např. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05. 
78

 I zde kritérium souvisí s předchozími body a ústavněprávní ochrana nebude poskytována projevům 

apriorně vulgárním – mimo jiné i na tuto otázku se zaměřuji ve čtvrté kapitole práce věnované dílčím 

případovým studiím. K formě judikoval Ústavní soud například v nálezu ze dne 10. 7. 1997, III. ÚS 359/96. 
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9) Zohlednění motivace autora výroku – touha poškodit, urazit nebo zesměšnit, 

nikoli legitimně kritizovat, nebude požívat náležité ochrany;
79

 

10) Vztah autora výroku k aspektu pravdivosti informace a snaha dobrat se pravdy, 

kde se zohledňuje možnost a schopnost autora výroku ověřit si pravdivost 

výroku či snaha dát prostor k vyjádření druhé straně. Zvláště v mediálním 

prostředí je toto kritérium velmi zásadní, třeba ve vztahu k bulvárním 

médiím;
80

 

11) Existence civilní odpovědnosti vydavatele za zveřejněná sdělení i v případě, že 

výrok je citací sdělení třetí osoby.
81

 

Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, možné přístupy k posuzování kolize mezi 

ochranou osobnosti a svobodou projevu se do značné míry různí. Obecná kritéria 

představená výše však je možné použít pro relativně široké spektrum případů, jež mohou 

nastat. Na dva takové (byť hypotetické) případy některé z výše uvedených testů pro 

názornost aplikuji v kapitole čtvrté. 

 

                                                 
79

 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 453/03. 
80

 V této souvislosti je kromě Bartoněm zmiňovaného nálezu citovaného v předchozí poznámce pod čarou 

možné zmínit i aktuální nález Ústavního soudu, který dal přednost osobnostním právům Michala Viewegha 

před nepodloženými (neprokázanými) tvrzeními uveřejněnými bulvárním periodikem, srov. k tomu srov. 

nález Ústavního soudu České republiky ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09, a v podrobnostech MOLEK, 

Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-502-3, s. 187. 
81

 Nebylo-li by tohoto kritéria, vydavatel by mohl jiné snadno napadat způsobem jinak ústavně 

nekonformním pouze tím, že by prezentoval svůj výrok jako citaci jiné osoby. Stejně tak by bylo možné 

obhajovat i názory jinak trestněprávně postižitelné, jako třeba popírání holocaustu. Aby věc nebyla tak 

jednoduchá, nabídnu oponentní názor ESLP prezentovaný v rozsudku Jersild proti Dánsku ze dne 23. 9. 

1994, stížnost č. 15890/89, podle kterého bylo ospravedlnitelné, aby dánští novináři poskytli v televizní 

reportáži o extremistických skupinách prostor k vyjádření jejich představitelům, kteří jej využili k otevřeně 

rasistickým promluvám. 
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2 Svoboda projevu (v) médií(ch) v judikatuře Evropského 

soudu pro lidská práva – principy  

 Tato kapitola přibližuje některá zásadní rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva, která vydal v souvislosti s realizací svobody projevu, a to se zvláštní pozorností 

věnovanou případům, kdy došlo ke střetu svobody projevu s právem na ochranu osobnosti. 

Zaměřuji se přitom především na ta rozhodnutí, která obsahovala „mediální“ rozměr,
82

 a 

na nich demonstruji principy, na nichž je svoboda projevu vystavěna. 

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva za desítky let účinnosti EÚLP prošla 

několika fázemi argumentačního vývoje; ten však v zásadě vždy souvisel s tím, na kterém 

konkrétním případu mohl ESLP výklad příslušných ustanovení Úmluvy aplikovat. 

 

2.1 Nežádoucí chilling effect při omezování svobody projevu 

 Ve své rozhodovací praxi ESLP setrvale připomíná,
83

 že při rozhodování o 

omezení svobody projevu (především ze strany veřejné moci) je třeba dbát na to, aby 

nepřiměřenými zásahy (třeba ukládáním pokut)
84

 nebyla omezována debata o otázkách 

veřejného zájmu, například tím, že by novinář či médium byli za informování o tématech 

souvisejících s ochranou veřejného zájmu (byť i třeba kontroverzních) sankcionováni, což 

by nevyhnutelně mohlo vést k autocenzuře a obavám z možných postihů a tím i značnému 

„ochlazení“ zájmu na účasti na veřejné debatě a na jejím podněcování. To se stalo 

například ve věci Damman proti Švýcarsku.
85

 

 Podobné závěry ESLP učinil ve věci Bladet Tromsø a Stensaas proti Norsku,
86

 kde 

uložil soudům pečlivě přezkoumávat ty zásahy, kde „omezení či sankce ukládané 

národními orgány jsou způsobilé odradit tisk z účasti na debatě týkající se záležitostí 
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legitimního veřejného zájmu“.
87

 

 Především investigativní novináři mají v tomto ohledu velmi důležitou roli, neboť 

jejich přičiněním může docházet k odhalování nekalých či „jen“ nestandardních praktik při 

správě veřejných záležitostí, o nichž by měla být veřejnost informována, a jejich 

prostřednictvím mohou být otevírána i tabuizovaná nebo veřejnosti neznámá témata. ESLP 

připomíná i společensky žádoucí roli tisku jako „hlídacího psa demokracie“, jež by 

nemohla být naplněna, pokud by média nemohla rozšiřovat myšlenky a informace 

veřejného zájmu.
88,89  

 S tím ostatně úzce souvisí i nezbytné právo na uchování důvěrnosti novinářských 

zdrojů, kterému ESLP rovněž setrvale přiznává ochranu; bez podmínky přísného 

zachování důvěrnosti by totiž byla motivace zdrojů poskytovat novinářům informace 

značně oslabena, a v jejím důsledku by stejně jako v případě autocenzury mohlo dojít 

k narušení jedné ze základních „hlídacích“ či „ochranářských“ funkcí tisku vykonávaných 

ve prospěch demokratické společnosti.
90

 

 Je však třeba zmínit i situace, kdy ESLP ochranu novinářské práci neposkytl a 

naopak trestní postih novinářů shledal jako konformní s Úmluvou. Tak v případu Pedersen 

a Baadsgaard proti Dánsku
91

 ESLP řešil situaci, kdy v televizní reportáži došlo k nařčení 

náčelníka policie ze spáchání trestného činu v rámci výkonu jeho pravomocí. Tato nařčení 

mající charakter skutkových tvrzení (a nadto velmi závažných obvinění) se však ukázala 

jako nepravdivá. ESLP uváděl, že kde se role médií (typicky bulvárních) ani neblíží roli 

hlídacího psa demokracie a nebyla ani vyvinuta snaha o byť minimální míru odpovědného 

chování v podobě ověření tvrzených výroků (nadto zde naopak médium mělo mít 

vědomost o nepravdivosti informace), tam není důvod poskytovat jim ochranu projevu, a 

přednost tak dostane ochrana osobnosti difamovaného.
92
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2.2 Poskytování ochrany novinářskému přehánění a projevům nikoli zcela 

přesným 

 Z výše uvedené skupiny právní ochrany poskytované novinářské práci, pokud je 

vykonávána v zájmu informování o věcech veřejného zájmu, je možné vydělit dílčí 

podskupinu otázek poskytování ochrany projevům nepřesným či projevům, které s sebou 

nesou jistou míru novinářského přehánění. I takové projevy spadají do mantinelů čl. 10 

Úmluvy, a to i když novináři volí pro svá tvrzení specifické výrazové prostředky. 

 Například v rozsudku Prager a Oberschlick proti Rakousku
93

 ESLP uvedl, že tisk 

poskytuje veřejnosti „nejlepší prostředek ke zjišťování a utváření názorů na myšlenky a 

postoje politických lídrů“,
94

 když byla v třináctistránkovém článku v časopise Forum 

uveřejněna kritika praxe devíti vídeňských trestních soudců, kteří podle názoru novináře 

Pragera mimo jiné systematicky vykonávají své funkce absolutisticky, obžalované šikanují 

a jednají s nimi, jako by již byli odsouzení. Tyto poznatky získal Prager po 

několikaměsíčním sledování práce soudců a na základě rozhovorů a advokáty a dalšími 

příslušníky právnických profesí. Podle ESLP je dohled nad fungováním soudů bezpochyby 

záležitostí veřejného zájmu. Ochrana svobody projevu se pak uplatní i v případě, kdy je 

kritika podána útočnou formou a s jistou mírou přehánění (to bylo ostatně v periodiku 

Forum zvykem), což jsou prostředky umožňující tisku plnit jeho funkci hlídacího psa 

demokracie. V tomto případě nicméně soud nejtěsnější většinou hlasů pět ku čtyřem 

neshledal porušení čl. 10 Úmluvy, a to z důvodu zájmu na ochraně důvěry v soudní moc.
95

 

 Naopak v čerstvém rozsudku ve věci Tavares de Almeida Fernandes proti 

Portugalsku
96

 došlo k uveřejnění kritického článku k volbě předsedy portugalského 

nejvyššího soudu novinářem z deníku Público. Ten označil novopečeného předsedu za 

„temnou stranu soudnictví“ a soudce, který „spřádal síť kontaktů a laskavostí“ za účelem 

dalšího budování svého postavení. Zde ESLP naopak konstatoval, že veřejný zájem 

představovala debata o způsobu volby předsedy nejvyššího soudu, a že sice kritika byla 
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tvrdá, ale přesto představovala legitimní hodnotící soud novináře podložený jinými 

informacemi publikovanými v médiích. Proto bylo odsouzení novináře k platbě pokuty ve 

významné výši porušením jeho svobody projevu. 

 V níže detailněji popsaném rozsudku ve věci Lingens proti Rakousku ESLP 

konstatuje, že není možné bezpodmínečně trvat na absolutní přesnosti informování o 

záležitostech veřejného zájmu, neboť takový požadavek by fakticky novinářskou práci 

paralyzoval a každá jemná nepřesnost by následně znamenala postih pro nesprávnost 

daného tvrzení. To by v konečném důsledku vedlo k chilling effectu popsanému 

v podkapitole 2.1. 

 Tisk hraje i významnou roli ve formování informovaného veřejného mínění a 

stimuluje veřejnou debatu o otázkách veřejného zájmu; rozsah svobody tisku pak musí být 

chápán natolik široce, aby umožňoval určitou míru přehánění a provokace.
97

 

 Tak ve výše citovaném rozsudku ve věci Bladet Tromsø a Stensaas proti Norsku 

ESLP za záležitost legitimního veřejného zájmu akceptoval diskuzi nad praktikami při 

lovu tuleňů, které měli lovci podle listu „skalpovat zaživa“, a ochranu poskytl 

inkriminovanému článku i přesto, že existence takových praktik se nepotvrdila a jednalo se 

spíše o novinářskou licenci, přičemž předmětnými tvrzeními bylo zasaženo do 

osobnostních práv lovců.
98

 

 Na druhou stranu je nutné zmínit, že novináři kromě výše zmíněných privilegií 

mají naopak uloženy i přísnější povinnosti spočívající v nutnosti ověřit pravdivost svých 

tvrzení (z podstaty věci tvrzení skutkových), které se mohou zprostit jen ve výjimečných 

případech.
99

 O tom ostatně svědčí i výše citovaný rozsudek ve věci Pedersen a 

Baadsgaard proti Dánsku,
100

 nebo rozsudek White proti Švédsku.
101

  

Kromě jednání v souladu s náležitou novinářskou etikou pak judikatura ESLP 

požaduje i dobrou víru novinářů při uveřejňování potenciálně difamačních informací 
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zahrnující povinnost zajistit druhé straně příležitost se k informacím vyjádřit.
102

 

 

2.3 Poskytování ochrany projevům urážlivým, kontroverzním  

a provokativním 

 Evropský soud pro lidská práva ve své judikatuře opakovaně pléduje pro co nejširší 

míru svobody projevu (při vědomí možnosti jejího omezení v případě kolize s jinými 

základními právy); ochranu pak poskytuje i projevům kontroverzním, urážlivým a 

šokujícím, což je další dílčí podskupina médii často využívaných druhů projevu. 

V legendárním rozsudku ve věci Lingens proti Rakousku
103

 ESLP konstatoval, že 

otevřená diskuze nad politickými tématy, kterou tisk zajišťuje a podporuje, s sebou nese 

nutnost akceptovat i výroky, které jsou „urážející, šokují nebo znepokojují“, pokud jde o 

záležitosti veřejného zájmu, o kterých by veřejnost měla být informována.
104

   

 Dalším proslulým rozsudkem pak je rozhodnutí ve (druhé) věci Oberschlick proti 

Rakousku,
105

 které se stejně jako případ Lingens týkal kritiky politika uskutečněné 

novinářem. Zde se jednalo o publikaci článku, ve kterém novinář označil rakouského 

krajně pravicového politika Jörga Haidera výrazem „trottel“, volně přeloženo jako „blbec“ 

nebo „idiot“ – doslova
106

 zde zaznělo, že „[ř]eknu o Jörgu Haiderovi zaprvé, že není 

nacista, a zadruhé, že je blbec, což ospravedlním níže [...]“, a připojil věcnou argumentaci, 

proč se neztotožňuje s Haiderovým tvrzením, že všichni vojáci, kteří bojovali ve druhé 

světové válce, bojovali za mír, a nemělo by se tedy rozlišovat mezi „dobrými“ a 

„špatnými“ vojáky (tedy včetně příslušníků Wehrmachtu). Projevu novináře Gerharda 

Oberschlicka ESLP poskytl ochranu s odůvodněním, že se nejedná o „laciný osobní útok“ 

na Heidera, ale reaguje (sice) šokující formou (ovšem) na podobně šokující výrok 

samotného politika, přičemž pro použitý výraz snáší odůvodnění v myšlenkách pana 

Haidera, a tím pro tvrdé hodnocení nachází ospravedlnění.  

V rozsudku ve věci Lehideaux proti Francii
107

 se jednalo o vydání inzerátu, v němž 
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stěžovatelé obhajovali režim maršála Pétaina kolaborující s nacisty. Stěžovatelé usilovali o 

očištění a rehabilitaci maršála Pétaina jeho uváděním do „lepšího světla“. Francouzské 

soudy však jejich snahy posoudily jako nehodné ochrany svobody projevu pro domnělou 

obhajobu nacistického režimu. ESLP uvedl, že v tomto případě neměli stěžovatelé snahu 

hlásit se k nacistické ideologii, ale nabízeli pouze možnost otevření debaty ohledně 

historického posuzování osoby maršála Pétaina.
108

 Byť tedy části veřejnosti může připadat 

jeho mediální obhajoba šokující nebo urážlivá, spadá do režimu svobody projevu podle čl. 

10 EÚLP. Rozhodnutí však rovněž uvádělo, že pravdivost informace nemá být vnímána 

jako důležitější hodnota než čest a důstojnost člověka – musí být vždy nalezena míra 

ochrany té které hodnoty.
109

 

Aktuálnější rozsudek ve věci Herri Batasuna proti Španělsku
110

 připomíná, že 

základní vlastností demokracie je nenásilný dialog umožněný i názorovým proudům, které 

mohou způsobit rozruch nebo znepokojení. Chráněny jsou tedy nejen myšlenky příznivě 

přijímané, ale ty i neškodné, bezvýznamné, zraňující nebo šokující. 

Další čerstvější rozsudek ve věci Mladina d. d. Ljubljana proti Slovinsku
111

 

konstatoval, že novináři mohou v rámci zprostředkování informací přistoupit k určitému 

zveličení či dokonce provokaci. Akceptovatelná tedy byla kritika poslance slovinského 

parlamentu, který se při projednávání návrhu zákona o registrovaném partnerství vyjádřil 

velmi útočně k otázce homosexuality. Článek uveřejněný v týdeníku Mladina uváděl, že 

dotyčný poslanec je „představitelem intelektuálního úpadku, který by v zemi s většími 

lidskými zdroji nemohl být ani školníkem na základní škole“. Podle ESLP šlo o hodnotící 

soud nikoli nepřiměřený tomu, jak byl podán původní výrok slovinského poslance, a 

projev tedy byl uznaný za hodný ochrany Úmluvou.
112
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trestní řízení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 1997, 3/1997, s. 24 a násl. ISSN 1210-

6348, nebo BARTOŇ, Michal. K některým problematickým aspektům odpovědnosti vydavatelů a novinářů 

za obsah tisku v právu ČR. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2003, 12/2003, s. 615. ISSN 1210-6410. 
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 K tomu srov. i NĚMEC, Ronald. Malé zamyšlení nad ochranou osobnosti dnes a v NOZ ve světle 

tiskového zákona. Bulletin advokacie, 2012, 6/2012, s. 30 a násl. ISSN 1210-6348. 
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 Rozsudek ESLP ve věci Herri Batasuna proti Španělsku ze dne 30. 6. 2009, stížnost č. 25803/04. 
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 Rozsudek ve věci Kuliś a Róźycki proti Polsku
113

 se týkal uveřejnění komiksu 

označujícího jistou značku bramborových lupínků za „svinstvo“. Přestože se jednalo o 

hodnotový soud a nikoli skutkové tvrzení, zkoumal ESLP, zda použitý výraz nebyl 

excesivní (kromě toho, že byl šokující, což je ale kategorie povolená) – dospěl k tomu, že 

primárně zde nešlo o pomluvení kvality příslušné pochutiny, ale o upozornění na spornou 

komerční prezentaci produktu, takže zde přiznal rovněž ochranu svobodě projevu. 

Rozhodující zde byla, podobně jako v dalších případech, absence samoúčelnosti hanlivého 

výrazu při použití kritiky, byť je třeba velmi tvrdá.  

Nejsou ale chráněny projevy excesivně urážlivé, které přesahují míru přípustnou 

v demokratické společnosti, jak o tom judikoval ESLP ve věci Uj proti Maďarsku.
114

 

V dotčené věci, nikoli nepodobné rozsudku uvedenému v předchozím odstavci, šlo o 

označení vína nabízeného státním podnikem výrazem „sračka“. ESLP uvedl, že v tomto 

případě je užití tohoto výrazu akceptovatelné, neboť nemá tak bezprostřední dopad do 

pověsti výrobku nebo právnické osoby, na rozdíl od pronesení takového výrazu na adresu 

fyzické osoby, kdy by již ochrana (avšak vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem 

případu) nemusela být poskytnuta.  

 Jak je však patrné z dalších rozhodnutí ESLP, poměřují se vždy konkrétní skutkové 

okolnosti případu. Výjimkou nejsou ani případy, kdy zdánlivě podobné skutkové okolnosti 

odůvodnily favorizování ochrany osobnosti (popřípadě jiného legitimního cíle) před 

svobodou projevu. Stejně tak například v případu Handyside proti Spojenému království 

aproboval ESLP rozhodnutí britské vlády zakázat z důvodu školní učebnici, která nabádala 

školáky k asertivitě a svobodnému přístupu v pojetí vlastního (sexuálního i každodenního) 

života, když toto opatření zdůvodnila legitimním zájmem na ochraně morálky.
115

 

 Naproti tomu ve věci Medipress-Sociedade Journalistica, Lda proti Portugalsku
116

 

v článku uveřejněném v celostátně vydávaném seriózním časopise Visão autor polemicky 

naznačoval, že portugalský předseda vlády patrně předložil návrh úpravy mediálního práva 

pod vlivem konzumace tvrdých drog. Byť se podle ESLP jednalo o výrok kontroverzní či 

provokativní, jednalo se o hodnotící soud ve vztahu k tvrdé kritice portugalského premiéra, 
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který jako takový v souvislosti s jeho působením ve veřejné funkci požívá nižší míru 

ochrany osobnostních práv. ESLP proto projevu garantoval ochranu dle čl. 10 Úmluvy. 

 Určitou formu nadsázky či provokace, pokud je spojena s informováním o 

záležitosti veřejného zájmu, akceptoval ESLP i v případě Dalban proti Rumunsku, kde 

novinář v jednom regionálním listě upozorňoval na tvrzenou zpronevěru, které se měl 

dopustit ředitel státního podniku a senátor.
117

 

 V případu Fressoz a Riore proti Francii
118

 pak ESLP konstatoval, že „[t]o, že 

určité výroky ironizují, odsuzují či zavrhují určité jednání, je ještě nečiní hanobícími. 

Svoboda projevu chrání nejen obsahovou náplň myšlenek a informací, ale i formu, ve které 

jsou vyjadřovány. O hanobící kritiku proto nejde v případech, kdy je určitý výrok pouze 

přehnaný nebo útočný. K probuzení veřejnosti z letargie je někdy nutné použít i ostřejší 

výrazy, které by za jiných okolností mohly být považovány za urážlivé. Požadavek, aby 

veškerá kritika měla umírněnou podobu, by ke škodě věci zbavoval kritiku určitého 

emocionálního náboje, který má začasté své opodstatnění.“
119

 

 ESLP tedy v zásadě umožňuje, aby se v diskuzi v demokratické společnosti (a to i 

v tisku) objevovaly informace urážlivé či šokující, zasahující do osobnostních práv třetích 

osob; vyžadují však zároveň náležité podložení takovéto informace (ať již se jedná o 

„názor“, nebo „fakt“, k tomu odkazuji na další podkapitolu) a zároveň to, aby projev 

v prostředí demokratické společnosti nebyl nepřiměřený mezím slušnosti. Pro ilustraci 

tenkosti této hranice zmíním ještě rozsudek Ziembiński proti Polsku (č. 2),
120

 kde 

difamujícím výrokem na adresu starosty a úředníků místní samosprávy byl článek nazvaný 

Elegantně zabalené lejno vyjadřující kritické výhrady k projektu křepelčí farmy. V článku 

byli předmětní funkcionáři označovaní jako „hlupáci“, „přiblblí úředníci“ nebo 

„populisté“. Přestože polské soudy uložily za tyto výrazy peněžitou sankci a daly tak 

přednost ochraně osobnosti, ESLP byl opačného názoru. Připomněl, že osoby veřejně 

činné
121

 požívají nižší míru ochrany a musí v souvislosti se svou činností snášet 

extenzivnější kritiku. Nadsázka a přehánění (a s tím související hrubší výrazy) ke kritice 
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patří, a přednost je tak třeba dát svobodě projevu média. 

