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Úvod  

  Všudypřítomnost internetu a moderních technologií člověku dennodenně usnadňuje 

život a zároveň přináší nové výzvy pro bezpečnost společnosti a soukromí jednotlivců. Internet 

na jedné straně usnadnil přístup k informacím a rozšířil prostor pro uplatňování svobody 

projevu a demokratický střet názorů, na straně druhé se stal místem šíření pomluv, falešných 

zpráv a zásahů do lidské důstojnosti. V neposlední řadě dal vzniknout novým formám 

kriminality a otevřel dveře do nejintimnějšího soukromí lidí. Dveře, které někteří otevřeli 

dobrovolně a dnes už nemají možnost je zabouchnout. Spoléhat se na omezenost lidské paměti 

už totiž není možné, neboť hlubiny internetu paměť neztrácí. 

Hodnoty osobnosti člověka jako je soukromí, dobré jméno, čest nebo důstojnost jsou 

pro svou odvozenost od samotné hodnoty lidství považovány za statky nanejvýš důležité 

a choulostivé. Na území rakouského mocnářství zakotvil jednotné všeobecné osobnostní právo 

a některá dílčí osobnostní práva již ABGB z roku 1811,1 na kterém dnešní právní úprava 

v zásadě staví, byť se musí vyrovnávat s novými výzvami. Mezi ty historicky patřil rozvoj 

periodického tisku, rozhlasu, televize a následně zejména rozšíření internetu. Dosah těchto 

platforem dramaticky zvýšil škodlivost zásahů do osobnosti, které napříště nepoškozují člověka 

pouze v okruhu prostorově ohraničeného lidského společenství.  

Tato práce pojednává o vybraných aspektech ochrany osobnosti se zaměřením na nová 

média, která jsou fenoménem dnešní informační společnosti a s internetem a moderními 

technologiemi jsou neodmyslitelně spjata. Potřebnost zmapování této problematiky vyplývá 

z faktu, že zásahy do osobnosti se do oblasti nových médií, zejména na sociální sítě a do 

internetových diskusí, přesouvají v čím dál větším rozsahu, k čemuž nepochybně přispívá pocit 

některých uživatelů, že ve virtuálním světě neplatí pravidla světa reálného. Nejde tu už pouze 

o neoprávněnou kritiku, pomluvu nebo zásahy do práv známých osobností. S nástupem 

internetu začala být osobnostní práva narušována novými fenomény falešných profilů na 

sociálních sítích či zneužíváním osobních údajů, které v digitálním světě zpřístupňujeme často 

dobrovolně a rutinně. To si vyžádalo v právní rovině zavedení specifických institutů, které se 

snaží být reakcí na nové výzvy, jež ochraně osobnosti nová média přináší.  

                                                 
1 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004. 435 s. ISBN 80-7201-

484-6. s. 43. 
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Práce si klade za cíl představit koncept ochrany osobnosti tak, jak je zakotven v českém 

a evropském právu a upozornit na specifika, kterým je třeba v moderní době věnovat pozornost, 

chceme-li efektivně chránit různé aspekty lidské osobnosti, a především své soukromí. V první 

části bude proveden výklad pojmů internetového práva a nových médií, neboť s těmito se lze 

setkat i ve většině následujících kapitol a tvoří tak základ pro pochopení specifik ochrany 

osobnosti, kterými se tato práce zabývá zejména. Následně je věnována pozornost zakotvení 

ochrany osobnosti a osobních údajů v právním řádu s důrazem na jejich lidskoprávní 

a civilněprávní rozměr. Po představení jednotlivých osobnostních práv budou 

rozebrány případy jejich omezení. Jedná se o situace, kdy určitá osobnostní práva ustupují 

jiným základním právům, kdy omezení musí strpět veřejně známé osobnosti nebo kdy je zásah 

odůvodněn zákonnou licencí či je proveden se souhlasem dotčeného subjektu. Následuje rozbor 

některých případů neoprávněných zásahů do osobnosti v nových médiích a odpovědnosti za ně. 

Poslední dvě kapitoly podávají výklad o prostředcích ochrany osobnosti poskytovaných právem 

soukromým i veřejným, zvláštní pozornost je věnována institutu fungujícímu pouze v online 

světě, totiž právu na zapomnění. Celá práce se snaží představit zvláštnosti ochrany osobnosti 

v nových médiích i relevantní judikaturu a nastínit řešení některých souvisejících problémů.  
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1 Internetové právo a pojem nových médií 

Podle zprávy Rady OSN pro lidská práva je internet jedním z nejmocnějších nástrojů 21. 

století, který umožňuje uplatňování svobody projevu, práva na informace a mnohých dalších 

práv. Je prostředkem kontroly moci, zapojení občanů do budování demokracie a zabezpečení 

přístupu k němu, včetně minimalizace omezování online obsahu, by mělo být prioritou každého 

státu.2 Rada také zdůraznila, že práva, která mají lidé offline, jim musí být zajištěna i online.3 

Na internet se totiž ve značném rozsahu přesouvá sociální život, nakupování i správa věcí 

veřejných, přičemž nová média hrají v tomto procesu svou roli. Podle českého Ústavního soudu 

pak internet patří k právu na soukromý život, neboť umožňuje být v kontaktu s jinými a výdaje 

za něj patří k úhradám základních životních potřeb.4 V této kapitole bude stručně představena 

problematika regulace internetu a bude vyložen pojem nových médií, kterým právě internet dal 

vzniknout.  

 

1.1 Regulace internetu a zvláštní fenomény internetového práva  

Organizace Electronic Frontier Foundation, bojující proti omezování svobody na 

internetu, tvrdí, že v kyberprostoru platí nová společenská smlouva a vláda v něm se nezakládá 

na podmínkách vnějšího světa, neboť tradiční právní pojmy jsou vždy spojeny s hmotnou 

podstatou, kterou v kyberprostoru nenajdeme. Věří v nastolení pořádku díky etice a smyslu pro 

blaho, ne skrze násilí.5 Polčák je názoru, že „autoritativně vynucované právo má smysl (je 

legitimní) tam, kde společnost není sama o sobě dostatečně organizována, což brání její 

reprodukci nebo dalšímu rozvoji“6. Právo na internetu podle něj tedy smysl má, neboť na něm 

existují konflikty, které se neumí vyřešit k užitku všech samoorganizačně. Samoorganizační 

mechanismy zkrátka nezvládají útoky na elektronické bankovnictví či šíření dětské pornografie, 

                                                 
2 UN Human Rights Council, Report of the SpecialRapporteur on the promotion and protection of the right to 

freedom of opinion and expression, Frank La Rue, 16 May 2011. [online] s. 4 [cit. 10. 6. 2018]. Dostupné z: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf. 

3 UN Human Rights Council, The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, 27 Jun 

2016, A/HRC/32/L.20. [online] s. 3 [cit. 10. 6. 2018]. Dostupné z: 

https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf.  

4 Nález ÚS ČR ze dne 7. 4. 2010, sp. zn. I. ÚS 22/10. 

5 Electronic Frontier Foundation, A Declaration of the Independence of Cyberspace [online]. Eef.org [cit. 29. 7. 

2018]. Dostupné z: https://www.eff.org/cyberspace-independence.  

6 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 978-

80-251-1777-4. s. 4. 

https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf
https://www.eff.org/cyberspace-independence
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je tedy nutná regulace zvenčí, která odstraní problémy, nastolí klid a nastartuje rozvoj.7 Autor 

ale zároveň upozorňuje, že z těchto jednotlivostí nelze usuzovat na to, že „právo má na 

Internetu stejný důvod k existenci jako v off-line prostředí.“8 Legitimně nastupuje právo pouze 

tam, kde etická, sociální, ekonomická a technická pravidla nedokáží řešit problémy.9 Lessing 

v této souvislosti upozorňuje, že právníci si málokdy položí otázku, zda je dobré určitou oblast 

regulovat. Ptají se jen: „Proč ne?“. Místo toho by se měli ptát, proč určitou oblast kultury 

regulovat a co dobrého to přinese.10 

Po položení těchto otázek bychom však přesto měli dojít k závěru, že regulace internetu 

potřebná je. Požadavek zkoumání legitimity právní úpravy navíc není ničím novým, neboť 

právo by obecně mělo nastupovat až v případě, kdy si se společenskou situací neumí poradit 

morálka a etika. Fundamentální vztahy ale v moderní společnosti vždy vyžadují právní 

regulaci, která navíc může přinést potřebnou jistotu a návod k optimálnímu chování v situacích, 

které jsou nové a je složité se v nich orientovat. Nesouhlas s regulací prostředí internetu v zájmu 

zachování svobody je pouze projevem širšího, povahou anarchistického, nesouhlasu 

s uplatňováním moci státu a jím vytvářeného práva vůbec. Legitimitu vlády práva však vývoj 

civilizovaného světa a jeho prosperita potvrzuje. Morálka a samoregulace neobstojí samy ve 

světě reálném, jak by to tedy mohly dokázat online? Zákony se zkrátka mají dodržovat 

z dobrých důvodů, a to jak ve světě reálném, tak virtuálním, jenž není prostorem vznášejícím 

se ve vzduchoprázdnu, nýbrž je součástí objektivní reality vyznačující se charakteristickou 

infrastrukturou. Ve sférách, pro které je samoregulace dostatečná, je pak potřebné, aby právo 

stanovilo alespoň její vnější hranice.  

Lze shrnout, že právo jako takové samozřejmě platí i na internetu. V některých případech 

je ale jeho uplatnění v tomto prostředí z technických, ekonomických nebo sociálních důvodů 

nemožné. Existují i případy, kdy státní orgány právo v prostředí internetu odmítnou aplikovat.11 

Příkladem je kauza policejního orgánu, který odložil případ pomluvy na diskusním fóru, aniž 

se snažil zjistit skutkový stav vyžádáním znaleckého posudku, na jehož základě by bylo možné 

identifikovat jak osobu, která stránky zřídila, tak pisatele pomluvy, což mu také Nejvyšší soud 

                                                 
7 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 978-

80-251-1777-4. s. 2-4. 

8 Ibid, s. 5. 

9 Ibid, s. 5. 

10 LESSIG, Lawrence. Free culture: how big media uses technology and the law to lock down culture and control 

creativity. New York: The Penguin Press, 2004. 346 s. ISBN 1-59420-006-8. s. 306. 

