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Úvod 

Vybrané aspekty svobody projevu v kontextu judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva (ESLP) je velmi aktuální téma, a to zejména s ohledem na neustále se vyvíjející 

rozhodovací praxi ESLP v oblasti svobody projevu. Toto téma jsem zvolila proto, že svoboda 

projevu je zásadním politickým právem pro demokratický právní stát a na jejím zachování je 

nutno bezpodmínečně trvat. V posledních několika dekádách se projev stal díky moderním 

technologiím rychlým a nezávislým na svém nosiči. Hranice jednotlivých států se tímto stírají a 

vznikla potřeba stanovení limitů svobody projevu na regionální či mezinárodní úrovni. Vybrané 

aspekty svobody projevu jsou proto vykládány v kontextu judikatury ESLP, neboť jednotlivá 

rozhodnutí ESLP jsou významná pro určování směru a hranic rozhodování soudů členských států 

Rady Evropy, čímž rozhodovací praxe ESLP stanoví společný standard svobody projevu.  

Cílem práce je představit fungování ESLP, právní základ svobody projevu v tuzemském 

i mezinárodním kontextu a poskytnout analýzu jednotlivých aspektů svobody projevu v kontextu 

judikatury ESLP se zaměřením na různé rozhodovací tendence či aspekty významné pro 

rozhodnutí ESLP a vylíčit jednotlivá rozhodnutí v kontextu tematicky podobných rozhodnutí 

ESLP, tuzemského Nejvyššího soudu, Ústavní soudu a Soudního dvoru Evropské unie (SD EU). 

Rozhodnutí i jiných soudů než jenom ESLP jsou v práci rovněž analyzována z toho důvodu, že 

se domnívám, že judikatura ESLP se spolu s judikaturou SD EU ovlivňují, stejně jako tuzemská 

rozhodnutí jsou ovlivňována rozhodnutími mezinárodních soudů. Kontext jednotlivých 

rozhodnutí by nebyl úplný, kdyby nebylo poskytnuto i toto hledisko. Vzhledem k tomu, že 

svoboda projevu je nesmírně široké téma, práce se zaměřuje pouze na vybrané aspekty, které 

jsou voleny zejména z hlediska aktuálnosti a dynamiky dané oblasti. Cílem práce není zmapovat 

již ustálenou a v odborné veřejnosti dobře známou judikaturu, ale nabídnout rozbor co možná 

nejaktuálnější judikatury, proto mohou být některá významná rozhodnutí v práci opominuta za 

účelem poskytnutí prostoru pro novější rozhodnutí. Samotná aktuálnost rozhodnutí ovšem není 

jediným kritériem, každé rozebrané rozhodnutí musí představovat svým způsobem důležité či 

významné rozhodnutí v oblasti. Práce si klade otázku, zda lze v rozhodnutích týkajících se 

jednotlivých aspektů svobody projevu spatřovat nějaký vývoj, jasný postoj ESLP či zda lze 

vytyčit hlediska, která jsou pro rozhodnutí důležitější než jiná.  

Práce je členěna do dvou částí. První, teoretická, část má dvě kapitoly, přičemž první se 

zaměřuje na ESLP, Radu Evropy a zejména procesní pravidla řízení před ESLP, která jsou 

významná pro chápání možností a omezení, kterým ESLP čelí jako instituce, a tím lepší 
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pochopení judikatury samotné. Druhá kapitola zakotvuje právní úpravu svobody projevu, 

respektive právní základ jednotlivých rozhodnutí. Vzhledem k mezinárodnímu přesahu práce je 

rozebrán nejen článek 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

(Úmluva), ale také článek 11 Listiny základních práv a svobod Evropské unie a článek 19 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Z tuzemské právní úpravy je popsán 

článek 17 Listiny základních práv a svobod České republiky (Listina). 

Druhá část práce se věnuje samotnému rozboru judikatury, která je tříděna do 

tematických kapitol, a to na svobodu projevu a ochranu soukromí, nové technologie, náboženské 

projevy, hate speech a diverzifikaci médií a ochranu novinářského zdroje. Většina kapitol 

obsahuje tematické podkapitoly, které sdružují rozhodnutí na podobné téma ale často s jinými 

výsledky. Na konci rozboru každého rozhodnutí je činěn dílčí závěr či komparace s jinými 

rozhodnutími. Závěr každé kapitoly obsahuje analýzu dílčích závěrů, která poskytuje prostor pro 

hlubší zamyšlení nad danou oblastí a nastínění rozhodovací tendence ESLP či jiných problémů. 

K dosažení vytyčeného cíle je využito analýzy jednotlivých soudních rozhodnutí, 

podrobení rozhodnutí kritickému zkoumání, komparace rozhodnutí s jinými rozhodnutími a 

následná syntéza vedoucí ke zhodnocení judikaturní činnosti ESLP.  
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1. Evropský soud pro lidská práva 

1.1. Rada Evropy 

Rada Evropy je mezinárodní organizací, která zaštiťuje ESLP1. Byla založená  

5. května 1949 tzv. Londýnskou smlouvou („Treaty of London“ nebo „the Statute of the Council 

of Europe“). Podle čl. 1 Londýnské smlouvy je cíl Rady Evropy definován jako dosažení větší 

jednotnosti mezi členskými státy za účelem ochrany a realizace ideálů a zásad, které jsou jejich 

společným dědictvím, a usnadňování jejich hospodářského a sociálního pokroku2.  

Cíle Rady Evropy by se daly shrnout do čtyř základních pilířů. Prvním pilířem je 

ochrana lidských práv, právního státu a pluralitní demokracie, pilířem druhým je podpora 

rozvoje evropské kulturní identity a různorodosti, třetím pilířem je hledání řešení problémů 

evropské společnosti, jako je diskriminace menšin, xenofobie, nesnášenlivost, ochrana životního 

prostředí, klonování lidí, AIDS, drogy a organizovaný zločin. Posledním, čtvrtým, pilířem je 

pomáhání upevňování demokratické stability v Evropě prostřednictvím politických legislativních 

a ústavních reforem3. Rada Evropy naplňuje svoje cíle prostřednictvím svých orgánů. Mezi tyto 

orgány patří Výbor ministrů, Parlamentní shromáždění, Kongres místních a regionálních orgánů 

a Komisař pro lidská práva4.  

Londýnskou smlouvu podepsalo deset zakládajících států, v současnosti má Rada 

Evropy členských států čtyřicet sedm5. Kromě stálých členských států jsou součástí Rady Evropy 

také tzv. Pozorovatelé („Observers“), což jsou státy, které přispěly k demokratizaci a působí u 

některých orgánů Rady Evropy. Pozorovatelé při Výboru ministrů jsou Japonsko, Kanada, 

Mexiko, Spojené státy americké a Vatikán, (mají přístup do Výboru ministrů a všech 

mezivládních výborů). Pozorovatelé při Parlamentním shromáždění jsou Izrael, Kanada a 

                                                
1Rada Evropy nese zároveň veškeré náklady na provoz ESLP, včetně nákladů na platy zaměstnanců a veškerý aparát 

nutný ke správnému fungování ESLP. Zdroj: Evropský soud pro lidská práva. Otázky a odpovědi.: Evropský soud 

pro lidská práva. [online]. [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf   
2Čl. 1 Londýnské smlouvy, zdroj: Statute of the Council of Europe: Details of the Treaty. The Council of 

Europe [online]. Štrasburk [cit. 2020-01-18]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/001 
3Cíle Rady Evropy [online]. 4. června 2013 [cit. 2019-06-29]. Dostupné z: http://www.radaevropy.cz/cile-rady-

evropy.html 
4Structure of CoE: Council of Europe [online]. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/yerevan/the-coe/structure-of-coe 
5 Statute of the Council of Europe: Details of the Treaty. The Council of Europe [online]. Štrasburk [cit. 2020-01-

18]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/001 

https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf
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Mexiko, (tyto státy mají přístup na Parlamentní shromáždění). Shromážděních a rozmluv 

týkajících se Středního východu se mohou účastnit delegace z Palestinské legislativní rady a 

shromážděních týkajících se Kypru se mohou účastnit Turecko a Kypr6. Česká republika se stala 

členem Rady Evropy oficiálně až 30. března 19937.  

Rada Evropy naplňuje svoje cíle prostřednictvím svých orgánů. Mezi tyto orgány patří 

Výbor ministrů, Parlamentní shromáždění, Kongres místních a regionálních orgánů a Komisař 

pro lidská práva8.  

Výbor ministrů je rozhodovací orgán skládající se z ministrů zahraničních věcí nebo 

zástupců členských států. Hlavní náplní práce Výboru ministrů je diskutování a hledání řešení 

problémů, s kterými se Rada Evropy během svého fungování potýká. Vzhledem k ESLP má 

Výbor ministrů za úkol dohlížet na výkon rozhodnutí a na zajišťování zaplacení náhrady újmy 

uložené rozsudkem ESLP9. Výbor ministrů, který se za obvyklých okolností schází jednou za 

rok10, má jako další důležitý úkol formulování celoevropských doporučení.  

Funkci hlavního poradního orgánu plní Parlamentní shromáždění neboli PACE11. Pro 

fungování ESLP má Parlamentní shromáždění zásadní význam, neboť právě Parlamentní 

shromáždění volí soudce ESLP. Členský stát nominuje tři různé soudce a poté Parlamentní 

shromáždění volí jednoho z těchto tří kandidátů. Mimo to volí také generálního tajemníka Rady 

Evropy a členy Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu 

zacházení a trestání. Generálním tajemníkem Rady Evropy je v současnosti (červen 2019) 

Thorbjørn Jagland, který byl zvolen generálním tajemníkem poprvé v září 2009 a podruhé v říjnu 

                                                
6Členské státy Rady Evropy [online]. 4. června 2013 [cit. 2019-06-29]. Dostupné z: 

http://www.radaevropy.cz/clenske-staty-rady-evropy.html 
7 Tamtéž.  
8Rada Evropy: Nejvyšší státní zastupitelství České republiky [online]. [cit. 2019-06-27]. Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/mezinarodni-spoluprace/rada-evropy  
9Evropský soud pro lidská práva. Otázky a odpovědi.: Evropský soud pro lidská práva. [online]. [cit. 2019-06-24]. 

Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf  
10 Obvykle se schází buď v květnu, nebo v listopadu a jeho schůze se nazývají „Session“, nicméně schůze na úrovni 

zástupců ministrů probíhají každý týden, tito zástupci se nazývají „Minister´s Deputy“. Zdroj: Výbor 

ministrů [online]. 4. června 2013 [cit. 2019-06-29]. Dostupné z: http://www.radaevropy.cz/vybor-ministru-rady-

evropy.html  
11 Z anglického „Parlament Assembly of Council of Europe“. 

http://www.radaevropy.cz/clenske-staty-rady-evropy.html
http://www.nsz.cz/index.php/cs/mezinarodni-spoluprace/rada-evropy
https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf
http://www.radaevropy.cz/vybor-ministru-rady-evropy.html
http://www.radaevropy.cz/vybor-ministru-rady-evropy.html


5 

 

201412. Parlamentní shromáždění tvoří 321 zástupců, kteří reprezentují své státy. Parlamentní 

shromáždění čítá celkem 660 členů (zástupců), přičemž z České republiky je sedm zástupců13. 

 Českou republiku aktuálně zastupuje jako vedoucí delegace Miroslava Němcová, 

delegace je dále tvořena Ondřejem Benešíkem, Františkem Kopřivou, Jaroslavem Kytýrem, 

Pavlem Staňkem. Tito stálí členové jsou doplňováni dvěma zástupci z pěti náhradníků14.  

 

1.2. Evropský soud pro lidská práva 

ESLP byl jako mezinárodní soud založen v roce 1959 Radou Evropy a sídlí ve 

Štrasburku, v komplexu navrženém britským architektem lordem Richardem Rogersem15. Jedná 

se o soudní orgán, jehož hlavní náplní práce je rozhodovat o individuálních stížnostech nebo 

stížnostech členských států Rady Evropy16. Tyto stížnosti směřují na porušení Úmluvy, která 

poskytuje ochranu občanským a politickým právům. Úmluva vstoupila v účinnost dne  

3. září 1953, nicméně první zasedání ESLP dohlížející na dodržování Úmluvy proběhlo o sedm 

let později, a to 23. až 28. února 1959, a první rozhodnutí ESLP padlo o téměř přesně šest let 

později než účinnost Úmluvy17. Od roku 1998 soud zasedá permanentně, a nikoli pouze ad hoc, 

jak tomu bylo do té doby. Tato změna byla provedena známým protokolem č. 1118, který kromě 

stálého fungování ESLP také zavedl možnost vznést individuální stížnost přímo k ESLP, a tím se 

                                                
12Generální tajemník Rady Evropy [online]. [cit. 2019-06-29]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/secretary-

general/home  
13 Počet zástupců je závislý na velikosti státu. Nejmenší státy mají 2 zástupce (Andora) a největší státy mají 18 

zástupců (Německo, Spojené království atd.) 
14 Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy: Zástupci PS. Poslanecká sněmovna 
parlamentu České republiky [online]. Aktuální ke dni 18. ledna 2020 [cit. 2020-01-18]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=6401 
15 The court in brief. European Court of Human Rights [online]. Strasbourg, 2010 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf 
16 Zakládajícími členy Rady Evropy jsou Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, 

Švédsko a Spojené království. Dalšími členskými státy jsou Řecko (od 9. srpna 1949), Turecko (od 9. srpna 1949), 

Island (od 9. března 1950), Německo (od 13. července 1950), Rakousko (od 16. dubna 1956), Kypr (od 24. května 

1961), Švýcarsko (od 6. května 1963), Malta (od 29. dubna 1965), Portugalsko (od 22. září 1976), Španělsko (od 24. 

listopadu 1977), Lichtenštejnsko (od 23. listopadu 1978), San Marino (od 16. listopadu 1988), Finsko (od 5. května 

1989), Maďarsko (od 6. listopadu 1990), Polsko (od 26. listopadu 1991), Bulharsko (od 7. května 1992), Estonsko 

(od 14. května 1993), Litva (od 14. května 1993), Slovinsko (od 14. května 1993), Česko (od 30. června 1993), 
Slovensko (od 30. června 1993), Rumunsko (od 7. září 1993), Andorra (od 10. října 1994), Albánie (od 13. července 

1995), Moldavsko (od 13. července 1995), Severní Makedonie (od 9. listopadu 1995), Ukrajina (od 9. listopadu 

1995), Rusko (od 28. února 1996), Chorvatsko (od 6. listopadu 1996), Gruzie (od 27. dubna 1999), Arménie (od 25. 

ledna 2001), Ázerbájdžán (25. ledna 2001), Bosna a Hercegovina (od 24. dubna 2002), Srbsko (od 3. dubna 2003), 

Monako (od 

 5. října 2004) a Černá Hora (od 11. května 2007). Zdroj: Členské státy Rady Evropy [online]. 4. června 2013 [cit. 

2019-06-29]. Dostupné z: http://www.radaevropy.cz/clenske-staty-rady-evropy.html  
17 Prvním rozhodnutím ESLP bylo Lawless v. Irská republika ze dne 18. září 1959.  
18 Protokol č. 11 vstoupil v platnost 1. listopadu 1998.  

https://www.coe.int/en/web/secretary-general/home
https://www.coe.int/en/web/secretary-general/home
https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf
http://www.radaevropy.cz/clenske-staty-rady-evropy.html
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ESLP otevřel osobám z široké veřejnosti, které jsou v jurisdikci členských států Rady Evropy. 

V prvních padesáti letech svého fungování ESLP vynesl přes deset tisíc rozhodnutí, která jsou 

pro dotčené státy závazné a mohou vést k úpravě národních právních řádů tak, aby byly 

v souladu s Úmluvou. Díky velkému množství judikatury je Úmluva stále aktuální a je schopna 

reagovat na technologické změny a transformace ve společnosti bez nutnosti změny samotného 

znění Úmluvy. Hlavní myšlenkou ESLP není substituovat členské státy v ochraně základních 

lidských práv a svobod, ale v souladu s principem subsidiarity základní práva chránit až 

v případě, že jednotlivé státy svůj úkol nezvládnou, až v takovém případě ESLP zasahuje, do té 

doby je odpovědnost za dodržování Úmluvy na členských státech19.  

V terminologii mezinárodních soudů je nutné ESLP odlišovat od Soudního dvora 

Evropské unie, který sídlí v Lucemburku a do jehož jurisdikce spadá dodržování předpisů 

Evropské unie a interpretace zakládajících smluv EU. S Evropskou unií je provázána Listina 

základních práv Evropské unie, který představuje artikulaci základních lidských práv na území 

Evropské unie. 

Dalším mezinárodním soudem, který je nutné odlišovat od ESLP, je Mezinárodní soudní 

dvůr, což je soudní orgán Organizace spojených národů sídlící v Haagu. K Organizaci spojených 

národů se váže velmi důležitý dokument na poli ochrany lidských práv, a to Všeobecná 

deklarace lidských práv z roku 1948, který chrání základní lidská práva na mezinárodní úrovni, 

konkrétně mezi sto devadesáti třemi státy20, které jsou signatáři Všeobecné deklarace lidských 

práv. Z výše uvedeného je tedy patrné, že je nutné rozlišovat ESLP jako soudní orgán Rady 

Evropy, Soudní dvůr Evropské unie jako soudní orgán Evropské unie a Mezinárodní soudní dvůr 

jako soudní orgán Organizace spojených národů21.  

ESLP se skládá z čtyřiceti sedmi soudců, přičemž každý soudce je za jeden členský stát. 

Soudci jsou voleni Parlamentním shromážděním na volební období trvající 9 let. Před účinností 

Protokolu č. 14, který vstoupil v účinnost 1. června 2010, byli soudci voleni na šestileté funkční 

období s možností znovuzvolení. Podle bývalého předsedy ESLP Guida Raimondiho22 bylo 

cílem reformy posílit nezávislost soudců23, neboť jakmile je odstraněna možnost znovuzvolení, 

                                                
19 MARKOVÁ, Irena. Evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se České republiky. 

Ostrava: Key Publishing, 2008. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-87071-56-4. s. 9 
20Členské státy Organizace spojených národů [online]. [cit. 2019-06-29]. Dostupné z: 

https://www.osn.cz/osn/clenstvi/  
21 The court in brief. European Court of Human Rights [online]. Strasbourg, 2010 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf 
22 Narozený 22. října 1953 v Itálii 1953, jeho funkční období začalo 1. listopadu 2015. 
23Nezávislost soudců je zajištěna navíc inkompatibilitou, výkon soudcovské funkce není slučitelný s jinou 

výdělečnou činností. Zdroj: Evropský soud pro lidská práva. Otázky a odpovědi.: Evropský soud pro lidská 

práva. [online]. [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf 

s.4 

https://www.osn.cz/osn/clenstvi/
https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf
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zabrání to pokusům soudců zvýšit svoje šance na opětovné zvolení vstřícnějším chováním ke 

svému příslušnému státu. Je potřeba však uvést, že kvůli této změně daleko častěji dochází 

k výměnám soudců, neboť v minulosti bylo časté, že soudci pokračovali i druhé volební období a 

působili tedy na pozici soudce 12 let. Zároveň Guida Raimondi dodává, že příliv mladších 

kolegů je pro ESLP přínosný z hlediska názorového rozpětí, a v celkovém závěru je za tuto 

změnu rád, jak uvedl v rozhovoru pro Bulletin advokacie24. Současným předsedou ESLP byl 

zvolen řecký soudce Linos-Alexandre Sicilianos, úřadu se ujal dne 5. května 201925.  

Česká republika je u ESLP reprezentována JUDr. Alešem Pejchalem, jehož funkční 

období běží od 1. listopadu 2012 a končit bude uplynutím devíti let, tedy 31. října 2021. Předtím, 

než se JUDr. Aleš Pejchal stal soudcem ESLP, působil jako místopředseda České advokátní 

komory26. V rámci procesních pravidel ESLP je stanoveno, že se soudci nemohou účastnit 

rozhodování o stížnostech na státy, za něž jsou zvoleni. Jestliže má však případ napadnout na 

senát, jehož je národní soudce součástí, může být ustanoven tzv. soudce ad hoc. Úkolem tohoto 

soudce je být přítomen u projednávání věcí, kterého se národní soudce nemůže účastnit27. Toto 

pravidlo se nevztahuje na rozhodování sedmičlenným nebo Velkým senátem28. Z úhlu 

personálního obsazení netvoří ESLP pouze soudci, ale také Kancelář Evropského soudu pro 

lidská práva, kde působí týmy právníků, administrativních pracovníků a překladatelů29.  

 

1.3. Řízení před ESLP 

1.3.1. Zahájení řízení a formální náležitosti stížnosti 

Za zahájení řízení před ESLP se považuje okamžik doručení stížnosti. Právo podat 

stížnost je považované za právo absolutní, je tedy nepřípustné, aby toto právo bylo ze strany 

                                                
24 Rozhovor s předsedou ESLP Guido Raimondim a soudcem ESLP Alešem Pejchalem: Bulletin Advokacie. Rada 

Evropy [online]. [cit. 2020-01-18]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/rozhovor-s-predsedou-eslp-guido-

raimondim-a-soudcem-eslp-alesem-pejchalem?browser=mobi 
25Linos-Alexandre Sicilianos byl zvolen novým předsedou ESLP: Advokátní deník [online]. 3. dubna 2019 [cit. 2020-

02-17]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2019/04/03/linos-alexandre-sicilianos-byl-zvolen-novym-predsedou-

evropskeho-soudu-pro-lidska-prava/  
26 Místopředseda ČAK JUDr. Aleš Plejchal zvolen soudcem ESLP: Česká advokátní komora [online]. 2012 [cit. 

2019-11-13]. Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=8683 
27ESLP v 50 otázkách: Evropský soud pro lidská práva[online]. 2012 [cit. 2019-07-12]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/50questions_CES.pdf s. 5 
28 Velký senát rozhoduje za situací, kdy je mu případ postoupen senátem, nebo kdy přijme žádost o znovu 

projednání případu, který byl dříve projednán senátem. Standardně rozhoduje buď tříčlenný senát, nebo sedmičlenný 

senát. Samosoudci rozhodují o věcech, které jsou zjevně nepřijatelné. Zdroj: Composition of the Court: European 

Court of Human Rights [online]. 2018 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/judges&c=#newComponent_1346152041442_pointer 
29 Evropský soud pro lidská práva. Otázky a odpovědi.: Evropský soud pro lidská práva. [online]. [cit. 2019-07-13]. 

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

https://advokatnidenik.cz/2019/04/03/linos-alexandre-sicilianos-byl-zvolen-novym-predsedou-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava/
https://advokatnidenik.cz/2019/04/03/linos-alexandre-sicilianos-byl-zvolen-novym-predsedou-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava/
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=8683
https://www.echr.coe.int/Documents/50questions_CES.pdf
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/judges&c=#newComponent_1346152041442_pointer
https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf
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členských států omezováno30, a současně mají členské státy povinnost přístup k ESLP subjektům 

svých jurisdikcích umožnit. V okamžiku podání stížnosti se nejprve hodnotí slučitelnost stížnosti 

s Úmluvou.  

Slučitelnost s Úmluvou může být hodnocena dle měřítek ratione personae, ratione 

temporis, ratione loci a ratione materiae. 

Ratione personea hodnotí slučitelnost podle osoby stěžovatele a současně dle státu, 

proti němuž stížnost směřuje. Článek 34 Úmluvy stanoví, že stížnost může podat fyzická osoba, 

nevládní organizace nebo skupina osob. Hodnotí se tedy, zda osoba stěžovatele splňuje tato 

kritéria. Důležité je ovšem říci, že fyzická osoba nemusí být pouze občan členského státu Rady 

Evropy. Stížnost může podat také cizinec, který je pouze v jurisdikci členského státu. Ochrana 

fyzických osob jde tak daleko, že k podání stížnosti není vyžadována svéprávnost dle 

vnitrostátního právního řádu31. Široce je také vykládán pojem nevládní organizace, jedinou 

hlavní podmínkou je, že organizace musí být odlišná od státu. Oproti fyzickým osobám mohou 

ovšem namítat jenom porušení práv spojených s jejich povahou32. Pod tuto podmínku také spadá 

zkoumání, zda stížnost směřuje proti státu, jenž je členským státem Rady Evropy a je vázán 

Úmluvou.  

Slučitelnost ratione temporis je podmínka vztahující se k časové působnosti Úmluvy a 

k okamžiku závaznosti Úmluvy pro jednotlivé členské státy. Česká republika (kvůli rozdělení 

České a Slovenské federativní republiky) je formálně členem Rady Evropy od 30. června 1993. 

Smluvním státem Úmluvy je však Česká republika z důvodu právní kontinuity republiky již od 

18. března 199233. U stížností proti České republice se tedy bude zkoumat, zda namítané 

porušení základních lidských práv nastalo až po 18. březnu 1992, neboť namítání porušení 

základních lidských práv před tímto datem by vedlo k zamítnutí stížnosti pro nesplnění 

podmínky ratione temporis.  

Zároveň se zkoumá, zda k porušení došlo na území smluvního státu Úmluvy nebo na 

území pod kontrolou takového smluvního státu, tato slučitelnost související s místem se nazývá 

ratione loci.  

                                                
30 Toto právo nemůže být omezeno ani za situace, že se stěžovatel nachází ve výkonu trestu odnětí svobody či ve 

vazbě. Dále se za nedovolený nátlak považuje i působení na rodinné příslušníky stěžovatele, případně na jeho 
právního zástupce. Při hodnocení nedovoleného nátlaku na stěžovatele se bere v potaz také zranitelnost stěžovatele a 

jeho osobní poměry. Zdroj: Peers proti Řecku, rozhodnutí senátu ze dne 19. dubna 2001, č. s. 28524/95. 

Mamatkulov a Askarov proti Turecku, rozhodnutí Velkého senátu ze dne 4. února 2005, č. s. 46827/99 a 46951/99, 

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

rozhodnutí senátu ze dne 3. června 2003, č. s. 38565/97. 
31 Stěžovatelem může být osoba trpící duševní chorobou, ale také osoby nezletilé.  
32 Nevládní organizace například nemohou namítat porušení práva na rodinný život, nelidské zacházení apod. Zdroj: 

MARKOVÁ,cit.d. s. 24. 
33 Tamtéž. s. 26. 
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Nejkomplikovanější na posouzení je podmínka slučitelnosti ratione materiae, neboť 

souvisí s věcnou aplikací Úmluvy. Ačkoli teoreticky je nesporné, že stěžovatel nemůže namítat 

porušení práv, která nejsou Úmluvou chráněna, prakticky je toto náročné na posouzení. Úmluva 

má sama o sobě poměrně strohý a stručný text a jednotlivá konkrétní práva a svobody jsou 

vykládány právě judikaturou ESLP34. Může se stát, že až na základě konkrétní stížnosti bude 

rozšířen okruh práv chráněných Úmluvou o konkrétní podobu práva, která vychází ze stížnosti, a 

proto je posouzení této podmínky nejvíce vágní. Pro úspěšnost stížnosti je vhodné dobře 

nastudovat judikaturu ESLP a odkazovat se na již judikované podoby ochrany. 

1.3.2. Nepřijatelnost stížnosti a její obsahové náležitosti 

Jestliže stížnost nesplňuje všechny formální náležitosti, ESLP rozhodne 

o nepřijatelnosti stížnosti. Rozhodnutí o nepřijatelnosti stížnosti představuje konečné 

rozhodnutí ve věci a není proti němu přípustný jakýkoli opravný prostředek. Drtivá většina 

stížností končí rozhodnutím o nepřijatelnosti, aniž by byla věc blíž zkoumána právě pro 

nesplňování formálních náležitostí. Procesní důvody vedoucí k nepřijatelnosti stížnosti jsou 

nevyčerpání vnitrostátních opravných prostředků, nedodržení šestiměsíční lhůty, anonymita 

stížnosti, duplicitní stížnost, stížnost již předložená jiné mezinárodní instanci, zneužití práva 

stížnosti a důvody nepřijatelnosti spojené s příslušností soudu.  

Článek 35 odst. 1 Úmluvy35 zakotvuje nutnost vyčerpat všechny vnitrostátní opravné 

prostředky. Toto ustanovení je potřeba chápat v kontextu role ESLP jako podpůrné ochrany 

základních lidských práv, kdy primární ochranu základních lidských práv a svobod dle Úmluvy 

mají poskytovat vnitrostátní soudy36. Je tedy nejprve nutné projít celou soudní soustavou, aby 

mohlo být řečeno, že vnitrostátní prostředky neposkytly dostatečnou ochranu stěžovatelových 

práv a je tedy na místě, aby jednal ESLP. Hodnotícím kritériem, zda byly vyčerpány všechny 

opravné prostředky, je vnitrostátní právní řád. Nelze po stěžovatelích spravedlivě požadovat, 

aby vyčerpali opravné prostředky uznávané mezinárodním právem, pokud nejsou zakotveny 

v právním řádu členského státu, v jehož jurisdikci se nachází37. Toto mimo jiné vyjádřil ESLP i 

v případu D. H. proti České republice, který se věcně právně týkal umístění romských dětí do 

                                                
34 Tamtéž. s. 27.  
35 Článek 35. odstavec 1 zní: „Soud může posuzovat věc až po vyčerpání všech vnitrostátních právních prostředků 

nápravy podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo 

přijato konečné vnitrostátní rozhodnutí.“ 
36 Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti: Evropský soud pro lidská práva [online]. 2011 [cit. 2019-11-24]. 

Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_CES.pdf 
37 MARKOVÁ, cit.d. s. 145.  

https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_CES.pdf
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zvláštních škol38. Vezmeme-li v potaz tuzemský právní řád, vyčerpání všech opravných 

prostředků představuje podání stížnosti k Ústavnímu soudu. Vzhledem k povaze lidských práv 

není možné trvat na absolutním formalismu, proto je při posuzování této podmínky nutné 

hodnotit také reálnou možnost podat opravný prostředek, a to jak v kontextu právním, tak 

v kontextu politickém, každého členského státu39.  

Článek 35 odst. 1 Úmluvy také upravuje šestiměsíční dobu k podání stížnosti, jež běží 

od okamžiku přijetí konečného rozhodnutí poslední vnitrostátní instance v korelaci 

s vyčerpáním všech opravných prostředků, jak bylo vyloženo výše40. Při posuzování dodržení 

této lhůtu se posuzuje poslední účinný opravný prostředek41.  

 

1.4. Rozhodnutí ve věci 

Stížnost může být rozhodnuta samosoudcem, výborem nebo senátem. Stížnost je 

přidělena samosoudci, má-li být rozhodnuto o nepřijatelnosti stížnosti. Jestliže stížnost projde 

sítem zkoumání formálních náležitostí a na věc, jež je namítána existuje ustálená judikatura 

ESLP, rozhoduje o stížnosti výbor složený ze tří soudců. V případě, že se jedná o atypickou věc 

a ustálená judikatura neexistuje, bude o stížnosti rozhodovat senát skládající se ze sedmi soudců. 

Jestliže případ napadne na senát, neznamená to automaticky, že se jím musí senát zabývat. 

Taková povinnost senátu neexistuje. Senát má buď možnost vyslovit nepřijatelnost stížnosti, 

nebo se zabývat jejím meritem. Vzhledem k tomu, že jsou stížnosti adresovány proti konkrétním 

členským státům, stížnost je zároveň vždy předložena vládě dotčeného státu s tím, že je 

nabídnuta možnost se k případu vyjádřit. Velkou roli v tomto procesu z hlediska stížnosti proti 

České republice hraje Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před 

ESLP (dále jako „Kancelář vládního zmocněnce“). Kancelář vládního zmocněnce je zařazena 

pod Ministerstvo spravedlnosti České republiky a hlavní náplní práce je zejména vypracovávání 

stanovisek vlády ke stížnostem, vedle toho také zpracovává přehled judikatury ESLP. Aby 

Kancelář vládního zmocněnce mohla řádně plnit svoje úkoly, musí mít přístup k celému obsahu 

spisu ve věci, má tedy odpovídající pravomoci na vyžádání si spisu od soudů. Tato součinnost 

soudů v podobě poskytování informací probíhá na základě zákonné úpravy zákona č. 186/2011 

                                                
38 D. H. a ostatní proti České republice, rozhodnutí velkého senátu ze dne 13. listopadu 2007, číslo stížnosti 

57325/00. 
39 Akdivar a ostatní proti Turecku, rozhodnutí Velkého senátu ze dne 16. září 1996, č. s. 21893/93. 
40 Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti: Evropský soud pro lidská práva [online]. 2011 [cit. 2019-11-26]. 

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

https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_CES.pdf
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Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými 

mezinárodními kontrolními orgány42. 

Dalším útvarem, který může rozhodovat o stížnosti je Velký senát, jenž se skládá ze 

sedmnácti soudců a rozhoduje prakticky výhradně o stížnostech, které svojí závažností 

vyvolávají otázku výkladu Úmluvy a jejích protokolů43, případně na základě předběžného 

jednání je důvodné se domnívat, že bude dosavadní výklad Úmluvy a jejích protokolů 

překonán44. Velký senát rozhoduje ve věci buď poté, co mu případ postoupil z vlastní iniciativy 

senát, nebo poté, co se stěžovatel odvolal45 a Velký senát rozhodl, že se stížností bude zabývat46. 

Pokud jde o náklady řízení, každý subjekt si nese svoje náklady sám a v počátečním 

stadiu řízení není vyžadováno ani právní zastoupení, ovšem v případě postupu ve věci je možné 

stěžovatele vyzvat, aby si právní zastoupení obstaral47. Řízení ve většině případů probíhá bez 

ústního jednání48, pouze písemně, kdy se jednotlivé strany vyjadřují k věci také v písemné 

podobě49. Primární snahou ESLP je, aby došlo k uzavření smíru mezi stranami dle čl. 39 odst. 1 

Úmluvy. V případě, že je tato snaha neúspěšná, následuje věcné projednání stížnosti. Rozhodnutí 

má v zásadě dvě podoby, buď shledá, že došlo k porušení Úmluvy, nebo nikoli. Rozhodnutí 

o porušení Úmluvy zpravidla obsahuje další část výroku týkající se finanční kompenzace újmy 

způsobené jednáním orgánem moci veřejné v rozporu s Úmluvou50.  

Rozhodnutí ESLP mají zpravidla deklaratorní povahu, účinek samotného rozhodnutí 

záleží na právních prostředcích dotčeného státu. V České republice se jedná o obnovu řízení, jak 

je vyloženo v následující kapitole. Deklaratorní povaha rozhodnutí spočívá v konstatování, že 

došlo/nedošlo k porušení práv vycházejících z Úmluvy. Rozhodnutí však mohou mít také 

konstitutivní povahu, a to, když přikazují dotčenému státu zaplacení finančního zadostiučinění 

                                                
42 Zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva: Rozhodnutí o přijatelnosti podané 

stížnosti a oznámení stížnosti vládě [online]. [cit. 2019-07-07]. Dostupné z: 

https://www.justice.cz/web/msp/zpravodaj-kancelare-vladniho-zmocnence  
43 PROUZOVÁ, Anna. Evropský soud pro lidská práva: organizace, pravomoci a řízení. Praha: Linde, 2004. ISBN 

80-720-1500-1. s. 23.  
44 Otázky a odpovědi.: Evropský soud pro lidská práva [online]. [cit. 2019-10-26]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf  
45 Úmluva zahrnuje možnost poté, co padne rozhodnutí ve věci, aby se stěžovatel ve lhůtě 3 měsíců obrátil na Velký 
senát, ten však nemá povinnost se věcí zabývat. Nejedná se o standardní opravný prostředek, řízení u ESLP je 

jednoinstanční a jeho rozhodnutí jsou konečná.  
46 PROUZOVÁ. cit. d., s. 23.  
47 Vaše stížnost k ESLP: Jak řízení zahájit a jakým způsobem bude Vaše stížnost zpracována[online]. [cit. 2019-07-

21]. Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Your_Application_CES.pdf  
48 Ústních jednání se ročně zahajuje velmi malé množství, zhruba 30 jednání.  
49 Rules of Court: European Court of Human Rights [online]. 1. srpna 2018 [cit. 2019-07-21]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf  
50 Tamtéž. 

https://www.justice.cz/web/msp/zpravodaj-kancelare-vladniho-zmocnence
https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_CES.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Your_Application_CES.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf
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stěžovateli51. Na výkon rozhodnutí ESLP dohlíží Výbor ministrů52. Úplným formálním 

zakončením případu je okamžik, kdy je vydána Výborem ministrů rezoluce deklarující, že je 

Výbor ministrů uspokojen s tím, jak se dotčený stát s rozhodnutím vypořádal a s nápravnými 

opatřeními, které dotčený stát přijal. Výbor ministrů rezoluci nevydá dřív, než je zaplaceno 

finanční zadostiučinění a je splněno všechno, co je v rozhodnutí ESLP vyžadováno53. Ze strany 

České republiky na výkon rozhodnutí ESLP dohlíží kolegium expertů, které je poradním 

orgánem Kanceláře vládního zmocněnce54. Hlavní práce kolegia je analyzovat výkon rozhodnutí 

ESLP a navrhovat možné postupy k realizaci jednotlivých rozhodnutí proti České republice, 

jakož navrhovat systémová opatření vedoucí k odstranění rozporu s Úmluvou i do budoucna55.  

