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Příběh Davida Storma
David Storm je mladý úspěšný zpěvák, který svou kariéru nastartoval v pouhých 18ti
letech, kdy vydal své první album s názvem The Young Man. Největší hit z tohoto alba Sweet
Eighteen se dostal okamžitě do popředí všech hitparád v jeho rodné Agnosii. Davidův talent se
od této chvíle začal projevovat naplno, a tak již po několika letech se svými skladbami dobýval
hitparády po celém světě. Fanoušci ze všech koutů světa po Davidovi doslova šíleli a na
sociálních sítích se předháněli při hlasování v anketách, do kterého státu by měl přijet David na
své turné příště. Davida přízeň jeho fanoušků těšila, a proto se snažil koncertovat všude, kde si
jej fanoušci žádali.
S touto snahou Davida samozřejmě bylo spojené to, že většinu času trávil v zahraničí a
domů do Agnosie se moc často nepodíval. Jeho manažerka Emily jej doprovázela téměř na
každém turné, neboť měla na starosti veškerou organizaci. S Emily se David znal již od střední
školy a byli dobří přátelé. Emily byla velice komunikativní a schopná a i to možná byl důvod,
že si ji David vybral na začátku své kariéry jako osobu, které může nejvíce důvěřovat. Emily
s rozhodnutím Davida souhlasila, neboť byla do našeho mladého umělce od počátku
zamilovaná a chtěla mu být co nejvíce na blízku.
David, jako každý mladý člověk, si chtěl samozřejmě užívat života naplno, a tak občas
po koncertu zamířil se svými fanoušky do nějakého místního baru, kde se společně bavili až do
pozdních ranních hodin. Z baru se David na hotel, kde byl ubytovaný, nikdy nevracel sám.
Emily velice špatně snášela, že si David takto užíval, protože do něj byla zamilovaná. To ovšem
David nevěděl. Nevěnoval jejím náznakům žádnou pozornost a přistupoval k Emily pouze
kamarádsky.
O Davida se zajímali kromě fanynek také různí novináři. Novinářka Nina pracující pro
deník Plesk, který se zaměřuje na informování veřejnosti o celebritách z hudebního průmyslu,
kontaktovala Emily s prosbou o poskytnutí rozhovoru s Davidem. Při nejbližším turné
v Agnosii se všichni společně sešli a Nina v podrobném rozhovoru zaznamenala vývoj
Davidovy kariéry. David byl s článkem spokojen a domluvil se s novinářkou, že o něm bude
psát i nadále. David poté odjel na další turné. Novinářce po čase došly nápady o čem psát, a
tak kontaktovala osobu z Davidova okolí, která by ji mohla zásobovat důvěrnými informacemi.
Dlouho netrvalo a novinářka věděla o všem, co se kolem Davida stalo. Informace takto
získané si nenechávala samozřejmě pro sebe a začala je sdílet na svém Friendbookovém účtu
(Příloha č. 8), kde komunikovala s širokou veřejností jako novinářka. Reakce na sebe nenechali
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dlouho čekat. Fanoušci ihned rozpoutali vášnivé diskuze pod jednotlivými příspěvky a ty
nejpeprnější dokonce sdíleli na Davidovu oficiální fanpage. Davidova popularita díky některým
příspěvkům, které jej nepopisovaly zrovna v nejlepším světle, začala klesat.
David byl samozřejmě znechucen z toho, co se dělo na Friendbooku. Vůbec nechápal,
jak takové články mohl někdo napsat, protože většina z těch informací byla vytržena z kontextu
nebo ani nebyla pravdivá. Také nechápal, jak se autorka těch článků dozvěděla o některých
informacích, které byly známy jen nejužšímu okruhu lidí z Davidova okolí.
Ze začátku se snažil na své oficiální fanpage na jednotlivé sdílené příspěvky a
komentáře fanoušků reagovat, aby vše uvedl na pravou míru. Jenže fanoušci jeho vysvětlením
nevěřili, a tak toho po čase nechal. Místo snahy o vysvětlování a obhajování se Davida napadlo,
že by mohl promluvit přímo s Ninou, která byla autorkou těchto článků a příspěvků na
Friendbooku, aby toho psaní o jeho osobě už nechala. Nina o tom však nechtěla ani slyšet,
protože to byla její práce informovat veřejnost o životech celebrit.
David se proto rozhodl bránit proti těmto článkům a příspěvkům na Friendbooku soudní
cestou a podal na Ninu v Agnosii žalobu. Bohužel pro něj se postupně všechny soudy přiklonily
k argumentaci Niny, a tak po vyčerpání všech dostupných vnitrostátních opravných prostředků
podal stížnost proti Agnoské republice k Evropskému soudu pro lidská práva, ve které namítal,
že Nina svými články a příspěvky na Friendbooku zasahuje do jeho osobnostních práv
v rozporu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Tato stížnost
byla tomuto soudu doručena dne 16. ledna 2017.
Agnoská republika je smluvní stranou následujících mezinárodních smluv: Evropská
úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodní pakt o občanských a
politických právech. Agnoská republika je také členem Evropské unie. Případ se řídí pouze
výše zmíněnými mezinárodními smlouvami.
Při řešení případu mějte na paměti tyto skutečnosti:
1. David namítá, že mu Agnosie neposkytla ochranu před nepřiměřenými zásahy do jeho
soukromí, čímž porušila jeho základní lidská práva a dopustila se tak porušení svých
mezinárodních závazků.
2. Agnoská republika namítá, že při poměřování dvou proti sobě v kolizi stojících
základních práv upřednostnila právo vyjadřovat své názory, neboť se jednalo ještě o
zásah do soukromí, který byl vzhledem ke všem okolnostem přiměřený.
3. Po procesní stránce nedošlo v tomto případu k žádnému porušení právních předpisů.
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Příloha č. 1
Mon 15/04/16
25/04/16 12:46
22:05p.m.
p.m.