11 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 978-

80-251-1777-4. s. 1-2. 
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v řízení o stížnosti pro porušení zákona vytkl.12 Internet je fenomén sui generis, který je 

regulován zejména prostřednictvím regulace chování jeho uživatelů. Regulace a realita jsou ale 

rozdílné věci. Na jedné straně stojí názor, že technologie se pouze mají podrobit platnému 

právu, na straně druhé pak tvrzení, že důležitost technologií a specifické sociální prostředí, 

kterému dávají vzniknout, si zaslouží svébytnou regulaci. Faktem je, že technologický pokrok 

chtě nechtě právo zásadně ovlivnil a dal vzniknout novým formám kriminality a deliktů, které 

prověřují kvalitu dosavadních předpisů.13 Je vhodné dodat, že některé formy na druhou stranu 

zase oslabil. U právních norem, které se pro internetový věk již nehodí a nejsou na síti masivně 

dodržovány, bychom se měli zamyslet nad jejich nahrazením, neboť právo, které nikdo 

nedodržuje, nabourává důvěru ve fungování právního řádu jako takového. Kde ale není pro 

výrazná specifika nutné vytvářet právní normy cílené striktně na prostředí internetu, měly by 

postačit běžné, obecně formulované právní předpisy, které na právní vztahy vznikající na 

internetu budou účinně dopadat.  

Umí si platné právo poradit s online výzvami? Odpověď na tuto otázku se bude prolínat 

celou prací. Faktem je, že autority už se dnes nemohou plně spoléhat na formální platnost 

a obecnou působnost práva a jeho vynutitelnost. Působnost práva na internetu je ovlivněna tím, 

že vztahy zde vznikají v rámci celosvětové informační sítě a proto je těžké určit působnost 

hmotně i procesně právních norem, neboť není vždy jasný vztah mezi online právní skutečností 

a offline lokalitou.14 Je proto vhodné snažit se hledat řešení na mezinárodní úrovni. Specifika 

v podobě výrazného přeshraničního prvku a ztížené identifikace osob se ostatně promítají i do 

hledání efektivního modelu ochrany osobnosti.  

 

1.2 Pojmové vymezení nových médií 

Tak jako technologie, i mediální formy se neustále vyvíjí. Od divadla, odehrávajícího se 

v reálném čase, jsme se přes tisk, rozhlas, kino a televizi propracovali až k internetu, webu 

a počítačovým hrám, kterým je společné, že umožňují interaktivně se podílet na obsahu. Jedním 

z prvních způsobů narativní interaktivity byla možnost přetočit a znovu shlédnout zajímavé 

pasáže pomocí videopřehrávače. Vznik podobných technologií lze odůvodnit požadavkem 

                                                 
12 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 1. 2001, sp. zn. 4 TZ 265/2000.  

13 MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013. 

256 s. ISBN 978-80-904248-7-6. s. 25-29. 

14 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 978-

80-251-1777-4. s. 1, 6. 
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společnosti na demokratizaci kontroly nad obsahem, spočívající v možnosti jej kopírovat, 

distribuovat a měnit. Vyvrcholením pak byly digitální technologie všechny tyto požadavky 

naplňující.15 Průlomem se stala zejména decentralizovaná webová služba web 2.0 (read/write 

web), umožňující uživatelům tvořit obsah webu, tedy sdílet informace prostřednictvím 

sociálních sítí, wiki systémů a dalších nástrojů.16 

Možnost uživatelů podílet se na obsahu na jednu stranu přispívá k demokratizaci 

společnosti, ve které již centralizovaná místa nerozhodují, o čem se bude hovořit. Na stranu 

druhou vede tato možnost i k nadbytku nedůležitých informací, které je těžké verifikovat, 

a k tomu, že se k příjemci v důsledku personalizace internetových služeb často dostanou pouze 

zprávy, které chce slyšet. Obsah nových médií navíc nevyužívají pouze demokratické síly, ale 

i podvodníci, šiřitelé fake news a soukromé korporace, sledující výhradně své zájmy. 

Termín nová média poprvé použil teoretik médií McLuhan v šedesátých letech a označil 

tak souborně elektronická média. Jejich všeobecná definice neexistuje (nová média vidí navíc 

jinak sociologové, IT odborníci, umělci i marketingoví stratégové), uznávány jsou ale společné 

rysy nových médií, tedy to, že jsou digitální (založená na digitálním kódování obsahu), 

interaktivní (reagují na podněty uživatele),17 multimediální (propojují text, obraz a zvuk), 

virtuální (vytvářejí vlastní časově a místně neomezený prostor, ve kterém lze komunikovat 

a anonymně prezentovat to, co v reálném světě nelze), globální (umožňují překonat geografické 

bariéry toku informací a komunitního sdružování) a že umožňují uživatelsky komfortní 

nesekvenční přístup k informacím (lze libovolně přeskakovat mezi obsahem a třídit informace 

dle vlastních preferencí)18. Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že za stará média považujeme 

ta analogová, rozšířená do 80. let, nová se pak váží k počítačovým digitálním technologiím 

a klíčem k jejich rozšíření se stal vznik osobního počítače. Rozdíl mezi médii novými a starými 

se dnes však stírá, neboť i tradiční média mohou nabývat forem médií nových (digitalizace 

televize, žurnalistika prezentovaná na multimediálních platformách, která je ovlivněna tím, že 

                                                 
15 COVER, Rob. 2007. Inter/aktivní publikum: Interaktivní média, narativní kontrola a revize dějin publika. 

Mediální studia [online]. 2, s. 195-207 [cit. 16. 2. 2018]. Dostupné z: 

https://medialnistudia.files.wordpress.com/2011/08/ms_2007_2_preklad.pdf. s. 202-203. 

16 CROSBIE, Vin, 2006. Rebuilding Media. What is 'New Media'?. Corante [online]. [cit. 16. 2. 2018]. Dostupné 

z: https://digmediaman.files.wordpress.com/2011/09/what_is_new_media_by_vin_crosbie.pdf. s. 83-87. 

17 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomia, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1. 

s. 10-12. 

18 Ibid, s. 16-19. 

https://medialnistudia.files.wordpress.com/2011/08/ms_2007_2_preklad.pdf
https://digmediaman.files.wordpress.com/2011/09/what_is_new_media_by_vin_crosbie.pdf
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čtenáři si vybírají příběhy, které budou číst, diskutují, hlasují, posílají tipy a fotky19).20 Za vstup 

interaktivity do televizního prostředí můžeme označit reality show typu Big Brother, 

umožňující zpětnou vazbu a telefonické hlasování umocňující zážitek z pořadu.21 Dochází i ke 

konvergenci samotných koncových zařízení (chytrého telefonu, počítače, televize).22 

S nástupem smartphonů s výpočetním výkonem, internetem, fotoaparátem, přehrávači, online 

komunikací a geolokací, na níž jsou navázané nejrůznější aplikace, se nová média dostala 

každému do kapsy.23 

Nová média jsou specifická hlavně technologicky – svou digitalitou, která umožňuje 

kódovat jakýkoliv obsah a za přispění uživatele s ním manipulovat a konfigurovat ho,24 což 

poskytuje i amatérům profesionální nástroje a komunikační kanály v podobě blogů, wiki 

systémů a sociálních sítí.25 Pokus provést výčet nových médií komplikuje nejen konvergence 

médií, ale i fakt, že se pojem překrývá s pojmy jako internet, digitální média, počítače, 

informační a komunikační technologie. K novým médiím můžeme tak v nejširším smyslu řadit 

infrastrukturu (internet), web (první masové nové médium schopné reagovat na aktuální dění 

a zachovávat svůj obsah) a webové služby (např. Facebook, YouTube, Twitter), síťové 

protokoly, online hry (umožňující konkurenci a kooperaci i vytváření komunit hráčů ve 

fiktivním světě se specifickou morálkou), software pro komunikaci (například pro instant 

messaging spočívající v komunikaci bez časové prodlevy s přihlášenými uživateli),26 nebo 

multimediální aplikace pracující s mikrofonem a kamerou, umožňující interaktivní 

audiovizuální prezentaci umisťovanou poté např. na YouTube.27 Mezi nová média řadíme 

i zmíněnou digitální interaktivní verzi masmédií – rádia a televize disponující doplňkovými 

                                                 
19 CHUNG, Deborah, 2008. Interactive Features of Online Newspapers: Identifying Patterns and Predicting Use 

of Engaged Readers. Journal of Computer-Mediated Communication. [online]. 13, s. 658-679 [cit. 16. 2. 2018]. 

Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2008.00414.x/epdf. s. 658-659. 

20 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomia, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1. 

s. 11-13. 

21 COVER, Rob. 2007. Inter/aktivní publikum: Interaktivní média, narativní kontrola a revize dějin publika. 

Mediální studia [online]. 2, s. 195-207 [cit. 16. 2. 2018]. Dostupné z: 

https://medialnistudia.files.wordpress.com/2011/08/ms_2007_2_preklad.pdf. s. 203. 

22 MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 71 s. ISBN 978-80-

7464-025-4. s 28-32. 

23 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomia, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1. 

s. 67-68. 

24 MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 71 s. ISBN 978-80-

7464-025-4. s 21-25. 

25 CROSBIE, Vin, 2006. Rebuilding Media. What is 'New Media'?. Corante [online]. [cit. 16. 2. 2018]. Dostupné 

z: https://digmediaman.files.wordpress.com/2011/09/what_is_new_media_by_vin_crosbie.pdf. s. 103-111. 

26 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomia, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1. 

s. 47-52. 

27 Ibid, s. 53-55. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2008.00414.x/epdf
https://medialnistudia.files.wordpress.com/2011/08/ms_2007_2_preklad.pdf
https://digmediaman.files.wordpress.com/2011/09/what_is_new_media_by_vin_crosbie.pdf
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službami (např. superteletextem, který má podobu zpravodajského portálu typu idnes.cz).28 

Důsledkem neohraničeného výčtu je, že s novými médii souvisí široká škála jednání.29  

Fungování práva v prostředí nových médií ztěžuje anonymita. Zatímco v reálném 

prostředí je identita základem sociální interakce a lidé poznají, s kým komunikují dle 

charakteristik jeho sociálního postavení, chování nebo skrze jiné symboly, v oblasti nových 

médií zůstává vodítkem pouze jazyk, z nějž jde usuzovat na věk, pohlaví, vzdělání atd. Nová 

média se  obecně vyznačují anonymitou nebo spíše pseudonymitou, neboť z technického 

hlediska jsou odesilatel a příjemce v rámci síťového protokolu dohledatelní (alespoň tedy 

orgány činnými v trestním řízení, které disponují prostředky nutnými pro toto odhalení), takže 

online aktivity s vynaložením určitého úsilí lze přiřadit ke konkrétním původcům. Subjektivně 

pociťovaná anonymita pak otevírá cestu k provokacím (trollingu, při kterém se provokatér baví 

chaosem a hádkami), vylepšením vlastní identity či krádežím identity cizí.30 Anonymita 

oslabuje sociální kontrolu a vede k větší agresivitě. V této souvislosti bylo zjištěno, že vůli 

zapojit se do debat zvyšuje činnost „moderátorů“ v rámci komunit (profesionální editoři, 

dobrovolníci, samotní členové komunity), kteří bdí nad tím, aby nedocházelo k vzájemnému 

napadání diskutujících a aby se diskuse držela tématu, kolem kterého se komunita sdružuje.31 

Se sociálními sítěmi přišla na druhou stranu na internet i neanonymita spojená se sdělováním 

těch nejprivátnějších informací až stovkám jiných uživatelů. To je dáno i tím, že vztahy na 

sociálních sítích mohou vyrůstat i ze vztahů existujících v reálném světě, proto je zde 

anonymita spíše výjimečná.32  

 Právě sociální sítě se staly jednou z největších hrozeb pro osobnostní práva. Jde 

o platformy umožňující vytvořit si profil, vyhledat uživatele, se kterými se tento profil propojí 

a tvořit tak virtuální komunitu, v rámci níž se publikují informace, komunikuje se s veřejností, 

sdílejí se fotky a videa, virtuálně se navazují nebo udržují přátelství nebo se nabízejí produkty 

a služby. Mezi nejznámější dnes patří Facebook, Instagram, Twitter, YouTube nebo LinkedIn. 