Na závěr lze říci, že Česká republika disponuje relativně funkčním systémem 

vykonatelnosti rozhodnutí ESLP, pro celkové vnímání judikatury ESLP a její závaznosti je však 

nutné mít na paměti, že vykonatelnost rozhodnutí funguje pouze na bázi dobrovolnosti a v rámci 

mezinárodního práva. 

 

1.5. Obnova řízení u Ústavního soudu České republiky 

Rozhodnutí ESLP samo o sobě neznamená zrušení dosavadních pravomocných 

tuzemských rozhodnutí ve věci. Procesní úprava návaznosti řízení před ESLP zpět před 

tuzemské soudy je upravena v zákoně č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu (dále jako „zákon 

o ústavním soudu“). Ústavní soud nefiguruje v české soudní soustavě jako nejvyšší instance56, 

ale jako koncentrovaný a specializovaný soud, jehož úkolem je chránit ústavnost s ohledem na 

čl. 112 Ústavy. Ústavní soud je pojistkou ústavnosti tam, kde obecná soudní soustava selže. Před 

podáním stížnosti k ESLP je nutné vyčerpat všechny vnitrostátní opravné prostředky a vzhledem 

k specifické roli ústavního soudu jako poslední pojistky, zahrnuje „vyčerpání všech 

vnitrostátních opravných prostředků“ ve smyslu Úmluvy právě nutnost obrátit se s věcí na 

                                                
51 V souladu s článkem 46 odst. 1 Úmluvy mají státy povinnosti finanční zadostiučinění stěžovateli poskytnout a 

učinit restituci in internum, tzn. napravit situaci do stavu, kde nedochází k porušování práv. Zdroj: KMEC, J. 

Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného trestního práva. Praha: 

C.H.Beck, 2006, s. 53. 
52 Článek 46. odst. 2 Úmluvy.  
53 Zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva: Ministerstvo spravedlnosti [online]. 2017 
[cit. 2019-07-21]. Dostupné z: https://justice.cz/web/msp/zpravodaj-kancelare-vladniho-zmocnence  
54 Důležitou osobou je Vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před ESLP, kterým v současnosti je 

JUDr. Vít A. Schrom. Volí ho vláda a zajišťuje obhajobu státu jako celku. Zdroj: Zastupování České republiky před 

mezinárodními kontrolními orgány v oblasti lidských práv: Ministerstvo spravedlnosti [online]. 2017 [cit. 2019-07-

21]. Dostupné z: https://www.justice.cz/web/msp/zastupovani-ceske-republiky  
55 Kolegium expertů k výkonu rozhodnutí ESLP: Ministerstvo spravedlnosti [online]. 2018 [cit. 2019-11-24]. 

Dostupné z: https://justice.cz/web/msp/kolegium-expertu-k-vykonu-rozsudku-eslp  
56 Nejvyšší instance obecné soudní soustavy v České republice je Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší správní 

soud České republiky, oba sídlící v Brně.  

https://justice.cz/web/msp/zpravodaj-kancelare-vladniho-zmocnence
https://www.justice.cz/web/msp/zastupovani-ceske-republiky
https://justice.cz/web/msp/kolegium-expertu-k-vykonu-rozsudku-eslp
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Ústavní soud. Jakmile Ústavní soud rozhodne, pro účely podání stížnosti k ESLP je nutné 

předpokládat, že stěžovateli nevyhoví, je možné se obrátit na ESLP. Nicméně z hlediska 

vnitrostátního práva je rozhodnutí Ústavního soudu konečné a nabývá právní moci po doručení 

rozhodnutí stranám. Nelze tedy chápat rozhodnutí ESLP jako další krok v soudní soustavě a bylo 

by potřeba procesně zakotvit návaznost řízení před ESLP na soudní řízení tuzemské. Tento 

institut se nazývá obnova řízení a je upraven v osmém dílu druhé částí zákona o Ústavním soudu 

s názvem Řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu. 

Náležitosti návrhu na obnovu řízení jsou upraveny v §119 zákona o Ústavním soudu a týkají se 

rozhodnutí, kde mezinárodní soud shledal, že zásahem orgánu veřejné moci bylo v rozporu 

s mezinárodní smlouvou porušeno lidské právo nebo základní svoboda57. Návrh na obnovu řízení 

lze podat do šesti měsíců ode dne, kdy se vyhlášené rozhodnutí mezinárodního soudu podle 

mezinárodní smlouvy stane konečným58. Ústavní soud rozhoduje o návrhu na obnovu řízení bez 

jednání a zkoumá, zda je nález vydaný Ústavním soudem v rozporu s rozhodnutím 

mezinárodního soudu. Jestliže shledá, že nález v rozporu je, zruší jej. V opačném případě návrh 

na obnovu řízení zamítne59. Obnova řízení u Ústavního soudu představuje procesní zajištění pro 

výkon rozhodnutí ESLP v České republice, nicméně jedná se pouze o první krok, který je 

nezbytný, aby o věci mohly rozhodnout soudy v obecné soudní soustavě v souladu 

s rozhodnutím ESLP.  

                                                
57 §119 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. 
58 §119 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb.  
59 §119b odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb.  
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2. Právní úprava svobody projevu 

2.1. K pojmu svobody projevu obecně 

Vybrané aspekty ochrany svobody projevu v kontextu judikatury ESLP nelze hodnotit, 

aniž by bylo vyloženo platné právo, v jehož intencích ESLP rozhoduje. Domnívám se, že 

důležité není pouze vyložit patřičná ustanovení Úmluvy s největším důrazem na článek 10 

Úmluvy, ale také tuzemskou úpravu svobody projevu a přístupu k informacím, jakož i 

mezinárodní úpravu a úpravu Evropské unie, neboť vše zmíněné na sebe působí. Následující 

kapitola se věnuje právní úpravě svobody projevu v rozdílných jurisdikcích z toho důvodu, aby 

bylo možné vnímat jak právní zakotvení, tak zejména šířku či limity svobody projevu 

z globálního či regionálního hlediska. 

Svoboda projevu patří do skupiny politických práv a jako taková náleží mezi základní 

lidská práva a svobody. Politická práva jsou spjata se základními instituty moderního 

demokratického státu. Dle platné úpravy českého právního řádu představují svobodu projevu, 

petiční právo, shromažďovací právo, sdružovací právo, volební právo, svobodnou soutěž 

politických sil a právo na odpor. Ačkoli zde je nutné dodat, že z politických práv je svoboda 

projevu ta nejméně politická, neboť politický projev je jeden druh z projevů chráněných pod 

svobodou projevu. Zároveň tvoří svoboda projevu jakési přemostění mezi politickými právy a 

základními právy, a to z toho důvodu, že má velmi blízko ke svobodě myšlení, svědomí a 

náboženskému vyznání. Velmi blízko má také ke svobodě vědeckého bádání a umělecké tvorby, 

tvoří také část petičního práva a souvisí rovněž s právy národnostních menšin, neboť právo 

projevovat se svým jazykem a přijímat v něm informace úzce souvisí se svobodou projevu a 

právem přijímat informace60. Politická práva jsou v České republice zakotvena v ústavním 

zákoně č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod České republiky61.  

                                                
60 Někteří autoři dokonce uvádějí, že se jedná o lege speciali. Zdroj: MOLEK, Pavel. Politická práva: Srovnání 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv Evropské unie. Praha: Wolters 
Kluwer, 2014. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-502-3. 
61 Tato práva a svobody jsou zakotveny v Listině základních práv a svobod České republiky, ústavní zákon č. 

2/1993 Sb., hlava druhá: Lidská práva a základní svobody, oddíl druhý: Politická práva. Svoboda projevu je 

upravena článkem 17 Listiny; článek 18 Listiny upravuje petiční právo, které představuje právo obracet se ve věcech 

veřejného či jiného zájmu s žádostmi, návrhy a stížnostmi na orgány státní a veřejné správy; článek 19 Listiny 

upravuje shromažďovací právo a zajišťuje právo shromažďovat se a upravuje taxativně vytyčené důvody, na jejichž 

základě lze právo shromažďovat se omezit, článek 20 Listiny upravuje sdružovací právo a právo zakládat politické 

strany a politická hnutí, článek 21 a 22 Listiny upravuje volební právo a svobodnou soutěž politických sil a poslední 

článek 23 Listiny ze sekce politických práv zakotvuje pomyslnou ultima ratio, a to právo k odporu.  
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S ohledem na judikaturu ESLP je nutné vyjasnit, které projevy požívají ochrany a které 

projevy ochrany nepožívají. Judikatura ESLP a také judikatura německého ústavního soudu 

rozvádí teorii, která rozlišuje „hodnotící úsudek“ a „tvrzení skutečnosti“. Nejširší ochranu 

požívají hodnotící úsudky, neboť hodnotící úsudek již ze své podstaty nemůže být předmětem 

dokazování a nelze žádný hodnotící úsudek označit na nepravdivý či chybný. Naproti tomu 

tvrzení skutečnosti lze vystavit dokazování snadno a ten, jehož projev spočívá v tvrzení 

skutečnosti, by měl být schopen prokázat, že se opravdu jedná o skutečnost. V případě, že by se 

prokázalo, že se o skutečnost nejedná, je oprávněné tuto osobu zatížit sankcí62. Subjektem 

svobody projevu nejsou pouze fyzické osoby, ale také osoby právnické63.  

 

2.2. Mezinárodní úprava svobody projevu  

2.2.1. Článek 10 Úmluvy 

Svoboda projevu, upravená v článku 10 Úmluvy, není důležitá pouze jako právo samo 

o sobě, ale hraje klíčovou roli v ochraně dalších práv chráněných Úmluvou. Bez široké ochrany 

svobody projevu, která je zajišťována nezávislými soudy, nelze ve státě mluvit o demokracii. 

Tento základní předpoklad vedl Radu Evropy k zakotvení svobody projevu jako jednoho z 

článků Úmluvy64. Článek 10 Úmluvy zní takto: 

 „Svoboda projevu  

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

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

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

filmovým společnostem.  

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

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

v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné 

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

                                                
62 ČERNÁ, Dagmar. Standard lidských práv v Evropě: Srovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod a Listiny základních práv Evropské unie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2009. ISBN 

978-80-87146-21-7. s. 122. 
63 Autronic AG proti Švýcarsku, rozhodnutí ze dne 22. května 1990, číslo stížnosti 12726/87. 
64 BYCHAWSKA-SINIARSKA, Dominika. PROTECTING THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION 

UNDER THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS: A handbook for legal practitioners [online]. 

Council of Europe: Council of Europe, 2017 [cit. 2020-01-18]. s. 11. 
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pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a 

nestrannosti soudní moci,“65. 

Ačkoli slouží svoboda projevu jako podpora dalších práv z okruhu politických práv, 

může se také v některých situacích dostat do konfliktu s právy chráněnými Úmluvou. Těmito 

právy mohou být například právo na spravedlivý proces, které je ustanoveno článkem 6 

Úmluvy66, právo na soukromí chráněno článkem 8 (tomuto článku a konfliktu s článkem 10 je 

věnována kapitola 3 této práce), svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání dle článku 9 

Úmluvy (konfliktu článku 9 Úmluvy a článku 10 Úmluvy se věnuje kapitola 6 této práce). Tyto 

konflikty mohou vzniknout za situace, když státní orgány aplikují podmínky limitace svobody 

projevu dle článku 10 odst. 2 Úmluvy. Jestliže však takový konflikt nastane, soudy se musí 

snažit pečlivě vážit jednotlivá práva a dosáhnout vyváženosti. ESLP již opakovaně judikoval ve 

svých rozhodnutích, že svoboda projevu je jedna ze základních složek demokratické společnosti 

a jedna ze základních podmínek pro rozvoj společnosti67. Článek 10 Úmluvy je rozdělen do dvou 

odstavců. První odstavec definuje práva, která jsou chráněna. Svoboda projevu se tedy skládá dle 

prvního odstavce ze tří práv. Těmi jsou právo zastávat názory, právo přijímat informace a právo 

rozšiřovat informace. Odstavec 2 článku 10 Úmluvy stanovuje podmínky, za kterých může 

legitimně dojít ze strany státu k omezení svobody projevu. Svoboda projevu může být omezena 

v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a 

předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví a morálky, ochrany pověsti nebo práv 

jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní 

moci.  

                                                
65Evropská úmluva o ochraně lidských práv [online]. [cit. 2020-01-18]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 
66 Článek 6 Úmluvy: 1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě 

projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo 

závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak 

tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku 

nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana 

soukromého života účastníků, anebo v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke 

zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 2. Každý, kdo je obviněn z 

trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 3. Každý, kdo je 

obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: a. být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen 
s povahou a důvodem obvinění proti němu; b. mít přiměřený čas a možnost k přípravě své obhajoby; c. obhajovat se 

osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu 

byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují; d. vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a 

dosáhnout předvolání a výslechu svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě; e. mít 

bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví. 
67 Lingens proti Rakousku, rozhodnutí ze dne 8. července 1986, číslo stížnosti 9815/82, Thoma proti Lucembursku, 

rozhodnutí ze dne 29. března 2001, číslo stížnosti 38432/97, Maronek proti Slovensku, rozhodnutí ze dne 19. dubna 

2001, číslo stížnosti 32686/96, Dichand a další proti Rakousku, rozhodnutí ze dne 26. února 2002, číslo stížnosti 

29271/95. 
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Právo zastávat názory je základní předpoklad pro všechny ostatní podoby svobody 

projevu dle článku 10 Úmluvy. Z toho důvodu je právo zastávat názory chráněno téměř 

absolutně, a to v tom smyslu, že žádná omezení dle odstavce 2 článku 10 Úmluvy nejsou 

aplikovatelná68. Rada ministrů se opakovaně vyjádřila, že jakýkoli zásah do práva na zastávání 

názoru by byl neslučitelný s povahou demokratické společnosti69. Státy by neměly indoktrinovat 

své občany a nemělo by být povoleno rozlišovat osoby dle jejich názorů. Upřednostňování 

jednoho typu názorů ze strany státu by dokonce mohlo být považováno za závažný zásah do 

svobody zastávat názory. Právo zastávat názory v sobě současně nese také ochrany osob proti 

jakýmkoli negativním následkům spojeným se zastáváním jakýchkoli názorů70. 

Právo sdělovat informace má značný význam, a to zejména s ohledem na politickou 

svobodu a demokratické uspořádání. Smysluplné a legitimní volby se bez této svobody nemohou 

uskutečnit. Lze dokonce říci, že jedním z hlavních indikátorů svobody projevu může být míra, do 

jaké je umožněno kritizovat veřejně vládu a státní zřízení. Právo sdělovat informace je 

nezbytným předpokladem pro jakoukoli politickou kritiku71. Oproti právu zastávat názory, právo 

sdělovat informace ovšem není neomezitelné. Právo sdělovat informace ohledně ekonomických 

záležitostí je předmětem tzv. „margin of appriciation“ čili soudní uvážení72.  

Právo dostávat informace v sobě zahrnuje právo shromažďovat a vyhledávat informace 

prostřednictvím jakýchkoli legálních zdrojů. Právo dostávat informace obsahuje také právo na 

mezinárodní televizní programy73. Právo dostávat informace z největší části souvisí s médii a 

s jejich právem informovat veřejnost a také právem společnosti být informovaná. 

Judikatura k přístupu k informacím byla nejdříve rozvinuta v případech týkajících se 

článku 8 Úmluvy souvisejících s environmentálními problémy74. V této fázi své judikatury ESLP 

neshledával právo k přístupu k informacím pod článkem 10 Úmluvy. V případu Leander proti 

Švédsku75 si stěžovatel vyžádal informace obsažené ve složce vedené vládou na jeho osobu, 

neboť se domníval, že neuspěl jako žadatel o pracovní pozici právě pro to, co je obsaženo v oné 

                                                
68BYCHAWSKA-SINIARSKA, Dominika. PROTECTING THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION 

UNDER THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS: Handbook for legal practitioners Council of 

Europe, c.d. 
69 DIJK, P. van, G. J. H. van HOOF, A. B. van RIJN a Leo ZWAAK. Theory and practice of the European 

Convention on Human Rights. Fifth edition. Portland: Intersentia, [2018]. ISBN 9781780684949. 
70 Vogt proti Německu, rozhodnutí ze dne 26. září 1996, číslo stížnosti 17857/91. 
71 Právo kritizovat vládu bylo doslovně uvedeno v rozhodnutí ESLP ve věci Lingens proti Rakousku, rozhodnutí ze 

dne 8. července 1986, číslo stížnosti 9815/82 a dále například ve věci Dichand a další proti Rakousku, rozhodnutí ze 

dne 26. února 2002, číslo stížnosti 29271/95. 
72 Krone Verlag GmBH&Co. KG. proti Rakousku (č. 3), rozhodnutí ze dne 11. prosince 2003, číslo stížnosti 

33497/07.  
73 Autronic AG proti Švýcarsku, rozhodnutí ze dne 22. března 1990, číslo stížnosti 12726/87.  
74 Gaskin proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 7. července 1989, číslo stížnosti 10454/83. 
75 Leander proti Švédku, rozhodnutí ze dne 26. března 1987, číslo stížnosti 9248/81. 
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složce. ESLP nepřisvědčilo jeho argumentům a judikovalo, že toto právo není součástí článku 10 

Úmluvy. Judikatura ESLP se nicméně vyvinula a v případu Társasága a Szabadságjogokért proti 

Maďarsku76 již bylo přiznáno právo přístupu k informacím v dispozicích státních orgánů pod 

článkem 10 Úmluvy. Nicméně zásadním případem je Youth Initiative for Human Rights proti 

Srbsku77, neboť kromě práva na přístup k informacím, které mají k dispozici státní subjekty, bylo 

toto právo, respektive povinnost rozšířena i na nestátní subjekty. V případu Österreichische 

Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung proti Rakousku78 byl tento standard 

potvrzen. 

Typy projevu, které jsou chráněny, nejsou omezeny pouze na slovní projevy psané a 

mluvené, ale také na obrazové znázornění, symboly, pohyby a kulturní dědictví, jestliže 

vyjadřuje nějaké myšlenky či informace. Šaty mohou být za některých situací také považovány 

za projev, a tedy mohou být chráněny pod článkem 10 Úmluvy79. Je třeba si uvědomit, že článek 

10 Úmluvy nechrání pouze sdělení, tj. informaci, názor či myšlenky, ale chrání také způsob, 

jakým bylo sdělení projeveno80. Tištěné dokumenty, rádiové vysílání, malby, filmy, literární díla 

nebo informace v elektronické podobě, to vše je chráněno81.  

 

2.2.2. Článek 11 Listiny základních práv Evropské unie 

Listina základních práv Evropské unie je základní lidskoprávní dokument Evropské 

unie. Návrh Listiny základních práv Evropské unie byl představen dne 2. října 2000, postupně 

byl přijat Evropskou radou, Evropským parlamentem i Komisí. Slavnostní vyhlášení textu 

Listiny základních práv Evropské unie proběhlo v Nice 7. prosince 2000. Text Listiny 

základních práv Evropské unie se stal součástí návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu82. Přestože 

byl návrh podepsán hlavami států / předsedy vlád / ministry zahraničí jednotlivých členských 

států, Ústava pro Evropu nikdy nevstoupila v platnost. Po tomto legislativním nezdaru se 

                                                
76 Társasága a Szabadságjogokért proti Maďarsku, rozhodnutí ze dne 14. dubna 2009, číslo stížnosti 37374/05. 
77 Youth Initiative for Human Rights proti Srbsku, rozhodnutí ze dne 25. června 2013, číslo stížnosti 48135/06. 
78 Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung proti Rakousku, rozhodnutí ze dne 28. 
listopadu 2013, číslo stížnosti 39534/07. 
79 BYCHAWSKA-SINIARSKA, Dominika. PROTECTING THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION 

UNDER THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS: Handbook for legal practitioners Council of 

Europe, c.d.  
80 Oberschlick proti Rakousku, rozhodnutí ze dne 23. března 1991, číslo stížnosti 11662/85, Thoma proti 

Lucembursku, rozhodnutí ze dne 29. března 2001, číslo stížnosti 38432/97.  
81 MENDEL, Toby. A Guide to the Interpretation and Meaning of the Article 10 of the European Convention on 

Human Rights: Freedom of Expression [online]. Centre for Law and Democracy [cit. 2020-02-22]. 
82 Listina základních práv Evropské unie tvořila Část II návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu.  
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představitelé Evropské unie rozhodli předložit tzv. Lisabonskou smlouvu83. Lisabonská smlouva 

pozměnila znění tehdejší Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského 

společenství. Ačkoli Lisabonská smlouva přímo neobsahuje Listinu základních práv Evropské 

unie, její článek 1 bodu 8 říká: „Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině 

základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 

2007 ve Štrasburku, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy. Listina nijak nerozšiřuje pravomoci 

Unie vymezené ve Smlouvách. Práva, svobody a zásady obsažené v Listině se vykládají v souladu 

s obecnými ustanoveními v hlavě VII Listiny, jimiž se řídí její výklad a použití, a s náležitým 

přihlédnutím k vysvětlením zmíněným v Listině, jež uvádějí zdroje těchto ustanovení.“84 Zásadní 

je také znění preambule Listiny základních práv Evropské unie, neboť to zakládá omezení 

zakotvených práv a snaží se zabránit zneužití těchto práv85. Lisabonská smlouva zakotvila 

Listinu základních práv Evropské unie a v souladu se zakotvenými pravidly musí být Listina 

základních práv Evropské unie uplatňována.  

Listina základních práv Evropské unie má mimo preambuli také sedm hlav86, svoboda 

projevu je obsažena v Hlavě II Svobody, konkrétně v článku 11: 

„Svoboda projevu a informací 

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

přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na 

hranice.  

2. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.“87 

Úmluva má k Listině velmi blízký vztah, který je dán již obsahem samotných ustanovení Listiny 

základních práv EU. Pátý odstavec preambule říká, že jsou podporována práva vyplývající 

z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných pro všechny členské státy (mezi těmito 

prameny práva je Úmluva explicitně zmíněna). Zásadní význam však hraje článek 52 odst. 3 

Listiny základních práv EU, který stanovuje, že pokud Listina základních práv EU poskytuje 

práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou, je smysl a rozsah těchto práv stejný jako ta, 

                                                
83 ČERNÁ, cit. d. 
84 LISABONSKÁ SMLOUVA POZMĚŇUJÍCÍ SMLOUVU O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVU O ZALOŽENÍ 

EVROPSKÉ UNIE [online]. [cit. 2020-03-16]. Dostupné z: http://www.euroskop.cz/gallery/2/738-
lisabonska_smlouva.pdf 
85 Preambule zní: „Uplatňování těchto práv s sebou nese odpovědnost a povinnosti, jak ve vztahu k druhým, tak ve 

vztahu k lidskému společenství a budoucím generacím.“ Dostupné z: http://www.euroskop.cz/gallery/2/738-

lisabonska_smlouva.pdf 
86 Hlava I Důstojnost, Hlava II Svobody, Hlava III Rovnost, Hlava IV Solidarita, Hlava V Občanská práva, Hlava 

VI Soudnictví a Hlava VII Obecná ustanovení upravující výklad a použití Listiny. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS 
87 Listina základních práv Evropské unie [online]. [cit. 2020-03-16]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS  

http://www.euroskop.cz/gallery/2/738-lisabonska_smlouva.pdf
http://www.euroskop.cz/gallery/2/738-lisabonska_smlouva.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS
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která jim přikládá Úmluva. Listina základních práv EU dále říká, že toto ustanovení nebrání 

tomu, aby Evropská unie poskytovala ochranu širší. Jinými slovy článek 52 odst. 3 Listiny 

základních práv EU stanovuje u stejných práv s Úmluvou minimální standard ochrany, který je 

stanoven Úmluvou. Vzhledem k tomu, že Úmluva je hojně vykládána judikaturou ESLP, dalo by 

se říci, že judikatura ESLP je relevantní také v kontextu práva Evropské unie88. Evropská unie 

dokonce v roce 2010 zahájila jednání s Radou Evropy o přistoupení do Rady Evropy. Návrh 

dohody o přistoupení byl dokončen v roce 2013, nicméně ve stejném roce se Komise obrátila na 

Soudní dvůr Evropské unie s žádostí o rozhodnutí, zda je návrh dohody o přistoupení mezi 

Evropskou unií a Radou Evropy v koherenci se zakládajícími smlouvami EU. SD EU vydal dne 

18. prosince 2014 stanovisko, jehož obsahem bylo záporné vyjádření a upozornění, že by dohoda 

mohla nepříznivě ovlivnit specifické vlastnosti práva Evropské unie89. 

Listina základních práv EU ve svém článku 11 zakotvuje svobodu projevu a svobodný 

přístup k informacím, čímž je navázáno na článek 10 Úmluvy. Dle judikatury ESLP v sobě 

článek 10 Úmluvy mimo výše zmíněné zahrnuje také svobodu umělecké tvorby a vědecké 

činnosti. Tato práva Listina základních práv EU oddělila do samostatného článku 13. Úmluva 

poskytuje širší právo na přístup k informacím tím, že zakotvuje právo informace nejen přijímat a 

rozšiřovat, ale také vyhledávat a shromažďovat. Listina základních práv EU v článku 11 odst. 2 

ustanovuje, že svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována90.  

Lze tedy říci, že Listina základních práv EU poskytuje ochranu svobody projevu ve 

velmi podobné míře jako Úmluva, což je dáno zejména velmi úzkým vztahem Úmluvy a Listiny 

základních práv EU.  

2.2.3. Článek 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech  

Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 

1948. Článek 19 Všeobecné deklarace lidských práv říká: „Každý má právo na svobodu 

přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a 

zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a 

                                                
88 ČERNÁ, cit. d. 
89 Posudek 2/13 Soudního dvora ze dne 18. prosince 2014. Dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62013CV0002.  
90 V původním návrhu bylo užito slovo „zaručeno“, což je oproti významu slova „respektováno“ výrazně silnější. 

Tato textace však neprošla legislativním procesem, což je předmětem velké kritiky ze strany evropských sdružení 

médií. Nicméně je nutné dodat, že vzhledem k tomu, že pluralita sdělovacích prostředků je zaručena Úmluvou, 

nemá konkrétní znění Listiny základních práv EU takovou váhu. Zdroj: ČERNÁ, Dagmar. Standard lidských práv v 

Evropě: Srovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv Evropské unie. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2009. ISBN 978-80-87146-21-7. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62013CV0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62013CV0002
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bez ohledu na hranice.“91 Ačkoli všeobecná deklarace lidských práv pojímá svobodu projevu 

poměrně široce, je koncipována jako nezávazný deklarativní dokument92. Článek 19 Všeobecné 

deklarace lidských práv93 je stručný, což je nicméně typické pro deklarativní lidskoprávní 

dokumenty94. Vzhledem k nezávaznosti Všeobecné deklarace lidských práv, byl na půdě OSN 

přijat dokument, jenž byl od začátku koncipován jako závazný dokument. Mezinárodní pakt 

o občanských a politických právech (MPOPP) byl přijat dne 19. prosince 1966 v New Yorku95. 

Jménem Československé socialistické republiky byl MPOPP podepsán 7. října 1968 a souhlas 

s ním vyslovilo Federální shromáždění Československé socialistické republiky dne 11. listopadu 

1965. Svoboda projevu je v MPOPP zakotvena v článku 19, který zní:  

„1. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky. 

2. Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a 

rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo 

tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby. 

3. Užívání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou nese zvláštní povinnosti a 

odpovědnost. Může proto podléhat určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze taková, 

jaká stanoví zákon a jež jsou nutná: 

a) k respektování práv nebo pověsti jiných; 

b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví nebo 

morálky.“96 V porovnání s článkem 10 Úmluvy lze vidět, že článek 19 MPOPP obsahuje jen část 

omezení, která jsou uvedena v Úmluvě. Úmluva jako důvod legitimního omezení svobody 

projevu uvádí „zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti 

soudní moci“, což MPOPP neuvádí. Problém by mohl vzniknout v kontextu zásady, že je nutné 

vždy respektovat právo nejširší, jinak by byly porušeny závazky mezinárodního práva. Modelová 

situace může nastat ve chvíli, kdy státní orgány České republiky rozhodnou chránit obchodní 

tajemství (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je obchodní 

tajemství jeden z důvodů, pro které nemusí být požadované informace zveřejněny), postupují tak 

                                                
91Všeobecná deklarace lidských práv [online]. [cit. 2020-03-16]. Dostupné z: https://www.osn.cz/wp-

content/uploads/UDHR_2016_CZ_web.pdf  
92 Zde je nutné upozornit na převládající mínění, že ačkoli je dokument nezávazný, práva obsažená v jednotlivých 

článcích představují mezinárodní právo obyčejové. Uvedeno mimo jiné ve stanovisku ze dne 21. 6. 1971 ve věci 
Mezinárdního soudního dvora ve věci Namibia (Legal Consequences for States of the Continued Presence of South 

Africa in Namibia. 
93 Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata na Valném shromáždění OSN dne 10. prosince 1948.  
94 MOLEK, cit. d. 
95 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech [online]. [cit. 2020-03-16]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-

vlady/rlp/dokumenty/mezinarodni-pakt-o-obcanskych-a-politickych-pravech-a-mezinarodni-pakt-o-hospodarskych--

socialnich-a-kulturnich-pravech-19852/  
96 Tamtéž.  

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/UDHR_2016_CZ_web.pdf
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/UDHR_2016_CZ_web.pdf
https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/mezinarodni-pakt-o-obcanskych-a-politickych-pravech-a-mezinarodni-pakt-o-hospodarskych--socialnich-a-kulturnich-pravech-19852/
https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/mezinarodni-pakt-o-obcanskych-a-politickych-pravech-a-mezinarodni-pakt-o-hospodarskych--socialnich-a-kulturnich-pravech-19852/
https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/mezinarodni-pakt-o-obcanskych-a-politickych-pravech-a-mezinarodni-pakt-o-hospodarskych--socialnich-a-kulturnich-pravech-19852/
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v souladu s Listinou, s Úmluvou, nikoli však v souladu s MPOPP97. Je však nutné mít na paměti, 

že na rozdíl od Ústavního soudu nemůže Výbor pro lidská práva (orgán dohlížející nad 

dodržováním závazků z MPOPP) zrušit vnitrostátní rozhodnutí, ani na rozdíl od ESLP nemůže 

přiznat přiměřené zadostiučinění.  

 

2.3. Listina základních práv a svobod  

Svoboda projevu je na tuzemské úrovni upravena článku 17 Listiny, který říká:  

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

(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.“98  

První odstavec článku 17 Listiny proklamuje v dalších odstavcích zaručené právo. 

Druhý odstavec článku 17 Listiny vychází z článku 10 Úmluvy a doplňuje jej o typické formy 

projevu (tedy typické alespoň na začátku devadesátých let, kdy text Listiny vznikal), výčet je to 

ovšem pouze demonstrativní. Odstavec 4 článku 17 Listiny obsahuje do značné míry stejné 

důvody pro zákonné omezení, jako obsahuje Úmluva. Zachovává stejný logický patent na 

omezení svobody projevu a práva na informace, tedy že se musí jednat o omezení uzákoněné, 

musí být nezbytné v demokratické společnosti a musí sledovat některý z Listinou navržených 

legitimních cílů. Úmluva oproti Listině obsahuje navíc zachování autority a nestrannosti soudní 

moci. To ovšem může být vyřešeno v rámci testu proporcionality při střetu svobody projevu a 

práva na spravedlivý proces. Listina jde nad rámec Úmluvy ve dvou případech. Těmito případy 

jsou odstavec 3 a odstavec 5 článku 17 Listiny. Odstavec 3 stanovuje, že cenzura je 

nepřípustná99. Jediný zákaz cenzury má absolutní povahu ze všech politických práv. Omezení 

svobody projevu je dle Listiny přípustné, pokud je stanoveno zákonem, jde o opatření nezbytná 

                                                
97 MOLEK, cit. d. 
98Listina základních práv a svobod České republiky [online]. [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html  
99 Cenzura je charakterizovaná jako institucionalizovaná, mocensky garantovaná, veřejné úřady mají kontrolu nad 

zveřejňovaným obsahem. McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál: Praha, 2009.  

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
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v demokratické společnosti a jedná se o opatření pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti a/nebo pro ochranu veřejného zdraví a mravnosti.  

Článek 17 zakotvuje tři úzce spolu související subjektivní práva a svobody, a to svoboda 

projevu, právo svobodně vyhledávat informace a právo na informace o činnosti státních orgánů. 

Stát má povinnost zdržet se zásahů do autonomní sféry osob, nebránit realizaci práv a svobod a 

nepenalizovat jedince za výkon svobody projevu100. Právo na informace o činnosti státních 

orgánů je dále upraveno v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (zákon o 

svobodném přístupu k informacím), ačkoli je nutné doplnit, že zákon vychází ze směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití 

informací veřejného sektoru. Ustanovení §§ 9–11 zákona o svobodném přístupu k informacím 

stanovuje zákonná omezení práva o svobodném přístupu k informacím, konkrétně ochrana 

obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů a další omezení práva na 

informace dle § 11 zákona o svobodném přístupu k informacím.  

                                                
100 MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. Student (Leges). ISBN 978-

80-87576-52-6. 



24 

 

 

3. Svoboda projevu a ochrana soukromí 

3.1. K ochraně soukromí obecně  

Tato kapitola se zabývá svobodou projevu v konfliktu s ochranou soukromí. Typicky se 

tato práva mohou střetnout, jestliže má být zveřejněna informace, kterou subjekt považuje za 

součást svého soukromí. V soudních rozhodnutích často hraje roli vážení veřejného zájmu 

zveřejnit informaci, oproti soukromému zájmu nezasahovat do soukromí. Obecně můžeme říci, 

že veřejný zájem či koncept veřejně známé osoby, může být ospravedlněním zásahu do 

soukromí101. V této kapitole budou vyloženy čtyři případy ESLP, přičemž první se zaměřuje 

právě na konflikt ochrany soukromí a veřejného zájmu. Další dva případy jsou z internetového 

prostředí a čtvrtý případ se zaměřuje na další z principů, který může vést k ospravedlnění zásahu 

do soukromí, a tím je předchozí jednání osoby. Konflikt svobody projevu a ochrany soukromí 

v kontextu judikatury ESLP by vystačil na samostatnou rigorózní práci. To však záměrem této 

práce není, jedná se tedy pouze o výběr judikatury, jenž byl činěn se zřetelem na různorodost a 

aktuálnost.  

Článek 8 Úmluvy říká, že: 

„Právo na respektování rodinného a soukromého života  

1. Každý má právo na respektování svého rodinného a soukromého 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.“ 

ESLP vykládá článek 8 Úmluvy relativně hodně široce, což lze vidět i na tom, že pod 

článkem 8 Úmluvy jsou chráněna i ta práva, která v něm doslovně zakotvena nejsou. 