David Storm

To

lindhornova@plesk.ag

From

david@storm.ag

Subject

Zrušeníokoncertu?
Prosba
respektování soukromí

Vážená paní Lindhornová,
mohla byste mi, prosím, vysvětlit, co jsem Vám udělal? Proč o mně píšete ty lži? To, že jsem
Vám dovolil se mnou udělat jeden rozhovor, neznamená, že o mně můžete psát pořád. A když
už si teda nemůžete pomoct a máte potřebu o mně pořád psát, tak piště alespoň pravdu! Všechno
jenom překrucujete, jak se Vám to hodí. A mohla byste mi ještě říct, od koho ty informace
získáváte? Jak jste třeba přišla na to, že jsem měl kapavku?
Pokud to tedy nevyznělo dost jasně, tak Vám to pro jistotu ještě jednou zopakuji. Přestaňte už
o mně psát ty nesmysly do novin!! Nechápu, že máte tu drzost to pak ještě sdílet na Friendbook.

S pozdravem
David Storm
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Příloha č. 2
Tue 19/04/16 10:56 a.m.

Nina Lindhornová

To

david@storm.ag

From

lindhornova@plesk.ag

Re

Prosba o respektování soukromí

Vážený pane Storme,
jak jistě dobře víte, jsem novinářka, která se snaží čtenáře informovat o světě showbyznysu.
Mým úkolem je poskytnout čtenářům co možná nejucelenější obraz nejenom profesního, ale i
soukromého života celebrit. To, že o Vás poslední dobou hodně píši, není nic osobního. Čtenáři
se o Vás prostě jen hodně zajímají, tak jim dávám, co chtějí. Vy také jezdíte koncertovat tam,
kde si Vás fanoušci žádají, tak byste to měl chápat. Jednou jste celebrita, tak si musíte zvyknout
i na to, že lidi Vaše soukromí zajímá. A měl byste také počítat s tím, že když se v soukromí
chováte jako hovado, tak se to dlouho neutají. Takže nechápu, jaké lži a nesmysly jste měl
přesně na mysli. I když to už asi ani Vy ne, že? Můj zdroj říkal, že Vám ty drogy lezou pěkně
na mozek...
Jinak věřím, že nejste natolik naivní, abyste si skutečně myslel, že Vám svůj zdroj prozradím.
Místo toho rozčilování se raději zamyslete nad tím, komu svým chováním nejvíce ubližujete.
Nechápu, jak můžete být tak slepý a ignorovat, že někomu na Vás tak moc záleží.