                                                 
28 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomia, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1. 

s. 56-61. 

29 MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 71 s. ISBN 978-80-

7464-025-4. s 13-15. 

30 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomia, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1. 

s. 22-29. 

31 WISE, Kevin, 2006. Moderation, Response Rate, and Message Interactivity: Features of Online Communities 

and Their Effects on Internet to Participate. Journal of Computer-Mediated Communication. [online]. 12, s. 24-41 

[cit. 16. 2. 2018]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2006.00313.x/epdf. s. 26-

32. 

32 MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 71 s. ISBN 978-80-

7464-025-4. s 57-60. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2006.00313.x/epdf


9 

 

Synonymem pro sociální síť je pak zejména Facebook, u jehož zrodu stálo právě porušení 

osobnostních práv. Mark Zuckerberg ve druhém ročníku na Harvardu vytvořil z ukradených 

fotek web Facemash, na kterém se vedle sebe zobrazovaly fotky dvou studentek, mezi kterými 

uživatelé z řad studentů Harvardu vybírali tu hezčí. Disciplinární komise jej pro porušení 

bezpečnosti, soukromí a autorských práv potrestala půlročním podmíněným vyloučením. 

Následně Zuckerberg naprogramoval sociální síť, na které již lidé z Harvardu měli sdílet své 

osobní informace a fotky dobrovolně s vybranými uživateli. Po expanzi na jiné vysoké školy 

došlo v roce 2006 k otevření Facebooku veřejnosti.33 V průběhu června 2018 Facebook aktivně 

využívalo 1,47 miliard lidí.34 I pro fenomén sociálních sítí ale platí Gartnerova křivka, která má 

pět fází – od počátečního zájmu o novou technologii, přes vrchol očekávání k deziluzi, 

postupnému zrání a vyzrálosti v podobě přijetí technologie, po kterém má křivka již konstantní 

směr.35 Několik sociálních sítí už však nedokázalo jít s dobou a zájem uživatelů o ně zcela 

vymizel. 

Na sociálních sítích mnozí hojně dávají na odiv své soukromí a předhánějí se 

v dokonalosti prezentace vlastních životů. Potřeba neustále kontrolovat, co ostatní právě 

v soukromí dělají, nabývá podle výzkumů u některých dokonce formu závislosti.36 Uživatelé 

zveřejňují mnoho osobních údajů, aniž by měli možnost skutečně omezit využívání těchto 

informací třetími osobami. Smluvní podmínky konkrétní sítě zpravidla nastavení soukromí 

umožňují, ale to nikoho od nechtěného pozorování neuchrání. Realizace práv uživatelů je pak 

také ztížena faktem, že jejich provozovatelé jsou usídleni mimo EU. 

 

 

                                                 
33 CROSBIE, Vin, 2006. Rebuilding Media. What is 'New Media'?. Corante [online]. [cit. 16. 2. 2018]. Dostupné 

z: https://digmediaman.files.wordpress.com/2011/09/what_is_new_media_by_vin_crosbie.pdf. s. 136-137. 

34 Facebook, Company info, Statistics [online]. [cit. 11. 6. 2018]. Dostupné z: https://newsroom.fb.com/company-

info/. 

35 MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013. 

256 s. ISBN 978-80-904248-7-6. s. 114. 

36 BBC. FOMO: How the Fear of Missing Out drives social meadia ' adiction ' [online]. [cit. 11. 6. 2018]. Dostupné 

z: https://www.bbc.com/news/technology-39129228. 

https://digmediaman.files.wordpress.com/2011/09/what_is_new_media_by_vin_crosbie.pdf
https://www.bbc.com/news/technology-39129228
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2 Pojem ochrany osobnosti a jeho zakotvení v právním řádu 

České republiky 

Osobnost lze definovat jako pro člověka charakteristické spojení biologických, 

psychologických a společenských hodnot, projevující se jako jedinečný celek. Osobnost i její 

jednotlivé složky právo chrání tím, že s nimi spojuje subjektivní osobnostní práva nebo na ně 

váže osobnostní povinnosti. Osobnostní práva zcela náleží pouze člověku, neboť jde o přirozená 

vrozená práva. Právnické osoby požívají pouze práv obdobných.37 Všeobecné osobnostní právo 

je definováno jako právo lidské bytosti, představující ucelenou ochranu její osobnosti, které 

zajišťuje její uznání jako člověka a právo na rozvoj sebe sama.  Skládá se z dílčích osobnostních 

práv, která se váží k hodnotám lidské osobnosti, které chrání. Všeobecné osobností právo 

i práva dílčí jsou osobními právy absolutní povahy a žádná třetí osoba tak do nich nesmí 

zasahovat. Stane-li se tak, vznikne škůdci povinnost mající sankční charakter.38  

Osobnost je chráněna mezinárodně i vnitrostátně, právem veřejným i soukromým. 

Ústavním základem ochrany osobnosti je čl. 6 Listiny39 zakotvující právo na život, čl. 7 

zaručující právo na nedotknutelnost a soukromí a čl. 10 upravující právo na lidskou důstojnost, 

osobní čest, dobrou pověst, ochranu před zásahy do soukromého života a na ochranu osobních 

údajů. Na mezinárodní úrovni je ochrana osobnosti obsažena především v Evropské úmluvě40, 

Úmluvě o právech dítěte41 a dalších, které jsou na základě čl. 10 Ústavy42 součástí právního 

řádu ČR.43 Těžištěm úpravy, která Listinu a lidskoprávní dokumenty dále rozvádí, je občanský 

zákoník44, který upravuje všeobecné osobnostní právo v části první, hlavě druhé, oddílu šestém. 

V generální klauzuli § 81 OZ zaručuje ochranu osobnosti a přirozených práv člověka a následně 

demonstrativně vypočítává dílčí osobnostní práva, která jsou s hodnotami osobnosti spojena.45 

                                                 
37 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svatek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 248-249. 

38 Ibid, s. 249-250. 

39 Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“). 

40 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení č. 209/1992 Sb.) (dále jen „Evropská úmluva). 

41 Úmluva o právech dítěte (sdělení č. 104/1991 Sb.). 

42 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“). 

43 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svatek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 250. 

44 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). 

45 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svatek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 251. 
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Ochranu osobnosti poskytují i další právní předpisy, příkladmo tiskový zákon,46 zákon 

o PRTV,47 zákon o OOÚ,48 nařízení GDPR,49 zákoník práce,50 autorský zákon,51 zákon 

o zdravotních službách,52 TZ,53 nebo přestupkový zákon54.55 

Tato kapitola bude zaměřena na zařazení ochrany osobnosti do lidskoprávního kontextu 

a na exkurz do úpravy občanskoprávní. Aspekty veřejnoprávní úpravy budou rozebrány v rámci 

výkladu týkajícího se prostředků ochrany osobnosti poskytovaných trestním, správním 

a mediálním právem. 

 

2.1 Ochrana osobnosti jako základní lidské právo 

Základem moderního pojetí všeobecného osobnostního práva uplatňujícího se 

v soukromoprávních vztazích se v 17. a 18. století stala přirozenoprávní teorie a s ní související 

vyhlašování práv člověka v hospodářsky rozvinutých státech.56 V základech tohoto pojetí stojí 

přesvědčení, že samotná existence člověka dává vzniknout jeho lidským právům, která jsou 

chápána jako přirozená,57 nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná.58 Základní 

práva spoludefinují oblast lidského soukromí, do kterého veřejná moc nesmí zasahovat 

a spoluvytvářejí hodnotový systém společnosti. Právní pozice, které zaručují, jsou chráněny 

skrze institucionální garance, a to jak proti všem třem mocím ve státě, tak proti zásahům 

soukromých osob. S ohledem na teorii zprostředkovaného působení základních práv totiž 

nepůsobí lidská práva jen vůči státu, resp. veřejné moci, ale uplatňují se i v soukromém právu, 

                                                 
46 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (dále jen „tiskový zákon“).  

47 Zákon č. 231/2001Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon o PRTV“). 

48 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o OOÚ“). 

49 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/979 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“ nebo „GDPR“). 

50 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). 

51 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským.  

52 Zákon č. 372/011 Sb., o zdravotních službách.  

53 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“). 

54 Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „přestupkový zákon“). 

55 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svatek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 251-253. 

56 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004. 435 s. ISBN 80-7201-

484-6. s. 41. 

57 WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6. s 1. 
58 Čl. 1 Listiny. 
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a to zprostředkovaně skrze obecné klauzule, jakými jsou např. dobré mravy nebo dobrá víra. 

Potřebnost ochrany lidských práv a zejména soukromí vůči subjektům odlišným od státu 

nabývá na významu právě s rozvojem nových médií, jejichž provoz je v rukou soukromých 

korporací. Ty o nás, ať už s naším vědomím nebo bez něj, shromáždily obrovské množství 

soukromých informací, před jejichž zneužíváním nás musí chránit stát, který jediný jim díky 

své mocenské a ekonomické síle může určovat hranice. Zároveň by odklon státu od hodnot 

demokracie a lidských práv dnes mohl mít ještě děsivější následky než kdy dřív, neboť všechny 

údaje o lidech, shromážděné díky digitálním technologiím, by mohly být zneužity k naprostému 

podrobení obyvatelstva.  