Aplikovatelnost článku 8 Úmluvy může být určena pomocí tzv. testu závažnosti102. Článek 8 

Úmluvy je aplikovatelný například v některých environmentálních případech, v případech 

ohledně ochrany osobnosti včetně ochrany dobrého jména103, ochrany psychické a fyzické 

integrity osoby104 a dalších105.  

                                                
101 Von Hannover proti Německu, rozhodnutí ze dne 7. února 2012, číslo stížnosti 40660/08 a 60641/08.  
102 „a severity test“ 
103 Denisov proti Ukrajině, rozhodnutí ze dne 28. září 2018, číslo stížnosti 76639/11.  
104 Nicolea Virgiliu Tanase proti Rumunsku, rozhodnutí ze dne 25. června 2019, číslo stížnosti 41720/13.  
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Osobně se však domnívám, že při konfliktu svobody projevu a práva na soukromí by 

měl být brán ohled zejména na veřejný zájem, tj. jestli existuje veřejný zájem na tom, aby 

společnost věděla o určité skutečnosti, a to i za cenu toho, že zasahuje do soukromí konkrétního 

subjektu. Svoboda projevu a s tím související svoboda médií může být charakterizována jako 

hlídací pes demokracie. Jestliže by nepřevládl veřejný zájem nad právem na soukromí, svoboda 

slova by tuto funkci nemohla plnit. Opačně však platí, že jestliže neexistuje veřejný zájem na 

zveřejnění nějaké informace, musí být soukromí každého plně chráněno. V tomto případě 

vstupuje také do souvislosti jedno z hledisek ESLP, kterým je předchozí jednání subjektu. Jsem 

přesvědčena, že u většiny ospravedlnitelných případů zásahu do soukromí jednal subjekt práva 

tak, že zavdal k takovému zásahu příčinu, což potvrzuje například institut veřejně známé osoby, 

která ze své podstaty musí snést větší zásah do svého soukromí. Tyto principy jsou blíže popsány 

na následující judikatuře. 

 

3.2.  Couderc a Hachette Filipacchi Associés proti Francii106 

 

Rozhodnutí Velkého senátu ze dne 10. listopadu 2015 ve věci Couderc a Hachette 

Filipacchi Associés proti Francii je další z rozhodnutí ESLP, které porovnává svobodu projevu 

v médiích a právo na soukromí. V tomto rozhodnutí vyvstala otázka veřejného zájmu jako 

principu, jenž ospravedlňuje větší zásah do soukromí osobě veřejně známé. 

Odvolací soud ve Versailles rozhodl o zaplacení 50 000 EUR jako náhrady nemajetkové 

újmy způsobené článkem vydaným francouzským magazínem Paris Match, který dle rozhodnutí 

versaillského soudu způsobil nenávratnou škodu na pověsti Alberta II. Monackého. Obsahem 

dotčeného článku byl rozhovor s Conte, ve kterém popisovala svůj milenecký vztah k princi 

Albertu II. Monackému (v době vydání článku jako Albert Grimaldi), popisovala narození jejich 

společného syna, jejich život v bytě v Paříži, který princ vlastní. Conte v rozhovoru dále popisuje 

jejich intimní vztah, společné bydlení v pařížském bytu, který princ vlastní, a vysvětluje, že princ 

nesl veškeré náklady spojené s jejich synem a platil také všechny její náklady. V závěru 

rozhovoru bylo otisknuto několik společných fotografií, a to jak Conte a prince Alberta, tak také 

fotografie s jejich synem při intimních chvílích rodinného života. 

Princ Albert toto považoval za zásah do svého soukromého života a do svého práva na 

rodinný život, neboť argumentoval, že každá osoba, bez ohledu na to, jaké je její postavení, 

                                                                                                                                                       
105 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights: Right to respect for private and family life, 

home and correspondence [online]. 31. srpna 2019, 129 [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf 
106 Couderc a Hachette Filipacchi Associés proti Francii, rozhodnutí ze dne 10. listopadu 2015, číslo stížnosti 

40454/07. 
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původ, bohatství nebo současná či budoucí funkce, má právo na respektování svého soukromého 

života. Francouzské soudy jeho argumentaci přisvědčily, což vedlo k tomu, že se Couderc, jako 

ředitelka vydavatelství, obrátila na ESLP a namítala, že byl porušen článek 10 Úmluvy a že 

Francie zasáhla do svobody projevu v médiích107. 

Senát ESLP složený ze sedmi soudců rozhodl dne 10. listopadu 2015, hlasy čtyři ku 

třem, že opravdu došlo k porušení článku 10 Úmluvy. V odůvodnění se soud vypořádal s tím, že 

ačkoli princ v té době nebyl ještě ve své funkci, vzhledem k tomu, že v Monaku se nárok dědí, 

dítě následníka ze své povahy nelze plně vyjmout z veřejného zájmu, dále bylo v odůvodnění 

také upozorněno na zájem matky a dítěte na tom, aby bylo dítě veřejně uznáno jako sice 

nemanželský, ale přesto potomek prince. Nicméně rozhodnutí senátu se nestalo definitivní, 

neboť na žádost francouzské vlády byl případ předložen Velkému senátu. Rozhodnutí Velkého 

senátu však bylo jednoznačné, všech sedmnáct soudců jednomyslně dalo za pravdu většinovému 

rozhodnutí sedmičlenného senátu, tedy tomu, že byl opravdu porušen článek 10 Úmluvy. 

Rozhodnutí Velkého senátu je však zajímavé v tom, které okolnosti byly zdůrazněny a které 

naopak neshledal Velký senát natolik relevantními. Dle rozhodnutí nebylo pochyb o tom, že 

existence nemanželského dítěte následníka je veřejný zájem, zejména s ohledem na dědičnost 

nároku, a to bez ohledu na to, že nástupnictví nemanželského potomka by bylo velmi málo 

pravděpodobné, a také bez ohledu na to, jestli byl článek publikován v době, kdy princ ještě svoji 

funkci nezastával. Toto rozhodnutí je však zajímavé zejména pro zdůraznění práva ženy 

vypovědět svůj příběh. V publikovaném článku nebylo pojednáno pouze o soukromém životě 

prince Alberta, ale hlavně o soukromém životě Conte, detaily o jejím těhotenství, jejích pocitech, 

porodu syna, zdravotních problémech syna a o jejich společném životě. O svém soukromí a o 

soukromí svého dítěte, nad kterým má jediná ona rodičovskou odpovědnost, měla Conte plné 

právo veřejně mluvit a v žádném případě nelze dovodit její povinnost mlčet – tedy omezit její 

svobodu projevu – pouze s ohledem na osobu otce jejího syna. Ačkoli Conte nebyla stranou 

tohoto případu, rozhodnutí, které by dalo za pravdu vydavatelství, by konstituovalo velký zásah 

do osobních svobod jednotlivce108. Jsem přesvědčená, že ESLP rozhodl v souladu s ochranou 

svobody projevu Conte. Jakékoliv jiné rozhodnutí by znamenalo, že Conte nemůže veřejně 

hovořit o svých osobních zkušenostech. Domnívám se však, že pro další rozhodování ESLP je 

důležité rozlišovat, jaký druh informací byl v článku poskytnut. V tomto případě hlavní část 

                                                
107 Couderc v. France: Global Freedom of Expression Columbia University [online]. November 2015 [cit. 2020-01-

22]. Dostupné z: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/couderc-v-france-2/ 
108 OVERMAN, Claire. Couderc and Hachette Filipacchi associes v. France a new respect for private life: Oxford 

Human Rights Hub [online]. 23 November 2015 [cit. 2020-01-22]. Dostupné z: http://ohrh.law.ox.ac.uk/couderc-

and-hachette-filipacchi-associes-v-france-a-new-respect-for-private-life/ 
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informací byla o osobních prožitcích Conte a princ Albert byl pouze součástí příběhu. Lze si 

tedy představit, že pokud by celý článek byl výhradně o princi Albertovi, rozhodnutí ESLP by 

mohlo být jiné.  

 

3.3. Satakunnan Markkinaporssi Oy a Satamedia Oy proti Finsku109 

Satakunnan Markkinaporssi Oy a Satamedia Oy proti Finsku je jeden z nejznámějších 

finských případů týkajících se rovnováhy mezi svobodou projevu a práva na soukromí. Oproti 

předešlému případu Couderc a Hachette Filipacchi Associés proti Francii, kde byla 

upřednostněna svoboda projevu, v tomto případu ESLP přisvědčil argumentu ochrany soukromí.  

Skutkové okolnosti případu se týkají zveřejňování informací ohledně daní více než 

milionu fyzických osob ve Finsku. Firma Satakunnan Markkinaporssi Oy sbírala veřejně 

přístupná data z daňových přiznání od roku 1994. Takto sesbírané informace pravidelně 

zveřejňovala v novinách Veroporssi. Tyto informace se objevily také v dalších finských 

denících, nicméně ne v takovém rozsahu. V roce 2002 Satakunnan zveřejnil v rámci sedmnácti 

čísel Veroporssi jména, příjmení, výdělek a částku zaplacenou na dani z příjmů u téměř 1,2 

milionu obyvatel Finska. Všechny osoby, jejichž údaje byly zveřejněny, měly příjem mezi deseti 

tisíci euro až třinácti tisíci euro. V průběhu roku 2003 začala firma Satakunnan spolupracovat se 

Satamedia Oy a mobilním operátorem, který zajišťoval servis SMS zpráv, (služba spočívala 

v tom, že zájemce zaslal na stanovené číslo příjmení osoby a operátor zaslal zpět údaje z jejich 

daňového přiznání, ovšem za předpokladu, že údaje byly již zveřejněny v nějakém čísle 

Veroporssi). V roce 2003 se věcí začal zabývat Ombudsman pro ochranu osobních údajů, který i 

přestože zhodnotil, že zveřejňování veřejně přístupných údajů není v rozporu s finských právem, 

doporučil společnosti Satakunnan a Satamedia Oy, aby nevydávala data z daňových přiznání 

v takovém rozsahu. Společnost Satakunnan a Satamedia Oy toto nicméně odmítla s tím, že 

doporučení Ombudsmana pro ochranu osobních údajů zasahuje do její svobody projevu. Spor 

došel až k podání předběžné otázky k Soudnímu dvoru Evropské unie ohledně výkladu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů. Soudní dvůr Evropské 

unie zaujal stanovisko, že zveřejňování těchto informací spadá do výše zmíněné směrnice, 

nicméně ponechal na posouzení národních soudů, zda publikaci informací z daňových přiznání 

                                                
109 Satakunnan Markkinaporssi Oy a Satamedia Oy proti Finsku, rozhodnutí ze dne 27. června 2017, číslo stížnosti 

931/13. 
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lze vykládat jako novinářskou činnost spočívající ve „zveřejnění veřejných informací, názorů a 

myšlenek, bez ohledu na médium, které je k tomu využito“110. 

Na základě nového přezkoumání ústřední orgán Ombudsmana pro ochranu osobních 

údajů Finska zakázal oběma firmám pokračovat v publikování dotčených dat. SMS systém 

přestal fungovat v roce 2009 a stejně tak Veroporssi a společnost Satakunnan a Satamedia Oy 

vyhlásila bankrot v roce 2016, rok na to padlo rozhodnutí ve sporu s Finskem před ESLP. Velký 

senát ESLP rozhodl patnácti hlasy proti dvěma, že Finsko nezasáhlo zákazem vydávat data z 

daňových přiznání do svobody projevu společnosti Satakunnan a Satamedia Oy. V rozhodnutí 

ESLP upozornil, že se jedná o poněkud zvláštní případ vzhledem k tomu, že zveřejňovaná data 

jsou veřejně přístupná a zároveň některá další finská média tato data zveřejnila. Nicméně na 

základě prostudování ustálené judikatury ESLP došel k závěru, že se jedná bezpochyby o zásah 

do práva na soukromí, a to zejména s ohledem na kompletaci a roztřídění a následné publikování 

dat v takové podobě, která nemohla být předpokládána v záměru finských zákonodárců mít 

původní data veřejně přístupná. V tom rozsahu a způsobu, v jakém data z daňových přiznání byla 

publikovaná, je zasahováno do práv dle článku 8 Úmluvy a samotný fakt, že data byla veřejná, 

nemůže osoby o tuto ochranu dle článku 8 Úmluvy připravit. Sporem se následně zabýval také 

Velký senát, který však podpořil sedmičlenný senát v názoru, že svoboda projevu nebyla 

porušena111. 

Zvláštností tohoto případu je názor ESLP, že společnost Satakunnan a Satamedia Oy 

vzala veřejné informace a uspořádáním těchto jednotlivých informací je změnila na informace, 

které zasahují do soukromí osob a neměly by být veřejné. Osobně se domnívám, že taková 

argumentace je poněkud zavádějící, neboť je-li informace veřejná, nemyslím si, že by měla být 

považována za neveřejnou pouze z důvodu, že je větší množství těchto informací dáno 

dohromady. Otázkou ovšem je, zda povinnost zveřejňovat daňová přiznání, která jsou veřejně 

přístupná, nezasahuje do osobnostních práv osob a neporušuje právo na soukromí dle článku 8 

Úmluvy. Podobnou tématikou se zabýval Ústavní soud v nálezu IV. ÚS 1378/16112. Statutární 

město Zlín poskytlo přípisem ze dne 26. února 2016 osobní informace o platech a odměnách 

zaměstnanců spolku Právo ve veřejném zájmu. Dotčené osoby hájily své právo na soukromí 

soudně, věc došla až před Ústavní soud, který uvedl, že článek 17 odst. 1 Listiny a článek 10 

                                                
110 Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland: Global Freedom of Expression Columbia 

University [online]. July 2017 [cit. 2020-01-22]. Dostupné z: 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/case-satakunnan-markkinaporssi-oy-satamedia-oy-v-finland/ 
111 MCCULLY, Jonathan. Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland (Eur. Ct. H.R.): Cambridge 

University Press [online]. June 2018 [cit. 2020-01-22]. Dostupné z: 

https://www.cambridge.org/core/journals/international-legal-materials/article/satakunnan-markkinaporssi-oy-and-

satamedia-oy-v-finland-eur-ct-hr/2422B53C2171622C34BC3F244A67D5E8 
112 Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 1378/16, ze dne 17. října 2017.  
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Úmluvy zaručující svobodu projevu obsahuje také právo na informace ve veřejném zájmu, které 

mohou obsahovat i osobní údaje jednotlivců. Ústavní soud nicméně zdůraznil, že právo na 

informace není absolutní a musí být v každém jednotlivém případě balancováno s právem na 

soukromí dle článku 8 Úmluvy113. Zde Ústavní soud došel k závěru, že právo na soukromí má 

přednost před právem na informace.  

 

3.4. Tamiz proti Spojenému království114  

Případ Tamiz je další z případů týkající se porovnávání práva na svobodu projevu dle 

článku 10 Úmluvy a práva na soukromí a rodinný život dle článku 8 Úmluvy. ESLP v tomto 

případu jednal o rozsahu ochrany osobnostních práv na internetu, konkrétně na serveru 

Blogger.com, což je server poskytující platformu pro uživatelské blogy. Blogger.com patří do 

skupiny Google Inc.  

Payam Tamiz (britské národnosti) kandidoval v roce 2011 do zastupitelstva hlavního 

města Spojeného království, Londýna. Jeho fotka byla publikovaná na blogu „London Muslim“, 

tento blog byl na platformě blogů Blogger.com. Payam Tamiz se poté 

(5. července 2011) obrátil na Blogger.com se stížností na některé komentáře pod fotkou, neboť 

dle jeho názoru poškozovaly jeho osobnostní práva. Na tento e-mail odpověděla společnost 

Google Inc. dne 8. července 2011 s žádostí o povolení a doplňující informace k předání stížnosti 

společnosti Blogger.com, Tamiz odpověděl 22. července 2011. Dotčené komentáře byly 

smazány dne 14. srpna 2011, nicméně mezitím, dne 10. srpna 2011, podal Payam Tamiz žalobu 

před soudy Spojeného království a Spojených států amerických proti společnosti Google Inc. 

Tamiz spor ve Spojeném království prohrál, a tak se obrátil na ESLP.  

Podstatou sporu byla otázka, zda Spojené království selhalo při ochraně Tamizova práva 

na soukromí dle článku 8 Úmluvy. Spojené království argumentovalo jednak tím, že kdyby 

soudy přivolily Tamizově argumentaci za situace, kdy komentáře byly již dávno smazány, 

jednalo by se o zbytečný zásah do svobody projevu a práva na informace dle článku 10 Úmluvy, 

dále argumentovalo, že britské autority provedly test proporcionality mezi právem na soukromí a 

svobodou projevu, a to s přihlédnutím k osobnostním právům, zejména k právu na dobré jméno 

(„defamation law“115). Posledním bodem argumentace Spojeného království bylo, že britské 

                                                
113 Informace o platu zaměstnanců [online]. 2018 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/soudni-

rozhodnuti/informace-o-platu-zamestnancu-106744.html 
114 Tamiz proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 19. září 2017, číslo stížnosti 3877/14.  
115 „Defamation Law“ je institut common law, který směřuje na ochranu pověsti osoby, proti písemným nebo ústním 

nepravdivým projevům, které poškozují pověst dané osoby. Common law dále rozlišuje dva typy defamace, a to 
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autority přesně postupovaly dle práva Evropské unie, zejména se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů 

autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti116.  

Oproti tomu Payam Tamiz argumentoval zejména tím, že se britské soudy vůbec 

nezabývaly meritorní otázkou sporu, nepodpořily jeho návrh na to, aby Google Inc. zveřejnil 

údaje o tom, jaký rozsah komentáře měly a ke kolika uživatelům se reálně dostaly, a z toho 

důvodu se Tamiz domnívá, že žádná argumentace testu proporcionality nemůže být relevantní, 

neboť rozsah škody nebyl soudy zjištěn. Tamiz také upozorňuje na to, že systém „oznámit – 

vymazat“ není efektivní, neboť společnosti Google Inc. trvalo celé čtyři měsíce, než byl dotčený 

obsah smazán, což je při povaze sporu a následné škody zásadní.  

ESLP ve své argumentaci nejprve připomněl soudně již ukotvený argument, že jakýkoli 

zásah do osobnostních práv musí dosahovat určité úrovně vážnosti117, a zdůraznil, že realita je 

taková, že ačkoli miliony uživatelů přidávají komentáře na internet denně, většina z nich má 

spíše triviální charakter a nelze na ně nahlížet tak, že by způsobovaly újmu na osobnostních 

právech dotčených osob. ESLP dále upozornil, že Tamiz se ucházel o místo na politické scéně, 

kde by jako veřejná osoba měl očekávat vyšší šanci na vulgárnější projevy na jeho účet, nicméně 

ESLP je toho názoru, že tyto vulgární projevy nemohou být brány veřejností vážně. V závěru 

sice ESLP uvedl, že způsob, jakým britské soudy provedly test proporcionality mezi právy 

v článcích 8 a 10 Úmluvy, zejména s ohledem na jeho právo dobré pověsti118, nebyl dostačující. 

Nicméně je to současně také vina Tamize, který argument článku 8 Úmluvy vznesl až v dosti 

pokročilém stadiu soudního procesu. S ohledem na výše uvedenou argumentaci ESLP došel 

k závěru, že neexistují dosti závažné důvody, aby bylo zasaženo do rozhodnutí britských soudů, 

                                                                                                                                                       
buď slovní – „slander“, nebo v ostatních podobách, zpravidla prostřednictvím nějakého média – „libel“. Nejedná se 

o striktně soukromoprávní institut, neboť kromě soukromoprávního sporu, může být defamace považována za 

určitých okolností také za trestný čin. Samotné „Defamation Law“ se pohybuje na tenké hraně se svobodou projevu, 

je tedy poměrně častá argumentace u tohoto typu soudních sporů, že druhá strana argumentuje buď svým právem na 

svobodu projevu, nebo tím, že se jedná o výrok pravdivý. V rozhodování britských soudů v této oblasti hraje velkou 

roli judikatura a soudní argumentace také právě ESLP, kde se však bude jednat o rozkol mezi články 8 a 10 Úmluvy. 

V analogii k českému právu bychom to ze soukromého práva mohli přiřadit k osobnostním právům upraveným 

v občanském zákoníku v §§ 81 a následující a v trestním právu k § 184 trestního zákoníku, trestní čin pomluva, 

jehož skutková podstata zní: „Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho 

vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou 

újmu.“ Dostupné z: COLLINS, Matthew. The Law of Defamation and the Internet: Political Science. 2001. 
116 Tamiz v. United Kingdom [Global Freedom of Expression, Columbia University]. 2017 [cit. 2020-03-31]. 

Dostupné z: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/tamiz-v-united-kingdom/ 
117„Certain level of seriousness“, zopakováno například v rozhodnutí HOINESS proti Norsku, č. 43624/14, 

rozhodnutí ze dne 19. března 2019 a rozhodnutí FALZON proti Maltě, č. 45791/13, ze dne 20. března 2018.  
118 „Right to reputation“ – je pojem anglosaského práva, který vyjadřuje právo na ochranu pověsti a je zakotven do 

Úmluvy pod článek 8 – právo na soukromí a rodinný život. Dostupné z: GARNETT, Richard a Megan 

RICHARDSON. Richard Garnett & Megan Richardson (2009) Libel Tourism or Just Redress? Reconciling the 

(English) Right to Reputation With the (American) Right to Free Speech in Cross-Border Libel Cases: Journal of 

Private International Law [online]. 2015 [cit. 2020-01-22]. DOI: 10.1080/17536235.2009.11424367. 
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a stížnost Tamize zamítl119. V tomto rozhodnutí ESLP znovu zdůraznil, že projevy, které jsou 

způsobilé zasáhnout do osobnostních práv, musí mít vážnější formu, než jsou vulgární „výkřiky“ 

na internetu.  

 

3.5. M. L. a W. W. proti Německu120 

Případ týkající se dvou německých občanů s iniciály M. L. a W. W. opět porovnává 

právo na soukromí dle článku 8 Úmluvy a právo na svobodu projevu chráněnou ve článku 10 

Úmluvy. Tento případ je nicméně specifický v tom, že v rozhodnutí ESLP bere nejvíce v potaz 

tzv. „previous conduct“, tedy předchozí jednání osoby, které mohlo či vedlo k určitému zásahu 

do soukromí. Hledisko předchozího jednání osoby ESLP zohledňuje nejen s ohledem na to, zda 

se tato osoba aktivně snažila získat pozornost médií či veřejnosti, ale také na to, zda v kontextu 

předchozího jednání dotčená osoba vykazovala známky chování určitých společenských kvalit. 

Případ M. L. a W. W. proti Německu ukazuje, do jaké míry, v porovnávání práva na soukromí a 

práva na svobodu projevu, hraje roli předchozí jednání dotčené osoby.  

V tomto konkrétním případě osoby M. L. a W. W. byly odsouzeny za vraždu známé 

německé osobnosti v roce 1991. Z vězení byly propuštěny v lednu 2008 tzv. na podmínku. Celý 

tento případ byl široce medializovaný, a to jak na začátku devadesátých let, tak v roce 2007 a 

2008, kdy se rozhodovalo, zda má soud M. L. a W. W. pustit z vězení dříve a po zbytek trestu 

jim udělit podmíněný trest. M. L. a W. W. žádali, aby všechny mediální výstupy týkající se 

jejich případu byly anonymizované. Jejich hlavním argumentem na podporu požadavku 

anonymizovat mediální výstupy bylo právo na soukromí, konkrétně právo, jež je nazýváno jako 

„right to be forgotten“ – právo být zapomenut. Měli totiž za to, že si trest odpykali v souladu 

s německým právním řádem a po uplynutí trestu mají právo navrátit se zpátky do normálního 

života bez stigmatizace svých jmen vraždou, která se stala před dvaceti lety. Německé soudy 

tento názor však nesdílely, když judikovaly, že M. L. a W. W. nemají právo na to, aby jejich 

jména byla vymazána z mediálních výstupů. Hlavním důvodem dle německých soudů bylo, že 

odsouzené osoby nepožívají právo ochrany jména před jmenováním reportéry, a to zejména ne 

u největších kriminálních případů, jako je násilná vražda známého německého herce121.  

M. L. a W. W. se obrátili na ESLP s tvrzením, že německé soudy porušily jejich právo 

na soukromí tím, že jejich jména byla a jsou spojována s vraždou německého herce. ESLP 

                                                
119 Tamiz v. UK: WILMAP, Court Decision, Stanfort University [online]. 17 September 2017 [cit. 2020-01-22].   

Dostupné z: https://wilmap.law.stanford.edu/entries/tamiz-v-uk 
120 M. L. a W. W. proti Německu, rozhodnutí ze dne 28. září 2018, číslo stížností 60798/10 a 65599/10.  
121 M. L. v. Germany: Global Freedom of Expression, Columbia University [online]. July 2018 [cit. 2020-01-22]. 

Dostupné z: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/m-l-w-w-v-germany/ 
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provedl test proporcionality, kde bral v potaz rozhodující aspekty informací zveřejněných 

v médiích. Těmi jsou veřejný zájem a potenciál k veřejné debatě, zda je dotčená osoba veřejně 

známá, naladění a celkový dojem z jednotlivých reportáží a již výše zmíněné předchozí jednání 

dotčené osoby. Dle uvážení ESLP zde byl objektivní veřejný zájem na informování společnosti, 

reportáže a články věcně popisovali soudní rozhodnutí a vzhledem k tomu, že byla společnost 

informována o vraždě a jejím vyšetřování, existuje zde legitimní očekávání, že bude společnost 

informována také o následném vývoji případu, včetně propuštění odsouzených na svobodu. 

Předchozí jednání dotčených osob musí být také bráno v úvahu. Bylo by disproporční, kdyby 

mělo být omezeno právo médií informovat společnost o událostech a obecně právo na svobodu 

projevu s ohledem na ochranu dvou osob odsouzených z vraždy122.  

Tento případ je zajímavý také proto, že v rozhodnutí ze dne 28. září 2018 se vypořádává 

s tím, že se stěžovatelé dovolávali svého práva být zapomenut v databázích médií, která jejich 

případ pokrývala. ESLP zdůraznil, že vlastnosti a možnosti internetu umožňují uchování a 

opětovný přístup jak k mediálním zprávám, tak k ostatním druhům informací. Digitální archivy 

představují velký zdroj pro studium a pro historický výzkum, neboť přístup k nim není omezen a 

není ani zpoplatněn. V odůvodnění rozhodnutí ESLP také zmiňuje, že informace zveřejněná na 

internetových stránkách může způsobit daleko větší zásah do soukromí dotčené osoby, než 

informace zveřejněná v tradičních médiích. V této souvislosti je nutné si uvědomit zásadní roli 

internetových vyhledávačů a jejich obrovské přispění k dohledávání informací na internetu. 

Aplikovat tedy správně právo na to být zapomenut by znamenalo nejenom výmaz z archivů 

tradičních médií, ale zejména z internetových stránek, což je prakticky neuskutečnitelné, proto 

by takové rozhodnutí muselo směřovat na internetové vyhledávače a na to, aby znemožnily 

vyhledání dotčené informace. ESLP vyjádřil obavu, že takové rozhodnutí by mělo neblahý vliv 

na svobodu projevu a na právo na informace na internetu dle článku 10 Úmluvy.  

 

3.6. Rozhodnutí SD EU Google Inc proti Agencia Espaňola de Protección de Datos123 

Rozhodnutím M. L. a W. W. proti Německu ESLP podpořil rozhodnutí SD EU Google 

Španělsko. Těžiště rozhodnutí Google Spain SL a Google Inc. proti Agencia Espaňola de 

                                                
122 SOLDATOV, Oleg. M.L. AND W.W. v. Germany: Recent Developments in Judicial Balancing of Privacy and 

Free Speech Online: Resource Centr on Media Freedom in Europe [online]. 6 September 2018 [cit. 2020-01-22]. 

Dostupné z: https://www.rcmediafreedom.eu/Tools/Legal-Resources/M.L.-AND-W.W.-v.-Germany-Recent-

Developments-in-Judicial-Balancing-of-Privacy-and-Free-Speech-Online 
123 Rozhodnutí SD EU ve věci C – 131/12, Google Spain SL, Google Inc. proti Agencia Espaňola de Protección de 

Datos (AEPD), Mario Costeja González. Dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&from=EN
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Protección de Datos a Mario Costeja González, leží v tom, že González se obrátil na společnost 

Google Inc. s přáním, aby byla vymazána informace o nuceném prodeji jeho domu z důvodu 

neuhrazení dluhu na sociálním pojištění124. Tuto žádost směřoval španělskému úřadu pro 

ochranu osobních údajů (AEDP), který vydal rozhodnutí, aby Google Inc. přijal všechna 

nezbytná opatření k tomu, aby zabránila k přístupu k těmto informacím. Věc skončila před 

španělským Nejvyšším soudem, který se obrátil na SD EU s předběžnou otázkou. Nejzásadnější 

otázkou byl výklad práva na to být zapomenut. Předběžná otázka zněla takto: „zda čl. 12 písm. b) 

a čl. 14 první pododstavec písm. a) směrnice 95/46 musí být vykládány v tom smyslu, že 

umožňují subjektu údajů požadovat od provozovatele vyhledávače, aby vymazal ze zobrazeného 

seznamu výsledků vyhledávání provedeného na základě jména tohoto subjektu odkazy na webové 

stránky legálně zveřejněné třetími osobami a obsahující pravdivé informace týkající se tohoto 

subjektu z důvodu, že ho uvedené informace mohou poškodit nebo protože si přeje, aby uvedené 

informace byly po určité době zapomenuty“ (odstavec 89 rozhodnutí).  

SD EU konstatoval, že informace zveřejněné o Gonzálezovi byly pravdivé, dle znění 

směrnice 95/46125 neměly nepřesnou ani neúplnou povahu, neexistuje zde vážný a legitimní 

důvod pro výmaz (článek 14 písm. a) směrnice 95/46 a v tomto případě převažuje veřejný zájem 

na to, aby informace byly dohledatelné. SD EU však současně řekl, že nepochybně mohou 

existovat takové okolnosti, které by k výmazu údajů vedly. Na základě tohoto rozhodnutí si lze 

představit, že takové okolnosti by mohly nastat, pokud by byly informace například nepravdivé.  

 

3.7. Analýza dílčích závěrů 

Velká část judikatury týkající se poměřování práva na soukromí a svobody projevu se 

zabývá institutem veřejné známé osoby (public figure). Následující analýza získaných poznatků 

vysvětluje, že hledisko veřejně známé osoby by nemělo být považováno samo o sobě za zásadní, 

a nabízí jiné alternativy pro hodnocení zásahu do soukromí, které se zdají být směrodatnější pro 

detekování jeho oprávněnosti.  

Pojem veřejně známá osoba původně vychází z judikatury amerických soudů a svůj 

význam získal v oblasti práva na dobré jméno (defamation law), kde byl používán k odůvodnění 

                                                
124 MARSH, Sarah. 'Right to be forgotten' on Google only applies in EU, court rules: Europe’s top court says firm 

does not have to take sensitive information off global search. The Guardian [online]. 24 September 2019 [cit. 2020-

01-22]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/24/victory-for-google-in-landmark-right-to-

be-forgotten-cas a The Right to Be Forgotten (Google v. Spain): Electronic Privacy Information Center [online]. 24 

September 2019 [cit. 2020-01-22]. Dostupné z: https://epic.org/privacy/right-to-be-forgotten/ 
125 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=OJ:L:1995:281:TOC 

https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/24/victory-for-google-in-landmark-right-to-be-forgotten-cas
https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/24/victory-for-google-in-landmark-right-to-be-forgotten-cas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:1995:281:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:1995:281:TOC
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toho, že veřejně známá osoba musí snést větší míru kritiky126. V této oblasti je pojem sám o sobě 

dostačující pro ospravedlnění většího zásahu do práva na dobré jméno.  

Přesný význam pojmu veřejné známé osoby v platném právu nenajdeme. Jediný právní 

dokument, který výslovně definuje veřejně známou osobu, je Rezoluce Rady Evropy č. 1165 

(1998), která ve svém bodě 7, říká:  

„Veřejně známé osoby jsou ty, jež zastávají veřejnou funkci a/nebo disponují veřejnými 

financemi a všeobecně řečeno všechny, které hrají roli ve veřejném životě bez ohledu na to, zda 

v politice, v ekonomii, v umění, společenském životě, sportu či v jiné oblasti.“127  

Jedná se o poměrně širokou definici, která spolu s judikaturou slouží k určení, které 

osoby spadají pod veřejně známé osoby, a jako takové by měly snést větší zásah do soukromí. 

Z podrobnější analýzy judikatury však lze vyčíst, že institut veřejně známé osoby je pouze 

podpůrným, a v některých rozhodnutích dokonce irelevantním institutem. Tento závěr lze 

vyvodit z toho, že v žádném rozhodnutí není argumentem pro zásah do soukromí pouze to, že je 

osoba veřejně známá. Vždy je argumentace doplněna dalším institutem, a to z pravidla 

hlediskem veřejného zájmu, veřejné debaty či hlediskem předchozího jednání dotčené osoby 

(previous conduct). 

Tento argument je podpořen i teorií, která rozděluje veřejné známé osoby do několika 

kategorií podle různých hledisek. Je možné je dělit na absolutní a relativní, a to s ohledem na to, 

zda vystupují jako veřejně známé osoby ve všech aspektech svého života či jenom 

v některých128. Pro účely mé analýzy je však důležitější rozdělení veřejně známých osob na 

dobrovolné a nedobrovolné. Rozhodující pro určení, zda je veřejně známá osoba dobrovolná či 

nedobrovolná, je tzv. test veřejně známé osoby, který je založen na dobrovolnosti vstupu do 

veřejného života. Mluvíme-li tedy o tom, že veřejné osoby musí snést větší zásah do svého 

soukromí, zcela určitě to neplatí pro všechny veřejné známé osoby. Rozhodující budou vždy 

další faktory.  

V případech týkajících se lidí z královských či panovnických rodin nelze o 

dobrovolnosti vstupu na mediální scénu příliš mluvit, neboť z podstaty monarchie vyplývá, že 

byli narozeni do určité role. Případ uvedený výše, Courderc a Hachette Filipacchi Associés proti 

Francii, pojednává o princi Albertovi II. Monackém a o zveřejnění intimních detailů z jeho 

života. Ačkoliv francouzské soudy chránily princovo soukromí, ESLP došel k opačnému názoru, 

                                                
126 T. KENYON, Andrew. Comparative Defamation and Privacy Law [online]. University of Melbourne [cit. 2020-

06-08]. ISBN 9781316402467. 
127 Rezolution No 1165 (1998): Council of Europe [online]. 26. června 1998 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=16641&lang=en 
128 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 

1996. 361 s. ISBN 80-7201-029-8.  
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když rozhodl, že tento zásah musí princ snést, neboť zveřejněné informace byly jednak primárně 

o jeho přítelkyni Conte a hlavně na jejich zveřejnění existoval veřejný zájem. Dáme-li zmíněné 

rozhodnutí do kontextu nejznámějších rozhodnutí ESLP ohledně institutu veřejně známé osoby, 

což jsou rozhodnutí Von Hannover, lze vidět, že ESLP se kromě hlediska veřejně známé osoby 

zabývá právě hlediskem veřejného zájmu. 

Hannoverská princezna Caroline von Hannover byla součástí tří řízení před ESLP129, 

vyhrála však pouze první z nich. V tomto případě bylo hlavním argumentem ESLP, že princezna 

nevykonávala žádnou veřejnou funkci v době, kdy došlo ke zveřejnění dotčených fotek, a tedy 

není povinna strpět zásah do soukromí. V dalších dvou případech však ESLP došel k závěru, že 

na zveřejnění informací již byl veřejný zájem.  

Princ Albert II. v době zveřejnění veřejnou funkci zastával a narození nemanželského 

dítěte vládnoucího monarchy lze považovat za informaci, na jejíž zveřejnění by mohl být veřejný 

zájem. Je však zcela zřejmé z judikatury ESLP, že tím nejdůležitějším hlediskem pro zveřejnění 

určité informace je veřejný zájem (public interest). 