S pozdravem
Nina Lindhornová
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Příloha č. 3

Storm v tom pěkně lítá! Má snad novou lásku?
15.12.2015 11:10

Zpěvák David Storm (25) si zadělal na pořádný průšvih, když své vášni nedokázal odolat ani
veřejnosti. Na Storma se díky tipu od jednoho z návštěvníků The Classic Bar přijeli podívat i
naši fotografové a nestačili se divit, čeho byli svědky. Storm se v průběhu schůzky se svou
managerkou ztratil na toaletách, kam za ním po 20 minutách čekání vyrazila i jeho managerka.
My byli samozřejmě u toho a stálo to opravdu za to!! (viz foto pod článkem)
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Příloha č. 4

Drogy v oblacích: Další průšvih feťáka Davida Storma?

24.2.2016 19:31

Lamač srdcí náctiletých slečen už opravdu neví, co si ještě může dovolit a co je přes čáru. Nyní
překonal tu pomyslnou hranici opravdu enormně, když si po svých alkoholových a drogových
úletech rozhodl spolu se svými kamarády a otcem zapálit jointa přímo na palubě. A jejich
kuřácká etuda byla natolik dlouhá, že letadlo bylo během několika desítek minut naprosto
zakouřené a piloti museli sáhnout k neobvyklému kroku a použít dýchací masky!
Navíc si posádka stěžovala i na chování zpěvákova otce, mladého zpěváka i jeho nocležníků.
Storm spolu s otcem a kamarády měl letušky urážet natolik, že ty se raději uchýlily do místnosti
u kokpitu pilotů a nechaly rozjeté cestující vlastnímu osudu.
„Kapitán letu Storma i ostatní několikrát upozornil, že kouření je na palubě zakázané,“ znělo v
oficiální zprávě. Nezvládnutí povinností palubního personálu by mohlo mít nedozírné následky
právě i pro letušky. Ty by mohly přijít o licenci a byly by nuceny odejít ze zaměstnání.
Policie navíc provedla i drogovou kontrolu se psy, kteří označili hned tři zavazadla. Jedno z
nich má patřit právě průseráři z Agnosie. Po nálezu drog u jeho kamaráda ve zpěvákově domě
při zásahu policie a po nezákonném automobilovém závodu v Los Angeles, kdy byl pod vlivem
alkoholu a drog, je to jen další hřebíček do Stormovy rakve. Je jen otázkou času, kdy se zatluče
ten úplně poslední…
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Příloha č. 5

ŠOK! David Storm: Kapavka!

12.4.2016 14:25

Informace o tom, že jedna z agnoských celebrit té nejvyšší kategorie má kapavku, rozvířila o
víkendu hladiny sociálních sítí po celém světě. Je to pravda? Podle zatím utajovaných informací
ano.
Navíc nejde o hvězdu, která by složila slib čistoty. Jeho postelí prošly spousty sexuálních
partnerek a mnohé z nich již nyní chvátají ke svému lékaři, aby zjistily, jestli se na ně nemoc
nepřenesla.
Stejný problém měl americký herec Charlie Sheen, kterému se dařilo tajit HIV pozitivní test
více než dva roky. Byl však vydírán hned několika "přáteli", držení informace v tajnosti ho
stálo miliony dolarů, a nakonec se v listopadu loňského roku sám přiznal.
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Příloha č. 6
Mon 25/04/16 22:05 p.m.