Všechny soukromé osoby jsou nadané základními právy, jejich soukromé sféry tak při 

jejich vzájemných interakcích musí být v souladu, na což dohlíží obecné soudy, jejichž 

rozhodnutí mohou být v konečném důsledku přezkoumávána Ústavním soudem. Stát je tedy 

v pozici, kdy je základními právy limitován a zároveň jim je povinen poskytovat ochranu.59 Do 

soukromé sféry, kterou charakterizují hlavně osobnostní práva, se nemá vměšovat a zároveň 

má přijmout úpravu, která v tomto zabraňuje i jiným soukromým osobám, neboť právě stát 

vždy v poslední instanci odpovídá za porušení základních práv, a to i ze strany třetích osob. 

Činí tak prostřednictvím příkazů a zákazů obsažených ve výše zmíněných zákonech, které 

reflektují zaručené právo na soukromí a další osobnostní práva.60 Je tak evidentní, že právo 

musí platit i na internetu, v jehož prostředí se odehrává značná část společenské interakce, a že 

role státu při jeho regulaci nemůže být pouze okrajová. 

Katalog základních práv poskytuje Listina, která je součástí ústavního pořádku. Ochrana 

osobnosti má svůj základ zejména v několika lidských právech obsažených v její hlavě druhé, 

oddíle prvním, která navazují na ustanovení zaručující svobodu a rovnost lidí v důstojnosti 

a právech a jejich bezvýjimečnou způsobilost mít práva.61 Práva vyjmenovaná v tomto oddíle 

náleží každému člověku od narození do smrti, jsou bezprostředně vymahatelná a dovolat se jich 

jde až na výjimky přímo s odkazem na Listinu. Za podmínek čl. 4 Listiny jsou omezitelná a to 

např. s odkazem na ochranu jiných základních práv či ústavně chráněných hodnot, kterými jsou 

veřejný pořádek, bezpečnost státu,62 možnost svobodně projevovat své názory a mít přístup 

                                                 
59 WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6.  s. 10-16. 

60 Ibid, s. 282, 345. 

61 Čl. 1, čl. 5 Listiny. 

62 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2015. 1152 s. ISBN 978-80-7502-084-0. s. 516-517. 
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k různorodým informacím. Konkrétně v zájmu bezpečnosti však stát zavádí opatření, která 

umožňují právo na svobodu a soukromí značně zužovat, což se setkává s pochopením značné 

části společnosti, které je médii např. terorismus předkládán jako aktuální hrozba pro život 

každé rodiny. 

Účelem ochrany osobnosti a soukromí je zajistit prostor pro svobodný rozvoj osobnosti, 

tedy možnost o sobě rozhodovat a být chráněn před zásahy do různých aspektů 

mnohavrstevného soukromého života.63 Nutno však podotknout, že se dnes do právní regulace 

spíše než liberalismus a snaha zajistit občanovi svobodu od státu promítá představa, že člověk 

o sobě v mnohých oblastech není schopen rozhodnout v souladu se svými nejlepšími zájmy, 

a že je třeba jej před následky jeho vlastní volby chránit. Příkladem takové regulace jsou stále 

se zpřísňující pravidla poskytování úvěrů a stále restriktivnější znění zákonů chránících 

spotřebitele.   

V době internetu je soukromí jednou z nejvíce ohrožených hodnot. Čl. 10 Listiny 

garantuje právo na soukromí v širším smyslu, když vyjmenovává několik dílčích práv s ním 

souvisejících.64 Odst. 1 zaručuje právo každého na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, 

dobré pověsti a ochranu dobrého jména, odst. 2 právo na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého života a odst. 3 právo každého na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním či jiným zneužíváním údajů o jeho osobě – tedy ochranu 

soukromí z hlediska informační identity, která s rozvojem informačních technologií ve 21. 

století nabývá na významu.65 To platí zvláště s ohledem na fakt, že zatímco dříve pocházely 

hrozby neoprávněného shromažďování a zneužívání osobních údajů od jasně definovatelných 

subjektů (ať už šlo o tajné služby nebo o stalkera stojícího s dalekohledem v protějším okně), 

dnes můžeme jako jednu z hlavních hrozeb vnímat fakt, že se naše osobní údaje pohybují 

neznámo kde a jejich analýzu mohou provádět společnosti, o jejichž existenci nemáme zdání. 

Čl. 7, který je k čl. 10 v poměru speciality,66 zaručuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí 

zbytkově a chrání soukromí např. v souvislosti se zásahy do tělesné a duševní integrity. Další 

aspekty soukromí jsou pak pod ochranou čl. 12 (ochrana obydlí) a čl. 13 (zákaz porušit 

                                                 
63 WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6.  s. 281-282. 

64 Ibid, s. 280. 
65 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2015. 1152 s. ISBN 978-80-7502-084-0. s. 533. 

66 Ibid, s. 528. 



14 

 

tajemství záznamů uchovávaných v soukromí a zpráv podávaných jakýmkoliv zařízením).67 

Jednotlivá práva budou blíže popsána v souvislosti s rozborem občanskoprávní úpravy 

osobnostních práv, která zmíněné články provádí. 

Součástí soukromí je to, co není ze své podstaty veřejné, neděje se to veřejně nebo to 

člověk není povinen dle zákona zveřejnit,68 přičemž ESLP rozlišuje tři sféry soukromí – 

intimní, osobní a pracovní.69 Rozsah a obsah lidských práv se v reakci na nové společenské 

podmínky v čase proměňuje,70 co je soukromý život je tak třeba posuzovat prizmatem doby. 

Sdílení značné části soukromí na internetu se postupně stalo sociální normou, v důsledku čehož 

se mění obecný pohled na soukromí. Tuto společenskou realitu nutně reflektují i soudy při 

rozhodování o právech jednotlivců, kteří mají na rozšiřování sféry veřejné na úkor té soukromé 

jiný pohled. Důležitost ochrany soukromí ve vertikálních vztazích vůči státu dnes není o nic 

důležitější než ochrana soukromí v horizontálních soukromých vztazích, do kterých ústavní 

normy nepřímo prozařují.71 Naopak. Technologie schopné narušovat soukromí využívají vlivné 

soukromé osoby a je na státu, aby vytvořil vhodný právní rámec pro tuto jejich činnost. Nejde 

již pouze o ochranu rodinné dimenze soukromí a prostorové ochrany obydlí, neboť společnost 

čelí novým výzvám ohrožujícím soukromí, jakými jsou shromažďování dat z elektronické 

komunikace, sociální sítě a rozsáhlá bulvarizace. Právě tyto oblasti se navíc často vyznačují 

vágností právní úpravy.72 Ta bývá pro uživatele internetu také nesrozumitelná, čemuž 

internetoví giganti ještě přispívají nastavením uživatelského prostředí tak, aby v něm nebylo 

snadné provést volbu, na jejímž základě by byla omezena jejich možnost zpracovávat soukromé 

informace. 

Mezinárodní úpravu lidských práv, představujících základ ochrany osobnosti, 

nalezneme zejména v čl. 8 Evropské úmluvy, který zaručuje právo na respektování soukromého 

a rodinného života, obydlí a korespondence (tato práva je možné proporcionálně omezit 

                                                 
67 Tomáš Langášek In WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6. s. 187, 280-281. 

68 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2015. 1152 s. ISBN 978-80-7502-084-0. s. 531. 

69 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 224. 

70 WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6. s. 1. 

71 Ibid, s. 278. 

72 Ibid, s. 278-279. 
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v zájmu bezpečnosti, ochrany zdraví, morálky nebo práv jiných), podobně v čl. 7 a 8 Listiny 

EU73.  

Evropská úmluva je pod ochranou Evropského soudu pro lidská práva. Poškodí-li ČR 

práva jednotlivců, nevládních organizací či skupin osob, může ESLP závazným rozsudkem 

porušení úmluvy konstatovat a přiznat poškozeným zadostiučinění.74 V EU ochranu základních 

práv vůči evropským institucím a členským státům při provádění práva EU poskytuje SDEU. 

Pluralita ochrany se tak projevuje v tom, že stejnou kauzu může ve finále přezkoumávat více 

soudů (každý ve světle „svého“ katalogu), které si poskytují vzájemnou výkladovou inspiraci, 

kterou zohledňuje i Ústavní soud aplikující jak Listinu, tak Evropskou úmluvu a Mezinárodní 

pakt o OPP (postavení Listiny EU je nejasné).75  Nad dodržováním Mezinárodního paktu o OPP 

pak bdí Výbor OSN pro lidská práva, který přezkoumává výroční zprávy států o jeho plnění 

a projednává individuální stížnosti na porušení zaručených práv.76 Uvedené instituce významně 

dotváří význam, který je jednotlivým základním právům připisován a vymezují jejich obsah ve 

světle společenského a technologického vývoje. Vzhledem k absenci hranic v prostředí 

internetu, jehož fungování výklad základního práva na soukromí ovlivnilo, je nespornou 

výhodou jejich nadnárodní charakter.   

Výše zmíněná práva musí denně odolávat hrozbám, které pro hodnoty, které 

reprezentují, představují technologie a internet. Nejde však jen o jejich narušování a posun ve 

vnímání jejich obsahu, ale i o střet s jinými základními právy, kdy kolbištěm tohoto střetu jsou 

právě nová média. Jednotlivé výzvy, které nová média pro realizaci těchto univerzálních 

základních práv představují, bude rozebrána níže. 

 

2.2 Občanskoprávní úprava ochrany osobnosti  

Ochranu osobnosti uvádí OZ již v § 3 odst. 2 mezi základními zásadami, v § 19 pak 

deklaruje, že každý člověk má vrozená rozumem seznatelná práva, pro která zákon stanoví 

pouze meze uplatňování a způsob ochrany. V § 1 odst. 2 zakazuje ujednání porušující právo na 

                                                 
73 Listina základních práv Evropské unie 2012/C 362/02 (dále jen „Listina EU“). 

74 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 219. 

75 WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6.  s. 30-38. 

76 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 71, 65. 
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ochranu osobnosti, jehož konkrétní úprava je obsažena v první části v oddílech „Osobnost 

člověka“ (§§ 81-117) a „Jméno a bydliště člověka“ (§§ 77-79, které stojí mimo ostatní úpravu 

ochrany osobnosti ze systematických důvodů77) i v části čtvrté v rámci úpravy náhrady při újmě 

na přirozených právech (§ 2956 a násl.).  

Všeobecné osobnostní právo, jak ho pojímá OZ, chrání osobnost fyzické osoby v jejím 

celku a zahrnuje ochranu četných hodnot osobnosti v její fyzické i psychicko-sociální rovině. 