V případu M. L. a W. W., kde bylo přisvědčeno svobodě projevu oproti právu na 

soukromí, ESLP argumentoval institutem předchozího jednání osoby (previous conduct). Obě 

osoby spáchaly vážný trestný čin a dle ESLP musely předpokládat, že jejich jednání bude mít 

následky a mezi tyto následky může patřit i větší zásah do soukromí. Hledisko předchozího 

jednání je používáno v judikatuře ESLP také v kontextu celebrit. Jedním z nejznámějších 

případů na toto téma je Axel Springer AG proti Německu130. Tento případ pojednává o známém 

německém herci, který byl zatčen na mnichovském pivním festivalu. Jeho zatčení bylo hojně 

reportováno všemi německými médii a známý herec se bránil, že tím bylo zasaženo do jeho 

soukromí. Ačkoliv ve svém rozhodnutí ESLP označuje herce za veřejně známou osobu, 

zdůrazňuje také to, že herec v období předcházejícímu zatčení opakovaně do médií sděloval 

informace ze svého soukromého života, čímž bylo sníženo hercovo očekávání efektivní ochrany 

jeho soukromí. Předchozí jednání subjektu práva na soukromí má větší dopad na posouzení 

zásahu než samotný status veřejně známé osoby.  

Tuzemský Ústavní soud institut veřejně známé osoby ve svých odůvodněních poměrně 

hojně užívá. Lze však spatřovat zásadní problém v terminologii. Ústavní soud v některých 

                                                
129 Von Hannover proti Německu, rozhodnutí senátu ze dne 24. června 2004, č. a. 59320/00, Von Hannover proti 

Německu č. 2, rozhodnutí senátu ze dne 7. února 2012, č.s. 40660/08 a 60641/08, Von Hannover proti Německu 

č. 3, rozhodnutí senátu ze dne 19. září 2013, č.s. 8772/10.  
130 Axel Springer AG proti Německu, rozhodnutí ze dne 7. února 2012, číslo stížnosti 39954/08. 
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rozhodnutích používá výraz „osoby působící ve veřejném životě131“, „osoby působící veřejně132 a 

„osoby veřejného zájmu133“. Termín osoba veřejného zájmu se však jeví ve světle judikatury 

ESLP jako velmi chybný. Mohlo by se totiž zdát, že presumuje, že každý aspekt života osoby 

veřejného zájmu, je veřejným zájmem. S čímž se jednoznačně nelze ztotožnit, neboť to by v sobě 

implikovalo zbavení podstaty samotného práva na soukromí. Nutno dodat, že se jedná spíše o 

chybu v překladu, nežli záměr Ústavního soudu, domnívám se však, že terminologie hraje 

v judikatuře zásadní význam. Ústavní soud ve svých rozhodnutích však bere v potaz hledisko, 

které naopak pokládám za důležité, a tím je rozlišování hodnotícího úsudku a tvrzení faktů134. 

Toto hledisko nalezneme také v judikatuře ESLP, například ve výše zmíněném případě Tamiz 

proti Spojenému království, kde ESLP mimo jiné uvedl, že hodnoticí úsudky musí mít určitou 

vážnost, aby mohly způsobit zásah do soukromí osoby.  

ESLP kromě tvrzení faktu a hodnoticích úsudků hodnotí také zdroj informace. Ve výše 

zmíněném případě Axel Springer AG proti Německu ESLP zdůraznil, že zveřejněné informace 

ohledně zatčení byly všechny veřejně přístupné. Případ Satakunnan Markkinaporssi Oy a 

Satamedia Oy proti Finsku ukazuje, že ačkoliv jsou informace veřejně dostupné, neznamená to 

nutně, že nejsou způsobilé zasáhnout do soukromí osoby.  

Výše byly vyčteny základní instituty používané při hodnocení, zda byl zásah do 

soukromí osoby oprávněný či neoprávněný. Jsou jimi na prvním místě veřejný zájem, dále 

předchozí jednání osoby a povaha informace. Je evidentní, že žádný zásah do soukromí není 

ospravedlnitelný pouze na základě toho, že je dotčená osoba veřejně známá. Současně však také 

platí, že existuje-li veřejný zájem na zveřejnění určité informace ohledně soukromé osoby, musí 

dostat přednost svoboda projevu na úkor ochrany soukromí. Z výše uvedené analýzy vyplývá, že 

při porovnávání svobody projevu a práva na soukromí není zdaleka nejdůležitější institut veřejně 

známé osoby. Tím zjevně nejdůležitějším hlediskem je veřejný zájem a judikatura ESLP se zdá 

být v tomto koherentní. 

                                                
131Nález Ústavního soudu I. ÚS 453/03 ze dne 11. listopadu 2005, dostupné zde:  

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-453-03 
132 Tamtéž.  
133Nález Ústavního soudu I. ÚS 367/03 ze dne 15. března 2005, dostupné zde:  

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-367-03 
134Nález Ústavního soudu I. ÚS 453/03 ze dne 11. listopadu 2005, dostupné zde:  

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-453-03 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-453-03
https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-367-03
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-453-03
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4. Svoboda projevu a online prostředí  

4.1. Specifika online prostředí 

Kapitola svoboda projevu a online prostředí se zaměřuje na specifika svobody projevu, která 

s sebou přináší online prostředí. Mezi hlavní atributy online prostředí v kontextu svobody 

projevu patří anonymita uživatelů, možnost zablokování uživatele, což může představovat 

znemožnění podílet se na veřejné debatě a problematika sledování dat v zájmu veřejné 

bezpečnosti, se kterou se pojí právo na informace o tom, kdo a co je národními agenturami 

sledováno. 

Moderní komunikační technologie jsou velmi dostupné, z toho důvodu má spousta autorů za 

to, že mají silný demokratizační potenciál135. Příkladem mohou být sociální sítě, jež umožňují 

naprosto bezprostřední komunikaci, která k šíření informací nepotřebuje žádné z klasických 

médií136. Opačné názory naopak tvrdí, že komunikace prostřednictvím online prostředí má 

negativní vliv na vulgaritu veřejné debaty, povrchnost informací a zejména přílišné množství 

informací, kde skutečně důležité informace zůstávají přehlédnuty137. Informační svoboda 

představuje možnost přijímat a vyhledávat informace a není možné filtrovat informace, které 

mohou být zveřejněny online (v mezích právního řádu)138. 

Následující judikatura je rozdělena do podkapitoly týkající se sledování dat, internetových 

zdrojů a odpovědnosti za uživatelský obsah. Každá z těchto podkapitol poukazuje na specifika 

online prostředí. Sledování dat je velmi citlivou otázkou, neboť dochází k omezování práva na 

soukromí, práva na anonymitu novinářského zdroje a dalších práv za účelem ochrany veřejného 

bezpečí, v případu Big Brother Watch a další proti Spojenému království byla ochrana 

společnosti před teroristickými aktivitami legitimním důvodem pro omezení práv chráněných 

Úmluvou. V souvislosti se sledováním dat také vyvstává otázka týkající se práva na informace, 

které je také chráněno pod článek 10 Úmluvy. Případ Youth Initiative for Human Rights se 

zabývá otázkou, zda musí být poskytnuta informace o tom, kdo a co je sledováno a pro jaké 

účely.  

                                                
135Moravec. cit. d. s. 20. 
136Freedom of Expression on the Internet: UNESCO [online]. [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 

https://en.unesco.org/themes/freedom-expression-internet 
137 Havránek,J.,Stejskal,J.: Stát a právo v éře postmoderní komunikace, Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 2010. 
138 Media freedom on the Internet: OSCE REPRESENTATIVE ON FREEDOM OF THE MEDIA [online]. [cit. 2020-

04-21]. Dostupné z: https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/106285 
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Podkapitola o internetových zdrojích poukazuje na další specifickou vlastnost online 

prostředí, kterou je časová neomezenost obsahu. Zatímco u tradičních médií bylo jen velmi 

obtížné dohledat starší vydání, online články a příspěvky je možné za pomocí internetových 

vyhledávačů dohledat prakticky neomezeně. V případu Wegrzynowski a Smolczewski proti 

Polsku ESLP k uvedl, že jedna z funkcí médií je vytváření veřejně přístupného archivu online 

zpráv, který mapuje minulé události. 

Velmi kontroverzním tématem je také odpovědnost za uživatelský obsah. Jak bylo řečeno 

výše, jedna z nevýhod online komunikace je navýšení vulgárních výroků ve veřejném prostoru. 

Některé výroky mohou být dokonce v rozporu s právem, a to buď na úrovni soukromoprávní 

v podobě zásahu do osobnostních práv, či na úrovni veřejnoprávní, např. trestný čin podněcování 

k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod dle § 356 zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník (trestní zákoník), hate speech je však věnována samostatná kapitola této 

práce. Vzhledem k tomu, že uživatelský obsah může být vkládán anonymně, nebo může být pro 

ochranu práv neefektivní dohledávat totožnost uživatele, bylo zapotřebí vypořádat se s otázkou, 

zda provozovatelé internetových stránek nesou odpovědnost za obsah vložený uživateli. Na tuto 

otázku odpovídá známý případ Delfi AS proti Estonsku a případy Magyar Tartalomszolgáltátók 

Egyuesulete a Index.hu Zrt proti Maďarsku a Rolf Anders Daniel Pihl proti Švédsku, který věc 

blíže specifikují.  

 

4.2. Sledování dat  

4.2.1.  Youth Initiative for Human Rights proti Srbsku139 

Youth Initiative for Human Rights proti Srbsku je případ týkající se sledování dat osob, 

který nastavil základní hranice v rozhodování podobných případů před ESLP. Stěžovatelé tvrdili, 

že došlo k porušení článku 10 Úmluvy, který zakotvuje kromě svobody projevu, také svobodný 

přístup k informacím. Tato dvě zmíněná práva je nutné vnímat ve vzájemné souvislosti, neboť 

jedno právo by bylo bezpředmětné bez toho druhého. Případ se týká neziskové organizace sídlící 

v Bělehradu se jménem Youth Initiative for Human Rights. Ta se obrátila na srbskou 

„Intelligence Agency“ s dotazem, kolik lidí je elektronicky sledováno každý rok. Youth Initiative 

for Human Rights tento dotaz položila na základě § 9 odst. 5 srbského zákona o svobodě 

informací, lze si představit podobný zákonný režim jako je v České republice zákon č. 106/1999 

Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím. Nicméně srbská agentura odmítla tyto 

                                                
139 Youth Initiative for Human Rights proti Srbsku, rozhodnutí ze dne 25. září 2013, číslo stížnosti 48135/06. 
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informace veřejnosti poskytnout, takže se organizace Youth Initiative for Human Rights obrátila 

na Komisaře pro správu přístupu k informacím, který rozhodl, že srbská agentura porušila zákon 

o svobodě informací a musí neziskové organizaci poskytnout informace o počtu lidí, kteří jsou 

elektronicky sledováni každý rok. Následně srbská agentura podala odvolání k Nejvyššímu 

soudu, který ho zamítl a potvrdil rozhodnutí Komisaře pro správu přístupu k informacím. 

Navzdory pravomocnému rozhodnutí srbská agentura odmítla informace poskytnout, když 

tvrdila, že žádanými informacemi nedisponuje. 

Na to se organizace Youth Initiative for Human Rights obrátila k ESLP se stížností, že 

byl porušen článek 10 Úmluvy, a to konkrétně ochrana svobodného přístupu k informacím. Tím, 

že jim nebyly poskytnuty tyto informace, došlo k znemožnění plnění role hlídacího psa, kterou 

mají plnit média a neziskové organizace jako určitý dohled veřejnosti nad státní správou. ESLP 

ve svém rozhodnutí sice potvrdil, že právo na přístup k informacím lze omezit, ale v tomto 

konkrétním případě ESLP neshledal žádný důvod k takovému omezení. Ve svém rozhodnutí také 

řekl, že nelze brát vážně prohlášení srbské agentury, že nedisponuje informacemi o počtu 

sledovaných osob, neboť nejprve prohlásila, že tyto informace vydat nechce, a až následně, že je 

nemá. Soudci Sayó a Vučinić podali disentní stanovisko, ve kterém sice obecně souhlasili 

s většinovým názorem, tedy že by srbská agentura měla poskytnout informace, ale zdůraznili, že 

je do budoucna velmi důležité rozlišovat mezi médii a jednotlivými osobami v elektronickém 

světě a ESLP by dle nich měla tyto nuance vyjasnit. Dalším bodem jejich stanoviska bylo, že je 

nutné se zamyslet i nad tím, zda to, že přístup k informacím není zakázán, znamená to samé jako 

to, že je právo na informace umožněno všem. Pohled soudců na věc přisvědčuje tomu, že zde 

určitý rozdíl panuje. Posledním bodem jejich stanoviska bylo zdůraznění rozdílu mezi veřejným 

zájmem získání přístupu k informaci a soukromým zájmem140. Osobně se s posledním bodem 

ztotožňuji pouze částečně. Domnívám se, že by nemělo být hlediskem, kdo o informaci žádá, ale 

od koho tu informaci žádá a jestli je informace za stejných podmínek dostupná všem. Pozitivně 

hodnotím vypořádání se ESLP s tím, že srbská agentura poskytovala zjevně nepravdivé 

informace. ESLP se ve svém rozhodnutí vyjádřil poměrně jasně, že bezpečnostní agentury a tzv. 

„intelligence agencies“ musí respektovat základní lidská práva obsažená v Úmluvě141. Orgány 

                                                
140 Youth Initiative for Human Rights v. Serbia: Global Freedom of Expression, Columbia Univerzity [online]. 2013 

[cit. 2020-03-26]. Dostupné z: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/youth-initiative-for-human-

rights-v-serbia/ 
141 VOORHOOF, Dirk. Article 10 of the Convention includes the right of access to data held by an intelligence 

agency: STRASBOURG OBSERVERS [online]. 2013 [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: 

https://strasbourgobservers.com/2013/07/08/article-10-of-the-convention-includes-the-right-of-access-to-data-held-

by-intelligence-agency/ 
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členských států musí zaručit nejenom to, že nebudou porušována jednotlivá práva, ale musí také 

zaujmout dostatečná opatření zajišťující ochranu všech osob spadajících pod jejich jurisdikci.  

  

4.2.2. Big Brother Watch a další proti Spojenému království142 

Tento velmi sledovaný případ si zasloužil svoji pozornost díky mnoha kontroverzním 

otázkám, které v tomto případě vyvstaly v souvislosti s činy Edwarda Snowdena143. ESLP 

případu udělil status „priority“144, který se uděluje případům, které je nutné projednat 

přednostně. Stěžovatelé145 se obrátili na ESLP v reakci na informace Edwarda Snowdena o tom, 

že jsou občané Spojených států amerických a Spojeného království sledováni, nahráváni, jejich 

internetová data jsou ukládána, a to včetně e-mailové komunikace a telefonátů, (Národní 

bezpečnostní agentura Spojených států amerických měla k těmto informacím v podstatě 

neomezený přístup). Ke sledování byl využíván program PRISM, který je používán například 

společností Apple, Facebook, Microsoft a Google. Před ESLP tedy vyvstala otázka, zda je pro 

účely monitoringu různých teroristických skupin či jiných podezřelých z páchání trestných činů 

nutné sledovat statisíce občanů. Je zřejmé, že britská vláda argumentovala tím, že se jedná 

o opatření nezbytná a přiměřená a že tato opatření jsou v souladu s národní legislativou. 

Stěžovatelé naopak tvrdili, že došlo k porušení jejich práv pod článek 8 a 10 Úmluvy146.  

ESLP ve svém rozhodnutí přisvědčil stěžovatelům, když ve svém rozhodnutí uvedl, že 

došlo k porušení článku 8 i článku 10 Úmluvy. Porušení článku 8 Úmluvy je představováno 

plošným monitorováním všech občanů i porušení článku 10 Úmluvy, a to z toho důvodu, že 

plošným sledováním občanů byla narušena důvěrnost mezi novináři a jejich zdroji. Ačkoli se 

může zdát, že když ESLP rozhodl ve prospěch stěžovatelů, řekl tím, že plošné sledování občanů 

je v rozporu s Úmluvou. Opak je nicméně pravdou. V odůvodnění rozhodnutí se ESLP věnoval 

                                                
142 Big Brother Watch a další proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 13. září 2018, číslo stížností 58170/13, 

62322/14 a 24960/15.  
143 Edward Snowden je šestatřicetiletý bývalý zaměstnanec CIA („Central Intelligence Agency“), který pracoval na 

zakázce společnosti Dell pro americkou Národní bezpečnostní agenturu. Známým se stal v okamžiku, kdy do tisku 

vynesl informace o masivním sledování osob, telefonických hovorů a elektronické komunikace americkými 
bezpečnostními složkami. Glenn Greenwald, novinář píšící pro The Guarrdian převzal a zveřejnil všechny 

informace od Snowdena, včetně informací ohledně programu PRISM, v červnu 2013. Zdroj: 

https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2019/sep/13/edward-snowden-interview-whistleblowing-

russia-ai-permanent-record 
144 ESLP: Případ odposlouchávání lidí státem dostal prioritu [online]. [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: 

http://www.ceska-justice.cz/2014/01/eslp-pripad-odposlouchavani-lidi-statem-dostal-piroritu/  
145 Stěžovatelé byli organizace Big Brother Watch, Open Rights Group, PEN a Konstanze Kurt.  
146Big Brother Watch v. The United Kingdom [online]. 2018 [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/big-brother-watch-v-united-kingdom/ 

https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2019/sep/13/edward-snowden-interview-whistleblowing-russia-ai-permanent-record
https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2019/sep/13/edward-snowden-interview-whistleblowing-russia-ai-permanent-record
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pouze okolnostem plošného sledování občanů, nikoli však samotné podstatě147. Masové 

sledování lidí dle rozhodnutí ESLP není v rozporu s Úmluvou, důležitá je možnost kontroly a 

možnost zásahu v případě překročení pravomoci státního orgánu. Osobně nejsem přesvědčena 

o tom, že existuje funkční kombinace masového sledování lidí a efektivní kontroly ze strany 

veřejnosti. Domnívám se, že nikdo nemůže zaručit, že nebude dat zneužíváno, a i když bude 

zaručena možnost zásahu v případě, že dojde k překročení pravomoci, stav věci se už nikdy 

nemůže vrátit do původního stavu, neboť již došlo k úniku informace. Obecně lze však s ESLP 

souhlasit v oblasti metadat, jejich význam a nutnost ochrany byl v rozhodnutí zdůrazněn148. 

S problematikou sledování dat se nejspíše budeme v budoucnu setkávat, nicméně tímto 

rozhodnutím ESLP načrtnul základní rámec debaty, která již nebude o tom, zda je masové 

sledování lidí v souladu s Úmluvou, či nikoli. Budoucí debata bude pouze o tom, za jakých 

okolností či podmínek. 

4.2.3. Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/17149  

 

Také Ústavní soud se musel vyjádřit k otázce plošného sběru dat v nálezu z května 

2019, tedy zhruba rok po rozhodnutí Big Brother Watch a další proti Spojenému království. 

Skupina poslanců se obrátila na Ústavní soud s návrhem na zrušení ustanovení § 97 odst. 3 a 4 

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o 

trestním řízení soudním, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchování, předávání a likvidaci provozních a 

lokalizačních údajů. Tyto zákonná ustanovení představují legislativní provedení plošného 

uchovávání metadat o elektronické komunikaci. Plénum Ústavního soudu však návrh zamítlo.  

Ve svém rozhodnutí Ústavní soud uvedl, že provozní a lokalizační údaje, které jsou 

předmětem tzv. data retention150, tedy data, která říkají, kdo s kým telefonoval, jak dlouho a kde 

se zrovna nacházel, zda byl ve společnosti někoho dalšího, jak se osoba pohybuje na internetu či 

                                                
147A FRAGMENTATION OF EU/ECHR LAW ON MASS SURVEILLANCE: INITIAL THOUGHTS ON THE BIG 

BROTHER WATCH JUDGMENT [online]. 2018 [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: 

https://europeanlawblog.eu/2018/09/20/a-fragmentation-of-eu-echr-law-on-mass-surveillance-initial-thoughts-on-
the-big-brother-watch-judgment/   
148 Big Brother Watch v. The United Kingdom: Open Society Justice Initiative [online]. 2018 [cit. 2020-03-26]. 

Dostupné z: https://www.justiceinitiative.org/litigation/big-brother-watch-v-united-kingdom 
149Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/17 ze dne 14. května 2019, dostupné zde: 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_45_17_vcetne_dis

entu.pdf 
150 VOBOŘIL, Jan. Ústavní soud posvětil plošné sledování elektronické komunikace [online]. 23. května 2019 [cit. 

2020-05-06]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/ustavni-soud-posvetil-plosne-sledovani-elektronicke-

komunikace/ 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_45_17_vcetne_disentu.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_45_17_vcetne_disentu.pdf
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na e-mailové stránce, jsou velmi citlivá a citlivost těchto dat může být za určitých okolností 

větší, než samotný obsah komunikace. Jedním z hlavních argumentů návrhu na zrušení byl 

samotný nesouhlas s principem data retention, který se opírá i o názor SD EU, který se vyjádřil 

v několika rozhodnutí, že tento princip plošného sběru dat bez jakýchkoliv příčinných souvislostí 

k dané osobě je nepřijatelný151. Ústavní soud jim dal částečně za pravdu, když uvedl, že 

uchovávání takovýchto dat představuje významný zásah do soukromí osoby. Nicméně Ústavní 

soud uvedl argumenty, které dle jeho názoru tento zásah ospravedlňují. Jeden z argumentů 

prostupující celým nálezem je, že svět je čím dál více digitalizovaný, a to včetně trestné činnosti, 

a sběr dat může pomoci předcházení zločinnosti152. Ústavní soud podobně jako ESLP 

argumentuje, že rostoucí hrozba teroristických útoků vede k logickému trendu posilování 

pravomocí vyšetřujících orgánů. Ústavní soud v bodě 123 nálezu uvedl: „…běžný jednotlivec 

využívá služeb elektronické komunikace takřka na každém kroku a dobrovolně přijímá, že se o 

něm ukládají kvanta dat, bylo by nemoudré tolerovat stav, v němž by poskytovatelé služeb údaji 

uživatelů disponovali, a státní aparát (v odůvodněných případech) nikoli. Plošné uchovávání 

provozních a lokalizačních údajů představuje snahu státu „neztratit v době informační 

společnosti krok.“ Lze tedy vidět velmi podobnou argumentaci jako u ESLP, osobně se však 

domnívám, že se měl Ústavní soud více zabývat možnostmi účinné kontroly sběru metadat a 

možnou obranou, pokud by tato data byla zneužita. Sama skutečnost, že státní složky tyto data 

potřebují, aby mohly účinně plnit svoji funkci, není uspokojující ve světle možného zneužití.  

 

4.3. Internetové zdroje  

4.3.1. Wegrzynowski a Smolczewski proti Polsku153 

V tomto případu jsou stěžovatelé dva právníci, Wegrzynowski a Smolczewski, kteří se 

obrátili na ESLP s tím, že polské soudy neposkytly dostatečnou ochranu jejich práva na 

soukromí a ochranu dobrého jména.  

Deník Rzeczpospolita publikoval ve své tištěné i online verzi článek, který se týkal 

podezřelých obchodních styků těchto dvou právníků s některými polskými politiky. V článku 

přesněji zaznělo, že právníci Wegrzynowski a Smolczewski dostali zaplaceno z veřejných 

                                                
151 Rozhodnutí SD EU C-293/12 ve věci Digital Rights Ireland Ltd ze dne 8. dubna 2014 a C-594/12 Tele2 Sverige 

AB ze dne 21. prosince 2016. 
152 K nálezu je připojeno i disentní stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové, která s tímto argumentem nesouhlasí, 

neboť tvrdí, že se do digitálního prostředí přesouvá i soukromí jednotlivců, a proto by mělo být chráněno. Zdroj: 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_45_17_vcetne_dis

entu.pdf str. 36 
153 Wegrzynowski a Smolczewski proti Polsku, rozhodnutí ze dne 16. června 2013, číslo stížnosti 33846/07. 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_45_17_vcetne_disentu.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_45_17_vcetne_disentu.pdf
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prostředků velkou sumu za své služby likvidátorů některých státních firem. Na základě tohoto 

zveřejněného článku se dva právníci obrátili na Krajský soud ve Varšavě, který uvedl, že deník 

Rzeczpospolita nepodnikl všechny potřebné kroky k tomu, aby ověřil pravdivost tvrzení 

v dotčeném článku a rozhodl, že deník musí otisknout ve svojí tištěné verzi omluvu a zaplatit 

třicet tisíc PLN na charitu. Zhruba dva roky poté se tito dva právníci znovu obrátili na polské 

soudy a snažili se dosáhnout smazání dotčeného článku také z online prostoru, neboť přišli na to, 

že dotčený článek je poměrně snadno dohledatelný za pomoci internetového vyhledávače 

Google. Tvrdili, že ochrana jejich práva, o které Krajský soud ve Varšavě rozhodl, byla neúčinná 

a žádali sjednat nápravu v podobě smazaní článku a zveřejnění omluvy i na internetové stránce 

deníku. Varšavský soud jejich žalobu zamítl s tvrzením, že smazání článků z internetového 

prostoru nemá žádný praktický význam a jeho smazání by hraničilo s cenzurou. Právníci 

Wegrzynowski a Smolczewski se rozhodli proti rozhodnutí odvolat, spor došel až k polskému 

nejvyššímu soudu, nicméně jejich podání bylo zamítnuto.  

Obrátili se tedy na ESLP s tvrzením, že bylo porušeno jejich právo na soukromí a právo 

na ochranu dobrého jména dle článku 8 Úmluvy. Argumentovali, že existence dotčeného článku 

na internetu porušuje jejich právo na soukromí a národní soudy nezvládly ochránit jejich práva 

způsobem, který by korespondoval s rozhodnutím polského soudu ohledně tištěného článku. 

Poukazovali na to, že když polské soudy shledaly dotčený článek v tištěné podobě porušující 

práva stěžovatelů, ten stejný článek poškozuje jejich práva dokonce více, když je zveřejněn 

v online podobě a je kdykoli k dohledání pomocí internetových vyhledávačů. Polská vláda, která 

vypracovávala stanovisko k této stížnosti, uvedla, že obsah dotčeného článku byl již předmětem 

jednoho soudního sporu, jedná se tedy o překážku rei judicatea (nelze tedy na stejný obsah 

článku podat novou žalobu a znovu věc rozhodnout). Polská vláda těžiště svého argumentu 

ovšem směřovala na ochranu svobody projevu a na nelehkou úlohu médií. Tvrdila, že pokud by 

návrhu stěžovatelů bylo vyhověno, mělo by to negativní následky na práci médií a naznačovalo 

by to předpoklad, že může kdokoli podat návrh na smazání online obsahu bez ohledu na datum 

zveřejnění. V tomto případě byl článek zveřejněn pět let předtím, než byla podána stížnost 

k ESLP a polská vláda argumentovala, že mazání takto starého online obsahu by hraničilo 

s přepisováním historie a omezení svobody projevu by v tomto případě nebylo adekvátní.  

ESLP ve svém rozhodnutí nejprve uvedl, že smyslem článku 8 Úmluvy je ochrana osob 

před zasahováním do jejich soukromého života veřejnými autoritami. Uvedl však také, že v této 

oblasti existuje velký prostor pro uvážení jednotlivých členských států, jaké prostředky a jaký 

způsob zvolí, aby tohoto dosáhly. Ve svém rozhodnutí ESLP také upozornil, že je nutné nastolit 

rovnováhu mezi článkem 8 Úmluvy a článkem 10 Úmluvy a dále uvedl: „Zatímco primární 
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funkce médií v demokratické společnosti je fungovat jako ‚hlídací pes‘, sekundární, neméně 

důležitá funkce, je udržování a vytváření veřejně přístupných archivů obsahujících zprávy, které 

byly v minulosti obsahem reportáží.“154 ESLP se dále zabýval tím, že v prvním soudním řízení 

ohledně tištěného článku z ničeho nevycházel předpoklad, že by měl být smazán i online článek. 

Na závěr ESLP souhlasil s argumentem Krajského soudu ve Varšavě, že není rolí soudů aktivně 

se angažovat v přetváření historie tím, že by rozhodovaly nad tím, jaké články mají být smazány 

z online prostoru a jaké ne. Věc byla uzavřena s tím, že nedošlo k porušení článku 8 Úmluvy155. 

Toto rozhodnutí ukázalo, že u rozhodování o hranici mezi právem na soukromí a 

svobodou projevu hraje velkou roli také časová souslednost. ESLP v odůvodnění nebral v potaz 

to, zda samotný obsah článku mohl zasahovat do práva na soukromý život a ochranu dobrého 

jména. Zabýval se zejména tím, že média musí udržovat archiv zveřejněných zpráv a nebylo by 

správné do něj zasahovat, čímž zdůraznil, že samotný obsah článku vzhledem ke svému stáří již 

není tak podstatný.  

4.3.2. Kablis proti Rusku156 a Elvira Dmitriyevová proti Rusku157 

Stěžovatelé v těchto dvou spolu souvisejících případech byli Grigoriy Kablis, ročník 

1976, žijící ve městě Syktyvkar, a Elvira Dmitriyevová, ročník 1979, žijící ve městě Kazaň, a 

oba jsou ruské národnosti. V září 2015 informoval Kablis úřad města Syktyvkar o plánovaném 

protestnímu shromáždění za účelem diskuze o zatčení oficiálních představitelů ruského 

severozápadního regionu. Úřad města Syktyvkar odmítl udělit povolení takovému shromáždění, 

ve svém rozhodnutí citoval krajské předpisy, které zakazovaly shromáždění ve zvolené části 

města, a navrhoval zvolit jiné místo pro uspořádání shromáždění. Kablis o tomto vývoji 

informoval na svém blogu a zveřejnil tuto informaci na sociální síti VKontakte. Vzhledem 

k zamítnutí své žádosti o povolení shromáždění ve svém veřejném příspěvku vybízel lidi, aby se 

na místě sešli i přesto, že povolení nebylo uděleno. Následkem těchto příspěvků bylo, že byl jeho 

účet na sociální síti VKontakte zablokován na základě rozhodnutí státního zástupce, který měl za 

to, že svolávání ke shromáždění, které nebylo povolené, je protizákonné. Státní zástupce také 

vydal příkaz k blokování přístupu na jeho internetový blog. Ačkoli byl internetový projev 

                                                
154 Wegrzynowski a Smolczewski proti Polsku, rozhodnutí ze dne 16. června 2013, číslo stížnosti 33846/07, 

odstavec 59. 
155 Wegrzynowski and Smolczewski v. Poland: Global Freedom of Expression, Columbia University [online]. [cit. 

2020-01-28]. Dostupné z: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/wegrzynowski-smolczewski-v-

poland/ 
156 Kablis proti Rusku, rozhodnutí ze dne 30. dubna 2019, číslo stížností 48310/16 a 59663/17. 
157 Elvira Dmitriyevová proti Rusku, rozhodnutí ze dne 30. dubna 2019, číslo stížností 60921/17 a 7202/18. 
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Kablise blokován, shromáždění se zúčastnilo okolo 50 osob. Kablis se obrátil na soud 

s tvrzením, že bylo porušeno jeho právo, když byl blokován jeho přístup na sociální síť 

VKontakte a jeho blog. Soud jeho návrh zamítl.  

Dmitriyevová podala žádost k úřadu města Kazaň o povolení setkání, na kterém by byla 

požadována rezignace premiéra Dmitrije Medveděva potom, co vyšel najevo skandál týkající se 

korupce ve státní správě. Městský úřad Kazaň žádost odmítl s ohledem na to, že se na zvoleném 

místě ve stejný čas koná jiná událost. Dmitriyevová zveřejnila na sociální síti VKontakte 

příspěvek, který informoval o zamítnutí její žádosti a o tom, že i přesto se setkání bude konat. 

Proti zamítnutí své žádosti se rozhodla odvolat a soud ji dal za pravdu částečně, když řekl, že 

bylo ze strany městského úřadu Kazaň nezákonné, že ve svém rozhodnutí nenavrhlo jiné místo 

konání setkání. V průběhu plánované akce byla Dmitriyevová zatčena policií a obviněna 

z pořádání nezákonného setkání158.  

Kablis i Dmitriyevová ve svých stížnostech k ESLP tvrdili, že bylo porušeno jejich 

právo dle článku 10 Úmluvy, článku 11 Úmluvy, který zakotvuje svobodu shromažďování, a 

článku 6 Úmluvy, právo na spravedlivý proces. Ačkoli celé odůvodnění těchto případů je 

zajímavé, pro účely této práce se zaměřím pouze na odůvodnění ke článku 10 Úmluvy. 

V případě Kablise a příkazu na zablokování jeho účtu na síti VKontakte ESLP jasně řekl, že se 

jednalo o porušení Úmluvy, a to zejména s ohledem na to, že státní zástupce vydal příkaz, aniž 

by proběhlo jakékoli soudní řízení. Příkaz měl tedy podobu předběžného opatření a předběžná 

opatření mohou být v souladu s Úmluvou pouze ve velmi výjimečných situacích a vyžadují jasné 

právní prostředky, které umožní přezkoumání předběžného opatření soudem. Další, na co ESLP 

upozornil, byla široká diskrece rozhodování o blokování blogu i účtu na sociální síti v rukou 

státního zástupce. Dle ESLP tato široká diskrece znemožňuje efektivní přezkoumání rozhodnutí 

soudem, přezkoumání je navíc možné pouze ve lhůtě 30 dnů po vydání rozhodnutí. Tento postup 

nepředstavuje dostatečnou záruku toho, že práva státního zástupce zasahovat do svobody projevu 

na internetu nebudou zneužita. ESLP dále shledal, že sama internetová sdělení neměla být 

považována za jakkoli nezákonná, neboť se jednalo o pokojnou akci, která nevyzývala k násilí a 

měla čistě formální a klidnou podstatu. ESLP byl toho názoru, že omezení svobody projevu 

Kablise nebylo nezbytné v demokratické společnosti, nebylo v zájmu národní bezpečnosti, 

                                                
158 Ó FATHAIGH, Ronan. Kablis v. Russia: prior restraint of online campaigning for a peaceful, but unauthorised 

demonstration violated Article 10 ECHR: Strasburg Observer [online]. 2019 [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/updates/2019/05/kablis-v-russia-prior-restraint-of-online-

campaigning-for-a-peaceful-but-unauthorised-demonstration-violated-article-10-echr/ 
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územní celistvosti, veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a nepředcházelo nepokojům a 

zločinnosti. ESLP tedy rozhodl, že došlo k porušení článku 10 Úmluvy159.  

V případě Dmitriyevové byla situace odlišná v tom, že těžiště rozhodnutí spočívalo 

v definici pojmu agitace. Podle ruského práva je totiž zakázané provádět agitaci na podporu 

veřejných shromáždění, která nejsou povolena. Není však zakázáno o nich informovat. Ruské 

soudy její příspěvky na síti VKontakte považovaly za nezákonné, nicméně nevysvětlily, kde 

v příspěvcích Dmitriyevové shledávají agitaci. ESLP je toho názoru, že věc, o které 

Dmitriyevová informovala, je jednoznačně věcí veřejnou – skandál týkající se státní korupce – a 

projevy týkající se věcí veřejných si zaslouží vysokou míru ochrany ze strany soudů. ESLP byl 

toho názoru, že zde neexistoval žádný legitimní důvod k omezení svobody projevu 

Dmitriyevové, a tím došlo k porušení článku 10 Úmluvy160.  

Tento případ ukazuje, že v některých státech jdou představitelé státní moci v zasahování 

do svobody projevu daleko. Politické projevy na internetu, které by v jiných státech nebyly 

vůbec problematické, mohou v jiných státech vést k blokování internetového přístupu. Důležitost 

institucí jako je ESLP je v těchto státech ještě výraznější, neboť představují jedinou možnost na 

spravedlnost či zadostiučinění občanů žijících v těchto státech.  