 

2.4 Skutková tvrzení a hodnotící soudy 

I když tuto kategorii výroků zmiňuji teprve na tomto místě, rozlišování mezi tzv. 

skutkovými tvrzeními a hodnotícími soudy je mnohdy klíčovým kritériem determinujícím 

následné posuzování, zda poskytnout příslušnému projevu ochranu. Skutkovými tvrzeními 

chápeme výroky, které jsou empiricky ověřitelnými fakty („pan XY krade“, popřípadě 

„pan XY se dopustil krádeže“), kdežto hodnotící soudy jsou subjektivními názory nebo 

postoji („pan XY je pitomec“).
122

 

Ve věci Lingens proti Rakousku
123

 ESLP judikoval, že nebyl odůvodněný 

požadavek rakouského soudu, který žádal důkaz pravdy po novináři ve sporu, kde 

předmětem difamačního tvrzení bylo vyjádření názoru novináře publikovaného v článku 

zabývajícím se mimo jiné kritikou bývalého rakouského kancléře Kraiskiho za jeho 

smířlivý postoj (či snad podporu) vůči osobě vykonávající politickou funkci, kterou lovec 

nacistů Simon Wiesenthal označil za člena jednotek SS. Novinář Lingens na dnešní 

poměry mírnými výrazy hodnotil postoj bývalého kancléře jako „čirý oportunismus“ a 

„nedostatek taktu“ vůči obětem nacistických zvěrstev, což bylo o to závažnější, že se 

jednalo právě o kancléře, tedy osobu u veřejnosti obecně důvěryhodnou, způsobilou 

ovlivňovat názory širokých mas obyvatel. Jeho výroky vnímal jako „nemorální a 

nedůstojné“. ESLP uvedl, že se v tomto případě jednalo o hodnotící soud, pro který není 

z podstaty věci snést důkaz pravdivosti, neboť se týká subjektivního vnímání objektivní 

reality danou osobou. 

ESLP tak rozlišil mezi skutkovými tvrzeními, u nichž je možné jejich pravdivost 

objektivně potvrdit nebo vyvrátit snesením příslušných důkazů, a hodnotícími soudy, u 

nichž jde o vyjádření určitého názoru, tedy subjektivní vnímání reality, a pravdivost 

takového soudu tedy nemůže být objektivně prokazatelná. Hodnotící soudy tak požívají 

vyššího stupně ochrany z titulu skutečnosti, že pro jejich obhájení není nutné snášet 

důkazy pravdivosti, ale postačí, pokud výrok má reálný základ. Platí přitom, že „zatímco u 

skutkových tvrzení je prvotně zkoumána otázka jejich pravdivosti, u hodnotících soudů je 

takové zkoumání vyloučeno a [soud, v citovaném případě ESLP] se omezuje na zjišťování, 
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zda publikovaný názor nevykročil z mezí ochrany poskytované v čl. 10 Úmluvy.“
124

 

Na rozhodnutí ve věci Lingens proti Rakousku a vymezení předělu mezi 

skutkovými tvrzeními a hodnotícími soudy pak navazovalo množství dalších rozsudků, kde 

ESLP odmítal možnost kritizovat pouze tehdy, pokud bude moci kritik prokázat plnou 

pravdivost kritiky.
125

 

 Pro úplnost je však třeba shodně s Kosařem
126

 poukázat na to, že dnešní 

„alternativní“ svět neumožňuje vždy zcela bezpečné dělení na černou a bílou, na hodnotící 

soudy a skutková tvrzení, a do hry tedy vstupují i další dvě „prostřední“ kritéria. Předně 

není ochrana poskytována urážlivým hodnotícím soudům, pokud jsou tak excesivní, že pro 

ně není v demokratické společnosti místo, a nepřispívají nijak k debatě o věcech veřejných 

(to je právě typickým příkladem situace, kdy publikovaný názor vykročil z mezí ochrany 

poskytované čl. 10 Úmluvy, jak bylo uvedeno výše).
127

  

Druhým případem je pak kategorie „skutkového tvrzení s hodnotovým nádechem“ 

představená v rozsudku ve věci Karsai proti Maďarsku.
128

 Soudy by v tomto pojetí vlastně 

měly zkoumat jednak to, zda měl příslušný výrok skutkový základ, a pokud ano, následně 

přistoupit k přezkumu přiměřenosti dotčeného výroku vzhledem k míře „skutkovosti“ 

výroku. To na ně pochopitelně klade vcelku značně vysoké nároky na zhodnocení všech 

dílčích aspektů případu.
129

 

 

2.5 Snížená ochrana osobnosti a soukromí osob veřejně činných 

Rozsudek ESLP ve věci Lingens proti Rakousku kromě základních tezí ochrany 
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projevu učiněných novinářem také určil, že důležitý je pro posuzování míry ochrany 

projevu i status osoby kritizované a osoby kritizující. Osoby veřejně činné jsou přitom 

méně chráněny, pokud jde o zásahy do jejich osobnostních práv. 

„Osobou veřejně činnou“ pak můžeme chápat „všechny osoby, které se podílejí na 

chodu veřejné moci [...], zastávají zpravidla volené či jmenované funkce, z jejichž výkonu 

by se měly veřejnosti ‚zodpovídat‘ [...]. Zásahy do osobnostních práv pak zpravidla 

souvisejí s činností, které [...] vykonávají. Není to však pravidlem. I v případech, kdy obsah 

projevu s konkrétní veřejnou činností konkrétní osoby nesouvisí [...], je daná osoba terčem 

projevu právě proto, že je veřejně činná.“
130

  

Základní zásadou pak podle Bartoně je, že čím více projev souvisí s veřejnou 

činností dané osoby, tím silnější je presumpce ústavněprávní konformity takového 

projevu.
131

 

Pod kategorii osob veřejně činných bychom tedy mohli zařadit především politiky, 

ale i vládu, soudce, státní a jiné úředníky nebo příslušníky ozbrojených složek.
132

  

Rozlišit můžeme i kategorii osob „veřejně známých“ (advokáti, notáři, novináři, 

sportovci, podnikatelé), u kterých již do podstatně větší míry závisí na tom, v jakém 

kontextu je informace zveřejněna a co je jejím obsahem, tedy především zda se týká věci 

veřejného zájmu.
133

 

V rozhodnutí ve věci Lingens představil ESLP doktrínu dvojího standardu ochrany 

osobnosti. Ten nižší se vztahuje k veřejně činným osobám a jeho účelem je zajistit tisku 

možnost informovat o myšlenkách a činech politických reprezentantů za účelem veřejné 

kontroly jejich činnosti – to platí i tehdy, pokud by se měla informace týkat soukromé 

sféry této osoby. Vyšší kvalitativní standard ochrany osobnosti požívají naopak osoby, 

které se veřejného života neúčastní. 

Skutkové okolnosti věci Oberschlick (č. 2) proti Rakousku jsme si již představili. 
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Ani v tomto případě nebyl výraz „idiot“ použitý na adresu rakouského politika Haidera 

samoúčelný, nýbrž ilustroval kontext článku uveřejněného panem Oberschlickem. ESLP 

připomněl, že politici podléhají významnější míře veřejné kontroly a kritiky ze strany 

veřejnosti.
134

 

Za kritiku vlády byl odsouzen i probaskický poslanec španělského parlamentu 

Miguel Castells v případě Castells proti Španělsku,
135

 jenž ve svém článku obviňoval 

španělskou vládu z podpory vražd a teroru proti separatistickým hnutím. Podle ESLP si 

tvrdá kritika vládní politiky (byť může být na hraně urážlivosti) vyjádřená politikem 

reprezentujícím zájmy jeho voličů, zaslouží zvlášť vysoký stupeň ochrany. Vláda nemá své 

oponenty věznit, ale nabídnout jim účast na diskuzi o věcech veřejných, a má akceptovat 

nejenom vyjadřování lichotivé, ale i šokující, a také urážlivou kritiku. 

Stejně tak požíval svobody projevu ostrý článek a karikatura starosty a právničky 

(později zastávající soudcovskou funkci), kteří se měli podílet na manipulaci veřejné 

zakázky, v případu Cumpănă proti Rumunsku,
136

 i když v řízení před rumunskými soudy 

došlo dokonce k odsouzení novináře k trestu odnětí svobody. Podle ESLP platí, že otázka 

kontroly veřejných prostředků a dohled nad možným korupčním jednáním je rovněž 

otázkou legitimního veřejného zájmu, pro které by měla ochrana soukromí a osobnosti 

ustoupit svobodě projevu. 
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 Rozsudek ESLP ve věci Oberschlick proti Rakousku (č. 2) ze dne 1. 7. 1997, stížnost č. 20834/92. 
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 Rozsudek ESLP ve věci Castells proti Španělsku ze dne 23. 4. 1992, stížnost č. 11798/85. 
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 Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Cumpănă proti Rumunsku ze dne 17. 12. 2004, stížnost č. 

33348/96. 
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3 Svoboda projevu (v) médií(ch) v judikatuře Ústavního soudu 

České republiky – aplikace obecných principů 

Ústavní soud České republiky ve svých rozhodnutích zpravidla drží argumentační 

linii nastavenou Evropským soudem pro lidská práva, přičemž na jeho rozsudky hojně 

odkazuje. Přesto si vytvořil v některých ohledech svébytnou rozhodovací praxi, jež do 

určité míry reflektuje i odlišnost v textaci čl. 10 Úmluvy na straně jedné a čl. 17 Listiny na 

straně druhé. Tato kapitola je věnována nejvýznamnějším rozhodnutím, kde Ústavní soud 

vhodně využil předchozí judikatury ESLP a použil ji rovněž jako stavební kámen pro 

vlastní dodatečné závěry aplikované na specifické „české“ mediální případy. 

 Na úvod považuji za vhodné zmínit, že Ústavní soud soustavně přiznává médiím 

důležitou roli ve fungování demokratické informační společnosti. Uvedl k tomu mimo jiné 

to, že „média hrají nezastupitelnou roli při informování jednotlivců ve věcech veřejného 

zájmu. Zprostředkovávají jednotlivcům informace o soudobém dění, o tendencích 

uplatňujících se v životě státu i společnosti. Média umožňují udržovat veřejnou diskusi, 

v níž se zprostředkovávají různé názory, a poskytují tak jednotlivcům i různým 

společenským skupinám příležitost, aby přispívali k utváření obecnějšího názoru. Tak 

média představují rozhodující faktor v permanentním procesu tvorby názorů a nakonec i 

tvorby vůle jednotlivců i společenských skupin, ale i politických institucí“.
137

 Tato teze je 

do velké míry východiskem i shrnutím pro dílčí závěry, jež vzešly z rozhodovací činnosti 

Ústavního soudu. 

 

3.1 Nález sp. zn. III. ÚS 359/96 – když není chráněn hodnotící soud 

 Předmětem rozhodování soudu v nálezu sp. zn. III. ÚS 359/96
138

 byla série článků 

v novinách Český deník, které se vyjadřovaly k osobě konkurenčního vydavatele 

Pražského Večerníku Fidelise Schlée
139

 slovy „[...] okradl náš stát [...] pomocí daňových 

podvodů o částku téměř čtyř milionů korun“, dále „Lidová demokracie a Večerník Praha 

jsou v rukou člověka s kriminální minulostí i přítomností [...]“, a označoval Schlée za 
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 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05, bod 30. 
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 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. 7. 1996, sp. zn. III. ÚS 359/96. 
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 Ústavní soud sice poskytuje na portálu usoud.cz svá rozhodnutí pouze v anonymizované podobě, nicméně 

s ohledem na značnou mediální pozornost věnovanou probíraným případům a rovněž s ohledem na 

skutečnost, že mnohé předmětné novinové či časopisecké články jsou k dohledání v plné verzi včetně přesné 

identifikace difamovaných osob, identitu účastníků řízení v odůvodněných případech nezakrývám, neboť i ta 

může často přispět ke správnému zařazení všech souvislostí do náležitého kontextu. 
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„podvodníka“. Za to byla vydavateli Českého deníku Josefu Kudláčkovi uložena společně 

s konstatováním porušení osobnostních práv povinnost k náhradě nemajetkové újmy 

v částce 100.000,- Kč. 

 Ústavní soud k tomu uvedl, že obecné soudy správně posoudily inkriminované 

výroky jako nepravdivé. O tom, zda se některá osoba dopustila trestného činu, rozhodují 

soudy a nikoli subjektivní názory jednotlivce. Podle něj ústavně zaručené svobody jako 

ústavněprávní kategorie nemají absolutní platnost; právo vyjadřovat názory je již obsahově 

omezeno právy jiných (např. právy dle čl. 10 Listiny). Dodává, že „[...] nejen [...] 

obsahová omezení mohou právo vyjadřovat názory zbavit jeho ústavní ochrany, neboť i 

forma, jíž se názory navenek vyjadřují, je úzce spjata s ústavně zaručeným právem, 

k němuž se upíná. Řečeno jinými slovy, vybočí-li publikovaný názor z mezí v demokratické 

společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, ztrácí charakter korektního úsudku 

(zprávy, komentáře) a jako takový se zpravidla již ocitá mimo meze ústavní ochrany.“
140

 

 Ústavní soud tak dal přednost ochraně osobnosti Fidelise Schlée. Tento nález je 

cenný v aspektu možnosti zohlednění formy výroku. Plyne z něj, že i kdyby samotný obsah 

výroku mohl požívat ústavní ochrany (byť by výrok mohl být i nepravdivý), excesivní 

forma může výrok z této ochrany diskvalifikovat. 

 

3.2 Nález sp. zn. II. ÚS 357/96 – když hodnotící soud chráněn je 

 Ve věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 357/96
141

 byl předmětem sporu článek 

uveřejněný v deníku Práce, v němž pisatel Michal Novotný mimo jiné uvedl „[n]etroufnu 

si tvrdit, co si dr. Stránský představuje pod pojmem kultura“. Výrok byl pronesen 

v kontextu předchozích vyjádření difamovaného, že historické domy, jichž byl vlastníkem, 

chce zachovat české kultuře. Z různých důvodů však tato ambice nebyla naplněna podle 

původně prezentovaných vyjádření. Za citovaný výrok bylo autorovi uloženo uveřejnit 

v předmětném deníku omluvu. 

 Podle Ústavního soudu se sice v dané věci jednalo o výrok kritický, nicméně 

dostatečně skutkově podložený a podaný polemickým způsobem („netroufnu si tvrdit“). 

Právě to byla podle Ústavní soudu okolnost, jež vylučovala zásah do práva na ochranu 

osobnosti, neboť každý názor, stanovisko a kritika je, a to nikoli dokonce polemicky 

uvozená, zásadně přípustnou. Ústavní soud připomíná rovnost mezi ústavními právy dle čl. 
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 Citován předmětný nález Ústavního soudu. 
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 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. 12. 1997, sp. zn. II. ÚS 357/96. 
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10 a čl. 17 Listiny s tím, že v tomto případě se nejednalo vůbec o zásah do ochrany 

osobnosti, natož o zásah takové intenzity, jež by odůvodnila omezení svobody projevu.
142

 

Rozlišuje zde rovněž zřetelně mezi hodnotícím soudem a skutkovým tvrzením. 

 

3.3 Nález sp. zn. IV. ÚS 154/97 – poměřování základních práv patří 

(obecným) soudům 

 Ve věci sp. zn. IV. ÚS 154/97
143

 představovalo sporné skutkové okolnosti 

uveřejnění fotografie soudce Jiřího Horkého v časopise Reflex, a to takovým způsobem, že 

fotografie mohla evokovat spojitost jeho osoby s nadpisem „Nejlepší lék na vraždu je 

oxasepam“ či s textem „Opilý násilník brutálně umlátil svou milenku“. Soudce se domáhal 

ochrany osobnosti, uspěl a vydavatelství byla uložena povinnost k zaplacení částky 

100.000,- Kč. 

 Ústavní soud tento postup posvětil, neboť podle jeho názoru „[...] při střetu [práv], 

kter[á] stojí na stejné úrovni, bude vždy věcí nezávislých soudů, aby s přihlédnutím 

k okolnostem každého případu pečlivě zvážily, zda jednomu právu nebyla dána nedůvodně 

přednost před právem druhým“. Tuto povinnost podle Ústavního soudu obecné soudy 

splnily. Citovaný nález Ústavní soud ve své další rozhodovací praxi hojně přebíral, když 

poukazoval na to, že je primárně věcí obecných soudů, aby pečlivě hodnotily všechny 

okolnosti případu a podle nich rozhodly, kterému z ústavně zaručených práv je třeba dát 

přednost.
144

  

 

3.4 Nález sp. zn. I. ÚS 156/99 – tolerance k nepřesnostem a nepravdivým 

informacím 

 V tomto rozhodnutí
145

 se Ústavní soud zabýval hned několika důležitými 

kategoriemi poměřování střetu mezi svobodou projevu a ochranou osobnosti. Jádrem sporu 

byl článek uveřejněný v týdeníku Fórum, který hodnotil postup státního zastupitelství při 

zastavení trestního stíhání difamovaného Petra Dudeška pro podezření ze spáchání 
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 Parafrázováno dle předmětného nálezu Ústavního soudu. 
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majetkového trestného činu za minulého režimu jako „krajně nezvyklý“, způsobeno to 

bylo podle článku „zřejmě úzkými styky s bývalým vedením KV KSČ a KNV“. Jeho autoři 

uveřejnili rovněž informace, které měly ukazovat na jejich přímou obeznámenost 

s případem, a které měly svědčit o protiprávních jednáních difamovaného. Obecné soudy 

uložily oběma autorům článku zaplatit po 25.000,- Kč na náhradě nemajetkové újmy, a 

dále uveřejnit v médiích omluvu za svá tvrzení, neboť dospěly k závěru o nepravdivosti 

daných informací. Na jejich odpovědnosti za zásah do osobnostních práv nemělo nic měnit 

ani to, že část dotčených informací převzali autoři z jiného periodika. 

 Ústavní soud nejprve připomněl závěry, které učinil ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 

359/96, o absenci ochrany přiznávané tvrzením vybočujícím z mezí obecně uznávaných 

pravidel slušnosti, byť se jedná o hodnotící soudy. Poukázal rovněž na nutnost vyvažování 

práv již na úrovni obecných soudů, a na rovnost mezi právem na svobodu projevu a na 

ochranu osobnosti. Vždy je třeba poměřovat intenzitu zásahu do osobnostních práv a to, 

zda zásah (projev) bezprostředně souvisel s porušením chráněného práva, tedy zda mezi 

nimi existovala příčinná souvislost. 

 Pokud byl publikován nepravdivý údaj (v řešeném případě byl mechanicky převzat 

údaj, který byl vyřčen jinými osobami v jiném kontextu), neznamená to bez dalšího 

dovození odpovědnosti za narušení osobnostních práv. Vždy musí 1) existovat příčinná 

souvislost, a 2) zásah do ochrany osobnosti musí přesahovat určitou přípustnou intenzitu 

takovou mírou, kterou již v demokratické společnosti nelze tolerovat. 

 K tomu podle Ústavního soudu nedošlo, protože autoři článku (byť chybně) pouze 

převzali tvrzení publikovaná již v jiném médiu, a bylo rovněž skutečností, že difamovaný 

byl v předmětné době opravdu stíhán pro trestný čin, tak jak autoři tvrdili. 

 Klíčová pak byla právní věta, že „[...] je nutno respektovat určitá specifika 

periodického tisku, určeného pro informování nejširší veřejnosti [...], který v určitých 

případech musí [...] přistupovat k určitým zjednodušením, a nelze bez dalšího tvrdit, že 

každé zjednodušení (či zkreslení) musí nutně vést k zásahu do osobnostních práv dotčených 

osob. Lze tedy stěží trvat na naprosté přesnosti skutkových tvrzení a klást tak na novináře – 

ve svých důsledcích – nesplnitelné nároky. Významné proto musí být, aby celkové vyznění 

určité informace odpovídalo pravdě“.
146

  

 Ústavní soud na závěr ještě připomněl rozhodnutí ESLP ve věcech Oberschlick 

proti Rakousku a Lingens proti Rakousku týkající se nutnosti rozlišování mezi skutkovými 
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tvrzeními a hodnotícími soudy, přičemž podle jeho názoru se v řešeném případě jednalo 

spíše o druhý případ, který nevyžaduje (a ani neumožňuje) snést důkaz pravdivosti tvrzení. 

 Ústavní soud nakonec vzorově vypočítává, že z tříbodového testu
147

 stanoveného 

v čl. 10 odst. 2 EÚLP pro možnost omezení svobody projevu bylo splněno kritérium 

stanovení omezení zákonem a sledování legitimního cíle (ochrana práv jiného), ale nebyl 

splněn požadavek nezbytnosti omezení k dosažení předmětného cíle v demokratické 

společnosti.  

 I když s některými závěry Ústavního soudu učiněnými v tomto případě by bylo 

možné polemizovat (v některých okamžicích se i zdá, jako kdyby Ústavní soud odhlédl od 

skutkových okolností případu, aby mohl dojít k obecněji aplikovatelným závěrům), 

představuje tento nález klíčový návod k tomu, jak komplexně posuzovat případy střetu 

mezi právem na ochranu osobnosti a svobodou projevu – ostatně se následně stal i často 

citovaným rozhodnutím v další judikatorní praxi samotného Ústavního soudu. 

