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PRÁVO NA SOUKROMÍ6 7ÚVODEM

ÚVODEM 

Dne 1. prosince 2010 uspořádala Právnická fakulta Masarykovy uni-
verzity další z řady odborných ústavněprávních konferencí, věnova-
nou tentokrát právu na soukromí.1 Dalšími spolupořadateli konference 
byly Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity a Nadace 
Konráda Adenauera. 

Přiznám se, že bezprostředním impulzem pro výběr právě tohoto 
tématu byly dva telefonáty. V prvním z nich mi můj telefonní operátor 
učinil nabídku výhodného tarifního balíčku, vytvořeného údajně na 
základě podrobné analýzy, na jaká čísla a jak často jsem v posledních 
měsících volal. Druhý telefonát představovala rovněž nabídka, tento-
krát od televizní společnosti, která zase na základě sledovanosti kanálů 
našeho rodinného přijímače dospěla k názoru, jaký balíček programů 
bychom si měli přiobjednat. 

Obě nabídky jsem okamžitě odmítl, nicméně zůstal ve mně nepří-
jemný pocit. Pocit ze ztráty soukromí. Někdo prostě neustále moni-
toruje, komu volám, kam píšu SMS zprávy, jak často a na jaké pořady 
se doma díváme v televizi. Dochází tak k situaci, že za naše pohodlí 
a blahobyt, ve kterém žijeme, platíme velmi vysokou daň. Jsme moni-
torováni kamerami, při práci na počítači za sebou zanecháváme stopu, 
které internetové stránky jsme navštívili, zapnutý mobil neustále sig-
nalizuje náš pohyb, vytvářejí se databáze osobních údajů, satelit kont-
roluje, kde se nachází náš automobil, naše tělo prosvěcují bezpečnostní 
rámy a tak lze pokračovat. 

Dochází navíc k významnému přenastavení ohniska, odkud toto 
ohrožení soukromí nejvíce pochází. Dnes se již nemusíme až tak 
obávat státu, jako tomu bylo ještě před pár lety. Dnešní demokratický 
stát je totiž (slovy Uda Di Fabia) jen pouhým blednoucím stínem sta-
rého Leviathana. Skutečné narušení soukromé sféry hrozí daleko více 
od privátních společností, které z nejrůznějších důvodů sbírají naše 
osobní údaje a soukromé informace. Dlužno dodat, že tomuto velmi 
dynamickému vývoji právo v podstatě pouze přihlíží, anebo postupuje 

1 Chronologický přehled všech dosavadních konferencí viz následující text Jana Filipa.
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