 

4.4. Odpovědnost za uživatelský obsah  

4.4.1. Delfi AS proti Estonsku161  

Z oblasti svobody projevu v internetovém prostředí je případ Delfi AS proti Estonsku 

určitě jeden z nejznámějších. Portál Delfi AS je zpravodajský server, který publikoval denně 

okolo tři sta třiceti článků různého typu, nejčastěji se jednalo o zpravodajství či publicistiku. Pod 

každým z těchto článků měli čtenáři možnost se k jeho obsahu vyjádřit prostřednictvím 

komentářové sekce. Čtenáři zanechávali každý den až deset tisíc komentářů, které bylo možné na 

stránce zanechat anonymně. Anonymita komentářů vedla k tomu, že často byly vulgární, 

vybízely k násilí a projevovaly známky agresivity a urážek. Server měl zabudovaný filtr, který 

vyhodnocoval škodlivost komentáře na základě předem vybraných slov. Komentáře, které 

obsahovaly hledaná slova, byly automaticky smazány. Dalším postupem, který vedl ke smazání 

                                                
159 Kablis v. Russia: prior restraint of online campaigning for a peaceful, but unauthorised demonstration violated 

Article 10 ECHR: Columbia University [online]. 2019 [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/updates/2019/05/kablis-v-russia-prior-restraint-of-online-

campaigning-for-a-peaceful-but-unauthorised-demonstration-violated-article-10-echr/ 
160 Restriction on protests and other interferences with applicants´rights to led to breaches of the Convention: 

European Court of Human Rights. Pressed Release. Štrasburk, 2019, (ECHR 159), s. 5. 
161 Delfi AS proti Estonsku, rozhodnutí Velkého senátu ze dne 16. června 2015, č. s. 64569/09.  
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komentáře, bylo ruční nahlášení komentářů nějakým čtenářem. Jakmile byl komentář nahlášen, 

společnost Delfi AS hodnotila, zda je vhodné komentář smazat, či nikoli. Vzhledem 

k obrovskému množství komentářů byla mezi nahlášením a případným smazáním komentáře 

značná časová prodleva162.  

Článek, jenž je předmětem tohoto případu, byl vydán 24. ledna 2006 a nesl titulek „SLK 

Destroyed Planned Ice Road“. Předmětem článku byla společnost SLK, která dle článku měla 

zničit cestu od estonských ostrovů na pevninu. Pod tímto článkem bylo napsáno sto osmdesát pět 

komentářů, více než dvacet uráželo majitele společnosti SLK a používalo vulgarismy. Šest týdnů 

po zveřejnění tohoto článku se majitel společnosti SLK obrátil na společnost Delfi AS s výzvou 

ke smazání komentáře a k zaplacení třiceti dvou tisíc eur, které představovaly náhradu 

nemajetkové újmy způsobené vulgárními komentáři. Společnost Delfi AS komentář smazala, 

nicméně odmítla společnosti SLK vyplatit požadovanou částku. Argumentovala tím, že 

nahlášení vadného komentáře a následné smazání je běžná praxe mezi všemi internetovými 

deníky a společnost Delfi AS nemůže nést odpovědnost za komentáře, o jejichž existenci do 

okamžiku nahlášení nevěděla. Tento spor vyústil v soudní řízení, na jehož závěru estonské soudy 

přisvědčily společnosti SLK, což vedlo společnost Delfi AS k podání stížnosti k ESLP163.  

Hlavním argumentem společnosti Delfi AS bylo, že došlo k porušení článku 10 

Úmluvy, neboť v případě, že by ESLP shledal rozhodnutí estonských soudů v souladu 

s Úmluvou, vedlo by to přímo k porušení svobody projevu čtenářů internetových deníků (buď by 

jejich komentáře byly mazány za výrazně přísnějších podmínek, nebo pravděpodobnější 

varianta, komentářové sekce by byly zrušeny úplně a tím by byla odňata možnost čtenářů se 

svobodně vyjadřovat k obsahu jednotlivých článků). Velký senát164 ESLP však rozhodl, že 

k porušení článku 10 Úmluvy nedošlo. V odůvodnění je zdůrazněna potřeba uživatelů se bránit 

před zásahy do jejich osobnostních práv a dle názoru ESLP prostředky, které na tuto ochranu 

měla zavedena společnost Delfi AS, nebyly dostačující. ESLP také uvedl, že opatření estonských 

soudů bylo proporcionální a práva stěžovatele nebyla porušena165. Z tohoto rozhodnutí tedy 

vyplynula povinnost společností provozujících internetové deníky nastavit efektivnější opatření 

                                                
162 VOORHOOF, Dirk. Delfi AS v. Estonia: Grand Chamber confirms liability of online news portal for offensive 
comments posted by its readers: Strasburg Observer [online]. 2015 [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: 

https://strasbourgobservers.com/2015/06/18/delfi-as-v-estonia-grand-chamber-confirms-liability-of-online-news-

portal-for-offensive-comments-posted-by-its-readers/ 
163 Delfi vs. Estonia: Global Freedom of Expression, Columbia University [online]. [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/delfi-as-v-estonia/  
164 Stížnost byla nejdříve rozhodnuta klasickým senátem, nicméně vzhledem ke kontroverznosti případu a iniciativy 

společnosti Delfi AS byla postoupena dále Velkému senátu.  
165 KUCZERAWY, Aleksandra a Pieter-Jan OMBELET. Delfi AS vs Estonia: Centre for IT & IP Law [online]. 

2015 [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/delfi-as-vs-estonia/ 
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ochrany osobnosti uživatelů. Vzhledem k tomu, že toto opatření si lze představit jako 

monitorování veškerého uživatelského obsahu a k tomu, že provozovatelé těchto serverů se 

dlouhodobě snaží o co nejmenší regulaci internetového prostředí, vzbudilo rozhodnutí vlnu 

kritiky.  

4.4.2. Rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci J. S. proti OUR MEDIA166 

Na rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci J. S. proto OUR MEDIA je zajímavé, 

že přišlo zhruba o půl roku dříve, než rozhodnutí ESLP ve věci Delfi AS proti Estonsku. 

Skutkové okolnosti i rozhodnutí se zdají být na první pohled podobné, zásadní rozdíl je ovšem 

v nárocích na spravování komentářů, které soudy po společnostech požadovaly. 

Žalobce J. S. tvrdil, že bylo zasáhnuto do jeho osobnostních práv v diskuzi pod článkem 

zveřejněným na serveru Parlamentní listy a žádal o zaplacení zadostiučinění ve výši sto padesáti 

tisíc korun českých. Městský soud v Praze rozhodl, že společnost OUR MEDIA je odpovědná za 

obsah komentářů. Městský soud v Praze však ve svém rozhodnutí nevyžadoval po žalované 

společnosti takové nároky jako ESLP po společnosti Delfi AS. Parlamentní listy neměly žádný 

systém automatického vymazávání komentářů obsahující závadná slova či výroky, ani nebyly 

schopny reagovat na nahlášení závadného komentáře v přiměřené časové lhůtě. V průběhu řízení 

u Městského soudu v Praze dokonce vyšlo najevo, že ačkoliv se společnost OUR MEDIA 

bránila, že komentáře byly vymazány hned po nahlášení, nebyla to pravda a komentáře byly 

odstraněny až po uplynutí několika let. Městský soud v Praze se shoduje v argumentaci s ESLP 

v tom, že internetové deníky poskytující komentářovou sekci pod jednotlivými články jsou do 

značné míry moderátory diskuze probíhající pod článkem a musí si být tedy vědomi, že tyto 

diskuze jsou často vulgární. Na závěr svého rozhodnutí Městský soud v Praze zdůraznil, že 

společnost OUR MEDIA pochybila také s ohledem na neexistenci preventivních opatření. Je 

tedy otázkou, zda by tuzemský soud byl uspokojen opatřeními, která měla na svých stránkách 

společnost Delfi AS, neboť by to splňovalo preventivní opatření a rychlé smazání komentáře. 

Osobně se domnívám, že tím by byl tuzemský soud uspokojen, což může ukazovat poměrně 

přísné podmínky, které byly stanoveny rozhodnutím Delfi AS.  

4.4.3. Rolf Anders Daniel Pihl proti Švédsku167 

                                                
166 J.S. proti OUR MEDIA, rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 12. ledna 2015, sp. zn. 66 C 143/2013. 

(potvrzené Vrchním soudem v Praze dne 13. října 2015, sp. zn. 3 Co 36/2015).   
167 Rolf Anders Daniel Pihl proti Švédsku, rozhodnutí ze dne 9. března 2017, číslo stížnosti 74742/14.  
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Na rozhodnutí Delfi AS dále navazují případy Magyar Tartalomszolgáltátók 

Egyuesulete a Index.hu Zrt proti Maďarsku168 (zkráceně MTE) ze dne 2. února 2016 a 

rozhodnutí Rolf Anders Daniel Pihl proti Švédsku ze dne 9. března 2017. Obě tato rozhodnutí 

představují zmírnění povinnosti monitorovat veškerý uživatelský obsah a z toho plynoucí nesení 

odpovědnosti169. Pihl byl obviněn z členství k nacistické straně na blogu menší neziskové 

organizace. Blog měl u každého článku komentářovou sekci a umožňoval svým čtenářům 

vkládat komentáře. Na svých stránkách však blog deklaroval, že komentáře nebudou před 

zveřejněním kontrolovány a za obsah komentářů jsou čtenáři odpovědni sami. Pod článkem, 

který vypovídal o členství Pihla v nacistické straně, se objevil komentář, který říkal, že je pan 

Pihl závislý na drogách. Pihl se obrátil na blog s tím, že informace zveřejněné v článku i 

v komentáři jsou nepravdivé a měly by být smazány. Společnost provozující tento blog 

následující den smazala článek i komentář a zveřejnila omluvu za zveřejnění nepravdivé 

informace. Pihl však provozovatele blogu zažaloval a požadoval symbolické zadostiučinění za 

porušení jeho osobnostních práv. Švédské soudy jeho návrhu nevyhověly, a tak se Pihl obrátil na 

ESLP. Nicméně ani ESLP neshledal bezprostřední podobnost s případem Delfi AS, zdůraznil, že 

blog je provozován malou neziskovou organizací, která nemá čtenost širší veřejnosti, zdůraznil 

také důležitost vnímání kontextu komentářů. Pokud by byla společnost provozující blog nucena 

předpokládat, že komentáře budou porušovat zákon, musela by zavést značné a nepraktické 

nástroje, které by mohly vést k omezení možnosti publikovat příspěvky online170. Na základě 

tohoto případu lze vidět zmírnění rozhodnutí Delfi AS proti Estonsku, neboť zde okamžité 

odstranění vadného komentáře a omluva za zveřejnění nepravdivé informace vyloučila 

odpovědnost provozovatele blogu za případný zásah do osobnostních práv.  

 

4.5. Analýza dílčích závěrů 

 

Následující analýza dílčích závěrů je rozdělena do dvou tematických bloků. První se 

zabývá sledováním dat a druhý je zaměřen na internetové zdroje a odpovědnost za uživatelský 

obsah. 

                                                
168 Magyar Tartalomszolgáltátók Egyuesulete a Index.hu Zrt proti Maďarsku, rozhodnutí ze dne 2. února 2016, číslo 

stížnosti 22947/13. 
169ONDŘEJOVÁ, Eva. Další korekce rozhodnutí Delfi proti Estonsku – pomluva a komentáře: Právní 

prostor [online]. 2017 [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/dalsi-

korekce-rozhodnuti-delfi-proti-estonsku-pomluva-a-komentare 
170 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS: ROLF ANDERS DANIEL PIHL V. SWEDEN: Human Rights 

Centre, Ghent University and Legal Human Academy [online]. 2017 [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: 

http://merlin.obs.coe.int/article/7876 
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Na případech týkajících se sledování dat lze vidět vyjádření soudů k legálnosti i 

k legitimitě sledování dat, ale také potenciální procesněprávní problém ohledně možnosti 

přezkumu právního předpisu z hlediska konformity s Úmluvou. 

 Otázku legálnosti i legitimity zásahu do soukromí v oblasti sledování dat si pokládal 

jak ESLP, tak Ústavní soud a oba soudy mají za to, že hledisko veřejného zájmu a bezpečnosti 

převýší zásah do soukromí představovaný sběrem citlivých dat. V případech Big Brother Watch 

a další proti Spojenému království a Youth Initiative for Human Rights proti Srbsku se ESLP 

zabýval spíše procesními okolnostmi sledování dat, nežli samotným hmotněprávním základem 

pro sledování dat. Z toho lze vyvodit, že dle ESLP je sledování dat považuje za legitimní 

prostředek pro ochranu zdraví a bezpečnosti. Do značné míry je nutné vnímat tato rozhodnutí 

v kontextu událostí odehrávajících se v Evropě. Série teroristických útoků otřásla pocitem 

bezpečí většiny Evropanů a veřejná moc na toto musela zareagovat. Sledování dat se dostalo do 

právních řádů většiny evropských států, což vyvolalo kritiku ze strany zastánců práva na 

soukromí a svobody internetu. Těžiště obou zmíněných případů leží v řešení procesních otázek 

sledování dat. ESLP se vyjádřil, že sledování dat může probíhat pouze, pokud je občanům 

umožněna reálná soudní kontrola sledování, ochrana před zneužitím a je zaručeno právo na 

informace, které umožňuje společnosti vést debatu o rozsahu a nezbytnosti sledování dat. Z toho 

lze vyvodit, že sledování dat, pokud probíhá daným způsobem, je v souladu s Úmluvou. Proti 

čemuž lze však argumentovat, že z povahy práva na soukromí kontrola nestačí, neboť jakmile je 

soukromí narušeno, nelze se vrátit do původního stavu.  

V kontextu sledování dat je zajímavé také výše zmíněné rozhodnutí Ústavního soudu, 

které však oproti případům vedeným před ESLP neřeší individuální stížnost, ale ústavní 

konformitu předpisů upravující sledování dat. Ústavní soud ve svém rozhodnutí dochází ke 

stejnému závěru jako ESLP. Zdůraznil potřebu předcházet trestné činnosti a chránit veřejnou 

bezpečnost. Rozdíl oproti rozhodnutím ESLP je ten, že zde se Ústavní soud musel vypořádat 

přímo s ústavní konformitou právních předpisů zaštiťujících sledování dat a nemohl ve své 

argumentaci spoléhat na okolnosti individuální stížnosti. Paralelu na tuzemské rozhodnutí lze 

spatřovat v rozhodnutí SD EU Digital Right Ireland Ltd v. Ministry for Communications, Marine 

and Natural Resources171, kde SD EU rozhodoval v řízení o předběžné otázce ohledně platnosti 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání 

údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných 

služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 

                                                
171 Rozhodnutí SD EU  Digital Right Ireland Ltd v. Ministry for Communications, Marine and Natural Resources, ze 

dne 8. dubna 2014 ve spojených případech C – 293/12 a C-594/12.  
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2002/58/E. Předběžné otázky směřovaly na to, zda je směrnice slučitelná s články 7 Listiny 

základních práv EU a 8 Úmluvy a s články 11 Listiny základních práv EU a 10 Úmluvy. SD EU 

uvádí, že dotčená směrnice zavádí povinnost sledovat a uchovávat data po dobu 6 měsíců, což je 

bezesporu zásah do práva na soukromí občanů EU. K omezení práv může dojít pouze na základě 

článku 52 odst. 1 Listiny základních práv EU172. SD EU ve své argumentaci dochází k tomu, že 

ačkoliv je zřetelný legitimní cíl, který směrnice sleduje (ochrana bezpečnosti, předcházení trestné 

činnosti), zásah do soukromí je příliš velký a v testu proporcionality nemůže obstát. SD EU 

klade velký důraz na procesní zajištění ochrany proti zneužití a soudní kontrolu. Dále SD EU 

shledává nedostačujícím chybějící hmotněprávní a procesní podmínky pro přístup příslušných 

vnitrostátních orgánů k údajům a následnému využití. Jakákoliv kontrola by tedy byla možná 

pouze na úrovní EU a ne členských států. Výsledkem řízení tedy bylo zrušení platnosti směrnice, 

neboť SD EU došel k závěru, že není v souladu s právy zaručenými Listinou základních práv 

EU173.  

V této argumentaci můžeme spatřovat podobné myšlenky, jako uvádí ESLP ve svých 

rozhodnutích, tedy velký důraz na možnost kontroly a ochrany proti zneužití (na což u Ústavního 

soudu není kladen takový důraz). Velký rozdíl je ovšem v tom, že ESLP rozhodoval o 

individuální stížnosti. Závěrem každého rozhodnutí je, zda došlo k porušení Úmluvy či nikoliv. 

Rozdíl oproti Ústavnímu soudu či SD EU je tedy ten, že ESLP nemůže a priori rozhodovat o 

konformitě určitého zákona s Úmluvou. ESLP může dle Úmluvy v případech systémových 

legislativních nedostatků ESLP ve svém rozhodnutí nařídit dotčenému státu provést legislativní 

změny, a dokonce ve výjimečných případech může pro tuto změnu stanovit lhůtu. Přesto však 

každá stížnost musí směřovat na konkrétní porušení práv garantovaných Úmluvou. Nelze se na 

ESLP obrátit pouze s žádostí o přezkum určitého právního aktu, což může efektivní ochranu práv 

činit komplikovanější než u jiných soudů.  

Případy týkající se internetových zdrojů a odpovědnosti za uživatelský obsah 

porovnávají zásahy do osobnostních práv a svobodu projevu. V těchto případech se ukazuje býti 

velmi důležitým hlediskem čas. U odpovědnosti za uživatelský obsah soudy zkoumají, jak rychlý 

byl zásah provozovatele serveru a jak rychle došlo ke smazání případného škodlivého 

komentáře. Otázka tedy většinou není, zda byl určitý komentář způsobilý zasáhnout do 

osobnostních práv, ale to, jakým způsobem reagovala společnost provozující stránku, na kterou 

                                                
172 Článek 52 odst. 1 Listiny základních práv EU říká: „Každé omezení výkonu práv a svobod zakotvených v Listině 

musí být stanoveno zákonem, respektovat jejich podstatu a při dodržení zásady proporcionality mohou být omezení 

těchto práv a svobod zavedena pouze tehdy, jsou-li nezbytná a odpovídají-li skutečně cílům obecného zájmu, které 

uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod druhého.“ 
173 Všechny právní akty EU musí být v souladu s Listinou základních práv EU. 
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byl komentář umístěn. V případu Wegrzynowski a Smolczewski proti Polsku ESLP došel 

k závěru, že uplynul-li od událostí obsažených v článku zasahujícím do osobnostních práv 

dostatek času, neměl by být smazán, neboť za prvé z důvodu časové prodlevy již do 

osobnostních práv nezasahuje a za druhé zpětné mazání článků by představovalo upravování 

historie. Naproti tomu v případu Kablis proti Rusku byla ruským orgánům ze strany ESLP 

vyčtena zejména příliš rychlá reakce v podobě předběžného opatření, a tedy omezení svobody 

projevu pouze na základě urychleného a povrchního prozkoumání skutkového stavu. Lze tedy 

vidět, že v online oblasti je naprosto zásadním hlediskem čas a rychlost reakce. 

Charakteristickou vlastností online prostředí je neobyčejná rychlost přenosu informací. Z toho 

důvodu je natolik zásadní, jestliže reakce na škodlivý komentář přijde pozdě, neboť komentář 

stihne způsobit citelnou škodu a ze stejného důvodu nelze omezovat svobodu projevu pouze na 

základě předběžného opatření, neboť rychlost vývoje situace a debaty je na internetu taková, že 

pokud je někdo omezen na svém právu vyjádřit se či sdělovat určité informace (například o 

konání shromáždění, jak tomu bylo ve výše zmíněném případě Kablis proti Rusku) byť i na pár 

dnů, může to znamenat, že svoji možnost vyjádřit se nedostane vůbec, neboť daná debata už není 

aktuální, a to i v případě, že by se v navazujícím soudním řízení prokázalo, že byl omezen na 

svobodě projevu chybně. 
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5. Svoboda projevu a náboženské projevy 

5.1. K úpravě náboženských projevů obecně 

Tato kapitola se zabývá svobodou projevu a svobodou náboženských projevů. Tato 

práva mohou v souvislosti s veřejným projevem víry a s právem na negativní výroky na adresu 

náboženských symbolů vzájemně vstupovat do konfliktu, anebo se vzájemně podporovat. Na 

jednotlivých soudních rozhodnutích budou popsány různé podoby koexistence těchto dvou práv. 

Obě práva jsou omezitelná, nicméně pouze za splnění podmínek, které stanovuje Úmluva. ESLP 

u každého případu zkoumá naplnění těchto podmínek. Svoboda myšlení, svědomí a 

náboženského vyznání je upravena v článku 9 Úmluvy, který říká:  

„Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání 

1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto právo zahrnuje 

svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své 

náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, 

bohoslužbou, vyučováním, prováděním náboženských úkonů a zachováváním obřadů. 

2. Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může podléhat jen omezením, která 

jsou stanovena zákony a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné 

bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod 

jiných.“ 

U druhého odstavce článku 9, který popisuje podmínky pro oprávněné omezení 

svobody, můžeme vidět značnou podobnost s druhým odstavcem článku 10 Úmluvy. Článek 9 

Úmluvy je omezitelný pouze pokud jde o forum externum, tedy vnější projevy náboženské 

svobody, forum internum, vnitřní projevy, není omezitelné za žádných okolností174. Pro omezení 

musí platit, že je stanoveno zákonem a jedná se o nezbytné opatření v demokratické společnosti 

sledující legitimní záměr jako je veřejná bezpečnost, ochrana veřejného pořádku aj. Právě 

„nezbytnost v demokratické společnosti“ je kritériem, kterému se ESLP u tohoto typu případů 

nejčastěji zabývá. Omezení jsou zpravidla zakotvena zákonem v právním řádu dotčené země a 

sledují legitimní cíl, nejčastěji ochranu veřejného pořádku. Zásadním kritériem se tedy stala 

                                                
174 Olomoucké debaty mladých právníků ...: sborník příspěvků z konference ... pořádané ve dnech ... Právnickou 

fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého, Právnická fakulta, 2007. ISBN 978-80-

87212-29-5.str. 263. 
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nezbytnost v demokratické společnosti175. V této oblasti je ESLP často kritizován, neboť se řada 

odborníků domnívá, že používá test proporcionality příliš technicky176. Osobně se s tímto 

názorem do určité míry ztotožňuji, technické aplikování testu proporcionality vede k okleštění 

podstaty práva pouze na technické parametry omezení. Domnívám se, že nelze nebrat v úvahu 

kulturní rozdíly, a to zejména u hlediska „nezbytnosti v demokratické společnosti“, pouze ovšem 

do té míry, dokud omezení nezasahuje do samé podstaty práva, jako tomu bylo v případu 

Tagiyev a Huseynov proti Ázerbájdžánu177. Vymezení podstaty každého práva by však mělo být 

předmětem odborné diskuze a detailnějších odůvodnění ESLP. 

Střet článku 9 Úmluvy a článku 10 Úmluvy může mít různé podoby. Může vypadat 

jako zákaz státních autorit pouštět v rádiu placenou reklamu na určitou církev (Murphy proti 

Irsku178) nebo zamítnutí licence rádiu, které má čistě křesťanskou tematiku (Glas Nadezhda 

EOOD a Anatoliy Elenkov proti Bulharsku179). Dle článku 9 Úmluvy má stát pozitivní povinnost 

aktivně vytvářet prostředí, které umožní svobodné vyznávání víry180. Článek 9 a 10 Úmluvy však 

nemusí stát pouze proti sobě, mohou sloužit ke vzájemné podpoře181. Stěžovatelé často 

argumentují porušením svých práv na svobodné náboženské vyznání dle článku 9 Úmluvy, což 

může být bráno také jako omezení svobody projevu dle článku 10 (Balsyté-Lideikiené proti 

Litvě182). 

Tato kapitola obsahuje popis pěti případů, které byly vybrány proto, že ukazují vývoj 

ESLP judikatury od případu z roku 2005 až po případ, jehož finální rozhodnutí padlo v březnu 

2020. Pro účely srovnání tuzemské judikatury s judikaturou ESLP je kapitola také doplněna 

rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR. Tyto případy se týkají veřejných náboženských projevů a 

vydávání knih o náboženství.  

 

5.2. Veřejné náboženské projevy 

                                                
175 MURDOCH, Jim. Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European 

Convention on Human Rights: Council of Europe, Human Rights [online]. 2012 [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/Murdoch2012_EN.pdf 
176 Například Marko Milanovic, editor Evropského věstníku mezinárodního práva.  
177Tagiyev a Huseynov proti Ázerbájdžánu, rozhodnutí ze dne 5. prosince 2019, číslo stížnosti 13274/08 (finální 

rozhodnutí 5. března 2020). 
178 Murphy proti Irsku, rozhodnutí ze dne 10. července 2003, číslo stížnosti 44179/98.  
179 Glas Nadezhda EOOD a Anatoliy Elenkov proti Bulharsku, rozhodnutí ze dne 11. října 2007, číslo stížnosti 

14134/02.  
180Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights: Freedom of thought, conscience and 

religion [online]. 2019 [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ENG.pdf 
181 Overview of the Court’s case-law on freedom of religion: RESEARCH DIVISION DIVISION DE LA 

RECHERCHE [online]. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_religion_ENG.pdf 
182 Balsyté-Lideikiené proti Litvě, rozhodnutí ze dne 24. listopadu 2005, číslo stížnosti 72596/01.  
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5.2.1. E. S. proti Rakousku183  

Případ E. S. proti Rakousku představuje poměrně kritizovaný případ z oblasti svobody 

projevu v kontextu náboženství. E. S., žena bydlící ve Vídni, na začátku roku 2008 vedla několik 

seminářů s názvem „Grundlagen des Islams“ v překladu „Základy Islámu“ v prostorách 

vlastněných rakouskou pravicovou stranou (Vzdělávací institut Svobodné strany). Semináře byly 

propagovány na stránkách institutu a na informačních listech, které byly distribuovány s cílem 

přilákat mladé voliče.  

Novinář pracující pro rakouský týdeník se dvou těchto seminářů zúčastnil a na základě 

obsahu seminářů podal na E. S. trestní oznámení. Hlavním předmětem trestního oznámení byly 

výroky spojující islám s pedofilií, E. S. konkrétně řekla že: „Mohamed je válečník, měl hodně 

žen a rád to dělal s dětmi. Muslimové vidí Mohameda jako ideálního může, ideálního člověka a 

ideálního muslima. Muslimové prostě nejsou kompatibilní s demokracií a s našimi 

hodnotami.184“ Na základě těchto výroků byla E. S. obžalována ze spáchání trestného činu 

podněcování nenávisti podle § 283 rakouského trestního zákoníku. Vídeňský soud naznal, že 

nedošlo ke spáchání trestného činu podněcování nenávisti, ale došlo ke spáchání trestného činu 

spočívající ve veřejném znevážení předmětu úcty způsobem, který může oprávněně vzbudit 

rozhořčení dle § 188 rakouského trestního zákoníku. Soud řekl, že ačkoli bylo v pořádku 

vyjadřovat názory ohledně přípustnosti dětí vstoupit do manželství, nebylo v pořádku veřejně 

prohlašovat, že Mohamed, jako náboženský symbol, který není hoden úcty, byl pedofilní a jeho 

zájem o děti se soustředil pouze na jejich těla185. E. S. se odvolala a případ následně došel až 

k Nejvyššímu soudu. Obě vyšší instance potvrdily rozhodnutí té první. E. S. se tedy obrátila se 

stížností na ESLP a tvrdila, že byla porušena její svoboda projevu dle článku 10 Úmluvy. Hlavní 

otázkou před ESLP bylo, zda rakouské soudy dostatečně vybalancovaly jednotlivá práva a zda 

omezení svobody projevu E. S. bylo nezbytné v demokratické společnosti. Jedním z hlavních 

argumentů E. S. bylo, že její výroky byly založeny na faktech a nemělo by se k nim přistupovat 

v mezích trestního činu dle § 188 rakouského zákoníku, protože se nejedná o její názor, který by 

mohl být znevažující. Její výrok, že Mohamed měl pohlavní styk s devítiletou holčičkou, se 

zakládal na historickém faktu a jako takový by měl být chráněn pod článkem 10 Úmluvy. E. S. 

dále argumentovala, že náboženské skupiny by měly být vnímány jako veřejné instituce a jako 

                                                
183 E. S. proti Rakousku, rozhodnutí ze dne 25. října 2018, číslo stížnosti 38450/12.  
184E. S. v Austria [Global Freedom of Expression, Columbia University]. 2018 [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/e-s-v-austria/  
185E. S. v. Austria: Freedom of Expression versus Religious Feelings, the Sequel [Strasburg Observer]. 2018 [cit. 

2020-04-03]. Dostupné z: https://strasbourgobservers.com/2018/11/07/e-s-v-austria-freedom-of-expression-versus-

religious-feelings-the-sequel/ 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/e-s-v-austria/
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takové musejí být schopny tolerovat kritiku i přesto, že bude ostřejší. Naproti tomu rakouská 

vláda argumentovala, že § 188 nekriminalizuje kritické nebo ofenzivní výroky ohledně 

náboženství per se, ale spíše způsob a okolnosti, za kterých takové výroky jsou vyřčeny, a 

zdůraznila, že hlavním smyslem tohoto ustanovení je zachovat „náboženský mír“. Rakouská 

vláda dále argumentovala, že výroky E. S. nebyly slučitelné s hodnotami tolerance, klidu ve 

společnosti a nediskriminace. Evropské centrum pro právo a spravedlnost, které se také 

vyjadřovalo k případu, uvedlo, že ustanovení § 188 rakouského trestního zákoníků způsobuje ve 

společnosti tzv. „chilling effect186“ a omezuje veřejnou debatu o náboženství187.  

ESLP ve svém rozhodnutí zkoumal, zda byly naplněny všechny podmínky pro omezení 

svobody projevu článku 10 odst. 2 Úmluvy. Došel k závěru, že omezení bylo na základě zákona, 

sledovalo legitimní záměr a bylo nezbytné v demokratické společnosti. Hlavní těžiště 

odůvodnění spočívalo v tom, že jednotlivé státy mají ve své vlastní působnosti omezení svobody 

projevu a zároveň mají dle článku 9 Úmluvy povinnost zachovat klidnou koexistenci více 

náboženství v jedné společnosti. Ohledně § 188 rakouského trestního zákoníku přisvědčil 

argumentu rakouské vlády, když uvedl, že ustanovení nekriminalizuje všechny kritické projevy 

na stranu náboženství, a tedy nedochází k neoprávněnému omezení svobody projevu. ESLP 

rozhodl, že k porušení článku 10 Úmluvy nedošlo.  

Pro kontext tohoto rozhodnutí je nutné zmínit rozhodnutí Otto-Preminger-Institut proti 

Rakousku188, což je sice starší rozhodnutí, ale také se týkalo §188 rakouského trestního 

zákoníku. Rakouské soudy zakázaly film Das Liebeskonzil, neboť urážel římsko-katolickou 

církev. ESLP i v tomto případu použil pouze test proporcionality a došel k závěru, že nebyla 

porušena svoboda projevu. Právě pouhé použití testu proporcionality je to, co je u obou 

zmíněných případů natolik kritizováno. Marko Milanovic, editor Evropského věstníku 

mezinárodního práva189, uvedl, že případ E. S. proti Rakousku je ukázkou nebezpečí čistě 

analytického použití testu proporcionality, který je aplikován bez doktrinálního hlediska190. 

Osobně nemůžu než souhlasit s tímto názorem. Domnívám se, že zde byl užit test 

proporcionality příliš technicky, a současně si nemyslím, že by v dnešní společnosti mělo být 

                                                
186 The chilling effect označuje upadnutí výskytu určité činnosti. Často se to používá v kontextu dopadu určitého 

legislativního či jiného autoritativního nařízení či zákazu.  
187PUPPINCK, Grégor. FREEDOM IN RELIGIOUS MATTERS [European Centre for Law and Justice]. 2018 [cit. 

2020-04-03]. Dostupné z: https://eclj.org/free-speech/echr/tribune-pour-la-defense-de-la-liberte-dexpression-en-

matiere-religieuse  
188 Otto –Preminger-Institut proti Rakousku, rozhodnutí ze dne 20. září 1994, číslo stížnosti 13470/87.  
189 Dostupné zde: https://www.ejiltalk.org/ 
190 MILANOVIC, Marko. Legitimizing Blasphemy Laws Through the Backdoor: The European Court’s Judgment in 

E.S. v. Austria [European Journal of Internation Law]. 2018 [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: 

https://www.ejiltalk.org/legitimizing-blasphemy-laws-through-the-backdoor-the-european-courts-judgment-in-e-s-v-

austria/ 

https://eclj.org/free-speech/echr/tribune-pour-la-defense-de-la-liberte-dexpression-en-matiere-religieuse
https://eclj.org/free-speech/echr/tribune-pour-la-defense-de-la-liberte-dexpression-en-matiere-religieuse
https://www.ejiltalk.org/
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místo na zakotvení trestného činu „náboženské urážky“, neboť dle mého jsou trestné činy, 

jejichž skutková podstata spočívá v podněcování nenávisti pro tyto účely dostačující.  

5.2.2. Tagiyev a Huseynov proti Ázerbájdžánu191  

Tagiyev a Huseynov proti Ázerbájdžánu je případ, který se dostal před ESLP těsně po 

rozhodnutí E. S. proti Rakousku a týká se velmi podobné záležitosti. V tomto případě se však 

ESLP odklonil od názoru, který zastával v silně kritizovaném případu E. S. proti Rakousku. 

Tento případ je velmi aktuální, finální rozhodnutí padlo 5. března 2020, a doprovázela ho celá 

řada zvláštních okolností.  

V listopadu roku 2006 napsal pan Tagiyev (Rafig Nazir) článek s titulkem „Evropa a 

my“, který byl publikován v novinách Sanat Gazeti, kde Huseynov (Samir Sadagat) pracoval 

jako šéfredaktor. Článek byl součástí novinového seriálu s názvem „Východ-Západ studie“, 

který pojednával o roli náboženství ve společnosti a vlivu Íránu v Ázerbájdžánu. Předmětný 

článek obsahoval komentáře ohledně islámu včetně následujících vět: „morálka v islámu je jako 

žonglérské představení, jeho humanismus není přesvědčivý“, „ve srovnání s Ježíšem Kristem byl 

válečný otec prorok Mohamed prostě děsivé stvoření“, „v případě nejpříznivějšího scénáře by 

islám v Evropě postupoval pouze malými demografickými kroky. Možná by dokonce byly státy, 

kde by byl islám reprezentován pouze několika málo individui nebo teroristy žijícími v utajení,“ a 

„východní filozof vystupuje jako klaun.“ Článek také kritizoval vliv Íránu a Turecka 

v Ázerbájdžánu a upozorňoval na to, že islámský nacionalismus nevede k prosperitě. Tato 

prohlášení vedla k veřejným protestům proti Tagiyeovi a ke kritice ázerbájdžánských a íránských 

náboženských skupin. Situace byla natolik vyhrocená, že íránský náboženský vůdce vystavil 

fatvu192 volající po Tagiyeově smrti193.  

Tagiyev a Huseynov byli trestně stíháni a obviněni ze spáchání trestného činu 

podněcování k náboženské nenávisti, za tento trestný čin je dle ázerbájdžánského trestního 

zákoníku možno uložit odnětí svobody až na čtyři roky. Obsah článku zkoumala Státní komise 

pro práci s náboženskými skupinami a došla k závěru, že článek účelně šíří nenávist a 

propagandu proti islámu a že vše nasvědčuje spáchání trestného činu. Následně na to Okresní 

soud Nasimi vydal rozhodnutí o vzetí Tagiyeva a Huseynova do vazby před proběhnutím 

                                                
191 Tagiyev a Huseynov proti Ázerbájdžánu, rozhodnutí ze dne 5. prosince 2019, číslo stížnosti 13274/08 (finální 

rozhodnutí 5. března 2020).  
192 Fatva je nezávazné vyložení názoru na určitou věc z pohledu islámu, fatvu pravidelně vydávají islámští vůdci. 
193 Ó FATHAIGH, Ronan. Journalist and editor’s conviction for incitement to religious hatred violated Article 10. 