 

3.5 Nález sp. zn. III. ÚS 11/04 – „degradace“ osobnostních práv veřejně 

činných osob 

 Závěr o nutnosti „degradace“ osobnostních práv veřejně činných osob učinil 

Ústavní soud ve svém dalším rozhodnutí,
148

 kde se jednalo o zamítnutí žaloby bývalé 

starostky na ochranu osobnosti pro uveřejnění tvrzení o jejím porušení předpisů při 

vyplácení odměn v souvislosti s vedením města. Tyto informace se posléze objevily i 

v regionálním periodiku. 

 Ústavní soud k tomu uvedl, že ve vztahu k osobám „veřejně známým či politicky 

činným“ je právo kritiky neoddělitelnou součástí svobody projevu a práva na informace, a 

ve vztahu k veřejným osobám tak dochází k určité „degradaci“ ochrany osobnostních práv 

politika, což je přirozeným důsledkem jeho rozhodnutí učinit své jednání předmětem 

veřejné pozornosti. Tím se politik vystavuje (byť ne vždy nutně objektivní) kontrole svého 

jednání a chování ze strany novinářů, opozičních politiků a občanů – voličů. Musí proto 

prokázat vyšší míru tolerance k negativním postojům a hodnocením, které musí snášet 

v důsledku přijetí politické funkce.
149
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 Srov. k tomu podkapitolu 1.4.1 výše. 
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 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. 2. 2005, sp. zn. III. ÚS 11/04. 
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3.6 Nález sp. zn. I. ÚS 367/03 – mafiánské kontakty jako hodnotící soud 

 V odborné literatuře nalezneme mnoho zmínek o rozhodnutí Ústavního soudu ve 

sporu hudebního kritika Jana Rejžka a zpěvačky Heleny Vondráčkové
150

 o posouzení 

ústavní ochrany projevu Rejžka učiněného v rozhovoru pro Lidové noviny, kde uvedl 

mimo jiné, že „Helena Vondráčková neztratila kontakt na mafiány, kteří ji v sedmdesátých 

a osmdesátých letech tlačili do rádií, do televize, na desky. Teď slavila comeback v Polsku, 

ba dokonce s Gottem v Carnegie Hall“.
151

 Rozhovor byl součástí článku věnovaného české 

populární hudbě, konkrétně působení osmi českých zpěvaček, které podle tvrzení 

uveřejněném v článku českou hudební scénu dodnes ovládají a nevpouštějí mezi sebe 

žádnou konkurenci, přičemž Rejžek se k nim postupně vyjádřil. O Vondráčkové pak 

pronesl citovaný výrok. Následovala mediální přestřelka mezi oběma zúčastněnými, kde 

na svá tvrzení postupně reagovali. Vondráčková na Rejžka podala žalobu na ochranu 

osobnosti. Zatímco prvoinstanční Městský soud v Praze žalobu jako nedůvodnou zamítl, 

odvolací Vrchní soud v Praze nařídil Rejžkovi uveřejnit omluvu. Věc se tak dostala na 

základě Rejžkovy ústavní stížnosti až k Ústavnímu soudu. 

  Ústavní soud zde připomněl rozdělení výroků na skutková tvrzení a hodnotící 

soudy – druhé jmenované výroky neumožňují snášet důkazy pravdivosti k jejich 

prokázání. Takový požadavek by sám o sobě znamenal porušení svobody projevu. 

Chráněny jsou i kontroverzní projevy, vždy však jen do míry, do jaké mají dostatečný 

faktický podklad – bez něj totiž i hodnotový (hodnotící) soud může být přehnaný a 

nepožívat tak ochrany. 

 Nelze přitom posuzovat pouze izolované věty, ale naopak vycházet z celkového 

kontextu uskutečněného projevu a rovněž z celospolečenského kontextu. V předmětném 

případě šlo o článek kritizující poměry v české populární hudbě, věnující se mimo jiné 

tlakům nahrávacích společností a hudebních manažerů na interpret(k)y. Pokud tedy Rejžek 

hovořil o „mafii“, průměrný čtenář si pod tímto výrazem nepředstaví mezinárodní 

zločineckou organizaci – zvláště v situaci, kdy výrok kritika byl usazen do kontextu rovněž 

kritických vyjádření jedné ze zpěvaček, která v oblasti populární hudby sama působí. Pro 

expresivní výraz „mafián“ nebo „mafiánské prostředí“ tedy měl Rejžek dostatečný 

podklad. Jednalo se o hodnotový soud. 

 Ústavní soud připomenul, že kritika nemá vybočit z mezí v demokratické 
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společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, nicméně není to možné vykládat tak, že 

šokující, polemická, kontroverzní nebo i někoho urážející tvrzení nejsou hodna ochrany. 

Omezení svobody projevu je třeba interpretovat restriktivně a lze jej ospravedlnit pouze 

kvalifikovanými okolnostmi.  

 Přidal pak ještě jeden cenný poznatek – v tomto případě šlo o kritiku vůči „osobě 

činné v oblasti veřejného života“. Ta má z podstaty svého postavení snazší přístup do 

médií, a na kritiku může na rozdíl od běžného občana adekvátně reagovat. Právě tuto 

možnost zpěvačka využila, a měla tak možnost se proti Rejžkovým výrokům vymezit, 

respektive nabídnout svůj pohled na věc. 

 Ústavní soud, po opatrných a dílčích nálezech věnujících se konfliktu mezi 

svobodou projevu a ochranou osobnosti, tímto rozhodnutím ve spojení s předtím 

citovanými nálezy postavil základy, na kterých byla následně vybudována komplexní 

argumentace přebíraná další judikaturou. Nutno přiznat, že rozhodnutí vyvolalo ohlasy i 

v řadách široké odborné veřejnosti, která o nálezu následně hojně referovala a závěry 

Ústavního soudu podrobovala detailnímu kritickému zkoumání.
152

 

 

3.7 Nález sp. zn. IV. ÚS 146/04 – šokující výroky o premiérových 

gangsterech 

 V předkládaném nálezu
153

 Ústavní soud rozhodoval o ústavní stížnosti podané proti 

rozsudku ukládajícímu vydavateli časopisu Respekt uveřejnit omluvu za články, které 

otiskl v tomto časopise o Miroslavu Šloufovi, toho času poradci předsedy vlády Miloše 

Zemana. Ten se domáhal ochrany svých osobnostních práv, která měla být dotčena 

publikováním článků naznačujících Šloufovo spojení s „americkými gangstery“ (mimo 

jiné s Milanem Jedličkou, Čechoameričanem, jenž byl v USA dvakrát trestněprávně 

odsouzen), kvůli čemuž měl být Šlouf předmětem pozornosti americké diplomacie a 

českých tajných služeb. Samotná obálka vydání Reflexu zobrazovala Šloufa jako banditu 

hledaného „živého nebo mrtvého“. 

 Ústavní soud v kontextu rozhodnutí ESLP ve věci Lingens proti Rakousku 

aproboval ochranu i informacím nebo myšlenkám nepříjemným, šokujícím nebo 
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znepokojujícím. To je podstatné především pro (demokratický) tisk. Pro demokracii je 

totiž důležité, aby veřejnost byla zásobena všemi dostupnými fakty nezbytnými pro 

vyvolání kvalitní debaty o věcech celospolečenského zájmu. Otevřenost k odlišným 

názorům pak pomáhá bourat názorové stereotypy a podporovat zvýšení tolerance.  

 Především je třeba hodnotit, zda kritika není samoúčelná a není tedy její podstatou 

hanobení nebo zneuctění dané osoby. Práva na ochranu osobnosti se sice mohou domáhat i 

politici, ale k uveřejňování soukromých informací o nich musí být přistupováno s větší 

benevolencí, pokud bude kritika zároveň souviset s výkonem veřejné funkce dané osoby, u 

které je zájem na její kontrole ze strany veřejnosti. Pokud jde o osobu dříve trestněprávně 

odsouzenou, je možné její označení jako „gangstera“ považovat za výrok s hodnotící 

složkou, a prostřednictvím použití tohoto šokujícího výrazu má být veřejnost vyvedena 

z lhostejnosti k tomu, s kým udržuje kontakt vysoce postavený státní úředník. Informace o 

zájmu tajných služeb o osobu pana Šloufa je možné hodnotit jako zcela obvyklou 

hyperbolu a přípustnou novinářskou nadsázku.
154

 

 Soud se vyjadřoval i k použité karikatuře – pokud je odstraněn její satirický háv, do 

nějž se halí vlastní informace, musí karikatura spočívat na reálném základě, byť 

minimálním. Nelze naopak připustit, aby zcela zjevně přesáhla meze přiměřenosti 

v poměru ke sledovanému cíli kritiky. Karikatura je obecně podmnožinou hodnotících 

soudů a způsobem kritiky, jejímž terčem je určitý charakterový rys, tělesná vlastnost či čin 

karikované osoby, na niž karikatura s pomocí ironie a nadsázky upozorňuje. Umění 

karikaturisty není v nestrannosti, ale právě naopak v ostrosti a jednostrannosti.
155

 

 

3.8 Nález sp. zn. I. ÚS 453/03 – když politik kritizuje novináře 

 V řízení, které vyústilo ve vydání nálezu Ústavního soudu České republiky dne 11. 

11. 2005,
156

 obecné soudy zamítly žalobu na ochranu osobnosti, kterou podal novinář Ivan 

Brezina proti tehdejšímu předsedovi vlády Miloši Zemanovi pro jeho výroky, které pronesl 

na adresu tohoto novináře. Brezina napsal mimo jiné pro časopis Reflex článek o jaderné 

energetice (na ekologická témata podobná tomuto se specializoval), který po obdržení jeho 

svolení a bez nároku na honorář přetisk pro své potřeby energetický gigant ČEZ.  

Na tiskové konferenci po schůzi vlády se její tehdejší předseda vyjadřoval 
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k údajném korumpování novinářů v souvislosti s prezentováním politiků v médiích. Uvedl 

k tomu mimo jiné: „Když si přejete [...] konkrétní důkazy o korupci novinářů [...]. Existuje 

novinář, který se jmenuje Ivan Brezina. Tento novinář psal pro časopis Reflex a [...] psal 

články na podporu dostavby jaderné elektrárny Temelín [...], ale měl důvěrnou smlouvu 

s ČEZem, to znamená, že psal na objednávku ČEZu, a to už pokládám za formu korupce.“ 

Následně upřesňoval, že tato informace mu byla později (byť podle všeho mylně, resp. 

omylem) potvrzena i generálním ředitelem ČEZu. 

Ústavní soud pokládá za „věci veřejné“ i umění včetně novinářských aktivit a 

showbyznysu a vše, co na sebe upoutává veřejnou pozornost. Pokud ale někdo zveřejní 

informaci difamačního charakteru, nelze jeho počínání považovat za rozumné či legitimní, 

pokud neprokáže, že měl rozumné důvody pro spoléhání se na pravdivost difamační 

informace, kterou šířil, a dále pokud neprokáže, že podnikl řádné dostupné kroky k ověření 

pravdivosti takové informace, a to v míře a intenzitě, v níž mu bylo ověření informace 

přístupné, a konečně, pokud sám neměl důvod nevěřit, že difamační informace je 

nepravdivá. Difamační fakta je třeba vždy posuzovat komplexně podle mnoha hledisek – 

k tomu si Ústavní soud vzal za svá kritéria desetibodového testu, jež vytvořil orgán amicus 

curiae Benátské komise, pouze jej „zkrátil“ na osmibodový test a nezahrnul poslední dvě 

kritéria, a to tón sdělení a okolnosti zveřejnění výroku včetně jeho načasování.
157

 

I tvrdé hodnotící soudy nejsou samy o sobě nepovolené; teprve pokud by kritika 

postrádala věcný základ a nebylo možné pro ni nalézt žádné zdůvodnění, jednalo by se o 

kritiku nepřiměřenou. Pokud by tedy projev byl v konfliktu s jinými právními statky 

chráněnými ústavním pořádkem nebo podústavními právními předpisy, nastanou 

podmínky pro posuzování hledisky zmíněného desetibodového (resp. zde osmibodového) 

testu.  

Čest je integrální součástí důstojnosti člověka. Mimo jiné může rozhodovat o tom, 

zda danou osobu někdo zaměstná, nebo zda osoba bude moci pracovně postupovat. Je-li 

čest jednou pošpiněna (a nadto v médiích), je pošpiněna navždy. Ochranu cti je třeba 

vnímat jako ochranu veřejného statku. 

Podle Ústavního soudu se v řešeném případě jednalo o tvrzení faktů, pro která měl 

předseda vlády snést příslušné důkazy. Jeho obvinění byla závažná a přesahovala prostou 

osobnostní sféru difamovaného, neboť byla způsobilá zpochybnit kredibilitu celé 

novinářské profesní skupiny. Protože v osmibodovém testu pravdivosti projev předsedy 
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vlády neuspěl, Ústavní soud favorizoval ochranu osobnosti novináře.
158

 

Lze poukázat i na odlišné stanovisko soudkyně Židlické, jež připomínala, že na 

závěrech učiněných Ústavním soudem nemůže nic změnit ani to, že se předseda vlády 

odkazoval na informace poskytnuté mu generálním ředitelem společnosti ČEZ, podle 

kterého smlouva mezi společností a novinářem měla existovat, ač tomu tak ve skutečnosti 

nebylo. Odpovědnost za výrok byla i tak založena, přičemž roli nehrálo ani to, že samotný 

výrok o korupci novináře je spíše hodnotícím soudem – zde se totiž jedná o hodnotící soud 

právního charakteru (s právní kvalifikací), u kterého předseda vlády měl jeho platnost 

ověřit u svého odborného aparátu, což se však v řízení neprokázalo.  

 

3.9 Nález sp. zn. II. ÚS 94/05 – hrubý kritický pytel... ale co záplata? 

 Další nález Ústavního soudu
159

 specifikoval především meze povolené míry 

kritiky. Předmětem sporu byl sousedský spor dvou milevských občanů a projev jednoho 

z nich, jenž o druhém v lokálních novinách uveřejnil sdělení, že je mimo jiné „drzý 

podvodník a lhář, který používá své povrchní právnické vzdělání k páchání zla a bezpráví 

všude kolem sebe“. Žaloba na ochranu osobnosti byla obecnými soudy zamítnuta. 

 V řízení vyšlo najevo, že předmětný článek byl expresivní reakcí na předchozí 

obdobné výroky učiněné na adresu ústavního stěžovatele difamovaným. Ústavní soud 

k tomu uvedl, že „není možné, aby fakt, že určitá tvrzení jsou již odvetou za tvrzení 

předchozí, ospravedlňoval a převážil to, že jde o tvrzení urážející a dehonestující jinou 

osobu, jak tomu bylo v projednávaném případě“. Svobodu projevu není možné vykonávat 

způsobem zjevně překračujícím meze slušnosti. Pokud chtěl stěžovatel uvést na pravou 

míru některá tvrzení difamovaného, mohl k tomu zvolit přiměřenější (mírnější) formu 

reakce namísto urážek. Pokud by tedy soudy umožňovaly vedení diskuze pod heslem „na 

hrubý pytel hrubá [či ještě hrubší] záplata“, pak by se tím mohla rozpoutat lavina urážek a 

výpadů z obou stran, které by postupně mohly co do míry expresivity i agresivity gradovat, 

a každá z nich by byla omluvitelná tou předchozí. Protože takový výklad považuje Ústavní 

soud za neúnosný, dal přednost ochraně osobnosti a rozsudky obecných soudů zrušil.
160

 

Jak pak uvedl ve svém článku lapidárně Mates,
161

 nelze oplácet stejnou mincí, tedy 
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vyjadřovat se k nepravdivým a urážlivým tvrzením neslušně a hrubě. Skutečností zůstává, 

že diskuze by i přes určitou míru expresivity měla zůstat věcná a neměla by eskalovat do té 

míry, kdy by projev měl být omluvitelný pouze poukazem na předchozí projev druhého, 

reagujícího však pouze na předchozí projev. Tento koloběh by neměl reálného konce a 

nepřispíval by ke kultivovanosti veřejné debaty, či alespoň k jejímu přiměřenému udržení.  

K tomu je možné připojit ještě jednu poznámku – z předchozí citované rozhodovací 

praxe Ústavního soudu by se mohlo zdát, že za jiných okolností by dostala přednost 

svoboda projevu pisatele článku. V tomto případě ale Ústavní soud preferoval preventivní 

působení na společnost, když dal najevo, že nebude poskytovat ochranu hanlivým 

vyjádřením jedné osoby proti druhé, jež navíc mohou časem gradovat a v důsledku ani 

nemusí mít reálný konec – na urážku by bylo vždy možné odpovědět jinou urážkou, která 

by byla ústavně chráněna. 

 

3.10 „Nová vlna“ judikatury – rozhodnutí Ústavního soudu od roku 2012 

 Po kratším klidovém období, pokud jde o formulování zásadních závěrů 

v judikatuře Ústavního soudu, přišla „nová vlna“ nálezů a usnesení v roce 2012. 

 Tak dne 6. 3. 2012 byla publikována hned dvě rozhodnutí. V tom prvním 

publikovaným pod sp. zn. I. ÚS 1586/09
162

 šlo o obecnými soudy zamítnutou žalobu 

spisovatele Michala Viewegha na ochranu osobnosti za článek uveřejněný v deníku Aha!, 

v němž byla publikována provokující tvrzení, že spisovatel má poměr se svou studentkou 

v době, kdy jeho manželka byla těhotná, doprovozená titulky jako „Má tajnou milenku!“, 

„Viewegh má rád mladé autorky“ a „Ukázal mi své velké ořezávátko!“. V řízení před 

obecnými soudy vyšlo najevo, že tvrzení byla nepravdivá a nebyla podniknuta ani opatření 

k jejich prověření; kromě toho jejich cílem bylo pouze přitáhnout pozornost čtenářů (a tedy 

prodat více výtisků novin). Ústavní soud připomněl jeden ze svých dřívějších judikátů,
163

 

kde konstatoval porušení lidské důstojnosti v případě, že konkrétní jedinec je postaven 

státní mocí do role objektu, stává se pouhým prostředkem a je umenšen do podoby 

druhově zaměnitelné veličiny.  

 Poměřil tedy předmětná tvrzení redukovaným desetibodovým testem, jejž převzal 

v nálezu sp. zn. I. ÚS 453/03, a uzavřel, že ochranu nelze poskytnout tvrzením, která 

primárně mají za cíl poškodit difamovanou osobu, zvlášť pokud šiřitel této informaci sám 
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nevěřil, poskytl ji bezohledně, aniž se řádně staral o její pravdivost. Zlému úmyslu nelze 

právo na svobodu projevu přiznat. Nález pak rozvedl i kritéria pro přiznání nemajetkové 

újmy, když uvedl, že v některých případech je žádoucí, pokud mediálnímu šiřiteli 

informace hrozí uložení citelné sankce – to je pro něj indikací, že komerční úspěch není 

tím pravým hlediskem, kterým by se měl při své činnosti řídit. 

 Druhým nálezem toho dne bylo rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 823/11,
164

 jehož 

předmětem bylo tvrzení Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové, které vyřkl v 

rozhlasovém pořadu Křížový výslech na adresu Kateřiny Brožové. Na otázku moderátora, 

co soudí o tom, že by Brožová měla Vondráčkovou nahradit v účinkování v muzikálu, 

uvedl: „A tak to se vůbec nedá srovnat. To je jako když budete srovnávat mercedes a 

trabant. To je nesrovnatelný“. Uvedl také to, že v důsledku působení Brožové došlo ke 

„zničení“ muzikálu, kde původně účinkovala Vondráčková. Za to mu bylo uloženo 

uveřejnit omluvu za porušení osobnostních práv Kateřiny Brožové. 

 Ústavní soud  k tomu uvedl, že předmětné výroky jsou čistými hodnotícími soudy, 

nadto v situaci, kdy se jedná o hodnocení kvality umění coby ryze subjektivní kategorie. 

Navíc v této situaci je třeba přihlédnout k tomu, že Michal je manželem Heleny 

Vondráčkové, takže jeho reakce je rovněž více emocionální a osobnější, takže ji nelze 

posuzovat jako výrok soutěžního charakteru (v tom smyslu, že obě dámy působí na 

stejném trhu). Jakkoli je tedy inkriminovaný výrok přehnaný nebo nadsazený, Kateřinu 

Brožovou hluboce urážející a vyjádření bylo nešikovné, nebyl na druhou stranu vulgární, 

byl pronesen ve veřejné debatě, a proto musí být hodnocen jako „veřejný“, nikoli komerční 

projev, a byl tak ústavně chráněný.
165

 

 V nálezu sp. zn. II. ÚS 171/12 ze dne 15. 5. 2012 Ústavní soud posuzoval situaci, 

kdy v bulvárním deníku Blesk došlo k uveřejnění fotografie a článku o dopravní nehodě, 

jejímž účastníkem měl být manžel místopředsedkyně Rady České televize. Ústavní soud 

zdůraznil, že ochrany nepožívá projev motivovaný touhou ublížit či poškodit; informace o 

nehodě manžela radní však je záležitostí veřejného zájmu, o které má mít veřejnost 

povědomí. Platí ale, že je-li v článku neustále zdůrazňována právě rodinná vazba mezi 

osobami bez souvislosti s výkonem funkce té, jíž se samotná nehoda netýkala, lze z toho 

dovodit spíše snahu o dehonestaci veřejně činné osoby. Ústavní soud tedy dal přednos 

ochraně osobnosti; cenným argumentačním dodatkem pak je, že není možné vyhovět 
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požadavku na absolutní zákaz informování o této záležitosti ve vztahu k nehodě, neboť 

takto široce formulovaná zápověď by již byla rozporná se svobodou projevu médií. 

Veřejnost má přece jenom právo na informovanost o událostech tohoto druhu, protože za 

jistých okolností mohou do záležitostí veřejného zájmu zasáhnout. 