David Storm

To

emily@albienova.ag

From

david@storm.ag

Subject

Dotaz

Ahoj Emily,
předpokládám, že jsi ten článek od Lindhornové, ve kterém mě pomluvila, že mám kapavku,
četla. Nechápu, jak se k ní ta informace dostala, když o ní nikdo kromě nás nevěděl. Navíc jsem
měl jenom podezření, že jsem se nakazil, které se nakonec nepotvrdilo, takže nechápu, jak si
mohla dovolit to napsat jako hotovou věc. Hned jsem proto té Lindhornové poslal email, ve
kterém jsem ji požádal, aby si už přestala vymýšlet podobné lži. Přemýšlel jsem, kdo by mohl
být jejím zdrojem. Nenapadá tě náhodou někdo?!
David

Street law. | PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

10

Příloha č. 7
Tue 26/04/16 08:05 a.m.

Emily Albienová

To

david@storm.ag

From

emily@albienova.ag

Subject

Dotaz

Ahoj Davide,
ano, ten článek jsem četla. Je to fakt hrůza, co si dnes ti novináři dovolí vymyslet, aby jejich
články upoutaly pozornost. Upřímně jediný, kdo mě napadá, že to té novinářce řekl, je ta
„slečna“, kterou sis pozval k sobě na pokoj!
Emily
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Podmínky užívání internetové sociální sítě Friendbook
Prohlášení o právech a povinnostech uživatelů internetové sociální sítě
Friendbook:
§ 1 Soukromí
1. Soukromí uživatelů je pro Friendbook velmi důležité. V těchto Podmínkách užívání
internetové sociální sítě Friendbook (dále jen jako „Podmínky“) jsou uvedeny důležité
informace o tom, jak je možné Friendbook používat ke sdílení informací a obsahu
s ostatními.
§ 2 Sdílení obsahu a informací
Uživatel sociální sítě Friendbook (dále jen jako „uživatel“) je vlastníkem veškerého obsahu
a informací, které na Friendbooku zveřejní, a pomocí nastavení a aplikací může určit, jakým
způsobem budou sdíleny. Kromě toho:
1. K obsahu chráněnému právy k duševnímu vlastnictví (dále jen jako „DV“), jako jsou
fotografie a videa (obsah podléhající DV), Friendbooku výslovně uděluje následující
oprávnění a nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou licenci na
použití veškerého obsahu podléhajícího DV, který zveřejní na Friendbooku nebo
v návaznosti na něj (Licence k DV). Tato Licence k DV končí, jakmile svůj obsah
podléhající DV uživatel odstraní ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy tento obsah
sdíleli ostatní uživatelé (pokud jej také oni neodstranili).
2. Jestliže obsah podléhající DV uživatel odstraní, bude odstraněn obdobným způsobem,
jako při přesunutí do Koše v počítači. Bere však na vědomí, že odebraný obsah může
existovat v záložních kopiích po přiměřeně dlouhou dobu (nebude však dostupný
ostatním).
3. Použije-li uživatel nějakou aplikaci, může ho daná aplikace požádat o udělení přístupu
k jeho obsahu a informacím i obsahu a informacím, které s ním sdíleli jiní uživatelé.
4. Pokud uživatel publikuje obsah nebo informace s použitím nastavení „Veřejné“,
znamená to, že povoluje všem uživatelům (včetně osob mimo Friendbook) přístup
k těmto informacím a jejich použití. Při použití nastavení „Veřejné“ mají všichni
uživatelé Friendbooku možnost kontaktování tohoto uživatele.
§ 3 Bezpečnost
Maximální snahou Friendbooku je zajistit bezpečnost, za jejíž zaručení však Friendbook nenese
právní odpovědnost. Pro zajištění bezpečnosti na Friendbooku, je nezbytná spolupráce všech
uživatelů, kteří se svou registrací do sociální sítě Friendbook zavazují, že:
1. nebudou na Friendbooku zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například
spam).
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2. nebudou shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů nebo jinak získávat
přístup k Friendbooku pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti,
prohledávací moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího svolení.
3. nezapojí se se prostřednictvím Friendbooku do nezákonného multi-level marketingu na
pyramidovém principu.