2019 [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: https://strasbourgobservers.com/2019/12/19/journalist-and-editors-conviction-

for-incitement-to-religious-hatred-violated-article-10/#more-4482 
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samotného trestního řízení. Tagiyev i Huseynov zůstali omezeni na svobodě, když soud vydal 

rozhodnutí, že oba spáchali trestný čin podněcování náboženské nenávisti, soud ve svém 

odůvodnění plně odkazoval na závěry Státní komise pro práci s náboženskými skupinami a své 

rozhodnutí již nijak dále neodůvodnil. Tagiyev byl odsouzen ke třem rokům odnětí svobody a 

Huseynov ke čtyřem rokům odnětí svobody. Oba proti tomuto rozhodnutí podali odvolání 

s odůvodněním, že došlo k porušení článku 10 Úmluvy, nicméně vrchní i nejvyšší soud jejich 

podání zamítl. Po třinácti měsících ve vězení byli oba propuštěni na základě prezidentského 

dekretu. Jakmile byli puštěni na svobodu, podali společnou stížnost k ESLP na porušení článku 

10 Úmluvy194.  

Ve svém rozhodnutí ESLP uvedl, že omezení svobody projevu bylo „na základě 

zákona“, neboť ustanovení trestního zákoníku byla veřejně přístupná a předpokládatelná. Hlavní 

otázkou tedy pro ESLP bylo, jestli omezení svobody projevu bylo nezbytné v demokratické 

společnosti. V rozhodnutí odkazoval na případ Sunday Times proti Spojenému království195, 

který vymezil, že k ochraně svobody projevu není nutné, aby projev národní autority shledávaly 

„rozumným, opatrným nebo v dobré víře“. Národní soudy musí být schopny patřičně odůvodnit 

proporcionalitu omezení svobody slova. ESLP uvedl, že ačkoli Tagieův článek obsahuje výše 

zmíněné výroky, hlavním tématem článku je porovnávání východních a západních hodnot a 

vyjadřuje názor autora ohledně role náboženství s ohledem na tyto hodnoty. Takový článek 

nemůže být vnímán pouze v kontextu náboženství, ale také v kontextu debaty na základě 

veřejného zájmu. ESLP zdůraznil, že je pouze malý prostor pro omezení projevu týkající se 

politických záležitostí, a to právě s ohledem na veřejný zájem196. ESLP silně kritizoval 

odůvodnění ázerbájdžánského soudu, který se ve svém odůvodnění nevypořádal prakticky 

s žádným aspektem případu, pouze odkázal na závěry státní instituce. V žádném případě se nedá 

mluvit o tom, že by soud provedl analýzu rovnováhy mezi právy chráněnými článkem 9 a 10 

Úmluvy. V poslední části odůvodnění rozhodnutí se ESLP věnoval uloženým sankcím. Došel 

k závěru, že tříleté a čtyřleté vězení jsou příliš přísné tresty a jejich aplikování by vedlo 

k ochladnutí svobodného projevu v Ázerbájdžánu. Na závěr ESLP uvedl, že trestní odsouzení 

Tagiyeva a Huseynova nebylo proporční a nezbytné v demokratické společnosti, a tedy došlo 

k porušení článku 10 Úmluvy a jejich svoboda projevu byla omezena způsobem, který není 

v souladu s Úmluvou. Lze tedy shrnout hlavní kritéria, která zkoumal soud: zda bylo omezení na 

základě zákona, zda bylo nezbytné v demokratické společnosti, zda bylo proporcionální ve 

                                                
194 PUPPINCK, Grégor. ECHR UPHOLDS CRITICISM OF ISLAM: European Centre for Law and Justice [online]. 

2019 [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: https://www.justiceinitiative.org/litigation/huseynov-v-azerbaijan 
195 Sunday Times proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 26. dubna 1979, číslo stížnosti 6538/74.  
196 Baka proti Maďarsku, rozhodnutí ze dne 26. června 2016, číslo stížností 20211/12.  
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vztahu k uloženým sankcím a veřejný zájem na svobodném projevu ohledně politické situace. 

S ohledem na článek 9 Úmluvy, ESLP zdůraznil pozitivní povinnost státu zajistit bezpečnou 

koexistenci náboženských a ne-náboženských skupin.  

Tento případ má jednu smutnou zvláštnost. Pan Tagiyev byl v době, kdy ještě probíhalo 

řízení před ESLP, napaden neznámým útočníkem a pobodán. Na následky zranění zemřel po 4 

dnech v nemocnici. V případu místo něho pokračovala jeho manželka, která sama za sebe podala 

k ESLP stížnost, neboť tvrdí, že jejímu muži nebylo zajištěno jeho právo na život197. Případ 

Tagiyev a Husaynov proti Ázerbájdžánu je poznamenán velkou lidskou tragédií, ukazující na 

zásadní rozdíly v dodržování Úmluvy v různých státech Rady Evropy198. Což je absolutně 

neslučitelné s hodnotami, které jsou zakotveny v Úmluvě.  

5.2.3. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 348/2019199 

V kontextu veřejných náboženských projevů stojí za zmínku rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ohledně sporu o zákaz nošení hidžábu na střední zdravotnické škole. Rozhodnutí je 

z konce roku 2019 a Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí velmi opírá o článek 9 Úmluvy.  

Somálské muslimce Ahmednuur Ayan Jamaal bylo školou v Praze 10 zakázáno nosit 

pokrývku hlavy. Ta se soudně domáhala satisfakce za tento zákaz, nicméně Obvodní soud pro 

Prahu 10 ani Městský soud v Praze jejímu návrhu nevyhověly. Spor se tedy dostal před Nejvyšší 

soud, který rozhodnutí nižších soudů zrušil a vrátil věc Obvodnímu soudu pro Prahu 10 

k dalšímu řízení. Obvodní soud žalobu zamítl z formálních důvodů. Městský soud v Praze 

postavil svoji argumentaci na tom, že by škola měla být neutrálním prostředím, zároveň 

neshledal v tuzemském právním řádu povinnost tolerance náboženských symbolů a naopak došel 

k závěru, že užívání náboženských symbolů přichází do rozporu s právem být bez vyznání a 

nebýt vystavován působení náboženských symbolů, zvláště pak u náboženských projevů, které 

mají také politickou povahu (islám)200. S touto argumentací se však Nejvyšší soud neztotožnil. 

                                                
197 Continued Impunity for Murder of Azerbaijani journalist Rafiq Tagi: Platform to promote the protection of 

journalism and safety of journalists [Council of Europe]. 2017 [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/media-freedom/detail-
alert?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-

4&p_p_col_count=1&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_alertId=30337836 
198 Vraždy novinářů bohužel nejsou zcela výjimečná věc ve státech Rady Evropy. Zdroj: 22 cases of impunity for 

murders of journalists: Council of Europe [online]. 2017 [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/end-impunity-for-crimes-against-journalists 
199 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2019, sp. zn. 25 Cdo 348/2019.  
200 TOMÍČEK, Petr. Nejvyšší soud vyhověl dovolání žalobkyně a vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu 

řízení spor o zákaz nošení hidžábu na střední zdravotnické škole [online]. [cit. 2020-05-07]. Dostupné z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Nejvyssi_so



60 

 

 V odůvodnění Nejvyšší soud uvedl, že dle článku 9 Úmluvy má každá osoba právo 

projevovat své náboženské vyznání či přesvědčení. Zdůraznil, že omezení tohoto práva by 

muselo být na základě zákona, sledovat legitimní cíl a být nezbytné v demokratické společnosti. 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že zákaz nošení hidžábu, byť na střední zdravotnické škole, 

nenaplňuje skutečnosti nutné k omezení tohoto práva. Neexistuje totiž v českém právním řádu 

zákon, který by explicitně zakazoval náboženské projevy na školách. Dále Nejvyšší soud uvedl, 

že zákaz nošení hidžábu nelze odůvodnit ani legitimním cílem na ochraně veřejné bezpečnosti, 

samo nošení hidžábu totiž nezvyšuje bezpečnostní rizika.  

Osobně souhlasím s Nejvyšším soudem, že zásah do práva na náboženskou svobodu 

musí být opodstatněný. Bude tedy zajímavé sledovat, zda se před české soudy dostane tato 

otázka v jiné situaci, kde třeba bude legitimní důvod.  

5.2.4. Eweida proti Spojenému království201 a Layla Sahin proti Turecku202 

ESLP řešil podobné otázky jako Nejvyšší soud ČR v případech Eweida proti Spojenému 

království a Layla Sahin proti Turecku.  

Eweida byla zaměstnankyně letecké společnosti British Airways a na své uniformě 

letušky si přála nosit řetízek se zlatým křížem. Letecká společnost jí to zakázala, což vedlo 

k tomu, že se Eweida soudně bránila. Věc došla před ESLP, který došel ke stejnému závěru jako 

Nejvyšší soud ČR, tedy že neexistuje legitimní důvod pro takové omezení. 

V rozhodnutí Layla Sahin proti Turecku byly skutkové okolnosti velmi podobné těm ve 

výše uvedeném případu u Nejvyššího soudu ČR. Studentce medicíny byl zakázán nosit hidžáb, a 

protože si ho sundat nechtěla, byl jí zakázán vstup na přednášky a na zkoušky, čímž jí bylo 

znemožněno pokračovat ve studiu. ESLP však neshledal porušení Úmluvy, neboť turecký právní 

řád vysloveně zakazoval nošení šátků na hlavě na půdě lékařských fakult, a to z hygienických 

důvodů. V případu Layla Sahin byl jasný právní základ omezení a lze vidět, že toto právo omezit 

lze, jen je nutné splnit podmínky dané Úmluvou.  

 

 

5.3. Knihy o náboženství 

                                                                                                                                                       
ud_vyhovel_dovolani_zalobkyne_a_vraci_Obvodnimu_soudu_pro_Prahu_10_k_dalsimu_rizeni_spor_o_zakaz_nos

eni_hidzabu_na_stredni_zdravotnicke_skole~ 
201 Eweida a další proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 15. ledna 2013, číslo stížností 48420/10, 59842/10, 

51671/10 a 36516/10. 
202 Leyla Sahin proti Turecku, rozhodnutí ze dne 10. listopadu 2005, číslo stížnosti 44774/98. 
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5.3.1. I. A. proti Turecku203 

Případ I. A. proti Turecku je oproti případům uvedeným výše poměrně starší (rok 2005), 

nicméně do značné míry ukazuje, že novější rozhodnutí jsou víceméně konzistentní 

s rozhodnutím I. A. proti Turecku a technickým přístupem, který ESLP zaujímá k testu 

proporcionality u omezení svobody projevu z náboženských důvodů.  

I. A. je majitel a zároveň ředitel vydavatelství Berfin, které publikovalo novelu 

napsanou Abdullahem Rizou Erguvenem s názvem Yasak Tumceler (Zakázané fráze). Byl 

obviněn ze spáchání trestného činu rouhání podle § 175 tureckého trestního zákoníku, jehož 

skutková podstata spočívá ve vyjadřování názorů proti bohu, náboženství, prorokovi a svaté 

knize. I. A. před soudem argumentoval, že kniha nebyla rouhačská ani urážlivá, nicméně turecký 

soud dospěl k závěru, že trestný čin rouhání naplněn byl, a uložil mu peněžitý trest. I. A. se 

odvolal, nicméně vyšší instance potvrdily rozhodnutí instance první. I. A. se tedy obrátil na 

ESLP se stížností, že byla porušena jeho svoboda projevu dle článku 10 Úmluvy. V řízení před 

ESLP obě strany souhlasily, že omezení svobody projevu bylo na základě zákona a sledovalo 

legitimní cíl, kterým je předcházení nepokojů a ochrana morálních a dalších práv ostatních osob. 

Z tohoto důvodu byla jediná otázka v řešení, zda omezení bylo nezbytné v demokratické 

společnosti. ESLP byl toho názoru, že v kontextu náboženského vyznání může být legitimní 

uzákonit povinnost vyhýbat se výrokům, které jsou bezdůvodně urážlivé či vulgární vůči 

náboženství a náboženským symbolům, a ve své podstatě může být nezbytné potrestat 

nepřiměřené útoky na objekty náboženské úcty. ESLP se zabýval obsahem novely, přestože I. A. 

tvrdil, že se nejedná o nic urážlivého, ESLP ve svém rozhodnutí uvedl, že novela obsahuje 

značné množství výrazných urážek proroka islámu včetně tvrzení, že Mohamed nezakázal sex 

s mrtvými či se zvířaty204. ESLP tedy rozhodl, že nedošlo k porušení článku 10 Úmluvy, neboť 

uvedené výroky mohly vyvolat ve společnosti nepokoje a urazit věřící, bylo tedy nezbytné 

v demokratické společnosti omezit svobodu projevu, zároveň ESLP zdůraznil, že způsob a 

okolnosti, za kterých byly výroky vyřčeny, nepožívají ochrany205.  

Při srovnání případů I. A. proti Turecku a Tagiyev a Huseynov proti Ázerbájdžánu lze 

poukázat na to, že oba případy jsou proti silně muslimsky založeným státům, v obou případech 

stěžovatel kritizoval islám a jeho symboly. Přestože intenzita této kritiky byla rozdílná, lze si 

                                                
203 I. A. proti Turecku, rozhodnutí ze dne 13. prosince 2005, číslo stížnosti 42571/98. 
204 KHOSLA, Madhav. Proportionality: An assault on human rights: A reply: International Journal of 

Constitutional Law [Oxford Academic]. 2010 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/icon/article/8/2/298/699984 
205 I. A. v. Turkey [Global Freedom of Expression, Columbia University]. 2005 [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/i-a-v-turkey/ 



62 

 

představit, že ázerbájdžánská společnost bude na výroky kritiky islámu citlivější než turecká 

společnost, která je do určité míry ovlivněna západním světem. Lze si tedy představit, že dopad 

ve společnosti mohly mít obě kritiky podobný. Zásadní rozdíl je ovšem v trestu za zmíněné 

trestné činy. Zatímco I. A. musel zaplatit peněžitý trest, Tagiyev a Huseynov byli oba odsouzeni 

k odnětí svobody na tři a čtyři roky. Ačkoli je nepopíratelné, že trest je velmi rozdílný a v otázce 

přiměřenosti hraje značnou roli, osobně se domnívám, že efekt na veřejnou debatu a její 

potlačení ohledně kritiky, byť i přiměřené, budou mít oba tresty stejné – osoby se jí budou snažit 

vyvarovat, aby nemuseli čelit případnému trestnímu stíhání. S ohledem na společenskou 

důležitost veřejné debaty si myslím, že jsou tato omezení nepřijatelná. 

5.3.2. Ibragim Ibragimov a další proti Rusku206 

Tento případ je aktuální a těšil se značné mediální pozornosti. Týká se anti-

extremistické ruské legislativy a zákazu publikace a distribuce islámských knih. Případ vznikl 

spojením více stěžovatelů, Salekh Ogly Ibragimov, kulturní edukativní fond Nuru Badi, 

vydavatelství se sídlem v Moskvě a Spojenou náboženskou radu muslimů z Krasnojarsk, pan 

Ibragimov je ředitelem vydavatelství. Případ se týkal knih napsaných Saidem Nursim, známým 

tureckým muslimským teologem a komentátorem koránu. Stěžovatelé buď vydávali, nebo 

distribuovali knihy od tohoto autora do té doby, než dva z nich byli soudy označeni za 

extremistické a bylo zakázáno je vydávat či distribuovat207.  

Konkrétně ruské soudy řekly, že knihy vybízejí k náboženské nenávisti, obsahují 

propagandu nadřazenosti muslimské víry, což je nepřijatelné v kontextu ruského 

antiextremistického zákona z roku 2002. Ve svých rozhodnutích ruské soudy do značné míry 

spoléhaly na znalecké posudky lingvistů, religionistů, psychologů a filozofů208. Ibragimov se 

proti rozhodnutí odvolal, nicméně jeho návrhy byly zamítnuty. Podal stížnost k ESLP, který 

rozhodl, že došlo k porušení svobody projevu dle článku 10 Úmluvy, a to s ohledem na práva 

obsažená v článku 9 Úmluvy. Ačkoli ESLP uznal, že omezení bylo na základě zákona a 

sledovalo legitimní cíl (veřejné bezpečí), došel k závěru, že ruské soudy řádně nezdůvodnily, 

proč toto omezení bylo nezbytné v demokratické společnosti, dotčené knihy byly totiž přeloženy 

do 50 jazyků světa a byly dostupné v mnoha zemích bez jediného problému. ESLP kritizoval 

                                                
206 Ibragim Ibgragimov a další proti Rusku, rozhodnutí ze dne 28. srpna 2018, číslo stížností 1413/08 a 28621/11.  
207 Ibragim Ibragimov and Others v. Russia (European Court of Human Rights). 2018 [cit. 2020-04-04]. Dostupné 

z: https://laweuro.com/?p=6443 
208 CRANMER, Frank. Religion, banned books and the ECHR: Ibragimov and Others. Law and Religion UK. 

[online]. 2018 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: https://www.lawandreligionuk.com/2018/08/29/religion-banned-

books-and-the-echr-ibragimov-and-others/ 
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ruské soudy za to, že se nezbytností zákazu knih prakticky vůbec nezabývaly a že se spolehly 

pouze na znalecké posudky. Ruské soudy odmítly názory muslimských odborníků, kteří 

vysvětlovali historický kontext obsahu knih, dle názoru ESLP se měl soud ve svém odůvodnění 

vypořádat se všemi názory. Závěrem ESLP uvedl, že samotný fakt, že Saidi Nursiho záměr byl, 

aby čtenáři přijali jeho víru, není dostačující k zakázání knihy. Co se týká článku 9 Úmluvy, 

ESLP uvedl, že vzhledem k tomu, že se ve velké části států nachází více než jedno náboženství, 

je možné zákonným způsobem omezit manifestaci víry, aby nedocházelo k utlačování 

jednotlivých skupin, neboť ESLP již ve více svých rozhodnutích zdůraznil pozitivní povinnost 

států zaručit klidné a neutrální prostředí pro naplňování víry všech osob. Ohledně článku 10 

Úmluvy bylo v rozhodnutí připomenuto, že svoboda projevu tvoří nezbytný základ demokratické 

společnosti a jakékoli omezení svobody projevu musí být nezbytné v demokratické společnosti, 

což v tomto případě nebylo. Došlo tedy k porušení článku 10 Úmluvy209.  

 

5.4. Analýza dílčích závěrů 

Následující analýza se bude zabývat doktrínou volného uvážení, která slouží pro 

reflektování kulturních rozdílů, což je nezbytné z pohledu členských států, ale dochází ke 

smazávání společného standardu každého práva. 

Doktrína margin of appreciation (volně přeloženo jako doktrína vlastního uvážení či 

volného uvážení soudu) představuje prostor pro vlastní uvážení národních orgánů při naplňování 

závazků dle Úmluvy. ESLP byl prvním soudem, který tento pojem zavedl do své rozhodovací 

praxe a je uplatňována u tzv. omezitelných práv, tedy u článků 8, 9, 10, 11 a článku 2 čtvrtého 

dodatkového protokolu. Úmluva počítá s tím, že tato práva mohou být omezena za předpokladu 

splnění stanovených podmínek v druhých odstavcích jednotlivých článků. Vzhledem k tomu, že 

členské státy Rady Evropy mají jiné kulturní a právní tradice, bylo těžké určit uniformní 

evropské standardy pro lidská práva. Z toho důvodu byla Úmluva sepsána jako nejnižší společný 

jmenovatel ochrany lidských práv210 a doktrína vlastního uvážení zajišťuje možnost národních 

soudů reflektovat kulturní a právní specifika každého státu. V oblasti svobody projevu a 

náboženských projevů je doktrína margin of appreciation často užívaná, neboť náboženská 

kultura se napříč členskými státy velmi liší. U jednotlivých případů nejde hodnotit pouze právní 

                                                
209 Islamic book ban in Russia breached freedom of expression: European Court of Human Rights [online]. 2018 

[cit. 2020-04-04]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6173344-

7999426%22]} 
210THE MARGIN OF APPRECIATION [online]. [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/echr/paper2_en.asp 
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otázku, ale je třeba vnímat omezení určitého práva v kontextu dané kultury. Každá kultura vnímá 

náboženství jinak silně. Jsou státy, kde i ofenzivní výroky na různé náboženské symboly 

nevyvolají silnou reakci společnosti, a státy, kde kritický výrok na adresu náboženství může 

vyvolat veřejné nepokoje a mohlo by to vést k narušení veřejné bezpečnosti. Právě doktrína 

margin of appreciation slouží k vybalancování těchto rozdílů. Na vnitrostátní úrovni doktríně 

volného uvážení odpovídá doktrína deference soudního orgánu vůči zákonodárci, což dává 

prostor zákonodárci pro vyšší posouzení otázek týkající se sociálních práv či finančních práv a 

soudy uplatňují pouze mírnou intenzitu přezkumu co do zásahů do základních práv a svobod211. 

V případech uvedených výše si lze všimnout, že hranice vlastního uvážení národních 

soudů jsou opravdu široké. U případů Eweida proti Spojenému království a Layla Sahin proti 

Turecku, které se týkají nošení hidžábu a jiných náboženských symbolů dochází ESLP po každé 

k jinému závěru. Taktéž u případů E. S. proti Rakousku a Tagiyev a Huseynov proti 

Ázerbájdžánu lze vidět, že zatímco u případu E. S. proti Rakousku nechal ESLP posoudit 

„nezbytnost v demokratické společnosti“ národní soud, a tedy aplikoval doktrínu margin of 

appriciation, u případu Tagiyev a Huseynov proti Ázerbájdžánu ESLP uvedl, že omezení 

zasáhlo do samotné podstaty práva. Toto široké aplikování doktríny vlastního uvážení ESLP 

zdůvodňuje v případu I. A. proti Turecku tímto: „Míra soudního uvážení se používá při 

rozhodování o tom, co lze považovat za urážlivé, a co je stále chráněno svobodou projevu dle 

článku 10 Úmluvy, pokud jde o projevy týkající se náboženství a výkladu náboženských textů. 

Bylo zjištěno, že řeč v tomto případě překročila onu křehkou hranici, kterou jsou schopny jenom 

místní orgány určit, a to kvůli potřebným znalostem nezbytným pro takové rozhodnutí.“ 

 Otázkou ovšem je, zda toto nevede ke smazání jednotného standardu práva 

zaručeného Úmluvou. Ačkoliv souhlasím s tím, že nelze nebrat v úvahu kulturní rozdíly, mělo 

by to být možné pouze do té míry, dokud omezení nezasahuje do podstaty práva. Případy I. A. 

proti Turecku a Ibragim Ibragimov a další proti Rusku jsou relativně podobné. V turecké 

variantě se jednalo o knihu kritizující islám a její zákaz šíření byl dle ESLP v pořádku, zatímco 

v ruské variantě byl islám vyzdvihován a zakázání knih bylo neoprávněné. Případ Ibragim 

Ibragimov je aktuální, podobně jako případ Tagiyev a Huseynov proti Ázerbájdžánu, je tedy 

možné předpokládat, že ESLP zaujímá přísnější postoj proti omezování svobody projevu 

v kontextu náboženských projevů. Přesto se však nejedná o vyjasnění onoho klíčového 

minimálního standardu. 

                                                
211 ONDŘEJEK, Pavel. Filozofické a právně teoretické aspekty lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-88-0. s 93. 
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Přes zjevný problém určení společného standardu jednotlivých práv existuje i podstatný 

argument pro používání této doktríny. ESLP ve svém pojednání o doktríně vlastního uvážení212 

zdůrazňuje, že Rada Evropy, potažmo podepsání Úmluvy každým státem, je dobrovolné 

rozhodnutí každého suverénního státu. Nereflektování kulturních rozdílů každého státu by mohlo 

vést k tomu, že by rozhodnutí ESLP nebyla respektována ze strany členských států. Vzhledem 

k tomu, že donucovací prostředky jsou omezené, lze problematiku aplikování doktríny margin of 

appreciation uzavřít s tím, že je zde naráženo na limity každého mezinárodního uskupení. Na 

závěr je nutno říci, že doktrína volného uvážení je sice funkční pro reflektování kulturních 

rozdílů, což je nutné z perspektivy členských států, ale vede to ke smazání společného standardu 

každého práva.  

 

                                                
212THE MARGIN OF APPRECIATION [online]. [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/echr/paper2_en.asp 
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6. Svoboda projevu a hate speech 

6.1. Pojem hate speech obecně 

Projevy nenávisti zahrnují mnoho forem projevů, které šíří, podněcují, propagují nebo 

ospravedlňují nenávist, násilí a diskriminaci vůči osobě nebo skupině osob z různých důvodů, 

které mohou být založené na rase, příslušnosti k nějaké etnické skupině, pohlaví, sexuální 

orientaci, náboženství a další (důvod není určujícím kritériem, takže se může jednat o jakoukoli 

záminku k nenávisti, násilí a diskriminaci). Hate speech představuje vážné nebezpečí pro 

demokratickou společnost, ochranu lidských práv a právní stát. Tento projev nenávistí je 

extrémní formou nesnášenlivosti, která přispívá ke zločinům z nenávisti. Postoj ESLP k hate 

speech je takový, že si je vědom spojení mezi nenávistnými projevy a násilím, a proto je nutné, 

aby projevy veřejně podněcující k násilí vůči jednotlivcům či skupinám byly zakázány. Současně 

však ESLP říká, že by se trestní sankce měly používat jako krajní řešení, neboť je potřeba po  

celou dobu udržovat rovnováhu mezi bojem proti nenávistným projevům na jedné straně a 

zajištěním svobody projevu na druhé straně. Jakékoli omezení nenávistných projevů nesmí být 

použito k umlčení menšin či k potlačení kritiky politiků, politické situace či náboženského 

vyznání a náboženských institucí. Rada Evropy, konkrétně touto tematikou se zabývající 

Evropská komise proti rasismu a intoleranci (ECRI), zjistila, že účinným postupem vedoucím 

k potírání nenávistných projevů, zejména těch probíhajících v online prostředí (tzv. kyberhate), 

je samoregulace ze strany soukromých institucí, médií a internetového průmyslu, jako je 

například přijetí kodexů chování, které jsou spjaty i se sankcemi za jejich nedodržování. Velké 

IT společnosti jako je Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube si byly vědomy toho, že je 

snadnější přistoupit k problému hate speech formou kodexu proti nezákonnému podněcování 

nenávisti na internetu213, než aby bylo do obsahu sociálních sítí legislativně zasáhnuto 

Evropskou unií. Na úvod je v tomto kodexu zdůrazněna důležitost svobody projevu. Zajímavé je, 

že ačkoli se jedná o dokument zveřejněný Evropskou unií, je v něm citováno rozhodnutí ESLP 

Handyside proti Spojenému Království214, které zdůraznilo, že svobodou projevu jsou chráněny i 

výroky, které mohou být urážlivé, šokující či znepokojující. Kodex vznikl zejména jako reakce 

                                                
213Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code_of_conduct_on_countering_illegal_hate_speech_online_en.pdf 
214 Například citace rozhodnutí Handyside proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 7. prosince 1976, číslo 

stížnosti 5493/72. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code_of_conduct_on_countering_illegal_hate_speech_online_en.pdf
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na teroristické úroky v Evropě v roce 2016, zaměřuje se tedy zejména na ty projevy, které 

s teroristickými útoky lze asociovat. Kodex obsahuje dvanáct bodů, které stanovují pravidla pro 

IT společnosti, jak postupovat proti hate speech. Stanovuje například pravidlo, že jestliže je 

nějaký obsah nahlášený, musí být zkontrolován, v případě nutnosti smazán, do 24 hodin. 

Zástupce ředitelky kabinetu komisařky Věry Jourové, Daniel Braun, na své přednášce týkající se 

online prostoru a sociálních sítí uvedl, že Evropská unie se výše uvedeným kodexem vypořádala 

do určité míry s problematikou hate speech, ale součástí tohoto problému jsou i dezinformace. 

Řešení problému dezinformací na internetu se v současnosti hledá.  

Následující judikatura je rozdělena do tří tematických podkapitol, které se týkají 

etnických a rasových problémů, podpory teroristických aktivit a popírání historických faktů (se 

zaměřením na popírání holocaustu). 

 

6.2. Etnické a rasové problémy 

6.2.1. Atamanchuk proti Rusku215  

Případ Atamanchuk proti Rusku je velmi aktuální, rozhodnutí je z února 2020. Zabývá 

se omezením svobody projevu v médiích v předvolebním období. Ačkoli je období před volbami 

citlivé, neznamená to, že by jakýkoli projev byť i jen s trochu politickou tematikou byl 

nedotknutelný. Článek, jenž je předmětem tohoto případu, se převážně věnoval etnické nenávisti, 

která je dlouhodobě pro ESLP nepřijatelná, bez ohledu na to, zda obsahuje explicitní nabádání 

k násilí216.  

Stěžovatel Vladimir Atamanchuk je ruské národnosti, narozen 1951 a žije v Soči. Živí 

se jako podnikatel a místní politik. Vlastní také místní noviny. Případ se týká článku, který byl 

publikován v jiných novinách den před prezidentskými volbami v roce 2008. Titulek článku 

zněl: „Proč nebudu volit v těchto volbách?“, pan Atamanchuk v tomto článku vyjadřoval názory 

ohledně neruských etnických skupin, ve svém článku tvrdil, že tyto skupiny mají sklony 

k zločinu: „budou zabíjet, znásilňovat, krást a zotročovat, což je v souladu s jejich barbarskými 

hodnotami a podílejí se na zničení naší země“. Za tento článek dostal pokutu dvě stě tisíc rublů 

(zhruba pět tisíc euro) a stejnou částku dostal stěžovatel za publikování článku ve svých 

novinách, který zveřejnil v době, kdy probíhalo řízení o první publikaci článku. Stěžovatel dostal 

také dvouletý zákaz výkonu žurnalistických a vydavatelských aktivit. Atamanchuk se proti 

                                                
215 Atamanchuk proti Rusku, rozhodnutí ze dne 11. února 2020, číslo stížnosti 4493/11.  
216 Pavel Ivanov proti Rusku, rozhodnutí ze dne 20. února 2007, číslo stížnosti 35222/04 a W. P. a další proti Polsku, 

rozhodnutí ze dne 2. září 2004, číslo stížnosti 42264/98.  
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rozhodnutí odvolal, nicméně ruské soudy vyšších instancí jeho návrhu nevyhověly. Následně se 

Atamanchuk obrátil na ESLP se stížností, že byla porušena jeho svoboda projevu dle článku 10 

Úmluvy, jeho právo spravedlivého procesu dle 6 a zákaz zneužití práv dle článku 17 Úmluvy217. 

Pro účely této práce se však následující popis argumentace ESLP bude zaměřovat pouze na 

článek 10 Úmluvy. ESLP ve svém odůvodnění nejdříve poznamenal, že omezení svobody 

projevu a zakotvení hate speech bylo na základě zákona. ESLP také konstatoval, že omezení 

sledovalo legitimní cíl, a to „ochrana práv druhých“, zejména práva dotčených etnických skupin. 

Čím se tedy ESLP zabýval, byla otázka, zda jsou tato omezení v souladu s hlavní funkcí médií 

v demokratické společnosti. Zdůraznil, že i projevy, které jsou šokující, znepokojující, jsou pod 

ochranou článku 10 Úmluvy a jakákoli omezení musí být přesvědčivě odůvodněna v kontextu 

různých faktorů, které mohou mít vliv. Jedním z faktorů v tomto případě bylo načasování 

zveřejnění článku. Byl vydán v období těsně před volbami, kdy je velmi citlivé jakkoli zasahovat 

do svobody médií. Nicméně ESLP shledal, že je otázkou, do jaké míry stěžovatelovo vysvětlení, 

proč nepůjde volit, přispívá k veřejné debatě a jaký to má reálný význam v kontextu 

předvolebního období. ESLP přisvědčil ruským národním soudům, že textace jednotlivých 

publikovaných výroků mohla být vnímána nadmíru ofenzivní a vyvolávající nenávist a 

podporující stereotypy ve společnosti, které jsou urážlivé vůči neruské skupině obyvatel, a to 

zejména s ohledem na to, že článek byl vytištěn v novinách o nákladu osm až deset tisíc výtisků, 

který je běžně distribuován mezi několik různých etnik. Ačkoli článek neobsahoval žádná 

konkrétní volání po násilí či jiné ilegální činnosti, implicitně tyto myšlenky mohl vyvolávat a 

bylo na uvážení soudu, jak toto vyhodnotí. V poslední řadě ESLP uvedl, že sankce nebyla 

disproporční, včetně toho, že zákaz žurnalistických a vydavatelských aktivit neměl ve své 

podstatě žádný vliv na činnost stěžovatele a výše, ve které byl vyměřen peněžitý trest, byla 

vzhledem k majetku stěžovatele proporcionální. ESLP tedy neshledal porušení článku 10 

Úmluvy218.  

6.2.2. Belkacem proti Belgii219 

                                                
217 Článek 17 Úmluvy říká: „Zákaz zneužití práv. Nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, 

skupině nebo jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů zaměřených na zničení kteréhokoli ze 

zde přiznaných práv a svobod nebo na omezování těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než to Úmluva stanoví.“ 
218 Hate speech conviction did not breach the European Convention: European Court of Human Rights, Press 

Release [online]. 2020 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng-

press#{%22itemid%22:[%22003-6635923-8811390%22]} 
219 Belkacem proti Belgii, rozhodnutí ze dne 20. července 2017, číslo stížnosti 34367/14.  
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Případ Belkacem proti Belgii je ukazatelem ustálenosti judikatury ESLP ohledně 

projevů podporujících právo šaría a dal by se považovat za signál pro stěžovatele, že jestli byla 

jejich svoboda projevu omezena v souvislosti s podporováním práva šaría, konkrétně 

s podporováním vraždění nevěřících či příslušníků jiných náboženství, je jejich stížnost s velkou 

pravděpodobností bezpředmětná. Stěžovatel Fouad Belkacem je belgický občan narozený v roce 

1982 a žijící v Boom. Fouad Belkacem vedl a byl mluvčí muslimské organizace 

„Sharia4Belgium“, která byla zrušena v roce 2012. Zrušena byla proto, že vybízela k násilí, 

diskriminaci a nenávisti proti nemuslimským osobám prostřednictvím svého YouTube kanálu. 

Belkacem ve svých videích vybízel k tomu, aby muslimové převzali kontrolu nad lidmi, co 

nevěří v islám, dali jim lekci a bojovali s nimi. Celý kontext videí byl velmi nenávistný a útočný 

a měl za cíl vzbudit v muslimech nenávist proti všem nemuslimům. Belkacem všechny tyto 

výroky opíral o právo šaría. V souvislosti s právem šaría se ESLP již v minulosti zabýval výroky 

ospravedlňující právo šaría a současné volání po násilí v souladu s tímto právem může být 

považováno za hate speech a každý členský stát Rady Evropy má právo zasáhnout proti 

takovémuto náboženskému fundamentalismu220. 