 Zásahu do ochrany osobnosti starosty obce Bohuňovice se pak týkala věc vedená 

pod sp. zn. IV. ÚS 1511/13,
166

 kde byl v místním periodiku uveřejněn článek, jímž na 

starostův předchozí článek bilancující jeho působení ve vedení obce reagoval občan obce a 

starostův politický konkurent výrazy „bezobsažná megalomanská spoušť“, „tuny balastu“, 

moudra, která může zplodit jen naprostý cynik a pitomec“, a počínání starosty pak hodnotil 

slovy „sklon chovat se jako hovado“. Pro starostovy aktivity navrhuje zavedení tělesných 

trestů, například lámání kolem.
167

 

 V návaznosti na svou předchozí rozhodovací praxi a judikaturu ESLP Ústavní soud 

uvádí, že je třeba v případě hodnotících soudů třeba zvažovat jejich přiměřenost ve vztahu 

ke kritizované skutečnosti – je tedy rozdíl mezi použitím tvrdých či ostrých výrazů, které 

se však opírají o kritizovaný skutkový základ a jsou přiměřené cílům kritiky na straně 

jedné, a samoúčelnými vulgaritami či urážkami na straně druhé.
168

 Hodnotil, zda projev 

nepřekročil meze v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, a zda 

byl hodnocen celý projev a nikoli jeho izolované součásti. Dospěl k závěru, že jde o 

hodnotící soudy kritizující veřejně činnou osobu při výkonu její veřejné činnosti. V tomto 

případě bylo obtížné rozlišit, jestli měl projev dostatečný věcný základ, nicméně k tomu 

soud uvedl, že „nemůže [...] připustit, aby se prostor pro svobodné šíření názorů a 

myšlenek zúžil natolik, že bude ve veřejném prostoru zapovězeno hodnotit projevy 

politických představitelů slovy ‚bezobsažná megalomanská spoušť banalit‘ či ‚tuny 

balastu‘“.
169

   

 Důležitý je pro naše účely závěr, že „veřejná debata o veřejných věcech by měla 

podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů 

ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o 

aktérech veřejné diskuze sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi 

                                                 
166

 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 20. 5. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1511/13. 
167

 O tom, že ani Ústavní soud není v neprávních otázkách neomylný, svědčí skutečnost, že v bodu 4 při 

popisu skutkových okolností uvedl, že výrok stěžovatele měl znít „lámání kolen“, ale stěžovatel podle něj 

nesprávně uvedl, že jde o „lámání kolem“ – to ale je samozřejmě způsob výkonu trestu, jenž se v minulosti 

skutečně užíval, a pravdu tedy je třeba přiznat stěžovateli a nikoli Ústavnímu soudu. 
168

 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1511/13, bod 31. 
169

 Tamtéž, bod 40. 
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prezentovaných názorů.“ Připomíná, že osoba veřejně činná má navíc snazší možnost 

přístupu do médií; ingerence státu by měla tedy přijít jen ve výjimečných případech pouze 

při zcela excesivní formě prezentace názorů, typicky u vulgárních projevů, a pokud nelze 

nápravu zásahu do ochrany osobnosti zjednat jinak. 

 Je třeba uzavřít, že tento nález je vynikajícím shrnutím dosavadních základních 

východisek judikatury Ústavního soudu, a to včetně bohatých odkazů na příslušnou 

aplikovatelnou judikaturu ESLP. 

 Skutečnost, že nepřiznávání ochrany zjevně excesivním projevům, které vybočují 

z mezí obecně uznávaných pravidel slušnosti, není judikatorně překonáno, jak uvádí 

Molek,
170

 byla potvrzena poměrně čerstvým nálezem Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2015, 

sp. zn. II. ÚS 2051/14. V něm Ústavní soud opětovně shrnul východiska pro posuzování 

střetu práva na ochranu osobnosti a svobody projevu v souvislosti se sporem tehdejší 

chomutovské primátorky a odborníka na exekuce z organizace Člověk v tísni, jenž o 

primátorce prohlásil, že svým „nezákonným postupem“ (vymáháním exekucí) připravila 

město „cu grunt o 8 milionů korun“. Vycházel přitom z údajů, které se teprve později 

ukázaly jako nesprávné, resp. z rozhodnutí exekutora, jež byla následně zrušena. 

 Ústavní soud zde připomněl poměřování výroku „redukovaným“ desetibodovým 

testem amica curiae Benátské komise, a předmětný výrok posoudil jako hybrid mezi 

skutkovým tvrzením („připravila město [...] o 8 milionů korun“) a hodnotícím soudem 

(„připravila město cu grunt [...]“). Doplnil, že kategorii pravdivosti výroku nelze vnímat 

maximalisticky jako požadavek na absolutní soulad s objektivním stavem reality, a to 

v každé situaci a v každém časovém okamžiku. Vždy je třeba vyjít z informací, které jsou 

v daném momentě k dispozici, protože jinak by musel člověk vždy mlčet, jelikož tyto 

informace se mohou během okamžiku (objektivně, bez vlivu dané osoby) z pravdivých stát 

nepravdivými (právě třeba v důsledku odlišného právního posouzení soudem vyšší 

instance). 

 Novináři mají v tomto ohledu garantovánu vyšší míru ochrany jejich projevu 

(mohou věci zjednodušovat, přehánět apod.), ale zároveň je jim uložena povinnost ve vyšší 

míře ověřit jejich informace, a musí vyvinout příslušné úsilí k jeho dosažení. Pokud autor 

výroku daný čin označil jako protiprávní, lze to v kontextu situace vnímat spíše jako 
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 Srov. MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-502-3, s. 180 a 

násl. 
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hodnotící soud než jako skutkové tvrzení.
171

 

 I když byl tedy předmětný výrok zavádějící nebo nepřesný (především pokud šlo o 

míru zavinění primátorky), nevybočil z obecně uznávaných pravidel slušnosti a byl 

založen na tehdy veřejně dostupných (a v této době „pravdivých“, či přinejmenším 

explicitně nikoli nepravdivých) informacích.
172

 

 

3.11 Hodnotící soudy a skutková tvrzení podle Ústavního soudu 

Jak jsem přiblížil na předchozích řádcích, pro posuzování přiznávání ochrany 

svobodě projevu je do rozhodující míry důležité rozlišování mezi skutkovými tvrzeními a 

hodnotícími soudy. 

Z dosavadní rozhodovací praxe Ústavního soudu je ve vztahu k hodnotícím 

soudům a skutkovým tvrzením možné abstrahovat některé obecnější závěry uplatnitelné ve 

vztahu k širšímu okruhu skutkových okolností. 

Obecně jsou bez dalšího chráněny všechny hodnotící soudy s výjimkou těch, které 

jsou svou formou excesivně urážlivé, tedy vybočují z mezí v demokratické společnosti 

obecně uznávaných pravidel slušnosti, protože jinak by ztratily charakter korektního 

úsudku nebo komentáře a dostaly by se mimo meze ústavní ochrany.
173

 Stát by měl 

v případě kritiky veřejně činných osob do veřejné debaty ingerovat pouze v případě použití 

výrazů vulgárních, zjevně excesivních, pokud není možné nápravu zjednat jinak.
174

 

V nejnovějších rozhodnutích Ústavní soud uvádí, že v posledních letech se objevují 

vulgarismy ve veřejném prostoru čím dál častěji, takže mohou být považovány za méně 

šokující, a jejich užití vypovídá více o jejich autorech a činí veřejnou debatu 

bezobsažnou.
175

 Není tedy překonán dříve citovaný nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 

359/96, jenž některé projevy tohoto druhu (specificky hodnotící soudy) z ústavněprávní 

ochrany vylučuje. 

Skutková tvrzení jsou samozřejmě svobodou projevu chráněna také, ale zde již bude 

                                                 
171

 K tomu srov. odlišné stanovisko soudkyně Židlické u výroku tehdejšího premiéra Zemana na adresu 

novináře Breziny, která naopak výraz „protiprávnost“ nebo „korupce“ řadila do kategorie skutkového tvrzení 

(nález ÚS sp. zn. I. ÚS 453/03). 
172

 Parafrázováno z předmětného nálezu ÚS. 
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 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 359/96 a následně i nález Ústavního soudu České republiky ze dne 

3. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2051/14. 
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 Nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 1511/13. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. I. ÚS 1041/17. Šlo o spor umělce Davida Černého a 

ředitele Národní galerie Milana Knížáka, na jehož adresu první jmenovaný uvedl (jde o autentickou citaci), 

že je „kriploidní čurák“. 
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třeba prokázat skutkový základ tvrzení;
176

 naopak i kdyby se „skutkový“ projev ukázal 

jako nepravdivý, nebude požívat ochrany tehdy, pokud přesáhne svou intenzitou takovou 

přípustnou míru, kterou v demokratické společnosti již tolerovat nelze.
177

 Přitom pro 

dosažení ochrany svobody projevu v případě skutkových tvrzení je nutné prokázat 1) 

rozumné důvody, pro které se autor výroku spoléhal na jeho pravdivost; 2) že podnikl 

dostupné kroky k ověření jeho pravdivosti, a to v míře a intenzitě, v níž bylo její ověření 

přístupné a definitivní (včetně případného dotazu u osoby, jejíž stanovisko by mělo být 

zveřejněno), a 3) že byl v dobré víře a neměl důvod věřit, že toto tvrzení není pravdivé.
178

 

 Kromě skutkových tvrzení a hodnotících soudů pak můžeme rozlišovat ještě tzv. 

výroky hybridní neboli hodnotové (hodnotící) soudy se skutkovým základem, u nichž je 

nezbytné určit, do jaké míry mají skutkový základ a zda nejsou vzhledem k prokázanému 

skutkovému základu přehnané, přičemž je třeba vzít v úvahu jejich celkový tón i okolnosti 

případu.
179

 Ke zde citovanému rozhodnutí Ústavního soudu je možné dodat, že nakonec 

došlo k argumentačnímu synkretismu mezi Ústavním soudem a stanoviskem amica curiae 

Benátské komise, a Ústavní soud aproboval i zahrnutí těchto zbývajících dvou bodů 

desetibodového testu do poměřování střetu ústavně zaručených práv. 

 Ústavní soud pak rovněž judikuje, že vyšší míru ochrany je ochoten poskytnout 

projevu směřujícímu vůči věci (kritika ad rem, tedy například kritice soudního rozhodnutí) 

než vůči osobě (kritika ad personam, tedy například kritice osoby soudce pro jeho domnělé 

či skutečné vlastnosti).
180

 

 

3.12 Co se k Ústavnímu soudu (zatím) nedostalo – rozhodnutí Nejvyššího 

soudu 

 Nikoli všechny případy ale nutně musí být ukončeny vydáním nálezu nebo 

usnesení Ústavního soudu, a to z různých důvodů. V optimálním případě je argumentace 

obecných soudů vedená principem prozařování základních práv natolik kvalitní, že 

účastníci řízení se již na Ústavní soud neobrátí a rozhodnutí obecných soudů pak ústavní 

stížností netestují. Popřípadě účastníci na další prodlužování soudního procesu z časových 
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 K tomu nález ÚS sp. zn. I. ÚS 453/03. 
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 K tomu např. nález ÚS ve věci sp. zn. I. ÚS 156/99. 
178

 Nález sp. zn. I. ÚS 453/03, později potvrzený nálezem Ústavního soudu České republiky ze dne 11. 6. 

2018, sp. zn. I. ÚS 4022/17.  
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 K tomu např. nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 750/16.  
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 K tomuto případu srov. nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 750/16. 
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či ekonomických důvodů rezignují, a případ tak skončí předtím, než o něm má možnost 

rozhodovat Ústavní soud České republiky. 

 Registrujeme tedy i četná rozhodnutí vrchních soudů, Nejvyššího soudu ČR či 

krajských soudů, jež mohou poskytnout cenná vodítka při dovozování obecnějších principů 

posuzování kolize svobody projevu a práva na ochranu osobnosti v mediálním prostředí. 

 Z aktuálních rozhodnutí je možné zmínit usnesení Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 

7 Tdo 1235/2017,
181

 kterým byly zrušeny předchozí trestní rozsudky, které odsoudily
182

 

youtubera za vulgární projevy na adresu léčitelky a „šamanky“, jež poskytuje mimo jiné 

služby jako „vaginální mapování“. V příspěvku uveřejněném na portálu youtube.com pod 

názvem „Projekt ‚mám ji ráda‘ tu moji kundu“ se o praktikách a osobě léčitelky a její 

klientele vyjadřoval tak, že její služby jsou předražené a klientkám hledajícím 

psychologickou pomoc po znásilnění či jiném traumatizujícím zážitku nepřinášejí 

náležitou odbornou hodnotu. Podle jeho názoru ze strany léčitelky jde o „tlak na ženy, 

které mají nějaký problém“. Ve videu přitom používal značně expresivní výrazy jako 

„zasraná zkurvená zlodějka, píča, kunda, sračky, krávy tupý“ apod. Video zaznamenalo 

přes čtyři a půl tisíce zhlédnutí a podle youtubera šlo o snahu upozornit širší veřejnost na 

zdravotně nebezpečné praktiky léčitelky a potenciální klientky léčitelky ochránit. Za 

použité výrazy se následně omluvil, setrvává však na názoru, že „činnost [léčitelky] je 

kontroverzní a nevěří jejím výsledkům“.
183

 

 Nejvyšší soud ČR konstatoval, že „obviněný [youtuber] tímto videem zjevně 

vybočil z rámce přípustné kritiky formou nevhodné kritiky osoby [léčitelky] a její 

podnikatelské činnosti [...]. Je zjevné, že [youtuber] překročil tolerovatelnou míru slušnosti 

a přípustné kritiky osoby a podnikatelské činnosti [léčitelky], ovšem nejedná se o tak 

hrubou míru neslušnosti, aby hrubě narušila občanské soužití [pozn. a mohla tak být 

považována za trestný čin výtržnictví] [...]. Vulgarita se sice stává ve společnosti stále 

běžnější, což nesvědčí o správných morálních principech a patřičné společenské úrovni 

osob vulgarizmy používajících, ale použití několika vulgárních výrazů veřejně ještě 

neznamená, že je nutné vždy takové[t]o jednání posoudit jako trestný čin výtržnictví.“
184
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 Jednalo se konkrétně o usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 10. 2017, č.j. 7 Tdo 

1235/2017 – 22. 
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 Nejprve k podmíněně odloženému trestu odnětí svobody, přičemž odvolacím soudem byl trest změněn na 

obecně prospěšné práce. 
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 Převzato z rozsudku Okresního soudu v Jihlavě ze dne 29. 3. 2017, č.j. 13 T 182/2016 – 80, a z výše 

citovaného usnesení Nejvyššího soudu ČR. 
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 Citované usnesení Nejvyššího soudu, s. 5 a 6. 
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Na základě závazného právního názoru Nejvyššího soudu pak Okresní soud v Jihlavě 

předal věc jihlavskému magistrátu k řešení možného spáchání přestupku proti občanskému 

soužití (nikoli však trestného činu, jak předtím tento soud dovodil a odvolací soud 

potvrdil).
185

 

 Dne 28. 3. 2018 pak byl vydán rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 

30 Cdo 3689-2017 ve věci sporu politika Tomia Okamury a CZECH NEWS CENTER a.s. 

V řízení se Tomio Okamura domáhal toho, aby se periodika vlastněná touto společností ve 

svých článcích zdržela používání výrazu „Pitomio“ jakožto označení Okamury, které 

považoval za zásah do svých osobnostních práv. Nejvyšší soud potvrdil rozsudky 

Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze,
186

 kde obecné soudy daly přednost 

svobodě projevu v případech, kdy se projev týká oprávněné kritiky Tomia Okamury jako 

politického představitele. Naopak v případech, kdy byl výraz „Pitomio“ použit pouze coby 

hanlivá přezdívka Tomia Okamury bez souvislosti s jeho názory, působením, články či 

politickou činností (jinými slovy tam, kde bylo zcela abstrahováno od jeho skutků, na které 

toto označení původně reagovalo), soud uložil společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., 

aby se jeho užívání zdržela. 

 Konkrétně soudy uvedly, že Tomio Okamura je veřejně činnou osobou, politikem, 

sám často působí kontroverzně a cíleně provokativně. Musí tedy snést vyšší míru zásahů 

do jeho osobnostních práv. CZECH NEWS CENTER a.s. ve svých periodikách odůvodnil, 

proč pro Okamuru příslušný výraz používá; je tedy třeba dát přednost svobodě projevu. To 

se týká i situace, kdy je na titulní straně časopisu Reflex vyobrazen jako klaun, s červeným 

nosem a výrazným klaunským líčením. Karikatura coby podmnožina hodnotících soudů je 

zásadně jako projev chráněna.  

Naopak kde jde pouze o samoúčelnou dehonestaci bez konkrétního skutkového 

odůvodnění, tam musí být dána přednost ochraně osobnosti, byť jde o osobnost osoby 

veřejně činné. Pozoruhodnou citací z rozhodnutí prvostupňového Městského soudu v Praze 

(s nímž se soudy vyšších stupňů implicitně ztotožnily) pak je závěr, že „[v]ýraz Pitomio je 

hodnotícím soudem, který [Reflex] používal v článcích a u karikatur vyjadřujících se 

kriticky o [Okamurovi], jenž je aktivním a všeobecně známým politikem. Jedná se sice o 

výraz expresivní, nelichotivý, ale nikoli a priori vulgární, přičemž fakticky lze pro něj 
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 Usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 4. 12. 2017, sp. zn. 13 T 182/2016 (bez č.j.). 
186

 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 7. 2015, č.j. 66 C 173/2013 – 261, a rozsudek Vrchního 

soudu v Praze ze dne 31. 1. 2017, č.j. 3 Co 186/2015 – 242 (správně 311). 
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nalézt oporu v obsahu článků, které zevrubně popisují, proč jsou určité [Okamurovy] 

myšlenky potenciálně společensky nebezpečné a proč je proto lze považovat s jistou 

dávkou novinářské zkratky až za pitomosti“.
187

 Tento závěr přitom obsahuje samotnou 

esenci předchozí judikatury Ústavního soudu, byť je sám na poměry soudního rozhodnutí 

poněkud expresivní. Vyjadřuje totiž závěr, že pokud jsou média schopna svá tvrzení 

argumentačně odůvodnit a pohybují se v mezích hodnotících soudů, je možné do ochrany 

osobnosti (veřejně činných osob) zasahovat i tvrdšími výrazy. 
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 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 7. 2015, č.j. 66 C 173/2013 – 261, s. 35. 
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4. Případové studie 

 Poté, co jsem v předchozím textu této práce představil teoretický rámec pro 

zakotvení svobody projevu médií a svobody projevu v médiích a rovněž přiblížil 

nejvýznamnější rozhodnutí ESLP a Ústavního soudu včetně některých obecných principů 

pro posuzování střetu (mediální) svobody projevu a ochrany osobnosti, je tato kapitola 

zaměřena na aplikaci všech těchto východisek na skutkové okolnosti hypotetických 

případů, které by se typově mohly v reálné soudní praxi objevit. Prezentuje tak určité 

schéma, jak by soudy v jednotlivých případech mohly rozhodovat, pokud by se skutkové 

okolnosti případu podobaly některé z popsaných skutkových okolností.
188

 

Je však třeba mít na paměti, že i jen drobná odlišnost ve skutkových okolnostech 

případu se nakonec může stát pomyslným jazýčkem na vahách, který způsobí favorizování 

svobody projevu, nebo ochrany osobnosti. Skutečnost, že dokonce i za týchž skutkových 

okolností může nakonec dojít k odlišnému právnímu posouzení případu, ilustruje Pavel 

Molek na případu populárně známém jako Václavka a Dášeňka, kde šlo o obraz Milana 

Knížáka „Česká krajina 1990“ vyobrazující zelenou bustu Václava Havla jako houby, a 

foxteriéra (majícího patrně představovat jeho manželku Dagmar, tedy „Dášeňku“). Do 

tohoto momentu bylo dílo chráněno jako projev umělecké svobody; problém nastal, když 

práva na dílo koupila společnost vyrábějící obuv, a společně se sloganem „WEAR Raveli 

FUCK THE WORLD“ jej umístila na billboardy po celé České republice. V tento moment 

se z něj stal o projev komerční, který požívá nižší míry ochrany, a společnosti byla za 

porušování osobnostních práv bývalého českého prezidenta a jeho manželky pro propagaci 

vlastní značky uložena citelná pokuta.
189

  

Jak je tedy i z tohoto příkladu patrné, generalizace je v případě svobody projevu 

možná pouze se značnou dávkou opatrnosti, když i menší detail může právní posouzení při 

vážení jednotlivých práv podstatně ovlivnit. 

Níže popsané případové studie se skládají vždy ze dvou částí. V té první jsou 

(velmi stručně) popsány skutkové okolnosti modelového případu, a v té druhé pak 
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 Pro vyloučení pochybností tak výslovně uvádím, že případy popsané v této kapitole jsou umělou 

konstrukcí a nikoli objektivní realitou soudního rozhodování. 
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 Blíže k tomu MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-502-3, s. 

136. Dále KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL, Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských 

právech. Komentář. Velké komentáře. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-0-7400-365-3, 

komentář k čl. 10 Úmluvy, bod 52 a násl., ke kategoriím „politického“ a „komerčního“ projevu přidává ještě 

projevy „akademické“ a „civilní“. Toto dělení však uvádím pouze pro úplnost; pro účely této práce není 

rozhodujícím kritériem. 
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podrobeny příslušnému posouzení v návaznosti na předchozí závěry analýzy učiněné 

v kapitolách první až třetí.  

Každá případová studie přitom předpokládá, že difamovaná osoba považovala 

předmětný projev za porušení svého práva na ochranu osobnosti a podala proto věcně a 

místě příslušnému soudu žalobu, která splňovala všechny věcné a formální náležitosti 

potřebné pro to, aby se jí soud mohl meritorně zabývat. 