Můžeme tak rozlišovat dílčí všeobecná osobnostní práva na tělesnou integritu (život, zdraví, 

tělo), svobodu, jméno, podobu, důstojnost, čest, pověst, a soukromí. Adjektivum „všeobecné“ 

odkazuje k tomu, že toto právo náleží každému individuu. Odlišnou kategorií jsou zvláštní 

osobnostní práva (práva duševního vlastnictví), která jsou spjata s osobami projevujícími tvůrčí 

schopnosti a která jsou více navázána na majetková práva.78 Ochrana osobnosti má zajistit 

respekt k jedinečnosti každého člověka a k hodnotám, které mu nikdo nemůže odejmout v celé 

jejich šíři, pouze je značně omezit nebo narušit, neboť vědomí vlastní hodnoty může pomoci 

uchovat pocit svobody, soukromí a vlastní cti, byť i jen v mysli konkrétního jedince. Tyto 

hodnoty, ve své podstatě nepomíjivé, jsou však v nových médiích jako pomíjivé prezentovány 

lidmi samotnými i provozovateli internetových platforem, kteří z tohoto trendu těží. OZ 

upravuje všeobecné osobnostní právo jako jednotné právo zabezpečující důstojnost člověka 

a možnost jeho rozvoje. V jeho rámci existují demonstrativně vypočtená dílčí osobnostní práva 

chránící typické hodnoty osobnosti.79 Demonstrativní výčet se obzvlášť hodí pro dobu, ve které 

technologie dávají vzniknout novým formám zásahů do různých aspektů osobnosti a soukromí, 

na které soudy a další orgány musí pružně reagovat.  

Subjektem všeobecného osobnostního práva jsou pouze fyzické osoby, neboť pouze ty 

mají osobnost (včetně nezletilých a nesvéprávných), přičemž dílčí práva, tvořící všeobecné 

osobnostní právo, vznikají z většiny s právní osobností – tedy narozením. Některá dílčí práva 

potřebují ke svému vzniku další právní skutečnosti jako např. zachycení podoby u práva 

k podobizně.80 § 82 OZ zaručuje postmortální ochranu osobnosti, které se mohou domáhat 

osoby blízké poškozenému, popř. právnická osoba, ve které poškozený působil a s jejíž činností 

zásah souvisí, jak bude rozvedeno níže. Co se týče ochrany právnických osob, jejich název, 

                                                 
77 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svatek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 259. 

78 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 185. 

79 Ibid, s. 186. 

80 Ibid, s. 189-190. 
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pověst a soukromí jsou chráněny § 135 OZ. V případě neoprávněného zásahu se právnické 

osoby mohou domáhat upuštění od něj a odstranění následku; praxe přiznává i právo domáhat 

se satisfakce, náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení. Přesto, že právnické osoby 

nejsou subjekty osobnostních práv, mají povinnosti odpovídající subjektivním osobnostním 

právům osob fyzických (nezasahovat do jejich osobnosti).81 

 

2.2.1 Právo na ochranu jména 

Každý má podle § 77 a násl. OZ právo na ochranu svého jména a úctu k němu. Ochrany 

požívá osobní jméno, příjmení i pseudonym, který vešel ve známost, přičemž právě pod 

pseudonymy uživatelé sociálních sítí jako je Instagram a přispěvatelé v internetových diskusích 

často vystupují. Neoprávněnému užití jména (v souvislosti s nepravdivými tvrzeními nebo při 

použití v knize či filmu, pokud je pod jménem osoba identifikovatelná82) a zpochybnění práva 

ke jménu se může dotyčný bránit a požadovat, aby od těchto zásahů bylo upuštěno a byl 

odstraněn jejich následek.  Zakotvení práva na ochranu jména mimo oddíl upravující ochranu 

osobnosti vyvolává interpretační problémy, konkrétně se nabízí otázka, zda jej můžeme řadit 

k osobnostním i základním právům. Občanský zákoník z roku 196483 jméno uváděl mezi 

hodnotami osobnosti a právo k němu upravoval v rámci ochrany osobnosti. Nový občanský 

zákoník jej vyčlenil samostatně, jeho ochranu ale zajišťuje přiznáním práva domáhat se 

upuštění od zásahu do jména a odstranění následků tohoto zásahu – tedy stejnými prostředky, 

které upravuje v souvislosti se zásahy do aspektů osobnosti. Samostatná úprava jména 

a bydliště fyzické osoby se tak zdá být zdůrazněním administrativněprávních souvislostí těchto 

institutů a je otázkou, zda má vylučovat možnost domáhat se náhrady při újmě na přirozených 

právech dle § 2956 a následujících, které přiznávají právo na odčinění nemajetkové újmy 

v případě zásahů do přirozených práv chráněných první částí OZ. I úprava jména se nachází 

v první části OZ a byť nejde o všeobecně zastávaný názor, lze jej vnímat jako právo přirozené. 

Člověk se sice nerodí s konkrétním jménem – to získá právě v návaznosti na administrativní 

postup upravený matričními předpisy – avšak chápeme-li jej od narození jako svébytnou bytost 

nadanou důstojností a právy, pak si nelze představit, že již od narození nemá právo nést jméno, 

které jej identifikuje jako subjekt ve vztahu k vnějšímu světu, i k němu samotnému. Právo na 

                                                 
81 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 204. 

82 Ibid, s. 196. 

83 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.  
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jméno by tak mělo být chápáno jako právo být označován jménem, ať už je jeho následně 

zvolená konkrétní podoba jakákoliv, a zásah do něj by mělo být možné odčinit i podle 

ustanovení chránících přirozená práva. Snížení standardů ochrany jména v porovnání 

s předchozí úpravou nakonec není ani ničím odůvodnitelné, komentářová literatura84 ostatně 

právo na jméno k osobnostním právům stále řadí. 

 Na sociálních sítích dochází k zásahům do jména (často ve spojení se zásahem do 

podoby) zakládáním tzv. falešných profilů. Jde o to, že uživatel založí profil pod jménem jiné 

osoby, následně kontaktuje její známé a snaží se od nich vylákat citlivé údaje, finanční podporu 

nebo třeba pod jménem skutečné osoby sdílí nevhodný či dehonestující obsah, aby její jméno 

poškodil. Existují i případy, kdy pod jménem známé osobnosti vystupují muži na internetových 

seznamkách za účelem vylákání cizích intimních fotografií.85 Nejúčinnější obranou v tomto 

případě je nahlásit falešný profil administrátorovi sociální sítě, který účet zablokuje. Zvláštní 

kategorii představují parodické profily veřejně známých osobností. Nesnaží-li se profil vytvářet 

dojem, že je spravován skutečně dotčenou osobou a pohybuje-li se sdílený obsah v mezích 

satiry a přípustné kritiky, nejedná se o protiprávní zneužití jména, jak bude vyloženo v kapitole 

věnující se omezením osobnostních práv. 

Samy sociální sítě v rámci svých obchodních podmínek a pravidel komunity zdůrazňují, 

jakými formami nesmí být do jména osob zasahováno. Twitter tak například zakazuje 

neoprávněně obsazovat uživatelská jména s cílem zabránit jiným, aby mohli daná jména 

používat, registrovat se pod urážlivým uživatelským jménem za účelem obtěžování nebo 

vyjádření nenávisti vůči dané osobě nebo se za jiného vydávat s cílem klamat ostatní.86 V této 

souvislosti lze poukázat i na zákaz registrovat doménová jména, která zasahují do osobnosti 

člověka nebo dobrého jména právnické osoby ať už s cílem parazitovat na jejich pověsti 

a jménu nebo vzbuzovat falešný dojem, že stránka je skutečně provozována dotčenou osobou.87 

                                                 
84 LAVICKÝ a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. 2400 s. ISBN 

978-80-7400-529-9. s. 371. 

85 Případ hráče hokejové extraligy Davida Stacha, viz. Novinky.cz, Vydával se za známého hokejistu, po fanynkách 

chtěl sex [online]. [cit. 14. 6. 2018].  Dostupné z: https://www.novinky.cz/krimi/460178-vydaval-se-za-znameho-

hokejistu-po-fanynkach-chtel-sex.html.  

86 Twitter, Pravidla Twitteru [online]. [cit. 14. 6. 2018].  Dostupné z: https://help.twitter.com/cs/rules-and-

policies/twitter-rules. 

87 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2012, sp. zn. 10 Cm 35/2010. 

https://www.novinky.cz/krimi/460178-vydaval-se-za-znameho-hokejistu-po-fanynkach-chtel-sex.html
https://www.novinky.cz/krimi/460178-vydaval-se-za-znameho-hokejistu-po-fanynkach-chtel-sex.html
https://help.twitter.com/cs/rules-and-policies/twitter-rules
https://help.twitter.com/cs/rules-and-policies/twitter-rules
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2.2.2 Ochrana podoby 

Podoba je souhrnem rysů charakterizujících člověka (zahrnuje tvary obličeje i celkový 

vzhled včetně pigmentace, deformací a změn realizovaných člověkem),88 podobizna je pak její 

hmotné zobrazení.89 Právo na podobu zahrnující právo na zachycení vlastní podoby vzniká 

narozením, právo k podobizně v hmotné formě vzniká až se zachycením podoby na podobizně. 

Po smrti člověka jsou chráněny podobizny zachycené za života člověka i posmrtná maska.90 

Zachytit podobu a rozšiřovat ji je podle §§ 84 a 85 OZ možné jen se souhlasem dotčené osoby. 

Takový souhlas, vyslovený za okolností, z nichž je zřejmé, že zobrazení podoby bude šířeno, 

se vztahuje i na rozmnožování a rozšiřování způsobem obvyklým, který šlo rozumně 

předpokládat. Negativní složkou práva je pak oprávnění bránit se zásahu do podoby.91 Podle 

ESLP podoba představuje klíčový atribut osobnosti, a právo na její ochranu zahrnuje možnost 

odmítnout pořízení, uchování, reprodukci a publikaci podobizny92 (nejčastěji půjde 

o fotografii), přičemž uveřejnění fotografie osoby bez jejího souhlasu představuje porušení čl. 

8 Evropské úmluvy93. 

V souvislosti s úpravou konkludentního souhlasu s rozšiřováním a rozmnožováním 

fotografií způsobem obvyklým je třeba si položit otázku, zda vystavením své podobizny na 

internetu dáváme celému světu svolení si tuto fotografii uložit a dál ji rozšiřovat. Odpověď bude 

pravděpodobně záviset na tom, v jakém režimu soukromí a v jakém kontextu fotografii sdílíme. 

Sociální sítě totiž umožňují nastavit, jaký okruh uživatelů námi sdílený obsah uvidí. Půjde-li 

o veřejný příspěvek, pak je každý obeznámen s tím, že nad fotografií a jejím užitím ztrácí 

jakoukoliv kontrolu, a lze se domnívat, že nebude-li tato dále užívána či rozšiřována způsobem 

vysloveně dehonestujícím nebo jinak zasahujícím do autorských či osobnostních práv 

(například sdílením v nevhodných souvislostech), nemůže si dotyčný již osobovat právo bránit 

rozšiřování a užívání této podobizny zkrátka proto, že naplnění takového práva je nemožné. 