 Stěžovatel byl trestně stíhán v souvislosti se svými výroky na YouTube, které se 

týkaly mimo jiné belgického ministra obrany a zemřelého manžela jedné belgické političky, 

kromě toho také obhajoval džihád a právo šaría a volal po násilí na nemuslimech. V roce 2012 

ho antverpský soud odsoudil ke dvěma letům odnětí svobody nepodmíněně a k peněžitému trestu 

pět set padesát euro. Pan Belkacem se odvolal a odvolací soud mu snížil trest odnětí svobody na 

jeden rok a šest měsíců, výše peněžitého trestu zůstala stejná. Belkacem se obrátil na nejvyšší 

soud a argumentoval, že nenabádal k násilí či k nenávisti, ale pouze vyjadřoval své názory, 

nicméně belgický nejvyšší soud uvedl, že svými výroky bezpochybně vybízel k diskriminaci na 

základě náboženství, segregaci, nenávisti a násilí vůči nemuslimským osobám a takto činil 

vědomě a záměrně. Pan Belkacem se tedy obrátil se svým případem na ESLP a tvrdil, že bylo 

porušeno jeho právo svobodného projevu dle článku 10 Úmluvy. ESLP rozhodl, že je věc 

nepřípustná, neboť jeho omezení svobody projevu bylo zřetelně v souladu s judikaturou ESLP i 

se samotnou Úmluvou. Ve svém odůvodnění uvedl zejména to, je nepochybné, že stěžovatel 

prostřednictvím svého YouTube kanálu nabádal k nenávisti a k diskriminaci. Odkázal na případ 

Refah Partisi (The Welfare Party) a další proti Turecku221, kde v tomto případu z roku 2003 

                                                
220 Hate speech by the leader of a radical Salafist organisation was not protected by freedom of expression: 

European Court of Human Rights, Press Release [online]. 2017 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-5795519-7372789%22]} 
221 Refah Partisi (The Welfare Party) a další proti Turecku, rozhodnutí ze dne 13. února 2003, číslo stížností 

41340/98, 41342/98, 41343/98 a další. 
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ESLP jasně judikoval svůj postoj k právu šaría a nabádání k násilí na základě tohoto práva. Ve 

všech dalších případech byl ESLP konzistentní v tom, že je v souladu s Úmluvou omezit 

svobodu projevu, pokud tento projev spočívá v hate speech222. Tuto povahu projev pana 

Belkacema dle ESLP bezpochyby měl, rozhodl proto, že se stížností ani nebude zabývat. Tento 

případ ukazuje poměrně velmi jasný postoj ESLP a naznačuje, že ani do budoucna na tomto 

postoji ESLP nehodlá nic měnit. Jasně tím tedy ESLP řekl, že hate speech není chráněna 

článkem 10 Úmluvy223. Lze tedy říci, že je judikatura v této oblasti ustálená, což právě bylo 

ukázáno odmítnutím této stížnosti224. Osobně mám za to, že je to velmi jasný signál pro všechny 

budoucí stěžovatele na toto téma, svoboda projevu a potažmo i svoboda náboženská (jak bylo 

vidět v předchozí kapitole) je omezitelná a projev, jehož prostřednictvím je nabádáno k násilí a 

nenávisti je jednoznačný důvod k jeho omezení.  

 

 

6.3. Podpora teroristických aktivit 

6.3.1. Stomakhin proti Rusku225 

Případ se týká ruského novináře pana Stomakhina, kterému byl uložen trest pět let 

odnětí svobody a dvouletý zákaz výkonu žurnalistické činnosti, a to jako trest za vydaný článek 

pojednávající o válce v Čečensku. Tento případ ukazuje velmi nízkou toleranci ESLP 

k omezování svobody projevu ohledně kritiky vlády, politické situace, armády, policie a dalších 

státních organizací. Jestliže má být i takový projev omezen, je nutné, aby národní autority velmi 

dobře odůvodnily společenskou nezbytnost takového omezení. Na případu Stomakhin proti 

Rusku lze také vidět, že nelze výroky týkající se podpory terorismu, podněcování nenávisti apod. 

vnímat jako jednu sourodou skupinu. Je nutné mezi těmito výroky odlišovat ty, co primárně 

                                                
222 BEHLES, Caitlin. AMERICAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW. European Court of Human Rights 
Dismisses Free Speech Case Concerning Statements by Salafist Organization Leader (July 20, 2017) [online]. 2017 

[cit. 2020-04-09]. Dostupné z: https://www.asil.org/blogs/european-court-human-rights-dismisses-free-speech-case-

concerning-statements-salafist  
223 CANMER, Frank. LAW & RELIGION UK. Hate-speech not protected by Article 10 ECHR: Belkacem v 

Belgium [online]. 2017 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: https://www.lawandreligionuk.com/2017/07/21/hate-speech-

not-protected-by-article-10-echr-belkacem-v-belgium/ 
224 VOORHOOF, Dirk. UNIVERSITEIT GENT. European Court of Human Rights : Fouad Belkacem v. 

Belgium [online]. 2017 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: https://biblio.ugent.be/publication/8534657 
225 Stomakhin proti Rusku, rozhodnutí ze dne 9. března 2018, číslo stížnosti 52273/07. 

https://www.asil.org/blogs/european-court-human-rights-dismisses-free-speech-case-concerning-statements-salafist
https://www.asil.org/blogs/european-court-human-rights-dismisses-free-speech-case-concerning-statements-salafist
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směřují jako kritika vlády a státního sektoru, což nelze zaměňovat s jinými výroky týkajícími se 

nenávisti a terorismu226.  

Stěžovatel Boris Vladimirovich Stomakhin je aktivista, novinář, majitel a šéfredaktor 

měsíčníku „Radikalnaya Potilika“ (Radikální politika). V tomto měsíčníku vydává své vlastní 

články, ale také články jiných autorů, které jsou v souladu s jeho názory. Dotčené články se 

převážně týkaly událostí v Čečensku a byly publikovány v rozmezí let 2003 a 2004. Jeden 

z článků obsahoval rozhovor s prvním místopředsedou vlády Čečenska panem Udugovem. 

Článek popisoval události z října 2002, kdy bylo v Moskvě divadlo Dubrovka plné diváku zajato 

jako rukojmí představiteli čečenského osvoboditelského hnutí. Článek tento akt popisoval jako 

„hrdinný čin čečenských povstalců“. Další článek, od jiného autora, popisoval téže události a 

autor v nich tvrdil, že chápe motivaci čečenských povstalců k takovému činu. V měsíčníku také 

vyšel článek popisující soudní řízení s jedním vysoce postaveným ruským vojákem, který mučil 

a poté zavraždil osmnáctiletou čečenskou dívku. Ruský voják, který tento čin spáchal, byl 

shledán nevinen, neboť dle soudu nebyl při konání při smyslech. Autor článku tvrdil, že tento 

případ potvrzuje, že je celá ruská armáda plná krvelačných sadistů, maniaků a vrahů. Ve svém 

článku volal po tom, aby všichni, kdo slouží v ruské armádě či dělají ve státní službě podobné 

činnosti (včetně Vladimira Putina), museli povinně podstoupit psychotesty. Tento článek 

současně vyzýval čečenské vojáky k zabíjení agresorů a ruských okupantů. Další z článků 

stejného čísla informoval o uzbeckých otrocích, kteří byli drženi v zajetí Rusy, článek obsahoval 

větu: „Rusové mají otroky a opovažují se kritizovat Čečensko.“ Další z článků měl titulek: 

„Ortodoxní věřící zešíleli,“ toto tvrzení opíral autor o to, že ortodoxní věřící začali šířit tvrzení, 

že Ježíš nebyl ukřižován Židy ale Čečenci. Další čísla měsíčníku obsahovala články podporující 

čečenskou stranu a volající po „zničení Ruska“.  

Trestní stíhání bylo proti Stomakhinovi zahájeno v prosinci 2003. Moskevský soud ho 

shledal vinným za veřejné podporování teroristických aktivit a nabádání k nenávisti na základě 

etnického původu. Ve svém rozhodnutí moskevský soud uvedl, že Stomakhin nabádal 

k teroristické aktivitě, nabádal k porušení územní celistvosti Ruska, hájil a obdivoval teroristické 

útoky, nabádal k násilí proti ruským občanům a nabádal k nenávisti na základě ortodoxního 

náboženství. Na tomto základě byl Stomakhinovi vyměřen trest ve výši pěti let odnětí svobody a 

tří let zákazu žurnalistické činnosti. Stomakhin se odvolal, nicméně rozhodnutí bylo potvrzeno 

                                                
226 VOORHOOF, Dirk. STRASBOURG OBSERVER. No overbroad suppression of extremist opinions and ‘hate 

speech’ [online]. 2018 [cit. 2020-04-14]. Dostupné z: https://strasbourgobservers.com/2018/06/12/no-overbroad-

suppression-of-extremist-opinions-and-hate-speech/#more-4190  
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vyšším soudem a Stomakhin nastoupil do vězení. Propuštěn byl 21. března 2011 poté, co si 

odpykal svůj trest v plné výši227.  

Zatímco pobýval ve vězení, podal Stomakhin stížnost k ESLP s tím, že byla porušena 

jeho svoboda projevu. Stěžovatel argumentoval, že jemu vyměřený trest byl příliš přísný, a je 

tedy disproporcionální, dále argumentoval, že jeho měsíčník byl vydáván ve velmi malém 

nákladu, tiskl si ho sám a neměl prakticky žádný dopad mimo jeho uzavřenou skupinu.  

ESLP ve svém rozhodnutí uvedl, že se jednalo o porušení svobody projevu dle článku 

10 Úmluvy, a to hned z několika důvodů. Nejprve se ESLP v odůvodnění věnoval, zda omezení 

bylo nezbytné v demokratické společnosti. Zejména se věnoval výkladu pojmu „pressing social 

need“, což lze volně přeložit jako palčivá společenská nezbytnost. Toto hledisko je zkoumáno při 

omezování práv a hodnotí nezbytnost takového omezení. ESLP se poměrně jasně vyjádřil, že 

společenská debata týkající se politických problémů, což válka s Čečenskem bezesporu je, nesmí 

být omezena, pokud to není opravdu krajně nezbytné. V tomto případě ESLP shledal, že to 

nezbytné nebylo. Co se týká přísnosti uloženého trestu, který si stěžovatel odpykal celý, ESLP 

shledal, že se nejednalo o trest proporcionálně vyměřený ve vztahu k jednání stěžovatele, 

respektive uvedl, že pětiletý trest odnětí svobody byl příliš přísný, nicméně nezabýval se 

hodnocením tříletého zákazu žurnalistické činnosti.  

V závěru ESLP uvedl, že došlo k porušení svobody projevu, a to zejména na základě 

toho, že ruské autority nezvládly obstojně odůvodnit společenskou nezbytnost („pression social 

need“) omezení svobody projevu pana Stomakhina.  

6.3.2. Altintas proti Turecku228  

Případ Altintas proti Turecku je jeden z nejnovějších (březen 2020) rozhodnutých 

případů týkající se hate speech u ESLP. 

Stěžovatel Cihan Altintas byl editorem měsíčníku „Tokat Demokrat“, který byl 

prodáván v provincii Tokat v Turecku. Pan Altintas vydal článek pojednávající o událostech, 

které se odehrály v březnu roku 1972. Členové dvou nelegálních tureckých organizací zajali tři 

britské občany, kteří pracovali na vojenské základně NATO. Cílem jejich zajetí bylo zabránit 

trestu smrti tří vysoce postavených členů jedné z nelegálních organizací. Cílem bylo vyměnit 

rukojmí za tři odsouzené členy. Vojáci během pár dnů našli dům, ve kterém zajatci rukojmí 

drželi, obklíčili ho a žádali vydání rukojmí. Zajatci se však rozhodli nespolupracovat, všechny tři 

                                                
227 Stomakhin v Russia: Global Freedom of Expression, Columbia University [online]. 2018 [cit. 2020-04-14]. 

Dostupné z: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/stomakhin-v-russia/ 
228 Altintas proti Turecku, rozhodnutí ze dne 10. března 2020, číslo stížnosti 50495/08.  
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rukojmí zabili a snažili se prostřílet cestu ven. Téměř všichni z nich byli v přestřelce zastřeleni. 

Článek byl vydán u příležitosti třicátého pátého výročí od události, která se stala v provincii 

Tokat, kde byl měsíčník vydáván.  

Článek pana Altintase vyšel v roce 2007, popisoval výše zmíněné události a zajatce 

vykresloval jako „hrdiny dnešní mladé generace“, kteří byli „sprostě zavražděni“. Altintas byl 

tureckými soudy obžalován z trestného činu veřejného podporování násilí a byl mu udělen 

peněžitý trest ve výši čtyři sta třicet euro.  

Ve svém rozhodnutí ESLP uvedl, že byla bezpochyby omezena svoboda projevu 

stěžovatele. Předmětem řízení tedy bylo, zda se jednalo o oprávněné omezení, či nikoli. Dle 

názoru ESLP omezení sledovalo legitimní cíl, a to veřejnou bezpečnost a státní bezpečnost a 

zachování územní celistvosti. Při zkoumání, zda výroky v článku opravdu oslavují násilí, došel 

ESLP k tomu, že ano. Celý článek je postaven na tom, že zajatci byli hrdinové, neboť se snažili 

zachránit své kolegy od trestu smrti a nebáli se k tomu využít všech prostředků, což pokud není 

oslavování násilí, je to minimálně ospravedlňování násilí, které je dle tureckého právního řádu 

také zakázáno. Na závěr ESLP uvedl, že vzhledem k prostoru pro soudní uvážení, které mají 

soudy v těchto případech, shledává omezení svobody projevu pana Altintase a uložení 

peněžitého trestu za přiměřené. K porušení článku 10 Úmluvy tedy nedošlo229. ESLP rozhodl, že 

oslavování násilí není chráněno pod svobodou projevu, nicméně trestní řízení musí být 

spravedlivé, a to včetně výšky trestu. V tomto případě ESLP shledal, že peněžitý trest byl 

přiměřený. Osobně se domnívám, že by hledisko trestu nemělo být vnímáno jako až tak důležité. 

Malý trest sám o sobě nemůže být důvodem, aby se omezení na hraně souladu Úmluvy stalo 

v souladu s Úmluvou. 

 

6.4. Popírání historických faktů 

6.4.1. M´Bala M´Bala proti Francii230 

V prosinci 2008 uspořádal francouzský antisemitistický komik Dieudonné M´Bala 

M´Bala představení, na které pozval také Roberta Faurissona, který je známým popíračem 

existence plynových komor a celého holocaustu během druhé světové války. Na konci pořadu 

udělil M´Bala M´Bala Faurissonovi cenu, kterou mu předal herec převlečený v oblečení, které 

                                                
229 Glorifying violence is not covered by freedom of expression, but criminal proceedings must meet fairness 

requirements: Altintas v Turkey, Press Release [online]. Strasbourg, 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6661212-8856122%22]} 
230 M´Bala M´Bala proti Francii, rozhodnutí ze dne 20. října 2015, číslo stížnosti 25239/13. 
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museli nosit Židé během deportací včetně židovské hvězdy s nápisem „Jude“. Cena byla udělena 

za „nepřekonatelnost a drzost“ a byla vyhotovena z tří svíček, na jejichž konci byla jablka, což 

mělo představovat židovskou symboliku.  

M´Bala M´Bala byl v březnu 2009 obviněn ze spáchání trestného činu veřejného 

zesměšňování osob židovského původu a židovské víry. V prvoinstančním řízení u soudu v 

Paříži byl komik shledán vinným a byl mu uložen peněžitý trest ve výši deseti tisíc eur. Pařížský 

soud ve svém rozhodnutí uvedl, že ačkoli vulgární satira či provokativní výroky jsou součástí 

svobody projevu v demokratické společnosti, v tomto případě pravou povahu výroku nemohl 

antisemitistický komik skrýt pod záminkou komedie, neboť je zřejmé, že si komik byl vědom 

toho, že Faurisson je vedoucím obhájcem popírání holocaustu a dle názoru pařížského soudu 

představení překročilo přípustné limity komedie a satiry. Vyšší instance toto rozhodnutí 

potvrdily a nejvyšší soud dovolání odmítl, a tak v dubnu 2013 podal stížnost k ESLP s tím, že 

byla porušena jeho svoboda projevu dle článku 10 Úmluvy231.  

Francouzská vláda nejprve žádala, aby byla stížnost považována za nepřípustnou na 

základě článku 17 Úmluvy (zákaz zneužití práva)232 z důvodu, že se stěžovatel snaží odklonit 

článek 10 od jeho základních hodnot a úmyslné urážení židovské památky schovat pod svobodou 

projevu. Francouzská vláda také zmínila, že byl M´Bala M´Bala v roce 2007 odsouzen za 

podněcování nenávisti na základě rasy a poukázala na to, že tento případ je ještě závažnější.  

Argumentace stěžovatele byla, že nebyl příliš seznámen s tím, že je Robert Faurisson 

ikonickým popíračem holocaustu a že jeho názory nezastává. Jeho představení sledovalo záměr 

ukázat francouzský dvojí standard, podle kterého je narážka na holocaust vnímána velmi silně až 

ofenzivně, nicméně výroky o jiných genocidách jsou daleko více tolerovány. Ke kostýmu herce 

předávajícího cenu uvedl, že jeho cílem bylo vytvořit komický efekt.  

ESLP vyjádřilo ve svém rozhodnutí souhlas s francouzskými soudy v tom, že 

představení překročilo úroveň komedie a satiry, když byl na podium pozván notoricky známý 

popírač holocaustu a sehrál scénu s hercem převlečeným za Žida deportovaného do 

koncentračního tábora. Dle ESLP celkový kontext představení byl plný nenávisti a 

antisemitismu. Ačkoli je komedie a satira chráněna pod článkem 10 Úmluvy, výroky a myšlenky 

prezentované v dotčeném představní jsou v zásadním protikladu k základním hodnotám Úmluvy, 

které jsou vyjádřeny v její preambuli. ESLP rozhodl o zamítnutí stížnosti na základě článku 17 

                                                
231 ZHANG, Tu. M’ Blala M’ Blala v. France: You Can Blaspheme, But You Cannot Use Hate Speech? [online]. 

2015 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://leidenlawblog.nl/articles/m-blala-m-blala-v-france-you-can-blaspheme-

but-you-cannot-use-hate-speech 
232 Znění článku 17 Úmluvy viz poznámka pod čarou č. 181. 
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Úmluvy (zneužití práva) a konstatoval, že stěžovatelův projev nemůže být chráněn pod článkem 

10 Úmluvy233.  

Toto rozhodnutí bylo velmi kritizované. Jeho kritici ukazovali na podobnost se 

zesměšňováním islámských symbolů, například karikatura Mohameda v časopise Charlie Hebdo, 

které je chráněno pod svobodou projevu. Dle kritiků toto ukazuje na odlišné přístupy k výkladu 

„hate speech“ a satiry, a to s ohledem na to, jakého náboženství se to týká234.  

Osobně se nemohu ztotožnit s názory kritiků tohoto rozhodnutí. Domnívám se, že 

karikatura je zcela zjevná satira, přičemž popírání holocaustu v kombinaci s hercem převlečeným 

za deportovaného Žida může být soudem vyhodnoceno jako absolutně mimo limity chráněného 

projevu. Ačkoli se může stát, že se u soudců při rozhodování projeví kulturní a společenské 

prostředí, kde mohou být silněji vnímány antisemitistické výroky ve spojení s holocaustem než 

výroky zesměšňující islám. Zároveň není pravdou, že by ESLP byl výrazně shovívavější 

k výrokům zesměšňujícím islámské symboly, viz případ E. S. proti Rakousku.  

6.4.2. Williamson proti Německu235 

Případ Williamson proti Německu je doplňujícím k případu M´Bala M´Bala proti 

Francii, neboť se také týká popírání holocaustu. Richard Williamson je britský kněz, který 

poskytl televizní rozhovor švédskému novináři. Rozhovor se odehrál na území Německa. 

V průběhu tohoto rozhovoru Williamson opakovaně popřel, že se informace šířené o holocaustu 

zakládají na pravdě a tvrdil, že nic jako plynové komory neexistovalo. Williamson netrval na 

tom, že se televizní rozhovor nesmí vysílat v Německu, ačkoli si byl vědom, že popírání 

holocaustu je v Německu trestný čin, a také toho, že rozhovor může být snadno vysílán 

v Německu po internetu. Německé soudy proti němu tedy zahájily trestní stíhání a následně byl 

odsouzen k peněžitému trestu ve výši dvanáct tisíc euro. Williamson se odvolal a vyšší soud 

snížil výši peněžitého trestu pouze na jeden tisíc osm set euro. Williamson se obrátil na ESLP 

s tím, že byla porušena jeho svoboda projevu.  

ESLP vyhodnotil stížnost jako nepřípustnou, neboť uvedl, že téma popírání holocaustu 

je již v judikatuře ESLP vyřešeno a to tak, že tyto výroky nejsou chráněny a jejich omezení 

sleduje legitimní cíl, a tudíž je v souladu s Úmluvou236.  

                                                
233 M’ Blala M’ Blala v. France: Global Freedom of Expression, Columbia University [online]. 2015 [cit. 2020-04-

16]. Dostupné z: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/mbala-v-france-no-2523913/ 
234 BILEFSKY, Dan. Court Rules Against French Comedian Dieudonné in Free-Speech Case [online]. 2015 [cit. 

2020-04-16]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/11/11/world/europe/dieudonne-mbala-mbala-france-

european-rights-court.html 
235 Williamson proti Německu, rozhodnuti ze dne 31. 1. 2019, číslo stížnosti 64496/17. 
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6.5. Analýza dílčích závěrů 

Následující analýza se zaměřuje na korelaci výroku ESLP o porušení či neporušení 

Úmluvy s výškou trestu, který byl uložen za nezákonný projev. Otázkou u výše uvedených 

případů totiž není, zda došlo k omezení svobody projevu, neboť se zdá být vždy zřejmé, že 

k omezení došlo, ale zda se jednalo o oprávněné omezení. Ačkoliv ESLP zkoumá splnění 

podmínek pro omezení (na základě zákona, legitimní cíl a nezbytnost v demokratické 

společnosti), zdá se, že zásadním hlediskem je druh a výše sankce za nezákonný projev.  

V případu Atamanchuk proti Rusku byl stěžovateli udělen zákaz žurnalistické činnosti 

na dva roky za článek týkající se nenávistných poznámek o příslušnících neruských etnických 

skupin. ESLP v odůvodnění zkoumal, jaký reálný následek měl tento zákaz na život stěžovatele 

a došel k závěru, že jeho podnikání neutrpělo natolik zásadní škodu, aby se jednalo o 

nepřiměřený trest. ESLP se tedy vyslovil v tom smyslu, že omezení svobody projevu bylo 

v souladu s Úmluvou. Stomanchin proti Rusku je případ, kde se dotčený projev týkal kritiky 

ruské vlády v postupu boje s příslušníky čečenské národnosti. Stomanchin byl odsouzen k pěti 

letům odnětí svobody a třem letům zákazu žurnalistické činnosti. Tento trest ESLP považoval za 

nepřiměřený, respektive vyjádřil se k tomu, že pětiletý trest odnětí svobody je disproporcionální, 

nicméně tří letý zákaz žurnalistické činnosti ESLP nekomentoval.  

V případech Alintas proti Turecku a M´Bala a M´Bala proti Francii byl sankcí pouze 

peněžitý trest, což ESLP v obou případech vyhodnotil jako adekvátní. Ve svém odůvodnění se 

ESLP příliš nezabýval posouzením toho, zda je výše peněžitého trestu přiměřená vůči dotčené 

osobě. Nemyslím si ovšem, že by to znamenalo, že peněžitý trest je a priori proporční v kontextu 

hate speech, nutné je vždy zkoumat částku.  

Na základě výše uvedené analýzy jednotlivých příkladů lze říci, že ESLP výrazně 

přihlíží k druhu a výšce trestu. Lze předpokládat, že ESLP tak činí s ohledem na možný 

odrazující efekt od projevů v případě, že by sankce byly příliš přísné a zároveň má za to, že 

pakliže jsou sankce mírnější, nemá to takový chilling effect na svobodu projevu. Lze si všimnout, 

že ESLP se v některých případech inspiruje obecnými právními principy, které platí v právních 

řádech jednotlivých států, které mohou být považovány za rozhodovací praxi členských států, a 

to podrobuje ESLP zkoumání souladu s Úmluvou, či jim přikládá význam obecného právního 

                                                                                                                                                       
236 Complaint about conviction by German courts for denying the Holocaust on Swedish TV is inadmissible: Press 

Release [online]. 2019 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng-

press#{%22itemid%22:[%22003-6316456-8251051%22]} 
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vědomí, na základě toho potom posuzuje, zda došlo k porušení Úmluvy237. Tvrdost či odrazující 

efekt trestu je tedy zkoumána i na základě ustálených principů jednotlivých států.  

Otázkou však je, co to pro samotnou svobodu projevu znamená, respektive pro určení 

toho, jaký projev je ještě chráněný článkem 10 Úmluvy a jaký už ne. Co lze objektivně říci o 

souladu zásahu s Úmluvou v případech M´Bala a M´Bala proti Francii a Alintas proti Turecku? 

Dle rozhodnutí ESLP můžeme říci, že se jednalo o projevy, které nebyly v souladu s Úmluvou. 

Byl by však výrok ESLP opačný v případě, že by sankce byla přísnější? Tuto otázku si lze klást 

také naopak. Byl by zásah do svobody projevu ze strany ruských orgánů v případě Stomanchin 

proti Rusku v souladu s Úmluvou, jestliže by sankcí nebylo odnětí svobody na pět let? Na 

základě judikatury ESLP lze předpokládat, že odpověď na tyto otázky je ano, tzn. projev by byl 

v případě odlišné sankce hodnocen jinak. Domnívám se však, že hodnocení tvrdosti sankce je 

značně subjektivní (zejména u výše peněžitého trestu či u následků zákazu žurnalistické činnosti) 

a ponižuje to ochranu svobody projevu pouze na to, že v případě jejího omezení nemůže být 

sankce příliš přísná, čímž do značné míry dochází k rozmazání hranice mezi chráněným 

projevem dle článku 10 Úmluvy a projevem nechráněným.  

Řešením by dle mého bylo, kdyby ESLP nezaujímal benevolentní přístup k omezování 

svobody projevu v případě, že je sankce mírná, ale pouze se ostře vymezil proti příliš přísným 

sankcím.  

 

                                                
237 TRYZNA, Jan. Právní principy a právní argumentace: k vlivu právních principů na právní argumentaci při 

aplikaci práva. Praha: Auditorium, 2010. Studie (Auditorium). ISBN 978-80-87284-01-8. s 274. 
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7. Svoboda médií a právo na ochranu zdroje  

7.1. Svoboda médií a právo na ochranu zdroje obecně 

Tato kapitola se zabývá svobodou projevu z trochu jiného úhlu pohledu. Předmětem 

kapitoly nejsou samotné výroky či informace, jak tomu bylo u předcházejících kapitol. Tato 

kapitola se zabývá prostředím, které zaručuje účinný výkon svobody projevu. Zaručená svoboda 

projevu totiž sama o sobě nestačí, je potřeba, aby existovaly prostředky, jak ji efektivně 

manifestovat. Jedním z důležitých kritérií je svoboda médií, která v sobě nezahrnuje pouze 

povinnost státu zdržet se jednání, kterým by zasahovala do existence médií, či je dokonce 

libovolně rušila. Svoboda médií obsahuje také pozitivní povinnost státu k vytvoření podmínek, 

které povedou k diverzifikaci médií. Níže je popsán případ, kdy italská vláda neučinila 

odpovídající legislativní změny a tím bránila v rozšíření počtu médií.  

Právo na ochranu novinářského zdroje je součástí práva na informace a práv chráněných pod 

článkem 10 Úmluvy. Bez adekvátní ochrany by potenciální novinářské zdroje mohly být 

odrazeny od sdílení svých informací s novináři, což by dle ESLP zabraňovalo plnění funkce 

„hlídacího psa“, kterou média mají plnit. Z judikatury ESLP lze vyvodit, že právo na ochranu 

zdroje mají novináři bez ohledu na to, zda je jejich zdroj zákonný či nezákonný. 

Neznamená to ovšem, že novinářské zdroje jsou úplně nedotknutelné, nejedná se o absolutní 

právo. Nicméně jakýkoli zásah do tohoto práva, ať už se jedná o prohlídku obydlí či pracoviště 

novináře, zabrání novinářského materiálu, příkazy směřující na odhalení zdroje atd., musí být na 

základě efektivních legislativních opatření obsahující účinnou ochranu před zneužitím a 

respektují princip ochrany novinářského zdroje. Jedno z nejdůležitějších opatření chránících před 

zneužitím je účinná možnost přezkumu rozhodnutí nezávislým orgánem. K přezkumu musí 

docházet předtím, než je rozhodnutí o zveřejnění zdroje pravomocné. Rozhodnutí takového 

orgánu musí obsahovat jasnou argumentaci týkající se zvážení potenciálních rizik zveřejnění 

zdroje, jakožto důvody, proč by méně invazivní metody nebyly dostačující. ESLP vždy zkoumá, 

zda k omezení došlo způsobem stanoveným v článku 10 odst. 2, tedy zda omezení bylo na 

základě zákona, sledovalo legitimní cíl a bylo nezbytné v demokratické společnosti. V případu 

Goodwin proti Spojenému království238 z roku 1996 Velký senát ESLP shledal právo na ochranu 

zdroje jako esenciální součást svobody médií a této zásady se drží ve své rozhodovací praxi i 

                                                
238 Goodwin proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 27. března 1996, číslo stížnosti 17488/90.  
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nadále. Princip práva na ochranu zdroje navržený tímto rozhodnutím je užívaný v rozhodování 

soudů po celé Evropě, nicméně v některých státech jsou tyto standardy podkopávány exekutivní 

mocí. Toto ukazují následující případy týkající se práva na ochranu zdroje, součástí výkladu 

jednoho z případů je i nález Ústavního soudu, který ukazuje na podobnou argumentační linii 

obou soudů.  

 

7.2. Diverzifikace médií 

7.2.1. Centro Europa 7 S. R. L. a Di Stefano proti Itálii239  

V případu Centro Europa 7 S. R. L. a Di Stefano proti Itálii ESLP jasně judikoval 

pozitivní povinnost státu, která spočívá v povinnosti vytvářet takové prostředí, které umožňuje 

pluralitu médií240.  

V roce 1999 italské autority udělily stěžovateli licenci pro národní televizní vysílání, 

která opravňovala k instalaci a provozování analogové televizní sítě. Společnosti Centro Europa 

byl licencí stanoven nárok na tři frekvence, které budou pokrývat 80 % italského území. 

Kmitočty měly být přiděleny podle národního plánu přidělování kmitočtů z roku 1998, jenž 

stanovoval, že do dvou let musí společnost uvést všechna zařízení do souladu s požadavky plánu 

přidělování kmitočtů z roku 1998. Od roku 2000 se společnost Centro Europa vícekrát obrátila 

na italské správní soudy a žádala o přidělení frekvence, aby mohla začít využívat svoji licenci. 

V květnu roku 2008 bylo vydáno rozhodnutí italského soudu Consiglio di Stato, které odložilo 

přidělení frekvence do té doby, než bude plán přidělování kmitočtů z roku 1998 upraven. Ten byl 

upraven až v prosince 2008. Mezitím byl však vydán program, který umožňoval stávajícím 

televizím rozšířit svoje frekvence. Výsledkem toho bylo, že společnost Centro Europa, přestože 

již deset let měla licenci, nemohla do 30. června 2009 vysílat241.  

V listopadu 2003 podala společnost Centro Europa žalobu na náhradu škody, která jí 

byla způsobena důsledkem nepřidělení kmitočtů. Italský soud Consiglio di Stato se v rámci 

řízení obrátil na SD EU s předběžnou otázkou týkající se výkladu dotčených předpisů Evropské 

                                                
239 S. r. l. a Di Stefano proti Itálii, rozhodnutí ze dne 7. června 2012, číslo stížnosti 38433/09.  
240 Forthcoming Grand Chamber Judgment in the case of Centro Europa 7 S.R.L. and Di Stefano v. Italy concerning 

TV company’s inability to broadcast due to lack of frequencies: ECHR Press Release [online]. [cit. 2020-04-26]. 

Dostupnéz :https://hudoc.echr.coe.int/eng-

press#{%22fulltext%22:[%22di%20stefano%20%20v%20italy%202012%22]} 
241 Case Law, Court of Human Rights: Centro Europa 7 Srl v. Italy, Grand Chamber on Media Plurality [online]. 

[cit. 2020-04-26]. Dostupné z: https://inforrm.org/2012/07/10/case-law-court-of-human-rights-centro-europa-7-srl-

v-italy-grand-chamber-on-media-plurality/ 
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unie242, ale také výkladu článku 10 Úmluvy v tom rozsahu, v jakém na ni odkazuje rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání 

kmitočtového pásma 470-790 MHz v Unii243. Předběžná otázka týkající se článku 10 Úmluvy 

zněla: „Zaručuje článek 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, na 

niž odkazuje článek 6 [EU], vnější pluralismus informací v odvětví televizního vysílání, takže 

členské státy mají povinnost zaručit v tomto odvětví skutečný pluralismus a skutečnou 

hospodářskou soutěž založenou na protitrustovém systému, který v závislosti na technologickém 

vývoji zaručuje přístup ke kanálům a pluralitu provozovatelů bez možnosti připustit legalitu 

duopolního uspořádání trhu?244“ SD EU uvedl, že dotčené evropské předpisy musí být 

vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jejíž uplatnění zabraňuje 

provozovateli vysílat proto, že mu nebyly přiděleny frekvence. SD EU také uvedl, že vnitrostátní 

předpisy přijaté v dotčeném období zvýhodňovaly stávající televizní kanály na úkor nových 

provozovatelů vysílání, kterým bylo znemožněno vysílat, a to i přesto, že měli licenci.  

Consiglio di Stato ve svém rozhodnutí následně uvedl, že on sám nemůže frekvence 

přidělit, ale nařídil italské vládě, aby se věcí zabývala. Součástí rozhodnutí italského soudu bylo, 

aby příslušné italské ministerstvo vyplatilo částku jeden milion čtyřicet jedna tisíc čtyři sta 

osmnáct euro jako náhradu škody, kterou společnost utrpěla v důsledku znemožnění vysílat. 

Splatnost byla však uvedena až po 1. lednu 2004, dokdy musela být přijata legislativa 

umožňující držitelům licence zahájení vysílání245.  

Stěžovatel se obrátil na ESLP s tvrzením, že bylo porušeno jeho právo dle článku 10 

Úmluvy. Ve svém rozhodnutí ESLP nejprve uvedl zásadní důležitost pluralismu. Zdůraznil, že 

demokracie nemůže přežít, jestliže není umožněno prezentovat různé názory. Uvedl také, že 

                                                
242 „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu ustanovení Smlouvy o ES týkajících se volného pohybu 

služeb a hospodářské soutěže, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 

o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 

s. 33; Zvl. vyd. 13/29, s. 349, dále jen „rámcová směrnice“), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES 

ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (Úř. věst. 

L 108, s. 21; Zvl. vyd. 13/29, s. 337, dále jen „autorizační směrnice“), směrnice Komise 2002/77/ES ze dne 

16. září 2002 o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb elektronických komunikací (Úř. věst. L 249, s. 21; Zvl. 

vyd. 08/02, s. 178, dále jen „směrnice o hospodářské soutěži“), jakož i článku 10 Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod, podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950 (dále jen „EÚLP“), v rozsahu, v němž 

na ni odkazuje článek 6 EU, v oblasti celostátního zemského televizního vysílání.“ Zdroj: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0380&from=en.  
243 Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0899&from=EN 
244 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 31. května 2008 ve věci C-380/05, Centro Europa 7 Srl proti 

Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione generale per le concessioni 

e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni. Dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0380&from=en 
245 Italian authorities should have ensured that a licensed TV company had the frequencies enabling it to broadcast: 

ECHR Press Release [online]. , 6 [cit. 2020-04-26]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng-

press#{%22fulltext%22:[%22di%20stefano%20%20v%20italy%202012%22]} 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0380&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0380&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0899&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0380&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0380&from=en
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k zajištění opravdového pluralismu v audiovizuálním odvětví není dostačující pouze zajistit 

existenci několika kanálů, nebo zařídit pouze hypotetickou možnost přístupu na audiovizuální 

trh. Je nezbytné, aby státy zařídily účinný přístup na trh k zajištění rozmanitosti celkového 

programu, která bude pokud možno odrážet celou škálu názorů, se kterými se lze ve společnosti 

setkat. ESLP uvedl, že situace, kdy hospodářská či politická skupina získá dominantní postavení 

na audiovizuálním trhu a tím vyvíjí tlak na televizní stanice, podkopává základní úlohu svobody 

projevu v demokratické společnosti, to platí ale i v případě, že dominantní postavení má stát. 

