Abstrakt
Ochrana osobnosti v mediálním právu
Cílem této rigorózní práce je zhodnotit a analyzovat právní institut ochrany
osobnosti, a to jednak z hlediska obecné občanskoprávní úpravy a jednak také z pohledu
příslušných institutů z oblasti mediálního práva. Vzhledem k tomu, že zákonná úprava
ochrany osobnosti je z velké míry dotvářena rozhodovací praxí soudů je v této práci
kladen důraz zejména na rozbor relevantní judikatury. S ohledem na budoucí
rekodifikaci soukromého práva v České republice se práce věnuje také právní úpravě
ochrany osobnosti „de lege ferenda“.
První část definuje a vymezuje základní pojmy, týkající se obecné právní úpravy
ochrany osobnosti. Tato část práce podává komplexní výklad platné právní úpravy
tohoto institutu obsažené v občanském zákoníku včetně popisu vztahů mezi
jednotlivými pojmy a poukazuje také na některé otázky spojené se současnou právní
úpravou.
Ve druhé části se autor zaměřuje na problematiku mediálního práva a zejména
pak na rozbor specifických institutů ochrany osobnostních práv, které jsou v mediálním
právu obsaženy. Těmito instituty jsou zejména právo na odpověď a právo na dodatečné
sdělení.
Další část práce je věnována podrobné analýze některých vybraných otázek
ochrany osobnosti z pohledu judikatury soudů. Do těchto vybraných otázek byl zařazen
konflikt práva na ochranu osobnosti a práva na svobodu projevu, analýza rozdílného
posuzování skutkových tvrzení a hodnotících úsudků, rozbor specifického hodnocení
ochrany osobnosti osob veřejně činných a výklad určování aktivní a pasivní legitimace
ve věcech ochrany osobnosti. K podrobné analýze byly tyto konkrétní problémy
zvoleny z toho důvodu, že v souvislosti s nimi vyvstává v praxi velké množství otázek,
jejichž zodpovězení je nezbytné pro uplatnění jak občanskoprávních prostředků ochrany
osobnosti, tak také zvláštních prostředků mediálního práva.
Poslední část práce pak podává komplexní výklad práva na ochranu osobnosti
„de lege ferenda“ obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Autor v této
části podává ucelený rozbor budoucí právní úpravy ochrany osobnosti, ale zejména také
kritickou analýzu připravovaných změn a zamýšlí se nad jejich možným vlivem na
aplikační praxi.

Tato rigorózní práce se ve svém souhrnu zabývá problémy, které se v praxi při
uplatňování ochrany osobnosti nejčastěji objevují, hodnotí současnou judikaturu
českých i zahraničních soudů a upozorňuje také na aspekty, kterým se odborná literatura
nevěnuje příliš podrobně.