Nic na tom nezmění ani ust. § 87 OZ, podle kterého svolení k použití podobizny lze odvolat, 

už z toho prostého důvodu, že odvolání svolení nelze dát na vědomí všem uživatelům, kterým 

                                                 
88 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer a.s., 2014, 1736 s. ISBN 978-80-7478-369-2. s. 322-323. 

89 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svatek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 257. 

90 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 197-198. 

91 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 30 Cdo 1873/2006. 

92 Rozsudek ESLP ve věci Reklos a Davourlis proti Řecku ze dne 15. 1. 2009, č. stížnost 1234/05, para. 40. 

93 Rozsudek ESLP ve věci Giorgi Nikolaishvili proti Gruzii ze dne 13. 1. 2009, č. stížnost 37048/04, para. 121. 
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fotografie byla zpřístupněna, když ani sám vyobrazený neví, kolik jich skutečně je. Větší 

problém představuje sdílení fotografií, na kterých jsou zobrazeny i osoby jiné než dotyčný 

uživatel. Z okolností je pak třeba dovozovat, zda při pózování na fotce mohl daný člověk 

předpokládat, že jeho podobizna bude sdílena v nových médiích. Přihlédnout je třeba k tomu, 

že dnes je obvyklé pořizovat fotografie právě za účelem tohoto sdílení. V případě projevení 

vysloveného nesouhlasu bychom však cizí fotku měli vždy z internetu stáhnout. Facebook 

v tomto ohledu nabízí možnost nastavit si, že uživatel nebude bez předchozího souhlasu na 

cizích fotkách označován svým jménem a umožňuje také nevhodné fotky nahlásit a smazat, 

narušují-li podmínky komunity.94 

Možnosti zobrazení podoby prostřednictvím podobizny se s rozvojem technologií 

rozšířily, stejně jako možnosti podobiznu zneužít (viz. výše v souvislosti s vytvářením 

falešných profilů), za pomoci počítačových programů nelichotivě upravit a neoprávněně 

pořízené nebo uchovávané fotografie rozšířit. Hrozbu představuje i způsob uchovávání 

fotografií – ať už v chytrých telefonech nebo na cloudu (termín cloud computing se používá pro 

služby uložení dat na vzdálených serverech95). K těmto fotografiím mají přístup nejen aplikace, 

kterým to povolíme, ale v horším případě i hackeři, kteří takto celému světu ukázali intimní či 

soukromé fotky známých hereček96. S možností fotky ukládat a znovu sdílet navíc v případech 

těchto zásahů uvedení v předešlý stav prakticky nepřipadá v úvahu. 

Další riziko představují aplikace pro rozpoznání obličejů pracující na principech 

biometrie. Tuto funkci poskytuje například úložiště fotografií poskytované Googlem, které 

automaticky umí vyhledat v galerii fotky, na kterých je určitá osoba a poradí si i se stárnutím 

nebo částečně zakrytým obličejem.97 Po vytřídění fotek se navíc služba automaticky ptá, kdo 

na fotografii je.98 Google tak zná nejen podobu lidí, kteří se objevují na fotkách uživatelů služby 

                                                 
94 Facebook, Podmínky používání služby [online]. [cit. 14. 6. 2018].  Dostupné z: 

https://www.facebook.com/legal/terms; Facebook, Co když se mi nelíbí fotka, na které jsem označena [online]. 

[cit. 14. 6. 2018].  Dostupné z: https://www.facebook.com/help/212466865441659.  

95 CROSBIE, Vin, 2006. Rebuilding Media. What is 'New Media'?. Corante [online]. [cit. 16. 2. 2018]. Dostupné 

z: https://digmediaman.files.wordpress.com/2011/09/what_is_new_media_by_vin_crosbie.pdf. s. 117. 

96 Např. Emmy Watson či Jennifer Lawrence. Blíže viz. BBC News, Emma Watson private photos stolen in 'hack' 

[online]. Bbc.com, 15. 3. 2017 [cit. 14. 6. 2018].  Dostupné z: https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-

39280844; The Guardian, Nude photos of Jennifer Lawrence and others posted online by alleged hacker [online]. 

Theguardian.com, September 2014 [cit. 14. 6. 2018]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/world/2014/sep/01/nude-photos-of-jennifer-lawrence-and-others-posted-online-

by-alleged-hacker.   

97 Žive.cz, Aktivujte rozpoznávání obličejů na Google Photos. Robot dokáže divy [online]. 14. 9. 2015 [cit. 14. 6. 

2018].  Dostupné z: https://www.zive.cz/bleskovky/aktivujte-rozpoznavani-obliceju-na-google-photos-robot-

dokaze-divy/sc-4-a-179685/default.aspx.  

98 RYBÁŘ, Jan, Hororový příběh: Google, mobil a rozpoznávání obličejů [online]. Fotoguru, 3. 5. 2016 [cit. 14. 

6. 2018].  Dostupné z: https://www.fotoguru.cz/fotky-google-obliceje/. 

https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/help/212466865441659
https://digmediaman.files.wordpress.com/2011/09/what_is_new_media_by_vin_crosbie.pdf
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-39280844
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-39280844
https://www.theguardian.com/world/2014/sep/01/nude-photos-of-jennifer-lawrence-and-others-posted-online-by-alleged-hacker
https://www.theguardian.com/world/2014/sep/01/nude-photos-of-jennifer-lawrence-and-others-posted-online-by-alleged-hacker
https://www.zive.cz/bleskovky/aktivujte-rozpoznavani-obliceju-na-google-photos-robot-dokaze-divy/sc-4-a-179685/default.aspx
https://www.zive.cz/bleskovky/aktivujte-rozpoznavani-obliceju-na-google-photos-robot-dokaze-divy/sc-4-a-179685/default.aspx
https://www.fotoguru.cz/fotky-google-obliceje/
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Fotky Google, ale v mnohých případech zná i jejich jméno, a to aniž by to dotyční věděli 

a s poskytnutím takových údajů souhlasili. I na Facebooku může uživatel nastavit, zda chce, 

aby byl jeho obličej rozpoznáván na fotkách a videích. To má vést ke zlepšování služeb 

Facebooku a umožnění nalézt fotky, na kterých se osoba vyskytuje, aniž by byla označena. Byť 

by tato funkce mohla pomoci bojovat s neoprávněným sdílením cizích fotografií, o kterém 

zobrazený neví, potenciální narušení ochrany osobnosti a soukromí, které představuje, je 

mnohem závažnější. Soukromé společnosti mohou vytvořit databáze, které si v podrobnosti 

informací o daných osobách nezadají s databázemi nejhledanějších zločinců, a jak s takovými 

informacemi do budoucna naloží nelze předpovědět. Jak řekl bývalý šéf Googlu Eric Schmidt: 

„Lidé mohou tyhle věci využít velmi ošklivým, ale i dobrým způsobem.“99 

 

2.2.3 Právo na důstojnost, čest a vážnost 

Důstojnost se odvíjí od faktu, že lidé jsou svobodnými bytostmi, které si jsou 

v důstojnosti rovny,100 a znamená zákaz stavění člověka do ponižující pozice.101 V ústavním 

pořádku má pojem širší význam než v OZ, který se zaměřuje na otázky ochrany osobnosti 

a horizontální vztahy.102 Čest je spojována s postavením ve společnosti a je nutno jí získávat 

chováním, přičemž však nikdo nemůže být zcela bezectný (nemůže být objektem libovolných 

urážek a zesměšňování).103 Synonymem zásahu do cti je diskreditace, difamace či 

dehonestace.104 Právo na čest se uplatňuje ve sféře soukromé, kde jde vlastně o ochranu 

soukromí, do kterého může poskytnout vhled pouze sama osoba, a ve sféře společenské, ve 

které se neuplatní úplné informační sebeurčení, neboť jednotlivec vstupuje do kontaktu 

s ostatními.105 Vážnost je spojena se společenskými zásluhami a často také s vyšším věkem.106 

                                                 
99 TOSSELL, Ivor, Facial-recognition technology needs limits, privacy advocates warn [online]. The globe and 

mail, 3 May 2018 [cit. 14. 6. 2018].  Dostupné z: https://www.theglobeandmail.com/news/national/time-to-

lead/facial-recognition-technology-needs-limits-privacy-advocates-warn/article588091/.  

100 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svatek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 257. 

101 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2015. 1152 s. ISBN 978-80-7502-084-0. s. 528. 

102 Nález ÚS ČR ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04. 

103 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2015. 1152 s. ISBN 978-80-7502-084-0. s. 529. 

104 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svatek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 257. 

105 Nález ÚS ČR I. ÚS 453/03 ze dne 11. 11. 2005. 

106 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svatek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 257. 

https://www.theglobeandmail.com/news/national/time-to-lead/facial-recognition-technology-needs-limits-privacy-advocates-warn/article588091/
https://www.theglobeandmail.com/news/national/time-to-lead/facial-recognition-technology-needs-limits-privacy-advocates-warn/article588091/


22 

 

Zmíněným právům nejsou v OZ věnována samostatná ustanovení, pouze je uvádí generální 

klauzule § 81. Evropská úmluva neobsahuje lidskou důstojnost jako samostatné právo, ale 

implicitně jej z ní dovozujeme, osobní čest pak chrání skrze právo na soukromý život.107  

V prostředí nových médií jsou důstojnost, čest a vážnost narušovány v souvislosti 

s nenávistnými projevy v internetových diskusích, zveřejňováním pomlouvačných článků či 

překračováním oprávněné kritiky, jak bude vyloženo níže. K zásahům do nich však typicky 

dochází i v případě již zmíněného zveřejňování intimních fotografií nebo nahrávek (typicky 

dochází i k zásahu do důstojnosti) a zakládání falešných profilů, které mohou zasahovat např. 

do vážnosti dotyčné osoby. Zvláštností je, že zatímco v minulosti bylo možné ztracenou čest 

a vážnost vydobýt zpět čestným a morálním chováním, v době internetu, který o případných 

poklescích detailně informuje i po letech, to již není tak snadné. Vzhledem k tomu, že každého 

si preventivně „prolustruje“ na internetu budoucí zaměstnavatel, obchodní partner nebo 

politický konkurent, se jednou pošramocená čest a vážnost těžko obnovují.  Čest přitom může 

být navždy narušena i neopodstatněným mediálním obviněním. Její ochrana je přitom věcí 

veřejného zájmu, neboť je-li čest a pověst diskutována ve skutkově posunutých rovinách, má 

to vliv např. na schopnost voliče rozeznat dobro od zla a racionálně se rozhodnout ve 

volbách.108 Proto svoboda slova není absolutním právem a v kolizi s právem na důstojnost 

a čest musí být aplikován test proporcionality, o kterém bude pojednáno v rámci následující 

kapitoly.  

