
Abstrakt  

Vybrané aspekty svobody projevu v kontextu judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva 

 

Práce je rozdělena do dvou částí. První část představuje teoretické zakotvení tématu. První 

kapitola popisuje Evropský soud pro lidská práva (ESLP), řízení před ESLP a jeho ukotvení 

v rámci Rady Evropy. Druhá kapitola první části je věnována právní úpravě svobody projevu a 

to jak z vnitrostátního, tak z mezinárodního pohledu, kde je detailně popsána úprava svobody 

projevu v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, Listině základních práv Evropské unie a 

Mezinárodním paktu o občanských a politických právech. Druhá část práce je rozdělena do 

tematických kapitol, které se zaměřují na judikaturu ohledně svobody projevu a ochranu 

soukromí, online prostředí, náboženské projevy, hate speech a diverzifikaci médií a ochranu 

zdroje. Ačkoliv je práce zaměřena na judikaturu ESLP, v každé kapitole je pro srovnání 

rozebráno rozhodnutí jiných soudů, například Soudního dvora EU či tuzemského Ústavního 

soudu. Na závěr každé kapitoly je přidána podkapitola týkající se analýzy dílčích závěrů, kde 

je vyhodnocena problematika rozhodovací praxe ESLP vždy ve vztahu ke konkrétním 

případům. V kapitole svoboda projevu a ochrana soukromí jsou rozebrány čtyři případy ESLP 

a jeden případ Soudního dvora EU. Kapitola svoboda projevu a online prostředí popisuje 

specifika online prostředí ve vztahu k svobodě projevu a je rozdělena na podkapitolu zabývající 

se judikaturou ve vztahu k sledování dat, internetovým zdrojů a odpovědnosti za uživatelský 

obsah. Pátá kapitola práce se soustředí na svobodu projevu a náboženské projevy, konkrétně na 

veřejné náboženské projevy a na knihy o náboženství. Kapitola věnuje důraz článku 9 Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv. Další série judikatury ESLP se věnuje hate speech, a to 

konkrétně etnickým a rasovým problémům, podpory teroristických aktivit a popírání 

historických faktů. Poslední kapitola práce se věnuje svobodě médií a práva na ochranu zdroje. 

Práce popisuje rozhodovací praxi ESLP a nastiňuje různé problémy či faktory, které 

rozhodování soudů ovlivňují.  
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