Jednotlivé případové studie byly navrženy tak, aby principiálně pokrývaly hlavní 

aspekty svobody projevu a ochrany osobnosti popsané v předchozích kapitolách práce na 

příkladech z judikatury soudů a na obecnějších principech, které rozhodovací praxe soudů 

přinesla. Zabývají se tak především dichotomií hodnotící soud – skutkové tvrzení, veřejně 

činná a veřejně známá osoba – soukromá osoba, projev novináře – projev běžného občana, 

formálně neutrální projev – projev s použitím expresivních výrazů, popřípadě 

kombinacemi těchto kritérií.  

Tato kapitola je zároveň komplexní odpovědí na položenou výzkumnou otázku. 

 

4.1 Případ první – hodnotící soud směrující k veřejně činné osobě 

 V novinách s celostátním dosahem byl uveřejněn komentář, v němž novinář 

poukazoval na to, že stávající ministr školství svým přístupem k reformě vysokoškolského 

vzdělávání (která nakonec nebyla provedena) přispěl ke snižování kvality výuky na 

vysokých školách. Svůj článek novinář podložil statistikami uplatnění absolventů 

vysokých škol na trhu práce ve srovnání s jejich zahraničními kolegy. Novinář použil 

výrazy: „Pan ministr by se měl stydět, pokud za několik let svého působení na ministerstvu 

nebyl schopen dosáhnout elementárních právních změn umožňujících vysokoškolákům lépe 

se prosadit na trhu práce. Je to ostuda. V demokratické zemi by takoví lidé vůbec neměli 

vykonávat veřejné funkce. Nejlépe by měli odejít do politického důchodu a začít se věnovat 

něčemu, čemu skutečně rozumějí, a co nemůže napáchat takové celospolečenské škody.“ 

Novinář v tomto případě vynesl hodnotící soud (představovaný zejména slovy „by 

neměli vykonávat veřejné funkce“, ovšem za hodnotící soud by mohl být považován i 

výraz „napáchat takové celospolečenské škody“, neboť i zde jde o subjektivní mínění 

pisatele),
190

 který je zásadně ústavně chráněný. Hodnotící soud jakožto názor na věc 
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 Hranice mezi hodnotícím soudem a skutkovým tvrzením je v některých případech velmi tenká. Zde však 

novinář logicky strukturoval své myšlenky na základě jím tvrzených faktů, a připojil k nim vlastní 
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veřejného zájmu není možné z podstaty věci prokazovat, nepodléhá tedy nutnosti snést 

důkaz pravdy.
191

  

Projev byl podán polemickým způsobem a byl postaven na dostatečném skutkovém 

základu, jenž odůvodnil, z jakého důvodu byly novinářem příslušné výrazy použity.
192

 

Kritika směřovala k ministrovi, tedy osobě veřejně činné, u níž má veřejnost 

zvýšený zájem na provádění kontroly její činnosti, a která je povinna strpět vyšší míru 

zásahu do svých osobnostních práv.
193

 Ve vztahu ke kritice členů vlády je dokonce možné 

dovodit ještě vyšší stupeň ochrany přiznané projevu, než je tomu v případě ostatních osob 

veřejně činných.
194

 

Kromě toho právě realizací „práva na kritiku“ a pečlivým sledováním záležitostí 

veřejného zájmu má tisk možnost plnit svou roli „hlídacího psa demokracie“.
195

 

Kritika byla v tomto případě i velmi věcná (vztahovala se k samotnému meritu 

problematiky, tedy byla uskutečněna ad rem a nikoli ad personam), což rovněž favorizuje 

svobodu projevu. To se týká i samotných použitých výrazů, které nebyly a priori vulgární 

či urážlivé.
196

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že v tomto případě by přednost měla být dána svobodě 

projevu novináře před ochranou osobnosti politika. V případech tohoto druhu by soud 

podle všeho ani nemusel přistupovat k provedení některého z „testů“ popsaných 

v předchozím textu této práce, neboť skutkové okolnosti případu svědčily jasně ve 

prospěch přednosti svobody projevu.  

 

4.2 Případ druhý – skutkové tvrzení směřující k veřejně činné osobě 

Rozhlasová stanice s celostátním dosahem odvysílala v rozhlasovém pořadu 

investigativní reportáž, v níž novinář upozorňoval na to, že stávající ministr školství se po 

svém nástupu do funkce měl podílet na rozhodování o privatizaci veřejné vysoké školy, 

přičemž tuto školu získal jeden z jeho rodinných příslušníků
197

 za cenu nižší, než byla cena 

                                                                                                                                                    
hodnocení. V tomto ohledu je možné odkázat analogicky na nález Ústavního soudu České republiky ze dne 

10. 7. 1996, sp. zn. III. ÚS 359/96. 
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 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. 2. 2005, sp. zn. III. ÚS 11/04. 
194
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 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 750/16. 
197
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svobody projevu a ochrany osobnosti. 
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určená podle znaleckého posudku. Novinář poukázal na konkrétní pochybení ministra 

v průběhu celého procesu, k nimž mělo dojít, a svá tvrzení podložil výpověďmi 

zúčastněných úředníků a dalších osob zapojených do případu. Nechal si rovněž vypracovat 

právní rozbor k možnému protiprávnímu jednání politika. Novinář přitom uvedl: „Nezbývá 

tedy než uzavřít, že ministr svým jednáním nejenže poškodil stát tím, že ho připravil o 

desítky milionů, ale zřejmě spáchal i trestný čin.“ 

Novinář pronesl skutkové tvrzení. To je ústavně chráněné za předpokladu, že je 

prokázán skutkový základ výroku.
198

 V tomto případě by byl novinář povinen prokázat, že 

si svá tvrzení řádně ověřil, že vynaložil veškerou odbornou péči a postupoval v souladu 

s novinářskou etikou.
199

  

Novináři by bylo možné vytknout, že nedal prostor ministrovi k tomu, aby nabídl 

své vysvětlení k celé věci. Tímto opomenutím mohl novinář postupovat v rozporu 

s judikaturou ESLP určující, že novinář má vynaložit veškerou péči k ověření svých 

skutkových tvrzení.
200

 Stejně tak by měl konstatování viny za spáchání domnělého 

trestného činu závazně vynést soud coby orgán aplikující právo.  

Na druhou stranu je třeba uvést, že novinář si nechal zpracovat právní analýzu 

k možnému protiprávnímu jednání ministra, z níž následně pro účely svého článku 

vycházel. Svůj závěr („zřejmě byl spáchán trestný čin“) pak pojímá polemicky, nikoli jako 

jedinou přípustnou variantu, jak se celá událost mohla odehrát (tedy jako „jistou věc“). To 

naopak mohlo posílit domněnku, že postupoval v souladu s novinářskou etikou. 

Novinář by neměl být od uveřejňování informací tohoto druhu odrazován, neboť 

v opačném případě by to mohlo vést k nežádoucímu chilling effectu (srov. rozsudek ESLP 

ve věci Damman proti Švýcarsku
201

), jenž může v konečném důsledku znamenat zamezení 

či přinejmenším omezení přístupu veřejnosti k informacím obecného zájmu. 

 Novinářem použité výrazy nebyly excesivní z hlediska jejich expresivity, 

vztahovaly se k samotné záležitosti a toliko označovaly osobu, jež má být za vzniklou 

situaci zodpovědná. Novinář podle všeho vycházel z tehdy dostupných (a tehdy 

pravdivých, popřípadě alespoň nikoli průkazně nepravdivých) informací.
202
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 Stejně jako v prvním případě platí, že novinář má zásadně právo realizovat své 

právo kritizovat vládu či jejího člena v záležitosti veřejného zájmu, o niž zde nepochybně 

šlo.
203

 I to favorizuje svobodu projevu.  

 Z výše uvedeného plyne, že by měla být dána přednost svoboda projevu novináře 

před právem na ochranu osobnosti ministra, a to i bez nutnosti provedení některého z testů 

kolize mezi základními právy. 

 

4.3 Případ třetí – skutkové tvrzení směřující proti osobě veřejně známé 

 V pořadu vysílaném na celoplošné televizní stanici byla odvysílána reportáž, která 

uváděla, že se známý youtuber dopustil protiprávního jednání spočívajícího v krádeži 

automobilu, jejž následně podle informací uveřejněných v novinách použil i pro natočení 

dalšího ze svých videí. Youtuber se ve své tvorbě zaměřoval především na zobrazování 

běžných životních situací dovedených do extrémních závěrů, a jeho videa dosahovala 

v některých případech i stovky tisíc zhlédnutí. 

K uveřejnění reportáže došlo v době, kdy údajný trestný čin byl pouze ve fázi 

prověřování, youtuber poskytl policii k věci vysvětlení. Nebylo tedy vůči němu prozatím 

vzneseno obvinění. Televize dala youtuberovi prostor se k věci vyjádřit, ten však komentář 

odmítl. Svědky události bylo několik hostů restaurace, před níž došlo k odcizení 

automobilu. 

Reportáž byla neutrální z hlediska použitých výrazů, chování youtubera explicitně 

neodsuzovala, informaci podala čtenářům formou zpravodajského příspěvku obsahujícího 

mimo jiné větu: „Známý český youtuber Krasomil Novák vystupující pod přezdívkou 

MyCarYourCar odcizil vozidlo zaparkované před restaurací v pražských Holešovicích. 

Odcizené vozidlo následně využil pro natočení videopříspěvku, který umístil na YouTube. 

Pokud se youtuberovi krádež prokáže, hrozí mu trest odnětí svobody až na čtyři roky“. 

 V tomto případě se jedná o komplexnější kolizi ochrany osobnosti a práva na 

svobodu projevu, pro jejíž posouzení již je nezbytné použít desetibodový test nabídnutý 

amicem curiae Benátské komise pro hodnocení projevů (srov. k tomu kap. 1.4.3 výše), a 

zhodnotit tak jednotlivé složky projevu představujícího skutkové tvrzení.
204

 

 Závažnost obvinění. Ze skutkových okolností neplyne, že by byl youtuber obviněn, 

či že by alespoň bylo proti němu zahájeno trestní stíhání. Svoboda projevu by (při ctění 
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 Obdobně např. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 
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presumpce neviny) mohla být favorizována tehdy, pokud by následně skutečně orgány 

činné v trestním řízení trestní stíhání zahájily. To platí i pro případ, že by televize 

prokázala dostatečné důkazy pro podporu svého tvrzení. V opačném případě by měla 

dostat přednost ochrana osobnosti, neboť se jedná o závažný zásah do osobnostní sféry 

člověka (obvinění ze spáchání trestného činu). 

 Otázka veřejného zájmu. Youtubera je možné považovat s ohledem na dosah jeho 

tvorby za osobu veřejně známou, jejíž činnost může navíc jeho příznivce do určité míry 

ovlivnit či inspirovat.
205

 Youtuber má z podstaty věci snazší přístup do médií (platforma 

YouTube je jeho „denním chlebem“, a má možnost se před svými diváky a potenciálně 

před širokou veřejností obhájit a podat k věci vlastní vyjádření), a vstup do veřejného 

prostoru s sebou nese nutnost prokázat vyšší míru tolerance ohledně kontroly jeho činnosti 

ze strany veřejnosti, i ohledně kritických informací o něm. To platí i přesto, že se na správě 

věcí veřejných na rozdíl od politických představitelů nepodílí.
206

 Povaha informace a 

problém samotný se z důvodů výše uvedených záležitosti veřejného zájmu dotýká. 

 Zdroj informace a vynaložené úsilí k ověření informace. Televize sice nezveřejnila 

totožnost původce své informace, nicméně z popisu skutkových okolností plyne, že svědky 

události byli hosté restaurace, před níž došlo k odcizení vozu. Novinář by měl ověřit tuto 

informaci z více zdrojů.
207

 Pokud by nepodnikl v dostatečném rozsahu vlastní šetření za 

účelem ověření informace, mohlo by to favorizovat spíše ochranu osobnosti youtubera. Ze 

skutkových okolností však plyne, že informace nebyly pouhou mediální spekulací, ale 

opíraly se o reálné události zachycené očitými svědky. 

  Status informace. V tomto případě není prozatím věc nebyl youtuber obviněn a 

nedošlo ani k únikům z „živého“ policejního spisu, není tedy v zásadě důvod vyžadovat 

větší ohledy na zachování důvěrnosti informace. Média v zásadě uvádí, že bylo odcizeno 

vozidlo, a označuje domnělého pachatele tohoto činu. Přednost by tedy měla mít svoboda 

projevu. 

 Naléhavost záležitosti. Důkladnější ověření informace by mohlo vést k větší 

podloženosti daného obvinění. Zároveň platí, že veřejnost by měla mít právo být o této 

záležitosti informována bez zbytečného prodlení, neboť videotvorba youtubera má značný 

dosah, a možností ovlivnit diváky se o to naléhavěji stává záležitostí veřejného zájmu. 
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 Vyžádání komentáře od dotčené osoby. Komentář od youtubera vyžádán byl. Tím, 

že televize vyžádala příslušný komentář, nezanedbala svou povinnost řádně ověřit 

informace. Jak bylo uvedeno výše, existují v tomto případě svědci události; kromě toho by 

bylo možné získat i videozáznamy z městského kamerového systému, popřípadě další 

informace alespoň zvyšující pravděpodobnost, že informace je založena na skutečnosti – 

pokud by se tak stalo, favorizovalo by to svobodu projevu médií.
208

 

 Obraz události. Tím je v podstatě míněno, zda celá událost mohla mít ještě jiné 

vysvětlení (třeba i příznivější pro osobu, o které je referováno), nebo zda je prezentována 

jako jediná možná verze, jak k ní mohlo dojít. Média by měla prezentovat událost spíše 

jako podezření nebo pochybnost, a jejich snahou by mělo být v dobré víře informovat 

veřejnost o záležitosti veřejného zájmu.
209

 V tomto případě nedošlo k prezentování 

podstaty události viděné očima dotčené osoby, resp. k nabídnutí alternativní verze události. 

Na druhé straně ze skutkových okolností plyne, že událost měla určitý počet očitých 

svědků, kteří identifikovali dotčeného youtubera jako pachatele, čímž mohlo dojít 

k posílení domněnky, že alternativní verze události je méně pravděpodobná. To by 

favorizovalo svobodu projevu. 

 Tón sdělení šířeného médií. Jak plyne z popisu skutkových okolností, byl tón 

mediálního sdělení neutrální; média bez vznesení konkrétního obvinění nebo dokonce 

existence rozhodnutí soudu dovozovala, že k protiprávnímu jednání došlo. V poslední větě 

příspěvku však sdělení relativizovala. Údajná krádež pak byla zaznamenána očitými 

svědky. I z tohoto důvodu by bylo možné uzavřít, že tón sdělení nebyl excesivní či výrazně 

hodnotově zabarvený.
210

 Přednost by mohla dostat svoboda projevu. 

 Okolnosti zveřejnění a načasování. Jak bylo uvedeno výše, byla zpráva uveřejněna 

v době, kdy youtuber ještě nebyl z údajného protiprávního jednání obviněn. To by mohlo 

upřednostňovat ochranu osobnosti; je však třeba rovněž uvést, že přidaná hodnota 

obdobných zpráv často spočívá v jejich aktuálnosti – pokud by média uveřejnila zprávu 

s časovým odstupem, mohla by již zcela postrádat na atraktivitě či obsahovém významu 

pro publikum a tedy i na významu pro věci veřejného zájmu. 

 Jak je z výše uvedeného patrné, není řešení kolize mezi oběma právy zcela 
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jednoznačné. Existují však silné důvody pro ochranu svobody projevu. Těmi jsou 

především veřejný zájem na uveřejnění této informace, neutrální tón sdělení, existence 

ověření informace či umožnění difamované osobě se k věci vyjádřit. Informace se nezdála 

být pouhou bulvární fabulací, přednost by měla být dána svobodě projevu. Tak by tomu 

bylo i tehdy, pokud by následně youtuber byl soudem zproštěn obvinění, například 

z formálních důvodů. Je tomu tak proto, že média mohou vycházet pouze z informací 

dostupných ke dni prvního odvysílání reportáže, a nemohou předjímat další vývoj 

okolností. Jde tedy o projev zásady, že okolnosti se mohou v čase měnit i bez zavinění 

původce projevu, což mu zároveň nemůže být kladeno k tíži.
211

 

 

4.4 Případ čtvrtý – zjednodušující prezentace události v médiích 

 Ministerstvo zahraničních věcí uspořádalo jednání velvyslanců, kterého se tradičně 

účastní i zástupce Tibetu, ačkoli o jeho nezávislost na Číně se stále vedou spory. Čína trvá 

na tom, že Tibet je součástí jejího území. Čínský velvyslanec deklaroval, že v případě 

setrvání zástupce Tibetu v jednací místnosti se sám jednání nebude účastnit. Dal přitom 

najevo, že setrvání zástupce Tibetu na jednání by mohlo mít i negativní důsledky pro 

česko-čínskou ekonomickou spolupráci. Zástupce ministerstva tedy požádal ještě před 

zahájením jednání na separátní schůzce zástupce Tibetu, aby se jednání neúčastnil, a nabídl 

mu možnost zvláštní schůzky s obdobným tematickým zaměřením. Zástupce Tibetu 

nakonec se svou neúčastí na jednání souhlasil, aby mohlo být předejito diplomatickému 

incidentu.
212

 Ministerstvo následně celou situaci komentovalo a argumentovalo složitou 

geopolitickou situací, oficiální politickou linií vlády a dalšími důvody, pro které došlo 

k řešení celé situace tímto způsobem. 

 Celostátní deník v komentáři jednoho ze svých redaktorů o celé záležitosti referoval 

takto: „Ministerstvo vyhodilo z jednání velvyslanců Tibeťana na nátlak Číny. Vládě bylo 

evidentně milejší preferovat obchod s Čínou před bojem proti potlačování lidských práv 

v Tibetu.“ 

 V tomto případě dostane přednost svoboda projevu médií, a to ze dvou důvodů. 

Zaprvé, na novináře (resp. média jako instituce) není možné klást požadavky na absolutní 

přesnost z hlediska způsobu informování o záležitostech veřejného zájmu. Je patrné, že 
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běžný konzument celostátního tisku snáze porozumí zjednodušující prezentaci události, 

bez přesného a detailního popisu jednotlivých aspektů geopolitické situace v Číně a Tibetu, 

či úskalí diplomatické strategie daného státu ve vztahu k zahraničním partnerům. Pokud 

tedy média přinesou zprávu o tom, jaký byl důsledek dané události (odchod jednoho 

z účastníků z místnosti), je možné to považovat za akceptovatelné zjednodušení (a to i 

tehdy, pokud média redukují důvody „vyhazovu“ na jediný aspekt). Faktem (byť 

s ohledem na skutkové okolnosti zjednodušeným) je i to, že zástupce Tibetu se jednání 

neúčastnil, ač původně měl, tedy byl z něj „vyhozen“. Důležité je pouze to, aby zpráva 

vyzněla jako celek pravdivě.
213

 Tak tomu v daném případě bylo. 

 Druhou rovinou pak jsou použité výrazy. Ty sice mají hodnotové zabarvení, 

nicméně ve zprávě je zachována pravdivá podstata výsledku celé „aféry“. Určitá (a ještě i 

kvantitativně větší) míra expresivnosti je pak svobodou projevu chráněna.
 214

 Bylo by 

možné k tomu dodat, že odrazování médií od používání často i šokujících výrazů by mohla 

vyústit v tzv. chilling effect, čímž by byla potlačována diskuze o věcech veřejného 

zájmu.
215

 

 Třetím aspektem je okolnost, že došlo ke kritice ministerstva (ministra a jeho 

úředníků), tedy vlády v širším smyslu slova. Vláda přitom požívá nejnižší míry ochrany 

osobnostních práv, neboť v pravém slova smyslu řídí, jakým směrem se budou ubírat 

záležitosti celospolečenského významu. Zájem na jejich kontrole (a s tím spojené kritice a 

možnostech jejího uplatnění) je tedy zvýšený.
216

 

 Nakonec je třeba uvést, že projev jako takový byl kombinací skutkového tvrzení 

(„vyhození“ z jednání) a hodnotícího soudu („evidentně milejší preferovat obchod 

s Čínou“). Pokud jde o skutkovou část výroku, z výše uvedeného plyne, že se zakládal na 

(byť zjednodušujícím způsobem podaném) pravdivém vylíčení okolností. Hodnotící soud 

pak důkazu pravdivosti nepodléhá; nebyly přitom použity expresivní výrazy či nebyl dán 

jiný důvod, pro nějž by tento hodnotící soud neměl být ústavně chráněn.
217

 

Ze všech výše uvedených důvodů je možné uzavřít, že v tomto případě dostane přednost 

svoboda projevu médií. 
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4.5 Případ pátý – novinový článek s fotografiemi o soukromém životě 

politika 

 V bulvárním deníku s celostátním dosahem vyšel článek, jehož součástí byly i 

fotografie křesťanskodemokratického politika pořízené na hotelovém pokoji, které jej 

zachycovaly při sadomasochistickém sexuálním styku. Fotografie byla doprovázena 

textem: „Káže vodu a pije víno? Takhle si lidovecký poslanec představuje tradiční 

hodnoty.“ V článku byl politik kritizován za to, že přes své navenek deklarované 

konzervativní zaměření a vyznávání hodnot tradiční rodiny a partnerské věrnosti 

v soukromí provozuje aktivity, které s jeho veřejně prezentovaným obrazem jsou v hrubém 

nesouladu. Vyšlo najevo, že fotografie pořídila prostitutka poskytující politikovi své 

služby, a to bez jeho vědomí. Fotografie následně prodala médiu, jež je uveřejnilo 

způsobem popsaným výše. 

 Politik musí z titulu svého zapojení do veřejného života strpět závažnější zásahy do 

svého soukromého života, protože i tak má být zajištěna veřejná kontrola jeho činnosti. 