 

2.2.4 Právo na soukromí   

Soukromí je tvořeno lidmi, prostory a hodnotami, které jsou člověku nejbližší a které 

mají vztah nejen k jeho vlastnímu životu, ale i k jeho rodině a nejbližším lidem a věcem.109 

Pojem nikde není vysloveně definován, je navíc podmíněn kulturně a historicky. Nároky na 

soukromí v dobách, kdy v jedné místnosti žila celá rodina, byly zcela odlišné od těch dnešních. 

Zatímco však v minulosti panovaly menší zábrany ve vztahu ke komunitě, ve které člověk žil, 

s rozvojem sociálních sítí tyto zábrany ohledně některých aspektů soukromí padají ve vztahu 

k široké veřejnosti.  

                                                 
107 WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6. s 283. 

108 Nález ÚS ČR ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 

109 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svatek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 257. 
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Právem na soukromí rozumíme právo rozhodovat, jak budou informace týkající se 

soukromí zpřístupněny jiným a právo bránit se zásahům do soukromé sféry.110 Jde o základní 

osobnostní právo, kdy zásahem do jiných práv dílčích (jména, podoby) je často dotčeno právě 

i soukromí, na což bude poukazováno v části věnující se omezením osobnostních práv. Právo 

na ochranu před zásahy do soukromí a neoprávněným shromažďováním osobních údajů 

vychází z čl. 10 Listiny.111 V OZ ochranu před zásahy do soukromí zaručuje § 86, přičemž 

demonstrativně uvádí několik aspektů těchto zásahů. Zakázáno je narušit soukromé prostory 

jiného bez jeho svolení, sledovat jeho soukromý život, pořizovat o tom záznam, využívat takový 

záznam pořízený třetí osobou nebo jej šířit. Stejně jsou chráněny i písemnosti osobní povahy.  

Soukromí jako důvěrnost komunikace zaručuje čl. 13 Listiny. Ústavní soud chápe 

komunikaci jako projev soukromého života a uznává nutnost ochrany nikoliv pouze obsahu 

komunikace, ale i okolností místa, času a účastníků konverzace, z nichž lze na obsah usuzovat 

a které samy o sobě mohou sloužit k sestavení profilu osoby a zasáhnout tak do jejího soukromí. 

K zásahům do práva na důvěrnost komunikace může dojít ze strany státu i soukromých osob, 

a to i těch na přepravě zprávy se podílejících, přičemž je třeba si uvědomit, že zatímco dříve 

provozoval poštovní služby stát, dnes jsou komunikační služby v rukách soukromých. 

Poskytovatelé komunikačních služeb a osoby zajišťující veřejnou komunikační síť musí chránit 

důvěrnost poskytovaných služeb na základě zákona o elektronických komunikacích,112 přičemž 

právo na zachování důvěrnosti komunikace může být omezeno zákonem.113 Chráněna je 

distanční komunikace prostřednictvím rozličných zařízení a služeb, není přitom rozhodné, zda 

se obsahově týká soukromých, obchodních nebo politických zájmů. Pod ochranou naopak není 

veřejná komunikace provozovaná např. na sociálních sítích za účelem sdělení názorů širšímu 

publiku,114 neboť ochrany dle čl. 13 Listiny se lze dovolávat jen, pokud se pokusíme soukromí 

zajistit115.  

Pro komunikaci s konkrétními osobami dnes nejčastěji využíváme email, aplikace 

instant messagingu a volání přes internet, a to jak v soukromém, tak v pracovním životě. Ke 

                                                 
110 Nález ÚS ČR ze dne 28. 5. 2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01. 

111 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer a.s., 2014, 1736 s. ISBN 978-80-7478-369-2. s. 328. 

112 Viz. § 87 a násl. zákona č. 1127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „zákon o elektronických 

komunikacích“). 

113 WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6.  s. 346. 

114 Ibid, s. 341-343. 

115 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2015. 1152 s. ISBN 978-80-7502-084-0. s. 435. 



24 

 

kontrole soukromé komunikace zaměstnance zaměstnavatelem se vyjádřil ESLP v případě 

Bărbulescu proti Rumunsku. Zaměstnanec zde aplikaci pro komunikaci v reálném čase 

používal v pracovní době ke komunikaci pracovní i osobní a tato byla následně kontrolována 

zaměstnavatelem. Pro posouzení souladu monitorování elektronické komunikace 

zaměstnavatelem s čl. 8 Evropské úmluvy je nutné zkoumat, zda zaměstnanec mohl 

z objektivních okolností (pravidla na pracovišti, informace od zaměstnavatele) při komunikaci 

odůvodněně předpokládat soukromí. Činností zaměstnavatele sice objektivně došlo k zásahu 

do privátní sféry a člověk má i při výkonu práce právo na určitou míru soukromí, vezmeme-li 

ale v potaz oprávněné zájmy zaměstnavatele na kontrole využívání jeho výrobních prostředků 

(vycházející z práva na ochranu vlastnictví) je legitimní, aby zaměstnavatel za splnění určitých 

podmínek využití internetu zaměstnanci přiměřeně kontroloval.116 ESLP tedy nepřivolil 

k neomezenému sledování elektronické komunikace zaměstnanců. Zaměstnavatel před 

kontrolou musí nastavit podmínky využívání svých prostředků i internetu a informovat 

zaměstnance o způsobech provádění přiměřené kontroly. V našich podmínkách musí zohlednit 

také ustanovení českého zákoníku práce117.118 

Součástí práva na soukromí je i ochrana osobních údajů.119 Právo na ochranu před 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním či jiným zneužíváním údajů podle čl. 10 

Listiny je označováno jako právo na informační sebeurčení. ESLP jej vyvozuje z obecného 

práva na soukromí dle čl. 8 Evropské úmluvy,120 v EU je jeho základem čl. 8 Listiny EU. Na 

podústavní úrovni jsou osobní údaje upraveny přímo aplikovatelným nařízením GDPR 121, které 

sjednocuje úpravu dnes velmi diskutované ochrany osobních údajů v celé EU, zbytkovou 

úpravu u nás obsahuje zákon o OOÚ122, dílčí otázky v návaznosti na GDPR má upravit zákon 

o zpracování osobních údajů, k jehož schválení však stále nedošlo123. Vzhledem k tomu, že OZ 

                                                 
116 Rozsudek ESLP ve věci Bărbulescu proti Rumunsku ze dne 5. 9. 2017, č. stížnosti 61496/08. 

117 Zejm. §316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

118 NONNEMANN, František, Sledování aktivity zaměstnance na internetu ve světle aktuální judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva [online]. Epravo.cz, 2. 2. 2016 [cit. 14. 6. 2018].  Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/sledovani-aktivity-zamestnance-na-internetu-ve-svetle-aktualni-judikatury-

evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-100316.html.  

119 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 201. 

120 WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6.  s. 284-285. 

121 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/979 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“). 

122 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o OOÚ“). 

123 Elektronická knihovna legislativního procesu, Materiál Čj. OVA 55/18 [online]. Portál Odok [cit. 15. 6. 2018].  

Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQCDZPW5.  

https://www.epravo.cz/top/clanky/sledovani-aktivity-zamestnance-na-internetu-ve-svetle-aktualni-judikatury-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-100316.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/sledovani-aktivity-zamestnance-na-internetu-ve-svetle-aktualni-judikatury-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-100316.html
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQCDZPW5
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se úpravou osobních údajů nezabývá, bude o této problematice stručně pojednáno v následující 

kapitole a poté v části věnující se veřejnoprávním prostředkům ochrany osobnosti a úpravě 

práva na zapomnění. 
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3 Úvod do ochrany osobních údajů a cílená reklama 

  Právě v prostředí nových médií a internetu obecně dochází k přenosu velkého množství 

osobních údajů, mezi které můžeme řadit i aspekty lidské osobnosti (např. jméno, podobiznu 

nebo jiný záznam vztahující se k osobě124). Po druhé světové válce začal informace 

systematicky shromažďovat stát, od šedesátých let tak činil s pomocí počítačů, což umožnilo 

shromažďování, zpracovávání a okamžité vyhledání potřebných dat v databázích a následně 

možnost posílat je přes hranice.125 Záhy začalo s úniky dat docházet ke konfliktu mezi 

zajišťováním bezpečnosti a právem na soukromí, přičemž víc a víc osobních údajů začal 

schraňovat i soukromý sektor. Osobní údaje se staly cennou obchodní komoditou, kterou 

podnikatelé shromažďují a analyzují v zájmu účinného cílení marketingových kampaní.  

S našimi osobními údaji pracují např. cookies – malé soubory umístěné na harddisku, 

které ukládají data o chování uživatele na internetu a umožňují jeho profilování. Užívání 

internetu na jednu stranu usnadňují tím, že umožňují, aby si často navštěvované stránky 

pamatovaly naše přihlašovací údaje, provedené nákupy atd., jejich hlavní funkcí je ale 

shromažďovat data pro účely reklamy. K tomu je nutné si připočíst, že naše telefony různým 

aplikacím sdělují, kde se zrovna nacházíme, aby nám tyto mohly navrhovat lokální služby, 

a sociální sítě přidávají informace o tom, co máme rádi a co bychom potenciálně mohli chtít 

kupovat. Takto získaná data jsou pak využívána k zacílení produktů na konkrétního zákazníka, 

a stávají se i zdrojem financování pro vyhledávače, webové stránky a sociální sítě. Obchodní 

model Googlu je na cílené reklamě přímo postaven a bez zdrojů z ní by těžko zdarma 

poskytoval svůj sofistikovaný vyhledávací systém.126 Uživatelům emailu od Googlu se 

v minulosti zobrazovala reklama související i se slovy napsanými v jimi zasílaných 

a přijímaných emailech. O narušování soukromí podle Googlu nešlo, neboť obsah neviděli lidé, 

ale pouze počítače.127 Vzhledem k tomu, že počítače ještě stále slouží lidem, jde o lichý 

                                                 
124 MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013. 

256 s. ISBN 978-80-904248-7-6. s. 89. 

125 EDWARDS, Lilian; WAELDE, Charlotte. Law and the Internet. Third edition. Oxford: Hart Publishing, 2009. 

713 s. ISBN 978-1-84113-815-2. s. 448-451. 

126 Ibid, s. 489-491. 

127 Ibid, s. 528-531. 



27 

 

argument. Od skenování soukromé komunikace však společnost nakonec upustila.128 

Regionálně a demograficky cílená reklama je též hlavním finančním zdrojem Facebooku.129     

Čl. 8 Listiny EU právo na ochranu osobních údajů považuje za právo základní a čl. 16 

SFEU obsahuje zmocnění pro přijímání předpisů EU v této oblasti. Na fakt, že lidé generují 

ohromné množství dat a často nemají možnost ovlivnit, jak jsou tato zpracovávána, ani zjistit, 

kdo tak činí a v jakém rozsahu, Evropský parlament reagoval úpravou ochrany osobních údajů, 

jejímž základem se stala směrnice EP a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů, která stanovila pravidla pro nakládání s osobními údaji. 