4. nebudou nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
5. nebudou se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu
někomu jinému.
6. nebudou šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
7. nebudou zveřejňovat: nenávistné projevy, výhrůžky nebo pornografii; podněty k násilí;
nebo obsah s nahotou či realisticky vyobrazené nebo bezdůvodné násilí.
8. nevytvoří ani nebudou používat aplikaci třetí strany zahrnující obsah týkající se
alkoholu, seznamování nebo jiný obsah pro dospělé (včetně reklam) bez použití
odpovídajících omezení podle věku.
9. nepoužijí Friendbook k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo
diskriminačním.
10. nebudou vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení
nebo nesprávnou funkci nebo vzhled Friendbooku, jako je útok s cílem odepření služby
nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce Friendbooku.
11. nebudou napomáhat k porušování těchto Podmínek ani je podněcovat.
§ 4 Ochrana práv ostatních uživatelů
Friendbook respektuje práva druhých a od uživatelů očekává to samé.
1. Uživatelé nebudou na Frienbooku zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky
zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
2. Uživateli je zakázáno šířit nepravdivé informace o jiných uživatelích a jiným způsobem
narušovat jeho osobnostní práva. Zejména jeho čest a pověst.
3. Friendbook je oprávněn odebrat jakýkoli uživatelem zveřejněný obsah nebo informace,
pokud se domnívá, že porušuje tyto Podmínky.
4. Jestliže je odebrán uživatelem zveřejněný obsah nebo informace z důvodu porušení
autorských práv někoho jiného a uživatel je přesvědčen, že byl odebrán omylem, má
možnost to nahlásit Friendbooku, který zajistí v případě pochybení nápravu.
5. Pokud bude uživatel opakovaně porušovat práva k DV jiných osob, Friendbook je
oprávněn deaktivovat účet tohoto uživatele.
6. Uživateli je zakázáno použít autorská práva nebo ochranné známky Friendbooku, pokud
to není výslovně povoleno v těchto Podmínkách nebo pokud k tomu uživatel nemá
písemný souhlas Friendbooku.
7. Uživatel nesmí zveřejnit na Friendbooku doklady žádného uživatele prokazující jeho
totožnost ani jeho citlivé finanční údaje.
8. Uživatel nesmí označovat jiné uživatele nebo posílat e-mailové pozvánky osobám, které
nejsou uživateli, bez jejich souhlasu.
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§ 5 Spory
1. Veškeré žaloby, soudní řízení nebo spory vůči Friendbooku vzešlé z těchto Podmínek
nebo z používání Friendbooku lze vznášet výhradně u městského soudu hlavního města
Capitol v Agnosii. Uživatel souhlasí s tím, že pro účely vedení veškerých takovýchto
sporů se podřídí jurisdikci daného soudu.
2. Pokud vůči Friendbooku někdo podá žalobu týkající kroků jiného uživatele zejména
obsahu nebo informací na Friendbooku, tento uživatel nese veškeré náklady na náhradu
škody pro poškozeného v souvislosti s touto žalobou. Přestože Friendbook stanoví
pravidla chování uživatelů, nemá možnost ovlivnit ani určovat akce uživatelů na
Friendbooku a nezodpovídá za obsah ani informace, které uživatelé prostřednictvím
Friendbooku přenáší nebo sdílejí. Friendbook nenese zodpovědnost za jakýkoli
urážlivý, nevhodný, obscénní, nezákonný nebo jinak nepřijatelný obsah, se kterým je
možné se na Friendbooku setkat. Také nenese zodpovědnost za chování uživatelů
Friendbooku, ať už jde o chování online, nebo v reálném světě.
§ 6 Závěrečná ustanovení
1. Tyto Podmínky jsou vytvořeny v souladu s právním řádem Agnoské republiky. Uživatel
vytvořením svého účtu na Friendbooku potvrzuje, že byl s nimi řádně seznámen a
zavazuje se jimi řídit.
2. Friendbook si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění těchto Podmínek, a to i
bez předchozího upozornění.
3. Tyto Podmínky jsou platné ode dne 16. 2. 2014.
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Příloha č. 8
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