Nutnost pečlivé kontroly je možné dovodit tím spíše, čím více se daná záležitost týká 

záležitosti veřejného života, v níž daná osoba (politik) figuruje.
218

 

 V tomto případě je možné poukázat na skutečnost, že pro veřejnost (obzvláště za 

situace, kdy jde o politika, jenž z titulu svého programového zaměření deklaruje striktní 

dodržování určitých základních hodnot) může být informace o jeho soukromých aktivitách 

výše popsaného charakteru důležitá pro určení jejich volebních preferencí a porovnání 

identifikace s jejich vlastními morálními hodnotami, a může tak představovat záležitost 

veřejného zájmu.
219

 K tomu však je třeba poznamenat, že informování o předestřených 

aktivitách by nemělo být zaměřeno ryze na skandalizující či excesivní prezentaci detailů – 

v takovém případě by již mohlo být dovozeno, že se o záležitost veřejného zájmu nejedná, 

a referování o dotčené věci je vedeno spíše touhou po zvyšování zájmu čtenářů, nežli o 

informování o věcech veřejných.
220

 

 Informování o záležitosti se zakládalo na pravdě, nejednalo se tedy o ryzí fabulaci 

tisku.  

Politik se však pořízení fotografií z podstaty věci nemůže bránit, a to ani tehdy, 
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pokud má jako osoba veřejně činná přístup k tisku, a tedy i rozšířené možnosti na 

potenciálně difamující informace reagovat.
221

 Byť by informace byla v tomto případě 

podle všeho uveřejněna bez ohledu na reakci politika, politik by rovněž měl dostat od tisku 

prostor k tomu, aby podal své vyjádření. Pokud by se tak stalo, tisk by posílil domněnku 

etického postupu a učinil by zadost požadavku, aby vynaložil potřebnou péči k tomu, aby 

byla prezentována i verze příběhu viděná očima dotčeného politika, což by byl důvod pro 

favorizaci svobody projevu.
222

 

Pokud by fotografie byly uveřejněny způsobem nikoli zcela explicitním, který by 

například neumožňoval identifikovat všechny zúčastněné osoby a nepřinášel detaily jejich 

fyzické podoby, 
223

 publikování fotografie by nemuselo být bez dalšího vyloučeno.
224

  

Z výše uvedených důvodů by přednost měla dostat svoboda projevu.  

Ochrana osobnosti by naopak mohla dostat přednost v případě, kdy by fotografie 

byly prezentovány výrazně explicitně či s expresivním komentářem, se zaměřením na 

samotné provozované aktivity a tělesné vlastnosti aktérů, uveřejnění by nijak nesouviselo 

s činností příslušné osoby a bylo by vedeno pouze snahou o zvýšení prodejnosti novin, 

nebo v případě, kdy by se ukázalo, že ve skutečnosti se o dotčeného politika vůbec 

nejednalo a noviny nesplnily své profesionální povinnosti dobrat se pravdy a informace 

řádně ověřit (například v případě, že by se jednalo o fotomontáž).
225

 Stejně tak by měla 

dostat přednost ochrana osobnosti (či v tomto případě ochrana soukromí) v případě, kdy by 

fotografie byly pořízeny v soukromí politika (např. v jeho domácnosti) či s využitím 

invazivní metody ze strany novináře (novinář připravený pořídit fotografii v koruně 

stromu).
226
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4.6 Případ šestý – článek běžného občana s kritikou jiného běžného občana 

V lokálních inzertních novinách byl uveřejněn placený článek, který poukazuje na 

údajné charakterové vady pana Dlaždiče, jednoho z obyvatel dané obce, který je kritikem 

poměrů v obecním zastupitelstvu.  

Pisatel, jenž je rovněž běžným členem společenstva obce a soukromou osobou, 

v článku uvádí, že pan Dlaždič „[j]e notorický idiot, co není absolutně způsobilý spravovat 

ani své finance. Má tři exekuce a platí výživné na tři děti. A přitom se tváří, jak rozumí 

obecní politice v oblasti vynakládání financí na projekty a investice. Jeho názory jsou 

úplně mimo. Dlaždič ostatně lhal a podváděl už za minulého režimu, s čímž má okolí 

tohoto pána bohaté zkušenosti“.  

Bylo prokázáno, že článek napsal a na své náklady nechal uveřejnit pan Kovář, 

soused pana Dlaždiče. Oba pány spolu pojí letité sousedské spory; pan Kovář je navíc 

příznivcem politiky stávajícího obecního zastupitelstva, a spory tak kromě osobní roviny 

existují i v rovině politických preferencí. 

Sdělení je kombinací skutkového tvrzení („má tři exekuce“, „platí výživné na tři 

děti“) a hodnotícího soudu („je notorický idiot“, „jeho názory jsou úplně mimo“, „tváří 

se, jak rozumí obecní politice“). Zvláštní místo pak zde má výrok „lhal a podváděl už za 

minulého režimu“. Tento výrok se může jevit spíše jako skutkové tvrzení, není však 

nepodobný odkazu na údajné „mafiánské kontakty“ Heleny Vondráčkové popsané Janem 

Rejžkem.
227

 Z předchozí soudní judikatury výslovně neplyne, jak by byl tento výrok 

z hlediska dichotomie hodnotící soud – skutkové tvrzení posuzován; bylo by však možné 

dovodit, že výrok obsahuje ověřitelná tvrzení (resp. tvrzení, která by měla mít alespoň svůj 

předobraz v objektivně verifikovatelných skutečnostech), a pisatel by tedy měl být schopen 

prokázat alespoň to, že výrok má věrohodný skutkový základ.
228

 

Tento případ má několik dílčích rovin.  

Předně zde došlo ke kritice soukromé osoby vůči jiné soukromé osobě. Soukromá 

osoba má přitom zaručenu jak vyšší míru ochrany své osobnosti (mimo jiné i proto, že 

nemá možnost ovlivnit záležitosti veřejného zájmu a není tedy dán veřejný zájem na 

kontrole veškerých jejích kroků a zásazích do jejího soukromého života), tak na druhou 

stranu i ztíženou možnost přístupu do médií, a tedy méně alternativ, jak na kritiku 
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reagovat.
229

 Stejně tak má právo (a to zásadně bez ohledu na svou osobní, například 

finanční situaci) vyjádřit kritickým způsobem svůj názor na stav správy věcí veřejných ze 

strany obecního zastupitelstva. Všechny tyto okolnosti favorizují ochranu osobnosti (resp. i 

soukromí) difamované osoby. 

Pokud jde o jednotlivé kategorie tvrzení, hodnotící soudy zásadně nemohou 

podléhat důkazu pravdivosti, a jako takové jsou tedy ústavně chráněny. Výjimku však 

představuje situace, kdy jsou tyto výroky natolik expresivní, že již není možné tuto míru 

v demokratické společnosti tolerovat. V takovém případě by se již z veřejné diskuze zcela 

vytratila věcnost argumentů a naopak by se stupňovala expresivnost použitých výrazů. 

V debatě by pak „vyhrál“ ten, který by „vydržel“ tuto slovní přestřelku déle a byl ochoten 

používat stále tvrdší a tvrdší výrazy.
230

 Hodnotící soudy v tomto případě nepřesáhly 

únosnou mez, ovšem s výjimkou výroku „je notorický idiot“, jemuž by již ústavní ochrana 

již neměla být přiznána.
231

 

Konečně hovoříme-li o kategorii skutkových tvrzení, konstatování existence „tří 

exekucí a výživného na tři děti“ se pak z hlediska svobody projevu zdá být akceptovatelná, 

otázkou však zůstává, nakolik je tato okolnost pro jeho realizaci relevantní. Ze skutkových 

okolností se zdá, že projev byl motivován toliko snahou difamovat, tedy zasáhnout do 

pověsti jiné osoby, a nikoli snahou upozornit na věc veřejného zájmu, o níž by veřejnost 

měla (musela) být informována. I v tomto případě by tedy přednost měla dostat ochrana 

osobnosti difamovaného. 

Z výše uvedeného je možné dovodit, že byly dány důvody favorizující ochranu 

osobnosti soukromé osoby před svobodou projevu jiné soukromé osoby. 

 

4.7 Případ sedmý – článek běžného občana s kritikou občana zasahujícího 

do záležitostí veřejného zájmu 

Pro ilustraci nabízím případ s týmiž skutkovými okolnostmi jako v předchozí věci, 

pouze se zdánlivě drobnou modifikací – difamovaný občan pan Dlaždič v tomto případě 

byl funkcionářem ve fotbalovém klubu, jenž nakládá s prostředky svých členů a 

s obecními dotacemi. Pan Kovář přitom poukázal na některé kroky pana Dlaždiče, jež 

                                                 
229

 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03, rozsudek ESLP ve věci 

Von Hannover proti Německu (č. 1) ze dne 24. 6. 2004, stížnost č. 59320/00, nebo rozsudek ESLP ve věci 

Egeland a Hanseid proti Norsku ze dne 16. 4. 2009, stížnost č. 34438/04. 
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 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 1. 12. 2005, sp. zn. II. ÚS 94/05. 
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 Srov. tentýž nález Ústavního soudu. 
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s výkonem této činnosti souvisí. Použil by následující slova: „Alarmující pak je, že člověk 

se třemi exekucemi a výživným na tři děti hospodaří s obecními prostředky a s penězi nás 

všech, co jsme členy fotbalového oddílu. Jak se asi tak dovede postarat o finance klubu, 

když je sám po uši zadlužený? Ostatně již to několikrát předvedl, třeba když rozhodl o 

uspořádání předraženého plesu klubu v hospodě, kterou provozuje jeho syn. Takoví 

hochštapleři nemají ve vedení klubu co dělat. Zlodějiny trpět nemůžeme!“ 

Pan Dlaždič se v těchto modifikovaných skutkových okolnostech již klasifikuje do 

kategorie osob, které je možné zařadit do kategorie osob „veřejně činných“, byť se nejedná 

o jejich pravidelnou nebo převažující činnost. Podle Bartoně platí, že „osoby veřejně činné 

zastávají zpravidla volené či jmenované funkce, z jejichž výkonu by se měly veřejnosti 

‚zpovídat‘ [...]. Čím více bude obsah projevu souviset s veřejnou činností dotčené osoby, 

tím více bude platit presumpce ochrany daného projevu.“
232

 Projev se bezpochyby týká 

záležitosti veřejného zájmu, konkrétně otázky nakládání s veřejnými prostředky. Pisatel 

vznáší polemickou otázku, jak může s veřejnými prostředky nakládat člověk, jenž sám čelí 

finančním problémům (v jeho pojetí tedy „prokazuje, že nedovede obstarat ani vlastní 

záležitosti finanční povahy“). Projev je opět možné rozdělit na část obsahující skutková 

tvrzení (tři exekuce a výživné, uspořádání předraženého plesu v zařízení jeho syna), a na 

část obsahující hodnotící soudy (jak se dovede postarat o finance, když je zadlužený po 

uši, hochštapler ve vedení klubu).  

Na rozdíl od prvního případu je možné konstatovat, že pokud by pisatel byl 

schopen prokázat, že jeho tvrzení o „uspořádání předraženého plesu klubu v hospodě, 

kterou provozuje jeho syn“ se opíralo o pravdivý skutkový základ (například tím, že cena 

plesu byla na místní poměry oproti jiným podobným akcím neobvykle vyšší a že 

předmětná restaurace je skutečně provozována jeho synem), pak by se projev mohl 

klasifikovat jako projev, jenž i přes určitou kontroverzi v použitých výrazových 

prostředcích má primárně za cíl upozornit na věc veřejného zájmu a přitáhnout k ní 

pozornost veřejnosti.
233

 To by se týkalo tím spíše situace, pokud by popisovaná situace 

souvisela s hospodařením s veřejnými prostředky. Pokud by článek nebyl přehnaně útočný 

nebo expresivní, mohl by probudit veřejnost z letargie a zajistit, aby byla záležitost 

veřejného zájmu řádně prověřena.
234
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Specifickým případem je slovní spojení „zadlužený až po uši“. To připomíná 

kritiku tehdejší chomutovské primátorky, která podle mínění jejího kritika „připravila 

město cu grunt o 8 milionů korun“.
235

 I zde jde o kombinaci skutkového tvrzení 

(„zadlužený“) a hodnotícího soudu („až po uši“). Jak však pisatel článku uvádí, má 

difamovaná osoba na sebe vedeny tři exekuce a rovněž platí výživné. Z toho by bylo 

přinejmenším možné dovozovat, že jeho finanční situace není uspokojivá („je zadlužený“), 

a k tomu přidává pouze vlastní hodnocení míry tohoto stavu. Byly-li by tyto informace 

korektní z hlediska skutkového podkladu, bylo by možné poskytnout projevu ústavní 

ochranu. 

A protože výraz jako „hochštapler“ by nemusel přesáhnout míru v demokratické 

společnosti únosnou pro vyjádření oprávněné kritiky,
236

 mohla by přednost být dána spíše 

svobodě projevu pisatele. Jak je z uvedeného patrné, protože pisatel článku nebyl 

„novinářem“ (nebyl zaměstnán v institucionalizovaném médiu, za svou činnost spočívající 

v uveřejnění článku neobdržel žádnou odměnu od tohoto média), neuplatnil by se 

požadavek na dodržování profesní etiky a zvýšené pečlivosti k ověření publikovaného 

sdělení.
237

 

 

4.8 Případ osmý – článek běžného občana obsahující expresivní výrazy 

V místním periodiku byl uveřejněn článek běžného občana namířený proti 

starostovi menší obce. Tamější obecní rada v nedávné minulosti učinila několik 

politických kroků zahrnujících například rozhodnutí o vybudování nové tělocvičny. Byť je 

možné se domnívat, že pisatel byl k uveřejnění článku motivován především těmito kroky, 

explicitně o tom v článku nehovoří. Namísto toho článek v plné šiří věnuje starostovi a 

popisu jeho domnělých vlastností. Mimo jiné se pisatel o starostovi vyjádřil těmito slovy: 

„To, co z něj vychází, to je jedna velká kupa hoven. Zasloužil by nakopat do prdele a 

vypráskat z města. Je to skutečně exemplární případ neschopnosti, arogance a totální 

lidské blbosti.“ 

V obecné rovině je možné zopakovat, že kritika veřejně činných osob podléhá 

svobodě projevu, především pokud se dotýká záležitostí veřejného zájmu. Veřejně činné 

osoby přitom z titulu své funkce musí být připraveny na to, že se vstupem do veřejného 
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 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2051/14. 
236

 Aktuálně např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 10. 2017, č.j. 7 Tdo 1235/2017 – 

22. 
237
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života budou podrobeny přísnějšímu dohledu či kritice ze strany veřejnosti, a to i pokud 

jde o jejich soukromý život.
238

  

Výrok je zároveň hodnotícím soudem, jenž obyčejně je bez dalšího ústavně 

chráněn a nepodléhá na rozdíl od skutkového tvrzení podání důkazu pravdivosti.
 239

 

K tomu však je třeba dodat, že kritika (a to i formou hodnotícího soudu) by měla 

být podána způsobem nikoli přesahující míru přípustnou v demokratické společnosti.
 240

 

Projev především nesmí být a priori motivován touhou ponížit nebo urazit, přičemž by 

zároveň postrádal věcnost.
241

 V řešeném případě jsou použity značně expresivní výrazy, 

které nejsou doprovozeny konkrétním odkazem na důvody, proč jich je užíváno. Z tohoto 

důvodu by bylo možné dovodit, že tvrzení nijak nepřispívá k diskuzi o záležitostech 

veřejného zájmu, ale je motivováno toliko touhou difamovat. Přednost by tedy zde měla 

dostat ochrana osobnosti starosty. 

Nad rámec výše uvedeného je možné dodat, že závěry uvedené výše by se mohly 

uplatnit i tehdy, pokud by dané výrazy byly doprovozeny konkrétním skutkovým 

podkladem odůvodňujícím volení použitých výrazů. Pisatel má samozřejmě možnost 

vyjádřit svůj názor na způsob, jakým jsou spravovány věci veřejné. Sám však disponoval 

volbou, jakými prostředky tak učinit. Účelu sdělení by přitom bylo dosaženo i tehdy, 

pokud by volil mírnější slova s podobným hodnotovým zabarvením (například pokud by 

konstatoval, že „starostova slova jsou jen hromadou nesmyslů“, popřípadě „blbostí“). Za 

takových okolností by pak bylo možné projevu poskytnout ochranu – favorizace svobody 

projevu by sílila tím více, čím více by se projev dotýkal veřejné činnosti kritizované osoby, 

a čím více by poukazoval na její konkrétní pochybení.
242 

 Naopak platí, že čím více je 

projev excesivní z hlediska použití expresivních výrazů a čím více se zaobírá pouze 

osobou difamovaného a nikoli tím, z jakého důvodu je kritizován, tím méně je možné jej 

zařadit do množiny ústavně chráněných projevů. 
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4.9 Případ devátý – nepravdivé skutkové tvrzení o osobě veřejně činné 

převzaté z jiného zdroje 

Ve videopříspěvku umístěném na Facebooku umístila veřejnosti jinak neznámá 

uživatelka video popisující oblíbené sexuální praktiky známého sportovce. Doprovodila to 

slovy, že „mluví z vlastní zkušenosti“, přičemž opakovaně zdůrazňovala svůj milostný 

poměr s tímto sportovcem. Tento sportovec byl v době, kdy podle uživatelky měl jejich 

milostný poměr probíhat, již druhým rokem ženatý. Video bylo následně hojně sdíleno a 

obratem jej převzala či parafrázovala řada zpravodajských webových portálů především 

s bulvárním zaměřením; celá věc vzbudila značnou mediální pozornost. Sportovec v 

následném rozhovoru pro tištěný deník s celostátním dosahem domnělý milostný poměr 

s uživatelkou popřel; tvrdil, že ji nezná a nikdy se osobně nesetkali. 

Tento případ má dvě linie, jež je nutné rozebrat samostatně. Tou první je jednání 

samotné uživatelky, jež nahrála difamující video a umístila jej na veřejně přístupnou 

sociální síť, ze které bylo video volně dostupné kterémukoli registrovanému uživateli po 

celém světě. Tou druhou pak je otázka odpovědnosti za převzetí videa ze strany 

zpravodajských webů.
243

 

Uživatelka má dle čl. 17 Listiny garantováno právo svobodně šířit názory a 

myšlenky, a to i prostřednictvím počítačové sítě. Uživatelka stejně tak má možnost 

informovat veřejnost o určité události v jejím životě, tedy uveřejňovat informace ze svého 

soukromí. V zásadě není ani vyloučeno, aby uživatelka uveřejnila informace nepravdivé 

(ostatně je vůbec otázkou, zda všechny soukromé informace umístěné na Facebooku 

vypovídají úplnou pravdu o jejich autorech - přesto je možné jim přiznat ústavní ochranu). 

Limitem pro uveřejnění takové nepravdivé informace však je situace, kdy tím uživatelka 

zasáhne do osobnostních (tedy rovněž ústavně zaručených) práv jiné osoby.
244

  

Výrok s informací o milostném poměru s dotčeným sportovcem je skutkovým 

tvrzením, které jako takové podléhá důkazu pravdivosti; výrok o preferovaných sexuálních 

aktivitách pak lze považovat za doprovodný výrok, jenž v zásadě má podporovat výrok 

hlavní.
245

 Platí přitom, že sportovec sám jen velmi stěží může snést důkaz o tom, že 
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k daným událostem nedošlo, a možnosti jeho obrany jsou (kromě popření tvrzení) 

podstatně limitované.
246

 Bylo by tedy na dotčené uživatelce, aby svá tvrzení o existenci 

milostného poměru se sportovcem rovněž prokázala.
247

 Pokud by důkazní břemeno 

neunesla, znamenalo by to její neúspěch v soudním řízení, neboť před nepravdivým 

výrokem by soud dal přednost ochraně osobnosti.  

V tomto případě se jednalo o nepravdivou informaci, což ale samo o sobě 

neznamená, že by nemohla být ústavně chráněna. Zde by však s ohledem na závažnost 

tvrzení mělo být dovozeno, že tvrzení přesahuje míru (nepravdivosti a excesu) 

tolerovatelnou v demokratické společnosti, a jako takovému by mu neměla být poskytnuta 

ústavněprávní ochrana.
248

 

Pokud jde o druhou probíranou rovinu (převzetí výroku médii), především je třeba 

poukázat na změnu režimu z „občanského“ na „žurnalistický“, který s sebou nese 

dodatečné povinnosti především spočívající v nutnost řádně ověřit informace, resp. 

dodržovat žurnalistickou etiku
249

 a postupovat tak, aby veřejnosti byly o záležitosti 

veřejného zájmu předloženy relevantní a pravdivé informace.
250

 To souvisí právě 

s rozdílným pojetím svobody projevu tisku („svobody tisku“ v užším slova smyslu) a 

svobody projevu jednotlivce (realizované právě prostřednictvím umístění příspěvku na 

sociální síť Facebook).  

Podle Ústavního soudu ČR „nelze považovat za rozumné (legitimní) zveřejnění 

difamační informace o jiné osobě působící ve veřejném životě, pokud 1. se neprokáže, že 

existovaly rozumné důvody pro spoléhání se na pravdivost difamační informace, dále 2. 
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pokud se neprokáže, že byly podniknuty dostupné kroky k ověření pravdivosti takové 

informace, [...] a 3. Pokud ten, kdo difamační informaci zveřejnil, měl důvod nevěřit, že 

tato informace je pravdivá. Zveřejnění [...] nelze považovat za legitimní [...], pokud si 

šiřitel takové informace neověří její pravdivost dotazem u [difamované] osoby [...].“
251

 

V tomto případě kroky k ověření informace podniknuty nebyly, média pouze informaci 

převzala z jiného zdroje a spolehla se na relevanci (pravdivost) informace. 

