
Abstrakt 

Předložená diplomová práce poskytuje základní úvod do problematiky konfliktu ochrany 

osobnosti člověka se svobodou projevu médií a právem na informace veřejnosti a to s důrazem 

na českou a evropskou judikaturu. Okrajově je zmíněna i problematika nových médií, a to 

v souvislosti s nedávným vývojem judikatury ESLP. Diplomová práce je členěna do úvodu, 

závěru a tří kapitol. 

První kapitola poskytuje definice základních pojmů týkající se řešeného tématu a základní 

teoretická východiska. Čtenář je seznámen s pojmem osobnosti člověka a jejími složkami, 

s pojmem osobnostních práv a jejich povahou a možnými zásahy do osobnostních práv, jakož 

i s pojmem médií a nových médií. 

Druhá kapitola pojednává o právní úpravě institutů ochrany osobnosti, svobody projevu, 

svobody tisku a práva na informace. Postupně je rozebrána mezinárodní právní úprava, 

především pak EÚLP. Dále se kapitola zaobírá zákonnými předpisy, a to postupně 

občanskoprávní úpravou a dále úpravou předpisy mediálního práva. V samostatném oddílu jsou 

pak rozebrány předpisy vztahující se k odpovědnosti ISPs za obsah uveřejněný v nových 

médiích třetí stranou, a to jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. 

Třetí kapitola, která tvoří hlavní část této práce, pojednává o problematice konfliktu ochrany 

osobnostních práv se svobodou projevu a právem na informace a zaměřuje se na jednotlivé 

doktríny přijaté českou i evropskou judikaturou. Tato kapitola je členěna postupně do pěti 

oddílů. První oddíl pojednává o testu proporcionality. V dalších třech oddílech jsou pak blíže 

rozebrány některá další kritéria relevantní pro posouzení proporcionality zásahu do práva na 

ochranu osobnosti, resp. svobody projevu a práva na informace. Postupně jsou tedy popsána 

specifika postavení médií jakožto mluvčího projevu, význam povahy výroku a význam 

postavení osoby, jíž se projev týká, jakožto objektu projevu. V posledním oddílu kapitoly třetí 

je popsána zcela samostatná problematika odpovědnosti ISPs za obsah uveřejněný třetí stranou, 

a to především ve světle aktuálního konflikt v judikatuře SDEU a ESLP.  

 