ESLP jasně řekl, že stát má pozitivní povinnost aktivně vytvářet takové legislativní a 

administrativní prostředí, které zajistí efektivní pluralismus. K porušení článku 10 Úmluvy tedy 

došlo a stěžovateli byla přiznána majetková a nemajetková škoda ve výši deseti milionů eur246.  

Osobně se domnívám, že pluralita médií je zcela zásadní. Každé médium má vlastní tzv. 

„agenda setting“, tedy princip, podle kterého média vybírají témata, kterým se budou věnovat. 

Hlavním hlediskem tohoto výběru je cílová skupina, respektive většinová cílová skupina. Jestliže 

bude mediální trh omezený na malý počet médií, většinová cílová skupina bude u všech médií 

víceméně podobná, což povede k tomu, že média budou podávat podobné zprávy. Takový svět 

by byl omezený a lidé v něm žijící by trpěli velkým nedostatek kritického myšlení, neboť by 

nebyli konfrontováni s názorovou pluralitou. 

 

7.3. Právo na ochranu zdroje 

7.3.1. Sanoma Uitgevers BV proti Nizozemsku247 

V lednu 2002 se v okrajové části Amsterdamu konaly nelegální pouliční závody. Na 

tyto závody byli pozvání novináři z týdeníku Autoweek, kteří měli za úkol událost 

zdokumentovat. Novináři na místě mohli pořizovat také fotografie, podmínka však byla, že 

nesmí uveřejnit totožnost účastníků závodu. Na místě byla v době závodu přítomna i policie, 

která závod chvíli po jeho zahájení rozpustila, nikoho však nezatknula. Policie se obrátila na 

redakci Autoweek s žádostí o předání všech fotografií a dalšího materiálu, který dokumentoval 

akci. Měla totiž podezření, že jeden z účastníků akce se podílel na spáchání vážné loupeže. 

Šéfredaktor týdeníků odmítl materiály vydat, a tak se policie obrátila na státního zástupce, který 

vedl přípravné řízení, aby vydal příkaz k vydání materiálu. Státní zástupce příkaz vydal, 

                                                
246 MEDIA PLURALISM: ECHR JUDGMENT IN CENTRO EUROPA 7 AND DI STEFANO CASE [online]. [cit. 

2020-04-26]. Dostupné z: https://www.epra.org/news_items/media-pluralism-echr-judgment-in-centro-europa-7-

and-di-stefano-case 
247 Sanoma Uitgevers BV proti Nizozemsku, rozhodnutí ze dne 14. září 2010, číslo stížnosti 38224/03. 
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šéfredaktor však opět odmítl. Policie šéfredaktora zatkla a vyhrožovala, že jestli nebude materiál 

okamžitě vydán, zavřou redakci na následujících čtyřicet osm hodin, což by mělo velké finanční 

následky, protože zrovna v těchto čtyřiceti osmi hodinách se ženil korunní princ. Podle 

nizozemského práva nepotřebuje státní zástupce povolení od soudu k zabavení důkazního 

materiálu, a to ani materiálu z kanceláře média. Přesto však státní zástupce věc konzultoval se 

soudcem, který nicméně uvedl, že je zde veřejný zájem na zabavení fotografií. Šéfredaktor byl 

donucen předat policii CD, na kterém byly fotografie nahrány. Týdeník Autoweek se však obrátil 

na soud s návrhem o navrácení dotčeného CD a zničení všech kopií fotografií a vydání soudního 

příkazu, který zabrání policii v používání získaných fotografií. Soud sice nařídil vrácení CD, ale 

došel k závěru, že zabavení materiálu bylo legální, a tedy policie může fotografie využívat. Soud 

v odůvodnění uvedl zejména to, že zde převyšoval veřejný zájem nad právem ochrany zdroje a 

že fotografie nebyly zabaveny kvůli samotnému závodu, ale kvůli trestnému činu loupeže. 

Kasační stížnost byla zamítnuta, a tak se týdeník obrátil na ESLP248.  

Sedmičlenný senát ESLP rozhodl těsnou většinou čtyři hlasy proti třem hlasům 

k závěru, že nedošlo k porušení článku 10 Úmluvy. Většinový názor byl takový, že zde převážil 

veřejný zájem představovaný prevencí kriminality nad právem novináře na ochranu svého 

zdroje. Senát ESLP zdůraznil, že spáchaná loupež byla dostatečně závažná, aby odůvodnila 

zásah do práva chráněného článkem 10 Úmluvy, a to také proto, že v tomto případě neexistoval 

jiný způsob, jak pachatele loupeže identifikovat.  

Po tomto rozhodnutí se případem zabýval i Velký senát, který se skládá ze sedmnácti 

soudců. Velký senát se případem zabývá, pokud je rozhodnuto, že případ vyvolává závažnou 

otázku, či když je rozhodnutí sedmičlenného senátu v rozporu s dosavadní ustálenou judikaturou. 

Velký senát jednomyslně rozhodl, že došlo k porušení článku 10 Úmluvy. Hlavním argumentem 

v odůvodnění rozhodnutí bylo, že nizozemská procesní úprava týkající se zadržení 

žurnalistického materiálu postrádá dostatečná ochranná opatření zajišťující účinný přezkum 

rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do základních práv, toto rozhodnutí by měl 

vydávat soud, nikoli státní zástupce. Ačkoli byl soudce rozhodnutí státního zástupce přítomen na 

telefonu, plnil pouze poradní roli. Dle Velkého senátu ESLP nepřijatelné, aby rozhodnutí o 

zabavení novinářského materiálu vydávala policie či státní zástupce a neexistovala účinná forma 

přezkumu těchto rozhodnutí249.  

                                                
248 Sanoma Uitgevers v. the Netherlands: Open Society, Justice Initiative [online]. [cit. 2020-04-29]. Dostupné z: 

https://www.justiceinitiative.org/litigation/sanoma-uitgevers-v-netherlands 
249 Sanoma Uitgevers v. the Netherlands: Media and Communication Law [online]. [cit. 2020-04-29]. Dostupné z: 

https://www.5rb.com/case/sanoma-uitgevers-bv-v-netherlands/ 
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7.3.2. Nález Ústavního soudu I. ÚS 394/04250 

Podobný případ se dostal také před tuzemský Ústavní soud. Stížnost dokumentaristy 

Martina Šmoka směřovala proti usnesení Městského státního zastupitelství v Praze, kterým byla 

dokumentaristovi uložena pokuta ve výši čtyřiceti tisíc korun potom, co odmítl poskytnout 

identifikační údaje svého zdroje.  

Martin Šmok spolupracoval na třídílném dokumentárním pořadu s názvem „Mezi 

hvězdou a půlměsícem“, třetí díl s názvem „Otec uprchlíků“ byl věnován americkému občanovi 

Charlesovi Jordanovi, jehož smrt nastala za nejasných okolností. Po odvysílání tohoto dílu se na 

Martina Šmoka obrátila osoba, která měla k tématu doplňující, doposud neznámé informace. 

Šmok navrhl, že by se tyto informace hodily také Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu. Osoba souhlasila, nicméně důrazně trvala na tom, že Šmok nesmí uvést její 

totožnost. Šmok se obrátil na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a poskytl 

podrobný přepis celého rozhovoru se zdrojem. Na Šmoka však byl během podání vysvětlení 

vyvíjen tlak, aby prozradil identitu osoby – zdroje. Když Šmok odmítl, byla mu uložena 

pořádková pokuta ve výši čtyřiceti tisíc korun. Proti rozhodnutí policejního orgánu o pořádkové 

pokutě podal stížnost k Městskému státnímu zastupitelství, které však jeho stížnost zamítlo jako 

nedůvodnou. Martin Šmok se obrátil na Ústavní soud, který rozhodl, že došlo k porušení 

stěžovatelových práv chráněných článkem 17 Listiny a článek 10 Úmluvy. Ve svém nálezu 

Ústavní soud uvedl: „Novináři v celém světě, ať již pracují pro místní nebo národní noviny, nebo 

pro národní nebo mezinárodní televizní společnosti, běžně závisí na ne-novinářích kvůli přísunu 

informací o otázkách veřejného zájmu. Někteří jednotlivci (dále zmiňovaní jako zdroje) poskytují 

tajné nebo citlivé informace, spoléhajíce se na žurnalisty, že je poskytnou národnímu nebo 

mezinárodnímu publiku, aby dosáhli publicity a podnítili veřejnou diskusi. V mnoha případech je 

anonymita zdroje předběžnou podmínkou, na základě níž je informace poskytována od zdroje k 

novináři; to může být motivováno např. strachem z prozrazení, který by mohl nepříznivě ovlivnit 

fyzickou bezpečnost nebo jistotu pracovního místa informátora251.“ Dále se v rozhodnutí Ústavní 

soud zabýval, zda se jednalo o omezení na základě zákona, sledovalo legitimní cíl a bylo 

nezbytné v demokratické společnosti, což je stejná argumentační linie, kterou sleduje i ESLP ve 

svých rozhodnutích, což je dáno podobností podmínek pro omezení dotčeného práva 

nastavených článkem 17 Listiny a článkem 10 Úmluvy. První dvě kritéria byla dle Ústavního 

                                                
250Nález Ústavního soudu I. ÚS 394 ze dne 27. září 2005, dostupné z: 

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-394-04  
251 Nález Ústavního soudu I. ÚS 394 ze dne 27. září 2005, část V, odst. 1. 

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-394-04
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soudu splněna, předmětná otázka tedy byla, zda se jednalo o omezení v demokratické společnosti 

nezbytné. Ústavní soud vycházel zejména z toho, že to byl sám stěžovatel, kdo poskytl 

informace Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, přičemž stěžovatel sdělil 

všechny detaily, včetně toho, kde osoba studovala či bydlela. Ústavní soud dovodil, že informace 

poskytnuté stěžovatelem byly dostatečně konkrétní, že je lze považovat za vstřícné a občansky 

odpovědné. Z toho důvodu Ústavní soud uzavřel, že nebylo adekvátní ze strany Úřadu pro 

dokumentaci a vyšetřování komunistických zločinů trvat na prozrazení jména osoby a pořádková 

pokuta představovala omezení práva na ochranu zdroje, které nebylo nezbytné v demokratické 

společnosti.  

Osobně si myslím, že pokud by Ústavní soud vyslovil souhlas s Úřadem pro 

dokumentaci a vyšetřování komunistických zločinů, jednalo by se o klasickou situaci „pro 

dobrotu na žebrotu“ a kromě toho, že by takové rozhodnutí sehrálo negativní úlohu v důvěře 

zdrojů k novinářům, tak by to v celkovém důsledku mohlo znamenat, že novináři nebudou sdílet 

své informace s veřejnými složkami právě z obavy, že nebudou schopni účinně chránit své 

zdroje. 

7.3.3. Becker proti Norsku252 

Případ Becker proti Norsku se týká práva na ochranu zdroje. Stěžovatelka, novinářka 

Becker, měla vypovídat během trestního řízení o detailech kontaktu s jejím zdrojem panem X. 

Dle mého je tento případ zajímavý proto, že ESLP ve svém rozhodnutí velmi polemizuje nad 

existencí či mírou práva na ochranu zdroje za situace, kdy zdroj sám vyjeví svoji identitu. Ačkoli 

dochází k tomu, že toto právo novinář má bez ohledu na chování zdroje, dodává však, že míra 

ochrany musí být nižší. 

Cecilie Langum Becker je norská novinářka pracující pro online deník DN.no, která 

25. srpna 2017 napsala a zveřejnila článek obsahující informace o pochybách, zda je norská 

ropná společnost schopna plnit své závazky. Becker získala tyto informace od právníka (pan X), 

který ji zaslal dopis budící dojem, že je za touto informací několik akcionářů ropné společnosti. 

Dva dny po zveřejnění článku klesly akcie dotčené společnosti o 4,1 %. Když byla Becker 

vyslýchána policií, uvedla pouze, že informaci získala dopisem od pana X a žádné další 

informace nechtěla poskytnout. Pan X byl vyslýchán finančním úřadem, potvrdil, že zaslal tento 

dopis novinářce Becker a na základě toho proti němu bylo zahájeno trestní řízení s podezřením 

                                                
252 Becker proti Norsku, rozhodnutí ze dne 5. října 2017, číslo stížnosti 21272/12.  
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manipulace kapitálových trhů a tzv. inside trading253. Becker byla během trestního řízení 

předvolána jako svědek, nicméně odmítla odpovídat na otázky týkající se jejího kontaktu 

s panem X odvolávajíc se na ustanovení norského trestního řádu týkající se ochrany zdroje 

novináře a na článek 10 Úmluvy. Státní zástupce vyzval soud k vydání příkazu, aby Becker 

vypovídala. Norský soud tedy vydal rozhodnutí, že Becker musí vypovídat, soud však uvedl, že 

se její výpověď může týkat jenom jejího kontaktu s panem X a nemusí zahrnovat prozrazení 

žádných dalších kontaktů. Pan X byl prvoinstančním soudem odsouzen k osmnácti měsícům 

trestu odnětí svobody. Becker se proti příkazu vypovídat odvolala, věc došla až k norskému 

Nejvyššímu soudu, který ale rozhodl většinou, že právo na ochranu zdroje se nevztahuje na 

situaci, kdy je totožnost zdroje známa a soud chce vědět pouze okolnosti tohoto kontaktu. 

Disidentní stanoviska některých členů senátu norského Nejvyššího soudu uváděla, že 

poskytnutím detailů komunikace s panem X mohla Becker zveřejnit více zdrojů a také, že právo 

na ochranu zdroje je právo náležející novináři, ne zdroji. V odvolacím trestním řízení proti panu 

X byla Becker předvedena jako svědkyně, nicméně navzdory příkazu odmítla vypovídat. 

Odvolací soud ji uložil pokutu ve výši třiceti tisíc norských korun.  

Becker podala stížnost k ESLP s tím, že příkaz vypovídat porušoval práva chráněná 

článkem 10 Úmluvy. Konkrétně tvrdila, že příkaz vypovídat nebyl vydán na základě zákona, 

nejednalo se o situaci, kdy by omezení jejích práv bylo nezbytné a vyzrazení detailů nebo dalších 

zdrojů by mělo negativní dopad na důvěru zdrojů v komunikaci s novináři, a tím pádem by to 

mohlo do značné míry znemožňovat novinářům odvádět jejich práci správně.  

ESLP rozhodl, že došlo k porušení článku 10 Úmluvy. V rozhodnutí ESLP uvedl, že 

bylo omezeno právo na ochranu zdroje a zkoumal, jestli se jednalo o omezení v souladu 

s Úmluvou. Nejprve uvedl, že norské soudy sledovaly legitimní cíl, kterým v tomto případu byla 

prevence trestné činnosti. Jako další hledisko bylo zkoumáno, zda se jednalo o omezení na 

základě zákona. ESLP uvedl, že norský trestní řád toto opravdu připouští a rozhodnutí norského 

Nejvyššího soudu bylo dostatečně odůvodněno a byla v něm zvážena dosavadní judikatura. 

Omezení práv tedy dle názoru ESLP byla na základě zákona. Hlavní pozornost však byla 

věnována tomu, zda se jednalo o omezení nezbytné v demokratické společnosti. ESLP se 

odkázal také na velmi podobné rozhodnutí z roku 2013 Nagla proti Lotyšsku254, kde skutečnost, 

že zdroj již byl odhalen, neodjímala právo na ochranu zdroje255 a dle názoru ESLP to nemůže být 

                                                
253 Inside trading vyjadřuje obchodování s cennými papíry osobou, která má o určité korporaci neveřejné informace 

a tyto informace zneužije k výhodnému nákupu či prodeji cenných papírů.  
254 Nagla proti Lotyšsku, rozhodnutí ze dne 16. července 2013, číslo stížnosti 73469/10. 
255 VOORHOOF, Dirk. European Court of Human Rights: Case of Nagla v. Latvia [online]. [cit. 2020-04-28]. 

Dostupné z: 
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jinak ani v tomto případu. Přestože dle pravomocného rozhodnutí norského soudu spáchal pan X 

trestný čin manipulování s kapitálovými trhy, ESLP byl toho názoru, že samotné chování zdroje 

nemůže být důvodem odnětí práva na ochranu zdroje. Je to pouze jedním z argumentů u 

balancování práv. Souhlasil s norskými soudy, že je nutné brát v potaz to, že se pan X přihlásil 

jako zdroj sám. Míra ochrany práva na zdroj nemůže být stejně vysoká jako v případech, kdy je 

zdroj tajen. Nezakládá to ovšem jednoznačný důvod ke zveřejnění všech okolností kontaktu 

zdroje a stěžovatelky, ani ke zveřejnění dalších případných zdrojů. V závěru rozhodnutí ESLP 

uvedl, že trestní řízení nebylo dotčeno tím, že Becker odmítla vypovídat, čímž ESLP dovodil, že 

omezení práva na ochranu zdroje nebylo nezbytné v demokratické společnosti256.  

Argumentační linka ESLP tedy vedla tak, že si nejdříve vyjasnil, jakou otázku si 

vlastně klade, tedy klasický test, zda bylo omezení na základě zákona, sledovalo legitimní cíl a 

bylo nezbytné v demokratické společnosti. V tomto případě otázka zněla, zda se jednalo o 

omezení nezbytné v demokratické společnosti. K zodpovězení této otázky ESLP nejdříve 

zdůraznil, že i přes specifika případu (zdroj sám uvedl svoji identitu aj.), náleží stěžovatelce 

právo na ochranu zdroje. Jak již bylo řečeno, ESLP si na otázku ohledně nezbytnosti omezení 

práv odpověděl, že nezbytné nebylo.  

K rozhodnutí je připojeno také jedno disentní stanovisko soudkyně Tsotsoria, která 

sice souhlasí s tím, že došlo k porušení článku 10 Úmluvy, ale nesouhlasí se strukturou 

argumentů, o které své rozhodnutí ESLP opírá. Tsotsoria ve svém stanovisku kritizuje názor, že 

skutečnost, že zdroj sám zveřejní svoji identitu, nemá snižovat právo na ochranu zdroje. Tvrdí, 

že kvůli digitálním technologiím čelí ochrana zdroje výzvám, kterým v minulosti čelit nemusela 

a snižovat právo na ochranu zdroje je dle jejího názoru krok špatným směrem a vymyká se to 

doposud kontinuálnímu boji ESLP za právo na ochranu zdroje, který je inspirací pro mnohé jiné 

soudy.  

Osobně mám za to, že si otázka existence či míry ochrany zdroje v souvislosti 

s jednáním zdroje zasloužila hlubší vysvětlení ze strany ESLP. Názor, že chování zdroje má za 

následek menší ochranu, má podobný základ, jako institut zavedený ESLP, o kterém byla řeč 

v kapitole týkající se svobody projevu a soukromí a tím je „previous conduct“ neboli předchozí 

jednání subjektu. Rozdíl je ovšem v tom, že předchozí jednání se vztahuje na nositele onoho 

daného práva. V tomto případě je však nositelem práva na ochranu zdroje novinář. Nicméně to 

neznamená, že by nebylo legitimní vzít v úvahu i jednání zdroje a z mého úhlu pohledu to 

                                                                                                                                                       
https://www.researchgate.net/publication/293819065_European_Court_of_Human_Rights_Case_of_Nagla_v_Latvi

a 
256 Becker v. Norway. Global Freedom of Expression: Columbia University [online]. [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/becker-v-norway/ 
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v pořádku je. Neztotožňuji se tedy s názorem soudkyně Tsostorii, jen si myslím, že ESLP tomu 

mohl věnovat ještě více pozornosti a lépe to vysvětlit, aby to v budoucnu nevedlo k oslabení, či 

dokonce zpochybňování práva na ochranu zdroje.  

 

7.4. Analýza dílčích závěrů 

Předmětem této analýzy dílčích závěrů je reflektování judikatury ESLP a Ústavního 

soudu a na základě toho zdůraznit zásadní význam ochrany zdroje. Tento institut je důležitý jak 

pro novináře, tak pro celou demokratickou společnost, neboť jenom s precizní ochranou zdroje, a 

tím pádem s důvěrou zdroje v to, že nebude vyzrazen, mohou média plnit plnohodnotně svoji roli 

hlídacího psa, kterou ESLP ve svých rozhodnutích často zdůrazňuje257. Toto pouto mezi novináři 

a zdroji nesmí být narušeno. Vedlo by to totiž k odstrašení zdrojů sdělovat médiím informace, 

které mohou mít pro společnost značný význam, a to zejména s ohledem na demokratický právní 

systém (jenom kvalitně informovaní voliči mohou svoje volební práva vykonávat adekvátně). 

Zdá se však, že si toto ESLP uvědomuje. Rozhodnutí Sanoma Uitgevers BV proti Nizozemsku i 

rozhodnutí Becker proti Norsku znamenalo výhru pro ochranu zdroje. V posledně zmíněném 

rozhodnutí byla řešena otázka předchozího jednání zdroje/novináře a míry, do jaké má být 

chování zdroje či novináře reflektováno soudy. V případech týkajících se informačního 

sebeurčení je vždy významné, jak se subjekt práva chová a u ochrany zdroje lze s tímto vidět 

paralelu, a to například v situaci, kdy novinář mluví o svém zdroji veřejně, ale odmítne 

vypovídat před orgány činnými v trestním řízení. Jak šlo ovšem vidět v případu Becker proti 

Norsku, zdroj je chráněn i po prozrazení, což má svůj zásadní význam z hlediska důvěry. Mezi 

soudci ESLP se však najdou i názory, že by předchozí jednání zdroje a novináře nemělo být 

bráno v potaz a ochrana zdroje by měla být tomuto úplně nadřazena258. V tomto kontextu je 

zajímavé také nedávné rozhodnutí Ústavního soudu259, kde se původně jednalo o pořádkovou 

pokutu ve výši dvaceti tisíc korun od Úřadu pro zahraniční styky a informace z důvodu, že se 

novinář nedostavil k podání vysvětlení. Výši pokuty následně Vrchní soud v Praze snížil na tři 

tisíce korun, nicméně stěžovatel – novinář, se obrátil na Ústavní soud. První věcí, která stojí za 

povšimnutí v tomto případu je, že Ústavní soud obecně zastává zdrženlivý postoj, neboť 

zdůrazňuje, že není dalším odvolacím článkem, a proto by se dalo předpokládat, že se v podstatě 

                                                
257 Nejznámějších případem, kde ESLP klade velký důraz na roli médií jako hlídajícího psa „public watchdog“ je 

The Sunday Times proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 26. listopadu 1991, číslo stížnosti 13166/87. 
258 Viz disentní stanovisko soudkyně Tsosorie k případu Becker proti Norsku.  
259 Nález Ústavního soudu ze dne 21. května 2019, sp. zn. I. ÚS 4037/18. 



88 

 

bagatelním sporem o tři tisíce korun nebude zabývat260. Ústavní soud však řekl, že se jedná o 

zasažení do fundamentálních zásad právního státu, a to s ohledem na právo ochrany 

novinářského zdroje a svobody tisku. Ústavní soud uvedl následující: „Bez ochrany 

novinářských zdrojů by mohla být ohrožena role tisku jako veřejného strážce, jehož úkolem je 

poskytovat veřejnosti přesné a spolehlivé informace o záležitostech veřejného zájmu…. ochrana 

zdroje je nutné chápat jako opravdový atribut práva na informace, s nímž je třeba nakládat 

s nejvyšší obezřetností261.“ Ústavní soud pro nízkou výši pokuty výsledně zamítl. Konstatoval, 

že pokud by vrchní soud výši pokuty nemoderoval, musel by Ústavní soud ústavní stížnosti 

vyhovět a vyslovit, že došlo k porušení stěžovatelových ústavně zaručených základních práv a 

svobod. Takto došlo pouze k jejich zásahu, který lze ještě s ohledem na výše uvedené z 

ústavního hlediska výjimečně připustit. 

Lze vidět, že ESLP i Ústavní soud připisují ochraně novinářské zdroje skutečně 

velký význam, nejedná se o právo, které může být novináři odebráno či přiznáno ad hoc, ale o 

fundamentální součást článku 17 Listiny, potažmo článku 10 Úmluvy. Ačkoliv nejvyšší instance 

svůj názor na ochranu novinářského zdroje vyslovují jasně, problém může být, že si dotčená 

osoba musí projít celým soudním systémem, než se dostane k Ústavnímu soudu případně ESLP. 

To představuje zejména velkou časovou náročnost, a jak uvádí Michal Bobek, pomalá 

spravedlnost je odepřená spravedlnost262. Důležité tedy je, aby se chápání práva na ochranu 

novinářského zdroje dostalo plně do rozhodovací praxe soudů nižších instancí.  

 

 

 

 

                                                
260 Pro úplnost je nutno uvést, že přestože se Ústavní soud stížností zabýval, nakonec ji, vzhledem k ponížené 

pokutě, která nezasahuje do práv stěžovatele, zamítl. 
261Ústavní soud k ochraně práv novinářů [online]. [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/ustavni-soud-k-ochrane-prav-novinaru-109714.html 
262 BOBEK, M.: Curia ex machina; o smyslu činnosti nejvyšších a ústavních soudů. Právní rozhledy, č. 22, 2006. s 

12. 
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Závěr 

Cílem práce bylo představení ESLP, zmapování právního základu rozhodnutí ESLP i 

dalších soudů a poskytnutí analýzy jednotlivých aspektů svobody projevu v kontextu judikatury 

ESLP s důrazem na různá rozhodovací specifika významná pro rozhodovací praxi ESLP a 

vylíčení jednotlivých rozhodnutí v kontextu rozhodnutí dalších soudů.  

Práce teoreticky ukotvuje ESLP jako instituci v rámci Rady Evropy. Tyto informace 

jsou v práci podstatné, neboť je nutné rozeznávat rozdíl mezi Radou Evropy a Evropskou unií a 

mezi ESLP a SD EU. Pro chápání rozhodovací praxe v úplném kontextu bylo nutné v práci 

vylíčit i procesní pravidla řízení před ESLP, která jsou zásadní zejména proto, že určují limity 

toho, kdo se může na ESLP obrátit a v jaké věci, a také omezené možnosti určující znění 

rozhodnutí ESLP a následnou obnovu řízení u Ústavního soudu České republiky. Práce také 

představuje právní zakotvení svobody projevu, a to jak z tuzemského úhlu pohledu, tak 

z pohledu regionálního (evropského) a mezinárodního. Ačkoliv jsou jednotlivé články rozebrány 

samostatně, je zajímavé sledovat, že jejich textace je v zásadě podobná. Jak je zvykem, jedná se 

o poměrně stručné články, které vymezují pouze základní rámec. Konkrétní podobu svobody 

projevu tak musí objasňovat judikatura, která má možnost reagovat na vývoj ve společnosti 

rychleji a efektivněji než jakékoliv legislativní změny. Přestože specifika vyjasňuje judikatura, 

vždy musí vycházet ze zákonného základu, proto bylo pro účely práce nutné toto vymezení.  

Jedním z rozebraných aspektů koexistence svobody projevu a ochrany soukromí. 

Ochrana soukromí je stále aktuálním tématem a zdá se, že s životem přesouvajícím se do 

digitálního prostředí bude aktuální i v budoucnu. Přestože je ochrana soukromí velmi důležitá, 

často se dostává do konfliktu se svobodou projevu. Tato kapitola práce se věnuje právě tomuto 

konfliktu, když analyzuje čtyři rozhodnutí ESLP, každé se zaměřením na jiná specifika případu 

(veřejně známá osoba, veřejně dostupná data, práva na ochranu dobrého jména a předchozí 

jednání osoby) a jedno rozhodnutí SD EU. Po komparaci a analýze jednotlivých rozhodnutí je 

čtenář upozorněn na specifické využití institutu veřejně známé osoby v oblasti práva na 

soukromí. Samotný fakt, že osoba, které bylo zasáhnuto do soukromí je veřejně známá, zásah 

nečiní v souladu s Úmluvou. Vždy je v této souvislosti nutno zkoumat i další kritéria, a to 

zejména veřejný zájem, který je na zveřejnění informace, čímž do této problematiky vstupuje 

jasné hledisko svobody projevu. Domnívám se, že by význam tohoto institutu neměl být 
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v oblasti práva na soukromí přeceňován. Tento institut původně vychází z judikatury amerických 

soudů z oblasti práva na dobré jméno, kde je jeho význam zásadně vyšší.  

Dalším vybraným aspektem svobody projevu je online prostředí a specifika, která toto 

prostředí přináší v oblasti svobody projevu. Tato část práce se zaměřuje na sledování dat, 

internetové zdroje a odpovědnost za uživatelský obsah. Sledování dat je tématem, které 

v uplynulých letech nabylo své důležitosti zejména co do jeho politického či marketingového 

využití. Vzhledem k citlivosti dat a zásadnímu dopadu využití vyvstávají ze strany stěžovatelů 

otázky ohledně povahy a množství dat, která jsou sledována ze strany státu. ESLP se k otázce 

práva na informace v této oblasti staví jasně a právo stěžovatelů znát rozsah sledovaných dat 

potvrdil. Nicméně současně také uvedl, že v rámci boje proti terorismu a dalšímu 

organizovanému zločinu je nutno považovat sledování dat za legitimní a při dodržení jasných 

procesních pravidel je sledování dat v souladu s Úmluvou. V rámci této části práce je vylíčen i 

tematicky velmi podobný případ, který byl projednán u Ústavního soudu a tuzemský soud v něm 

došel ke stejnému závěru. V podkapitole věnující se analýze dílčích závěrů je tato tématika 

rozšířena také o rozhodnutí SD EU a následné zrušení směrnice, která zakotvovala sledování dat. 

Neznamená to ovšem ani tak vymezení SD EU proti sledování dat, jako kladení nároku na 

ochranu práv zakotvených v Listině základních práv EU a v Úmluvě prostřednictvím efektivních 

procesních pravidel. V oblasti odpovědnosti za uživatelský obsah je popsán případ Delfi AS 

proti Estonku a případy navazující, které zmíněné rozhodnutí poněkud zjemňují, z tuzemské 

judikatury je vyloženo rozhodnutí Městského soudu v Praze.  

V souvislosti se svobodou projevu a náboženskou svobodou je v práci věnován prostor 

výkladu článku 9 Úmluvy, který představuje zakotvení náboženské svobody. Tyto dvě svobody 

vstupují do vzájemné interakce, kdy se mohou vzájemně podporovat či být naopak v protikladu. 

V rámci kapitoly bylo nutné poukázat na určité kulturní rozdíly mezi jednotlivými státy, neboť 

při hodnocení jednotlivých projevů musel být brán zřetel na dopad ve společnosti a náboženská 

zapálenost obecně. Kapitola je rozdělena do několika podkapitol a věnuje se veřejným 

náboženským projevům a knihám o náboženství. Analýza dílčích závěrů poukazuje na značné 

využití doktríny soudního uvážení (margin of appreciation), která slouží jako prostor národních 

soudů pro zhodnocení otázek týkajících se národních specifik. Nadměrné využití této doktríny je 

v práci kritizováno, neboť vzhledem k zmíněným značným kulturním rozdílům dochází ke 

snížení či dokonce ke smazání společného standardu práv pro celou oblast Rady Evropy.  

Dalším významným aspektem svobody projevu je rozeznání hranice mezi zákonným 

projevem a hate speech. Oblasti etnických a rasových problémů, podpory teroristických aktivit a 

popírání historických faktů, představují nejzávažnější projevy hate speech. V rámci podrobné 
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analýzy jednotlivých rozhodnutí lze spatřovat značný důraz, který ve svých odůvodněních klade 

ESLP na výši trestu. Obecně by se dokonce dalo říci, že přísné tresty za projevy ESLP hodnotí 

jako příliš odrazující a rozhoduje v neprospěch jednotlivých států, naopak pokud je trest 

relativně mírný, zdá se, že ESLP nechává posoudit povahu zásahu na soudech členských států. 

Domnívám se, že toto značně komplikuje soudům členských států rozeznat, jaký projev sám o 

sobě bez ohledu na sankci je v souladu s Úmluvou a jaký ne.  

Poslední část práce se soustředí na případy týkající se svobody médií a ochrany 

novinářského zdroje. Svoboda médií je představována diverzifikací médií, což představuje pro 

stát pozitivní povinnost vytvořit takové legislativní a administrativní podmínky, aby nebyly 

kladeny nepřiměřené překážky pro vstup jednotlivých subjektů na mediální trh. Na tomto je 

v demokratické společnosti bezvýhradně nutné trvat, protože jenom dobře informované osoby 

jsou schopny plnohodnotně uplatňovat svoje politická práva. Druhá část této kapitoly se věnuje 

ochraně novinářského zdroje, analyzována jsou jak rozhodnutí ESLP tak Ústavního soudu. U 

jednotlivých rozhodnutí si lze povšimnout, že nejvyšší soudy jsou si zřetelně vědomy důležitosti 

ochrany novinářského zdroje, nicméně problém lze spatřovat v rozhodování nižších soudů. 

Analýza dílčích závěrů tedy dochází k tomu, že je nutné dostat do vědomí všech soudních 

instancí, že ochrana novinářského zdroje je naprosto nedílnou součásti svobody projevu a práva 

na informace.  

Práce se zaměřuje na vybrané aspekty svobody projevu v kontextu judikatury ESLP, 

přičemž jednotlivé aspekty byly vybírány také z hlediska aktuálnosti. Je tedy možné 

předpokládat, že se budou i nadále vyvíjet. Nicméně závěry a analýzy uvedené v této práci 

představují jednotlivé rozhodovací tendence ESLP a rozebírají podrobně jednotlivá specifika, 

která mohou být využita z hlediska argumentace jak soudů, tak jiných právních profesionálů či 

akademiků. 
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Seznam zkratek  

ESLP – Evropský soud pro lidská práva 

Listina - Listina základních práv a svobod České republiky, ústavní z. č. 2/1993 Sb. 

SD EU – Soudní dvůr Evropské unie  

NS – Nejvyšší soud 

Úmluva – Evropská úmluva na ochranu lidských práv ze dne 4. listopadu 1950 
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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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Abstract 

Selected aspects of the freedom of expression in the context of the European Court of 

Human Rights case law 

 

The rigorous thesis is divided into two parts. The first part presents the theoretical grounding of 

the topic. The first chapter describes the European Court of Human Rights (ECtHR), the 

proceedings before the ECtHR, and its anchoring within the Council of Europe. The second 

chapter of the first part is devoted to the regulation of freedom of expression, both from a 

national and international perspective, which describes in detail the regulation of freedom of 

expression in the European Convention on Human Rights, the Charter of Fundamental Rights of 

the European Union and the International Covenant on Civil and Political Rights. The second 

part of the work is divided into thematic chapters, which focus on case law on freedom of speech 

and privacy, online environment, religious expressions, hate speech, and media diversification, 

and resource protection. Although the work focuses on the case-law of the ECtHR, in each 

chapter the decisions of other courts, such as the Court of Justice of the EU or the domestic 

Constitutional Court, are analyzed for comparison. At the end of each chapter, a subchapter is 

added concerning the analysis of partial conclusions, where the issue of ECtHR decision-making 

practice is evaluated, always about specific cases. The chapter on freedom of expression and 

protection of privacy deals with four cases of the ECtHR and one case of the Court of Justice of 

the EU. The chapter on freedom of expression and the online environment describes the specifics 

of the online environment concerning freedom of expression and is divided into a subchapter 

dealing with case law in relation to data monitoring, Internet resources, and responsibility for 

user content. The fifth chapter focuses on freedom of speech and religious expressions, 

specifically on public religious expressions and books on religion. The chapter emphasizes 

Article 9 of the European Convention on Human Rights. Another series of ECtHR case law deals 

with hate speech, namely ethnic and racial issues, the promotion of terrorist activities, and the 

denial of historical facts. The last chapter deals with the freedom of the media and the right to the 

protection of resources. The thesis describes the decision-making practice of the ECtHR and 

outlines various problems or factors that influence the decision-making of courts. 

 

Keywords: ECHR, freedom of expression, ECHR case law  