K tomu judikoval ESLP ve věci Effecten Spiegel AG proti Německu,
252

 že média 

mají povinnost zhodnotit relevanci zdroje, aby „poskytla přesné a důvěryhodné informace 

v souladu s novinářskou etikou“. Posouzení autority zdroje přitom je třeba považovat za 

jednu ze základních zásad pro prověřování relevance uveřejňovaných informací. 

Média se přitom nemohou ze své odpovědnosti za prověřování pravdivosti 

informace vyvinit pouhým poukazem na to, že tvrzení převzala z jiného zdroje (a nepřidala 

k němu žádné dodatečné informace, popřípadě ani tvrzení nemodifikovala). Moravec
253

 

k tomu odkazuje a contrario na rozhodnutí ve věci Jersild proti Dánsku
254

 a v českém 

právním prostředí na nález Ústavního soudu ze dne 17. 2. 2004, sp. zn. III. ÚS 73/02. 

Podle nálezu Ústavního soudu musí obecné soudy rozlišovat mezi tím, od kterého zdroje 

původní informace pochází; k tomu by bylo možné připojit doušku, že informace 

pocházející od renomované zpravodajské agentury zpravidla bude požívat vyšší míru 

důvěry (a tedy nižší míru nutnosti informaci dále ověřovat) než příspěvek uveřejněný 

soukromou osobou, a to ještě bez uvedení jakéhokoli důkazu. Pokud by média rezignovala 

na jakékoli ověření takové informace, bylo by nutné dovodit absenci profesní pečlivosti a 

tím i neúspěch v testu poměřování svobody projevu a ochrany osobnosti.
255

 

Sportovce je možné zařadit do kategorie osob veřejně známých, které požívají nižší 
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stupeň ochrany osobnosti než běžní občané, kteří nejsou nijak zapojeni do věcí veřejného 

zájmu.
256

 Zároveň však platí, že v případě těchto osob by se mělo posuzovat, nakolik se 

projev týká záležitostí veřejného zájmu, s nimiž jsou tyto osoby spojeny - „[...] zájem na 

kontrole činnosti zaměstnanců státního aparátu je nepoměrně silnější než zájem na šíření 

drbů ze života herců, zpěváků či sportovců.“
257

 Informace o milostném poměru sportovce a 

dotčené uživatelky přitom s jeho sportovní kariérou ani jiným působením ve veřejném 

životě nijak nesouvisí, není tedy možné dovodit veřejný zájem na uveřejnění této 

informace. 

Lze tedy uzavřít, že v obou probíraných rovinách musí (byť z rozdílných důvodů) 

dostat přednost ochrana osobnosti difamovaného sportovce. 

 

4.10 Případ desátý – kombinace zásahu do soukromí veřejně činné a 

soukromé osoby v záležitosti veřejného zájmu a soukromého života 

Jako poslední uvádím případ, kde vážení střetu práva na ochranu osobnosti a 

svobody projevu vyžadovalo aplikaci dalšího z testů představených v první kapitole této 

práce. Použit byl šestibodový test dovozený judikatorní praxí Evropského soudu pro lidská 

práva.
258

 Právě na něm pak je ilustrováno, jak mohou jemné detaily ovlivnit právní 

posouzení střetu svobody projevu a ochrany osobnosti, a to i tehdy, když se jedná o tytéž 

skutkové okolnosti, a dokonce o jeden a tentýž případ. I proto nemá případ jasný konec, 

ale nabízí dvě alternativní řešení kolize mezi oběma právy. 

Vysoký úředník Ministerstva zemědělství Ing. Stavěl, jenž byl zodpovědný za 

zadávání veřejných zakázek na tomto ministerstvu, podle dokumentů vyžádaných na 

základě zákona o svobodném přístupu k informacím měl při přípravě zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce na zhotovení stavby nové administrativní budovy za více 

než miliardu korun nastavit zadávací podmínky tak, že mohly zvýhodňovat jednu 

konkrétní společnost, jež se o zakázku ucházela. Tato společnost nakonec zakázku 

skutečně získala, přičemž z veřejně dostupných zdrojů vyplynulo, že nabídla nejnižší cenu. 

Ministerstvo přitom v zadávací dokumentaci jako jediné hodnotící kritérium uvádělo právě 
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nejnižší nabídkovou cenu.  

Pochybení úředníka mělo spočívat v tom, že trval na úpravě zadávací dokumentace 

v části týkající se prokázání kvalifikace uchazeče o veřejnou zakázku – podle ní se mohla o 

zakázku ucházet pouze společnost, která realizovala v uplynulých dvou letech minimálně 

čtyři zakázky v oblasti kritické infrastruktury za alespoň jednu miliardu korun, což 

podstatně omezilo potenciální okruh uchazečů. Média přitom tento krok kritizovala s tím, 

že v tomto případě se jednalo o zcela běžnou administrativní budovu, a stanovit takto 

přísná kritéria pro potenciální uchazeče bylo nadbytečné. 

Současně s poukazem na tuto okolnost se objevila informace, že manželka tohoto 

úředníka trpí psychickými problémy, pro které byla ambulantně léčena ve veřejném 

psychiatrickém zařízení. Média pak dávala údajné úředníkovo protiprávní jednání právě do 

souvislosti s touto skutečností, když podle nich úředník potřeboval získat prostředky na 

údajně nákladnou léčbu manželky, a podařilo se mu to právě ziskem úplatku za změnu 

zadávací dokumentace ve prospěch vítězného uchazeče. 

Ministerstvo ve sdělovacích prostředcích uveřejnilo reakci, ve které se vymezovalo 

proti tvrzení, že výběrové řízení bylo netransparentní či ovlivněné korupčním jednáním. 

Podle něj došlo v mezidobí ke změně technických a stavebních požadavků, které si 

vyžádaly úpravy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Popřelo tedy, že by postup při 

zadávání veřejné zakázky byl svévolným rozhodnutím dotčeného úředníka. 

Na zpravodajském webu deníku s celostátním dosahem byla i přesto uveřejněna 

zpráva obsahující mimo jiné následující věty: „Podle zjištění našeho týmu spolu tyto dvě 

otázky úzce souvisí. Stavěl se ve své úřednické kariéře prozatím nedopustil žádného 

korupčního jednání. Zdraví jeho manželky a nutnost vynaložit milionové částky na to, aby 

dostala luxusní péči, však převážily nad úřednickou ctí a povinností dodržovat zákony, a 

tak se tento úředník rozhodl si přilepšit tím, že zakázku ušije na míru vítězné společnosti 

BUDUJEME BUDOVY a.s. Podle informací ze zdroje blízkého Stavělovi jeho snaha 

skutečně nezůstala nepovšimnuta – Stavělova manželka měla dostat vysoce nadstandardní 

péči, díky které byla již po několika týdnech propuštěna do domácího ošetřování. Motiv 

Stavělova jednání je tak zřejmý. Ministerstvo podle jeho tiskového mluvčího postupovalo 

v souladu se zákonem a podmínky pro výběrové řízení nastavilo transparentně. Stavěl se 

vyjádřil tak, že jeho činnost s jeho soukromým životem nesouvisí. „Důrazně vyzývám 

média, aby nechala mě a mou rodinu na pokoji. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat“, dodal. 

Přestože Policie ČR prozatím věc neřeší, očekáváme, že se na základě podaného trestního 
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oznámení urychleně začne věcí zabývat a rozhodne o tom, zda byl trestný čin spáchán.“ 

Pokud jde o samotné hodnocení kolize obou základních práv, bude níže aplikován 

šestibodový test. Ten je možné využít v případě, že jde o kolizi osobnostních práv a 

skutkových tvrzení. Složený výrok obsahuje hned několik skutkových tvrzení. Jednalo se 

výroky o úzce související otázce zdravotního stavu manželky a činnosti úředníka, 

milionových nákladech na léčení manželky či výrok o „přilepšení“ za uskutečněné 

korupční jednání.
259

 

Skutková tvrzení jako taková podléhají snesení důkazu pravdivosti, kdy skutečnosti 

musí odpovídat alespoň celkové vyznění článku. Použité výrazy byly voleny neutrálně a 

nejsou expresivní či jinak excesivní. Byly tedy splněny podmínky pro použití 

šestibodového testu, jako tomu bylo například ve věci Von Hannover proti Německu (č. 

2),
260

 a není zároveň dán důvod pro to, aby projevu byla ochrana tomuto výroku bez 

dalšího odepřena. 

Zaprvé – příspěvek k debatě sledující veřejný zájem. Podezření z možného 

korupčního či obecně protiprávního jednání je záležitostí veřejného zájmu, o němž by 

veřejnost měla být informována.
261

 Platí tedy presumpce ústavnosti projevu,
262

 byť zasáhl 

do osobnostních práv daného úředníka. Na druhou stranu informace o duševním zdraví 

manželky úředníka není sama o sobě záležitostí veřejného zájmu, o níž by nezbytně 

musela média referovat.
263

 Duševní stav úředníkovy manželky nemusí žádným způsobem 

souviset s výkonem funkce úředníka. Záležitostí veřejného zájmu by se tato otázka stala 

pouze v případě, že by bylo prokázáno (či alespoň vzniklo důvodné, fakty podložené 

podezření), že spolu tyto dvě okolnosti souvisí do té míry, že jinak soukromá záležitost 

ovlivnila výkon veřejné funkce veřejně činné osoby nakolik, že již je nutné tuto záležitost 

považovat za věc veřejného zájmu.
264

 

Zadruhé – známost osoby a předmět reportáže. Difamovaný úředník je veřejně 

činnou osobou. Byť tedy není politikem, požívá nižší míry ochrany jeho osobnostních 
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práv.
265

 To platí tím spíše, pokud při výkonu své činnosti disponuje se značně vysokými 

částkami, když rozhoduje především o způsobu realizace veřejných zakázek a o nastavení 

zadávací dokumentace. Tato jeho činnost by tedy měla být pod drobnohledem veřejnosti, 

jež by rovněž měla mít právo ji kontrolovat, resp. o ní vynášet své soudy. Naproti tomu 

manželka tohoto úředníka není veřejně činnou ani veřejně známou osobou. Stejně tak nijak 

nezasahuje do záležitostí veřejného zájmu. Do středu pozornosti médií se dostala pouze 

z titulu svého manželského svazku s úředníkem. Předmětem reportáže by tedy zdravotní 

stav úředníkovy manželky (či částka vynaložená za léčení) sám o sobě být neměl. Jak bylo 

uvedeno v prvním bodu, předmětem veřejného zájmu a veřejné kontroly by se mohl stát 

tehdy, pokud by s věcí veřejného zájmu byl natolik spjatý, že by ji mohl ovlivnit. 

Zatřetí – předchozí jednání dotčené osoby. Úředník podle skutkových okolností 

změnil zadávací podmínky k veřejné zakázce, a to takovým způsobem, který mohl vyvolat 

legitimní zájem veřejnosti na tom, z jakých příčin se tak stalo. Pokud by k této změně 

nedošlo, média by podle všeho nehledala ani souvislost se zdravotním stavem manželky 

úředníka či s tím, jaké péče se jí ve zdravotnickém zařízení dostalo. 

Začtvrté – způsob získání informace a její pravdivost. Informace o veřejné zakázce 

byla zjištěna na základě dotazu podle zákona o svobodném přístupu k informacím; kromě 

toho mohly být některé údaje dostupné i z otevřených zdrojů. Na situaci se server dotázal 

samotného ministerstva. Média by dále posílila presumpci ochrany projevu, pokud by si 

informaci ověřila z více zdrojů, například z okolí úřadu.
266

 Nic z toho se však podle 

skutkových okolností nestalo ve vztahu k závěru o protiprávním jednání úředníka, které 

mělo spočívat v netransparentním rozhodnutí, jehož důsledkem mělo být získání výhody 

pro úředníka samotného. Z okolností případu neplyne, že by média kromě informací o 

samotné zakázce měla pro své tvrzení jakýkoli relevantní podklad. Vyžádala si pouze 

vyjádření ministerstva a dotčeného úředníka, které však nemůže z podstaty věci nahradit 

ověření pravdivosti samotné informace. Výrok, že zájmy úředníka „převážily nad 

úřednickou ctí a povinností dodržovat zákony, a tak se tento úředník rozhodl si přilepšit 

tím, že zakázku ušije na míru vítězné společnosti BUDUJEME BUDOVY a.s.“ je pak 

závažným skutkovým tvrzením, které vynáší závěry o možném spáchání trestného činu, a 

média by měla v tomto ohledu přinést dostatečné důkazy pro tato tvrzení. Jde-li o pouhou 

fabulaci (byť podpořenou změnou zadávací dokumentace k zakázce), mohla by dostat 
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přednost spíše ochrana osobnosti úředníka, jenž není povinen strpět ani při snížené ochraně 

osobnosti projev nepravdivý, spekulující o spáchání závažného trestného činu v souvislosti 

s výkonem veřejné funkce.
267

 

Dalším aspektem je výrok o manželce úředníka. Pomineme-li ochranu lékařského 

tajemství, mohla být informace o jejím zdravotním stavu získána z relevantních zdrojů. 

Byla-li při jejím poskytnutí porušena lékařská etika nebo právní předpisy, hovořilo by to 

tím spíše ve prospěch ochrany osobnosti. Ze skutkových okolností se pak jeví, že média 

neměla k dispozici žádný relevantní zdroj pro tvrzení, jak nákladná byla léčba úředníkovy 

manželky. Budeme-li předpokládat, že ženě byla poskytnuta zdravotní péče v rámci 

zdravotnického systému, uplatní se čl. 31 Listiny, což by nenasvědčovalo tomu, že by na 

poskytnutí péče nutně musely být vynaloženy statisícové či milionové částky. Opačný 

závěr by se mohl uplatnit tehdy, pokud by média disponovala spolehlivou informací 

vyvracející tento závěr a naopak svědčící o tom, že tvrzené prostředky byly skutečně v této 

výši na poskytnutí péče vynaloženy.
 268

 Protože tomu tak nebylo, tento aspekt by hovořil 

ve prospěch ochrany osobnosti. 

Jako neprokázané tvrzení pak působí i spojení obou dílčích výroků dohromady. I 

v tomto případě, nedisponovala-li by média relevantními informacemi potvrzujícími jejich 

závěry, by měla dostat přednost ochrana osobnosti. Nepravdivé informace jako takové sice 

nemusí spadat mimo rámec svobody projevu,
269

 nicméně pokud by se jednalo o celý 

komplex dílčích nepravdivých výroků bez dostatečného pravdivého základu, ocitl by se 

tento výrok již mimo ústavněprávní ochranu.
270

 

Zapáté – obsah, forma a důsledky zveřejnění. Jak bylo uvedeno výše, v tomto 

případě se jednalo o záležitost veřejného zájmu, tedy hospodaření s veřejnými prostředky. 

Projev neobsahoval vulgární či excesivní výrazy, což jsou aspekty favorizující svobodu 

projevu.
271

 Problematickým je ale dovozování viny úředníka v rozporu s principem 

presumpce neviny, ač nebylo jeho protiprávní jednání prokázáno, nebylo zahájeno trestní 

stíhání, ani nebyla verze prezentovaná médii nějak relativizována. Naopak je podána jako 
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zjevná a jedině možná alternativa, jak se mohla celá záležitost odehrát.
272

 Jak bylo rovněž 

již uvedeno výše, to samé se týká nepodložených závěrů o souvislosti údajně nákladné 

zdravotní péče s údajným protiprávním jednáním úředníka.
273

 To naopak svědčí o tom, že 

by přednost měla dostat ochrana osobnosti.  

Pokud jde o důsledek zveřejnění, ten může mimo jiné představovat ztrátu důvěry 

v bezúhonnost daného úředníka, což může kromě nedůvěry v jeho další kroky na 

stávajícím služebním místě vést v konečném důsledku i k nemožnosti ucházet se o 

podobné funkce do budoucna.
274

 Jinými slovy, tento článek může vést i k nenávratnému 

pošramocení pověsti úředníka, a to i tehdy, pokud by nakonec policejní vyšetřování (bylo-

li by vůbec zahájeno) úředníka očistilo. Média by v tomto ohledu měla ctít svou 

společenskou odpovědnost, která plyne z jejich funkce „hlídacího psa demokracie“, a 

k ověření informace vynaložit veškerou profesionální péči. Nebude-li tomu tak, měly by 

důsledky být přičteny k jejich tíži, a přednost by měla dostat ochrana osobnosti.
275

 

Zašesté – přísnost uložené sankce. Pro skutkové okolnosti popsané výše není tento 

bod relevantní, neboť webu nebyla publikace článku nijak zakázána, ani mu za jeho 

uveřejnění nebyla ex post uložena pokuta či jiná sankce. Relevanci by posouzení získalo 

tehdy, pokud by k těmto důsledkům došlo (především pokud by byla uložena citelná 

pokuta za uveřejnění, nebo se dokonce uvažovalo o systematičtějším zásahu proti 

samotnému médiu, který by mohl ovlivnit v širším smyslu realizaci jeho svobody projevu i 

do budoucna). Čím přísnější by potom byly následky uveřejnění článku, tím více by mohlo 

dojít k nežádoucímu chilling effectu, jenž by mohl zmařit nebo omezit veřejnou diskuzi.
276

 

Tím spíše by pak mohlo být uvažováno o tom, jestli nebyla excesivně omezena svoboda 

projevu média. 

Ze všech výše uvedených důvodů je patrné, že přednost by v tomto případě měla 

dostat ochrana osobnosti úředníka (a tím spíše jeho manželky). V určité modifikované 

podobě by však mohla dostat přednost i svoboda projevu. Tak by tomu mohlo být třeba 

v případě, kdy by média podala tuto zprávu: „Podezření vzbuzuje především postup 
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úředníka, který rozhodl o změně parametrů veřejné zakázky. Tím mohlo dojít ke 

zvýhodnění jednoho konkrétního dodavatele, neboť pouze ten mohl takto upravené 

podmínky splnit. Tento dodavatel také nakonec ve výběrovém řízení zvítězil.  Ministerstvo 

podle jeho tiskového mluvčího postupovalo v souladu se zákonem a podmínky pro 

výběrové řízení nastavilo transparentně. Sám Stavěl pak uvedl, že se protiprávního jednání 

nedopustil. Věc je nyní v rukou Policie České republiky, která dostala podnět k prověření 

možného spáchání trestného činu. Tím se podle jeho mluvčí bude zabývat.“  

Ochrana projevu by tedy mohla být poskytnuta, pokud by byl vynechán odkaz na 

údajnou souvislost se zdravotním stavem úředníkovy manželky, popřípadě by nebyl příliš 

zdůrazňován. To vše ovšem pouze za předpokladu, že by média byla schopna prokázat 

pravdivý základ své informace – v řešeném případě by však mohl být naplněn, neboť 

objektivní skutečností je provedená změna v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 
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Závěr 

Předkládaná práce v prvních třech kapitolách analyzovala dosavadní poznatky 

v oblasti svobody projevu médií a svobody projevu v médiích, a to na podkladě rozboru 

jednotlivých složek svobody projevu, tak jak byly definovány v českých a mezinárodních 

právních předpisech a následně precizovány v rozhodnutích Ústavního soudu České 

republiky a Evropského soudu pro lidská práva, které byly v podrobnosti popsány 

v prvních třech kapitolách. Zvláštní důraz pak práce kladla na otázku kolize mezi 

svobodou projevu a právem na ochranu osobnosti. Právě střet s osobnostními právy je 

typickým průvodním jevem realizace svobody projevu v médiích. I s ohledem na to byla 

definována výzkumná otázka, která zněla: Jaké jsou možnosti omezení svobody projevu 

médií a svobody projevu v médiích, pokud se tato svoboda dostane do kolize s právem na 

ochranu osobnosti třetí (fyzické) osoby?  

V návaznosti na závěry prezentované v prvních třech kapitolách představila 

v kapitole čtvrté celkem deset (uměle konstruovaných) případových studií. Z nich 

vyplynulo několik obecnějších poznatků, jež je možné brát v úvahu pro širší množinu 

podobných případů. Tyto poznatky jsou zároveň syntézou odpovědi na položenou 

výzkumnou otázku, která byla v úplnosti zodpovězena případovými studiemi ve čtvrté 

kapitole. 

 Předně platí, že svoboda projevu a právo na ochranu osobnosti jsou práva stojící 

zásadně na stejné úrovni, a záleží na pečlivém vážení důvodů, pro které by měla být dána 

přednost tomu kterému právu v případě, že dojde k jejich kolizi. Toto posouzení je 

primárně úkolem obecných soudů. Bez relevantních důvodů stanovených právními 

předpisy pak není možné svobodu projevu médií omezit. Takovým relevantním důvodem 

je mimo jiné právo na ochranu osobnosti. 

Dalším závěrem je teze, že čím vyšší je zapojení difamované osoby do záležitosti 

veřejného zájmu, tím může být kritika tvrdší, a čím více se projev týká záležitostí 

veřejného zájmu (a nikoli pouhých bezúčelných útoků na soukromí osoby bez jakékoli 

informační hodnoty či snahy o poukázání na otázku veřejného zájmu), tím je silnější jeho 

ochrana. To platí i pro samotný status difamované osoby – nejmenší míru ochrany 

osobnostních práv tak požívá člen vlády, politik a další osoby veřejně činné; následovat 

budou osoby veřejně známé jako zpěváci, sportovci, spisovatelé či soudci, a konečně 

nejvyšší míra ochrany je přiznána osobám soukromým. S tím souvisí i aspekt, že osoby 

veřejně činné či veřejně známé mají zpravidla snazší přístup do médií, a nařčení se tak 
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mohou aktivně a vcelku efektivně bránit, což z určité části reflektují i obecně závazné 

právní předpisy dotýkající se činnosti a postavení médií. 

 Presumpce ústavní ochrany projevu je garantována hodnotícím soudům. Ty však 

není možné chránit z důvodu konkurující ochrany osobnosti především tehdy, pokud je 

projev podán excesivně, s využitím hrubých nebo vulgárních výrazů, a tak překračuje 

meze tolerovatelné v demokratické společnosti. V takovém případě totiž převáží zájem na 

kultivovanosti veřejné diskuze a na ochraně společnosti a jejích členů před stále 

agresivnějšími výpady v reakci na předchozí projev. Čím expresivnější projev, tím více 

může být favorizována ochrana osobnosti difamovaného. 

 Projev bude více chráněn se vzrůstající mírou jeho pravdivosti. Lze uvést, že čím 

pravdivější je alespoň skutkový základ tvrzení, tím větší je tomuto tvrzení poskytnuta 

ochrana, i když se pak prokáže jeho nepřesnost nebo dílčí nepravdivost. 

 Ochrana bude rovněž spíše poskytnuta projevům, které se dotýkají otázek 

veřejného zájmu, než projevům bezobsažným (například pouze difamujícím bez jakéhokoli 

skutkového odůvodnění), z hlediska společenské diskuze nerelevantním. 

Dále platí, že médiím jsou uloženy přísnější povinnosti, ale stejně tak garantována 

silnější práva, pokud jde o realizaci svobody projevu. Dodatečné požadavky jsou kladeny 

především na nutnost spolehlivě ověřit uveřejňované informace s řádným využitím 

novinářské etiky (což platí i pro přebírání informací uveřejněných jinými osobami), a 

dodržet požadavek na celkově pravdivé vyznění reportáže, novinového článku, televizního 

nebo rozhlasového pořadu či jiného mediálního produktu. Na druhou stranu lze použít 

nadsázku, zjednodušení, chránit své zdroje a prezentovat svá zjištění i způsobem šokujícím 

nebo znepokojujícím. To souvisí i s jejich funkcí „hlídacích psů demokracie“, jež je pro 

řádnou kontrolu veřejných věcí zcela nezbytná. 

Vážení jednotlivých základních práv je však i přes výše uvedené vždy závislé na 

konkrétních skutkových okolnostech každého případu. I jemné nuance přitom mohou 

způsobit zcela rozdílné právní posouzení.  
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Summary 

 The thesis concentrated on the issue of the freedom of expression, while 

emphasizing the freedom of press and its value for the democratic society. The freedom of 

expression is an important fundamental political right, which should not be in any way 

restricted by the state, except for the situations where the freedom of expression collides 

with other fundamental rights, such as protection of the personality rights including 

protection of privacy of an individual. The thesis particularly analyses the limits of the 

freedom of expression with relation to the Czech media environment, while answering the 

research question of what are the limits of the freedom of speech of the media and in the 

media, when this freedom collides with the protection of the personality rights. 

In the first chapter, the thesis presented the main postulates upon which the 

freedom of expression is based. It comprises of a study of legal provisions as stated in both 

Czech constitutional acts and international treaties, as well as of description of the 

predominant role of the court case-law, be it the Constitutional Court of the Czech 

Republic or the European Court for Human Rights seated in Strasbourg, France. 

 The second chapter was dedicated to five of the main distinctive categories of the 

freedom of expression as constituted by the European Court for Human Rights. Such are 

the chilling-effect of state regulation of freedom of speech guaranteed to the press, the 

issue of exaggeration and simplification of the published content, the issue of explicit 

criticism, provocative and defamatory speeches, and the issue of protecting private photos 

made in the privacy of a publicly active individual.  

 Chapter three concentrated on the case-law of the Czech Constitutional Court 

issued on the basis of the previous case-law of the European Court for Human Rights. This 

chapter mainly focused on specific cases that had aroused from the collision between 

freedom of expression of the media and protection of privacy and (or) personal rights. 

 Fourth chapter dealt with ten case studies, which were projected with regard to the 

conclusions made in the previous text of the thesis. It is mainly based on case-law of the 

ECHR and the Czech Constitutional Court, while applying the main principles of the 

freedom of expression as described in the previous text of the thesis. It also provided the 

answer to the research question. 

 The thesis brought a complex analysis on the matter of collision between the two 

constitutional rights, while particularly emphasizing on the Czech media environment and 

the role of press in performance of the freedom of expression. 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 13. 12. 2012, č.j. Vol 

11/2012 – 63 

 Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 27. 3. 2014, č.j. 52 Nc 101/2014 – 

13 

 Usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 4. 12. 2017, sp. zn. 13 T 182/2016 (bez 

č.j.) 

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 4. 2014, č.j. 1 Co 25/2014 – 72 

 Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 

2246/12 

 

b) judikatura ESLP a zahraničních soudů a další právní dokumenty 

 Rozsudek Nejvyššího soudu USA ze dne 10. 11. 1919 ve věci Abrams v. United 

States 250 U. S. 616 (1919) 

 Rozsudek ESLP ve věci Andreescu proti Rumunsku ze dne 8. 6. 2010, stížnost č. 

19452/02 

 Rozsudek ESLP ve věci Barthold proti Německu ze dne 25. 3. 1985, stížnost č. 

8734/79 

 Rozsudek ESLP ve věci Bladet Tromsø a Stensaas proti Norsku ze dne 20. 5. 1999, 

stížnost č. 21980/93 

 Rozsudek ESLP ve věci Castells proti Španělsku ze dne 23. 4. 1992, stížnost č. 

11798/85 

 Rozsudek ESLP ve věci Dalban proti Rumunsku ze dne 28. 9. 1999, stížnost č. 

28114/95 

 Rozsudek ESLP ve věci Damman proti Švýcarsku ze dne 25. 4. 2006, stížnost č. 

7755/01 

 Rozsudek ESLP ve věci Effecten Spiegel AG proti Německu ze dne 4. 5. 2010, 

stížnost č. 38059/07 

 Rozsudek ESLP ve věci Egeland a Hanseid proti Norsku ze dne 16. 4. 2009, 

stížnost č. 34438/04 
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 Rozsudek ESLP ve věci Feldek proti Slovensku ze dne 12. 7. 2001, stížnost č. 

29032/95 

 Rozsudek ESLP ve věci Fressoz a Roire proti Francii ze dne 21. 1. 1999, stížnost 

č. 29183/95 

 Rozsudek ESLP ve věci Handyside proti Spojenému království ze dne 7. 12. 1976, 

stížnost č. 54973/72 

 Rozsudek ESLP ve věci Herri Batasuna proti Španělsku ze dne 30. 6. 2009, 

stížnost č. 25803/04 

 Rozsudek ESLP ve věci Karsai proti Maďarsku ze dne 1. 12. 2009, stížnost č. 

5380/07 

 Rozsudek ESLP ve věci Kuliś a Róźycki proti Polsku ze dne 6. 10. 2009, stížnost č. 

27209/03 

 Rozsudek ESLP (velký senát) ve věci Lehideaux proti Francii ze dne 23. 9. 1998, 

stížnost č. 24662/94 

 Rozsudek ESLP ve věci Lingens proti Rakousku ze dne 8. 7. 1986, stížnost č. 

9815/82 

 Rozsudek ESLP ve věci Medipress-Sociedade Journalistica, Lta proti Portugalsku 

ze dne 30. 8. 2016, stížnost č. 55442/12 

 Rozsudek ESLP ve věci Mladina d. d. Ljubljana proti Slovinsku ze dne 17. 4. 2014, 

stížnost č. 20981/10 

 Rozsudek ESLP ve věci Mosley proti Spojenému království ze dne 10. 5. 2011, 

stížnost č. 48009/08 

 Rozsudek ESLP ve věci Oberschlick proti Rakousku (č. 2) ze dne 1. 7. 1997, 

stížnost č. 20834/92 

 Rozsudek ESLP ve věci Observer a Guardian proti Spojenému království ze dne 

26. 11. 1991, stížnost č. 13585/88 

 Rozsudek ESLP ve věci Pedersen a Baadsgaard proti Dánsku ze dne 17. 12. 2004, 

stížnost č. 49017/99 

 Rozsudek ESLP ve věci Prager a Oberschlick proti Rakousku ze dne 26. 4. 1995, 

stížnost č. 15974/90 

 Rozsudek ESLP ve věci Radio France a další proti Francii ze dne 30. 3. 2004, 

stížnost č. 53984/00 
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 Rozsudek ESLP ve věci Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. proti Slovensku ze dne 

26. 7. 2011, stížnost č. 41262/05 

 Rozsudek ESLP ve věci Růžový panter, o.p.s. proti České republice ze dne 2. 2. 

2012, stížnost č. 20240/08 

 Rozsudek ESLP ve věci Steel a Morris proti Spojenému království ze dne 15. 2. 

2005, stížnost č. 68416/01 

 Rozsudek ESLP ve věci Sunday Times proti Spojenému království ze dne 26. 4. 

1979, stížnost č. 6538/74 

 Rozsudek ESLP ve věci Tavares de Almeida Fernandes proti Portugalsku ze dne 

17. 1. 2017, stížnost č. 31566/13 

 Rozsudek ESLP ve věci Uj proti Maďarsku ze dne 19. 7. 2011, stížnost č. 

23954/10 

 Rozsudek ESLP ve věci Vajnai proti Maďarsku ze dne 8. 7. 2008, stížnost č. 

33629/06 

 Rozsudek ESLP ve věci Von Hannover proti Německu (č. 1) ze dne 24. 6. 2004, 

stížnost č. 59320/00 

 rozsudku ESLP ve věci Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft (č. 3) 

proti Rakousku ze dne 13. 3. 2006, stížnosti č. 66298/01 a 15653/02 

 Rozsudek ESLP ve věci White proti Švédsku ze dne 19. 12. 2006, stížnost č. 

42435/02 

 Rozsudek ESLP ve věci Ziembiński proti Polsku (č. 2) ze dne 5. 7. 2016, stížnost č. 

1799/07 

 Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Axel Springer AG proti Německu ze dne 7. 

2. 2012, stížnost č. 39954/08 

 Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Cumpănă proti Rumunsku ze dne 17. 12. 

2004, stížnost č. 33348/96 

 Rozsudek ESLP ve věci Goodwin proti Spojenému království ze dne 27. 3. 1996, 

stížnost č. 17488/90 

 Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Janowski proti Polsku ze dne 21. 1. 1999, 

stížnost č. 25716/94 

 Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Jersild proti Dánsku ze dne 23. 9. 1994, 

stížnost č. 15890/89 



 96 

 Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Morice proti Francii ze dne 23. 4. 2015, 

stížnost č. 29369/10  

 Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Von Hannover proti Německu ze dne 7. 2. 

2012, stížnost č. 40660/08 

 Stanovisko amica curiae Benátské komise ze dne 17. 3. 2004, No 289/2004, CDL-

AD(2004)011 

 

4. Ostatní prameny včetně on-line zdrojů 

 Evropský soud pro lidská práva. Standardy ochrany svobody projevu. CEU Human 

Rights Student’s Initiative. Budapešť, 2002 

 REPORTERS WITHOUT BORDERS. 2018 World Press Freedom Index. rsf.org 

[online]. Nedatováno [cit. 9. 12. 2018, rev. 25. 11. 2019]. Dostupné z: 

https://rsf.org/en/ranking/2018 

 

  

https://rsf.org/en/ranking/2018


 97 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK 

Teze MAGISTERSKÉ diplomové práce 
TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA: 

Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta: 

Gantner Filip 
Razítko podatelny: 

 

 

 

 

 

 

Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta: 
2017/2018 

E-mail diplomantky/diplomanta: 
gantner89@gmail.com 

Studijní obor/forma studia: 
Mediální a komunikační studia, navazující 

magisterské studium, kombinovaná forma 

Předpokládaný název práce v češtině: 

 

Svoboda projevu v českém mediálním prostředí – případové studie  

 

Předpokládaný název práce v angličtině: 

 

Freedom of Speech in the Czech Media Environment – Case Studies 

 

Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/2013)  

 

LS 2018/2019 

 

Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

 

Svoboda projevu je základním lidským právem ústavně garantovaným mimo jiné Listinou základních 

práv a svobod. Konkrétní obsah tomuto základnímu právu pak dávají nejenom obecně závazné právní 

předpisy, jež v některých případech mohou svobodu projevu korigovat, ale i rozhodovací praxe 

obecných soudů i Ústavního soudu ČR. Soudní judikatura se však v čase vyvíjí a její závěry 

proměňují; na podkladu několika dílčích rozhodnutí však je možné zachytit směr, jímž se česká soudní 

praxe ubírá, a jak vymezuje hranice ústavně chráněné svobody projevu. 

 

Svoboda projevu se nezřídka dostává do kolize s jinými ústavně zaručenými základními právy a 

svobodami. K těmto střetům dochází (rovněž) v mediálním prostředí, ať již v oblasti publikace knih, 

časopiseckých článků, nebo videopříspěvků na internetu. Diplomová práce se zaměří právě na 

specifickou oblast realizace svobody projevu v českém mediálním prostředí. 

 

Svoboda projevu je předmětem zájmu několika oborů – kromě sociálně-vědních je hojně diskutována 

rovněž v oboru právní vědy. Na toto téma bylo vydáno množství monografií, jež se zabývaly zejména 

právními aspekty svobody projevu. Dílčí témata související se svobodou projevu byla zpracována ve 

studiích zveřejněných v odborných časopisech. Svobodě projevu se věnuje i zahraniční odborná 

literatura; evropské a angloamerické právní pojetí ochrany svobody projevu se však v podstatných 

rysech odlišuje, a z toho pak plyne i odlišná soudní praxe v českých zemích, resp. dalších zemí 

Evropské unie vyjma Spojeného království na straně jedné a v angloamerickém právním systému na 

straně druhé. 

 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 
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1800 znaků):  

 

Práce si klade za cíl analyzovat a detailně popsat projevy a meze svobody projevu, a to na podkladě 

konkrétních soudních řízení a rozhodnutí soudů, jež z těchto řízení vzešla. Specificky se práce zaměří 

na rozhodovací praxi soudů v případech, kdy k projevu (ať již ústavně chráněnému, nebo 

nechráněnému) došlo v mediálním světě, a to prostřednictvím vydání knihy nakladatelem, publikací 

článku v časopise nebo v on-line prostředí uveřejněním videopříspěvku. 

 

Na dílčích soudních rozhodnutích práce poukáže na tenkou hranici mezi svobodou projevu a jednáním 

v rozporu s právním předpisem (ať již soukromoprávním v podobě porušení osobnostních práv, nebo 

veřejnoprávním v podobě trestněprávního postihu za spáchání trestného činu). Kde to bude účelné, tam 

práce rovněž postihne střet mezi svobodou projevu a jiným ústavně zaručeným lidským právem. 

 

Cílem práce je detailně analyzovat vybraná soudní rozhodnutí, kde meritem řešené věci byl aspekt 

související s mediálním prostředím. Práce podrobně popíše jednotlivé aspekty konkrétních soudních 

rozhodnutí, a jejich závěry a teze použije jako podklad pro nástin možného budoucího směřování 

svobody projevu v tuzemském mediálním světě. 

 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

 

V úvodu práce charakterizuje dané téma a vytčený cíl. 

 

V první kapitole práce shrne českou právní úpravu svobody projevu a přiblíží základní rozdíly mezi 

českou a angloamerickou právní úpravou. Zmíní některá podstatnější rozhodnutí, jež z titulu (tvrzené) 

realizace svobody projevu, k níž došlo v mediálním prostředí, vydal Evropský soud pro lidská práva, 

popřípadě se dotkne i dalších významných rozhodnutí českých soudů i Evropského soudu pro lidská 

práva souvisejících s danou materií. 

 

Další tři kapitoly se budou věnovat konkrétním případovým studiím – soudním rozhodnutím českých 

soudů (především) vyšších instancí, která se dotýkala (ať již domnělé nebo skutečné) realizace práva na 

svobodu projevu; bude se jednat o tři případové studie z různých oblastí českého mediálního prostředí 

(on-line, knižní vydavatelství, časopisecký článek). V jednotlivých podkapitolách se práce zaměří na 

skutkové okolnosti případu a jejich kontext (včetně toho právního a společenského), na rozbor 

jednotlivých argumentů soudu a případně i účastníků řízení nebo obžalovaných, či na porovnání vývoje 

judikatury vzhledem k předchozí soudní praxi a postihnutí, jakým směrem se judikatura ubírá. 

 

V poslední kapitole práce popíše limity svobody projevu na podkladu analyzovaných soudních 

rozhodnutí, a případně i nastíní možnosti dalšího žádoucího vývoje realizace práva na svobodu projevu 

v českém mediálním prostředí.  

 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

 

Analyzována budou vybraná soudní rozhodnutí českých soudů (zejména pak soudů vyšších instancí) 

vydaná po roce 1993. 

 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

 

Práce bude založena na kvalitativní metodě výzkumu, přičemž bude předmětné téma zkoumat 



 99 

prostřednictvím případových studií.  

 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

BARTOŇ, M. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 2010. ISBN: 978-80-87212-

42-4, 384 str. 

Monografie se zaměřuje mimo jiné na problematiku kolize svobody projevu s jinými ústavně 

zaručenými právy. Hledá obecnější kritéria, pomocí nichž rozřazuje jednání, jež lze považovat za 

realizaci svobody projevu, a proti nim staví projevy, na něž již svoboda projevu nedopadá. Publikace je 

kromě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva doplněna i o rozhodovací praxi Nejvyššího soudu 

USA, na jejichž základě postihuje rozdíly mezi evropským a angloamerickým pojetím svobody projevu. 

 

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN: 978-80-262-0982-9, 440 str. 

Kniha představuje problematiku kvalitativního výzkumu, jeho metod a aplikace. Shrnuje teoretické 

poznatky týkající se kvalitativního výzkumu, rozdíly mezi kvalitativními a kvantitativními metodami a 

nabízí ucelený pohled na samotný výzkumný proces a seznamuje čtenáře s jednotlivými přístupy 

kvalitativního výzkumu. Provede rovněž přípravou plánu výzkumu, metodami sběru dat, přípravou pro 

jejich zpracování, metodami analýzy kvalitativních dat či metodami smíšeného výzkumu. 

 

JÄGER, P., MOLEK, P. Svoboda projevu. Demokracie, rovnost a svoboda slova. Praha: 

Auditorium, 2007. ISBN: 978-80-903786-5-0, 196 str. 

Publikace pojednává o svobodě projevu coby základním právu s důrazem na její význam pro fungování 

demokracie a její meze, kterými moderní společnost chápe mimo jiné projevy rasismu, diskriminace a 

extremistického chování. Rozebírá judikaturu Ústavního soudu České republiky a Evropského soudu 

pro lidská práva, stejně jako rozhodovací praxi v právním prostředí států mimo Evropskou unii. 

 

MOLEK, P. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN: 978-80-7478-502-3, 616 str. 

Monografie je věnována tzv. politickým právům, jejichž projevy podrobněji rozebírá. Popisuje 

konkrétně svobodu projevu, svobodu shromažďovací či sdružovací, stejně jako právo petiční, volební, 

právo občanského odporu a další práva související. Publikace je doplněna o rozhodovací praxi zejména 

Evropského soudu pro lidská práva, jenž i z pohledu českého právního řádu obsah těchto práv definuje 

či upřesňuje. 

 

WAGNEROVÁ,  E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv 

a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN: 978-80-7357-750-6, 931 str. 

Publikace je uceleným komentářem k Listině základních práv a svobod coby základní součásti českého 

ústavního pořádku. Obsahuje rozbor historických východisek jednotlivých základních práv a svobod, 

stejně jako jejich konkrétních praktických projevů. Publikace je doplněna o rozhodovací praxi soudů, 

jež ilustruje meze jednotlivých základních práv. 

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 

které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 

za posledních pět let) 

 

K tématům souvisejícím s problematikou svobody projevu bylo zpracováno a obhájeno mnoho desítek 

diplomových a disertačních prací; žádná z nich se však nevěnovala specificky tématu, jež je předmětem 

této práce. Níže jsou uvedeny ty práce, které se zvoleným tématem této práce souvisí úžeji. 
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BROSTÍK, O. Ochrana osobnosti v mediálním právu. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze, 

2014 

 

FREJTICHOVÁ, D. Ochrana veřejně známé osobnosti v médiích. Diplomová práce. Univerzita Karlova 

v Praze, 2013 

 

FREJTICHOVÁ, D. Ochrana veřejně známé osobnosti v médiích. Rigorózní práce. Univerzita Karlova 

v Praze, 2016 

 

HAVEL, D. Trestní řízení, veřejnost a média. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 2017 

 

HAVEL, M. Právo na ochranu osobnosti ve vztahu k médiím. Diplomová práce. Univerzita Karlova 

v Praze, 2013 

 

HOLUBOVÁ, E. Mediální svoboda projevu versus právo veřejných osob na soukromí. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova v Praze, 2013 

 

HRBÁČKOVÁ, K. Svoboda projevu v ČR. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 2017 

 

KOČICOVÁ, V. Soukromoprávní hranice svobody projevu v médiích se zřetelem na judikaturu: 

srovnání české a německé právní úpravy. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 2012 

 

KOVÁŘOVÁ, V. Limity svobody projevu ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 2015 

 

KUBEŠOVÁ, P. Trestní řízení, veřejnost a média. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 2013 

 

KRUMP, V. Svoboda projevu v ČR. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 2014 

 

NAVRÁTILOVÁ, P. Vybrané aspekty ochrany osobnosti se zaměřením na nová média. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova v Praze, 2017 

 

PETERMANNOVÁ, H. Svoboda projevu se zaměřením na svobodu tisku v soudní judikatuře. 

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, 2017 

 

SMÍLEK, O. Svoboda projevu a její meze. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 2014 

 

Datum / Podpis studenta/ky 

 

18. 1. 2018                                                                                                          ……………………… 
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