Směrnice měla veřejnoprávní dopad do dosud pouze soukromoprávních vztahů a stanovila, že 

osobní údaje mohou být zpracovávány jen zákonným způsobem, pro stanovené účely, v míře 

nezbytné a pouze se souhlasem nebo je-li zpracování nezbytné. Dotčeným osobám poskytla 

práva domáhat se náhrady škody vzniklé protiprávním zpracováním údajů, dozvědět se, jaké 

údaje jsou o nich zpracovávány i blokovat zpracovávání údajů, které nejsou v souladu se 

směrnicí.130 V roce 2016 pak bylo přijato přímo aplikovatelné nařízení GDPR, které má být 

schopno osobní údaje chránit i v technologicky vyspělejší době (některá jeho ustanovení budou 

dále blíže rozebrána v poslední kapitole věnující se právu na zapomnění). V čl. 4 nařízení 

definuje osobní údaje jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě 

(spadají sem krom tradičních údajů, jako jsou jméno nebo identifikační číslo, příkladmo 

i lokační údaje, síťový identifikátor a zvláštní prvky fyziologické, psychické nebo společenské 

identity). Zpracování osobních údajů je podle čl. 6 nařízení možné jen s informovaným 

souhlasem subjektu údajů nebo na základě jednoho z vypočtených důvodů (zpracování je 

nezbytné pro splnění smlouvy nebo právní povinnosti správce, pro ochranu životně důležitých 

zájmů subjektu, pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů 

zpracovatele či třetí strany, nepřevažují-li nad nimi zájmy subjektu údajů). Nařízením GDPR 

se řídí zpracování údajů v souvislosti s činností provozovny správce nebo zpracovatele v EU 

bez ohledu na to, zda zpracování probíhá v EU nebo mimo ni a předání údajů do třetí země je 

možné pouze za splnění stanovených podmínek. V oblasti cookies v zájmu větší ochrany 

                                                 
128 HERN, Alex, Google will stop scanning content of personal emails [online]. TheGuardian, 26. 6. 2017 [cit. 15. 

6. 2018].  Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/26/google-will-stop-scanning-content-

of-personal-emails.  

129 CROSBIE, Vin, 2006. Rebuilding Media. What is 'New Media'?. Corante [online]. [cit. 16. 2. 2018]. Dostupné 

z: https://digmediaman.files.wordpress.com/2011/09/what_is_new_media_by_vin_crosbie.pdf. s. 144. 

130 MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013. 

256 s. ISBN 978-80-904248-7-6. s. 61-63. 

https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/26/google-will-stop-scanning-content-of-personal-emails
https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/26/google-will-stop-scanning-content-of-personal-emails
https://digmediaman.files.wordpress.com/2011/09/what_is_new_media_by_vin_crosbie.pdf
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osobních údajů na internetu zavedla směrnice 2002/58/ES131 povinnost informovaného 

souhlasu uživatele s uložením cookies do zařízení (režim opt-in).132 Byť zákon o elektronických 

komunikacích133 tuto směrnici neprovedl přesně, bylo doporučováno pohlížet na cookies jako 

na osobní údaj a souhlas s jejich ukládáním vyžadovat.134 V budoucnu má tuto oblast upravovat 

nové nařízení e-Privacy135, které podrobněji upraví možnost cookies vypnout přímo 

v prohlížeči. Některé druhy cookies, které se dají považovat za osobní údaj, pak spadají i pod 

úpravu nařízení GDPR.136 

I přes úpravu informovaných souhlasů zůstává možnost kontrolovat, co všechno o nás 

provozovatelé vyhledávačů a sociálních sítí ví a jak s těmito informace nakládají, omezená. 

Zůstává také otázkou, zda příslušné autority jsou vůbec schopny kontrolovat, jaká data a kde 

jsou o kom uložena. I zdatní uživatelé moderních technologií za sebou zanechávají digitální 

stopu a shromažďování některých údajů bez odpojení se od elektřiny nemohou zabránit. I když 

se zdá, že obsah internetu je pro všechny zadarmo, cenou je ve skutečnosti naše soukromí. Pro 

kvalitní právní prostředí informační společnosti je nutné přijmout nejen dobrou úpravu ochrany 

osobních údajů, svobody projevu, práva na informace, cenzury a filtrování obsahu, ale 

především vzdělávat uživatele, zákonodárce i soudce v oblasti moderních technologií.  

V souvislosti s ochranou soukromí a osobních údajů je závěrem zajímavé zmínit 

v médiích diskutovaný případ zloděje zachyceného na kamerovém záznamu z obchodu 

s elektrokoly. Majitel obchodu zveřejnil podobiznu pachatele krádeže na sociální síti s žádostí 

o pomoc při pátrání, ÚOOÚ jej však pokutoval, neboť osobní údaje užíval v rozporu s účelem, 

ke kterému byly získány. Nejvyšší správní soud konstatoval, že právo na ochranu majetku je 

dostatečně zabezpečeno možností kameru za zákonem stanovených podmínek instalovat 

a zachycené údaje předat příslušným státním orgánům. Další nakládání s takto shromážděnými 

                                                 
131 Směrnice EP a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí 

v odvětví elektronických komunikací.  

132 Úřad pro ochranu osobních údajů, Cookies: přechod z principu opt-out na opt-in [online]. uoou.cz, 15. 6. 2012 

[cit. 15. 6. 2018].  Dostupné z: https://www.uoou.cz/cookies-prechod-z-principu-opt-out-na-opt-in/ds-

1853/archiv=0&p1=3938.  

133 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 

134 TREUTLEROVÁ, Hana, Rozhovor: Martin Kartner – Neoprávněného narušování soukromí se dopouští téměř 

každý z nás [online]. Právní prostor, 4. 9. 2015  [cit. 15. 6. 2018].  Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-kartner.  

135 Návrh nařízení EP a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických 

komunikacích COM/2017/010 final – 2017/03 (COD). 

136 VARVAŘOVSKÝ, Petr, ePrivacy nařízení a GDPR [online]. Epravo.cz, 19. 4. 2018 [cit. 15. 6. 2018].  

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/eprivacy-narizeni-a-gdpr-107391.html.  

https://www.uoou.cz/cookies-prechod-z-principu-opt-out-na-opt-in/ds-1853/archiv=0&p1=3938
https://www.uoou.cz/cookies-prechod-z-principu-opt-out-na-opt-in/ds-1853/archiv=0&p1=3938
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-kartner
https://www.epravo.cz/top/clanky/eprivacy-narizeni-a-gdpr-107391.html
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osobními údaji bez souhlasu dotčeného subjektu nelze nijak odůvodnit.137 Rozhodnutí 

aproboval i Ústavní soud, když odmítl ústavní stížnost.138 Právo na ochranu identity tak má 

zloděj stejně tak jako osoby jednající po právu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 6. 2016, sp. zn. 3 As 118/2015. 

138 Usnesení ÚS ČR ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. III. ÚS 3565/16. 
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4 Případy omezení osobnostních práv se zaměřením na nová 

média  

Základní práva, včetně těch zaručujících ochranu osobnosti, jde podle čl. 4 Listiny při 

šetření jejich podstaty a smyslu omezit pouze zákonem, přičemž tato možnost je u některých 

práv v Listině výslovně zmíněna a jsou uvedeny podmínky, za kterých je lze takto omezit. 

Materiální mez omezování základních práv při tvorbě zákonů představuje princip 

proporcionality. Podle něj zákonodárcem vybraný prostředek musí být vhodný pro dosažení 

cíle, jeho použití musí být nutné a tento prostředek musí být ve vztahu k dotčenému právu 

přiměřený (nesmí zatěžovat nositele práva nadměrně).139 Na podústavní úrovni pro osobnostní 

právo konstruuje omezení OZ, který do osobnosti umožňuje oprávněně zasáhnout v případech, 

které zvlášť stanoví (tzv. zákonné licence). Ohledně hodnot, se kterými lze disponovat, 

umožňuje člověku udělit souhlas k zásahu do nich. Tento souhlas je dáván ve vymezeném 

rozsahu k předem známému účelu a lze jej odvolat.140 

Dále je možné základní práva omezit pro kolizi se základním právem jiného nebo 

s jiným ústavně chráněným právním statkem, a to při zachování proporcionality a optimalizace 

protichůdných zájmů. Obecně ocitnou-li se základní práva v kolizi, je třeba při zachování 

maxima z každého z nich upřednostnit to právo, v jehož prospěch svědčí idea spravedlnosti.141 

Základní práva, která zaručují ochranu osobnosti, se v konkrétních případech dostávají do 

konfliktu zejména se svobodou projevu a právem na informace. V takovém případě je nutné za 

použití testu proporcionality jednomu ze základních práv dát přednost. Právo na soukromí často 

musí ustoupit například v případě informování médií o veřejně známých osobnostech, které 

musí snést větší míru kritiky (viz. níže).  

Není-li naplněn některý z výše zmíněných požadavků oprávněného užití, bude do 

osobnosti zasaženo neoprávněně.  

 

                                                 
139 WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6. s. 24-26. 

140 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 192-193. 

141 WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6. s. 19-24. 
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4.1 Kolize základních lidských práv 

 V prostředí nových médií, jakožto jednom z míst realizace základních práv, se právo na 

soukromí, osobní čest, dobrou pověst nebo na ochranu osobních údajů mnohdy dostává do 

rozporu se svobodou projevu, umělecké tvorby nebo právem na informace. Obecně nelze 

rozhodnout, která z uvedených hodnot je důležitější, jejich vnímání se navíc mění se 

společenským a technologickým vývojem.142 V případě této kolize hraje zásadní roli stát, který 

musí základní práva nejen respektovat, ale též jim poskytovat dostatečnou ochranu 

prostřednictvím soudní moci, která v konkrétním případě rozhodne, jakému základnímu právu 

dát přednost.143  

Svoboda projevu, upravená v Listině v rámci politických práv, je prostředkem 

seberealizace ve společnosti a je nezbytná pro fungování demokratického státu. Původně byla 

spojena s projevy na shromážděních, později s projevy v tisku, elektronických masových 

sdělovacích prostředcích, dnes je uplatňována stále více na internetu.144 Svoboda projevu 

a možnost jejího omezení je zakotvena i v čl. 10 Evropské úmluvy. Každý má podle něj právo 

na svobodu projevu, přičemž každým se rozumí nejen fyzické, ale i právnické osoby, včetně 

médií. Společnost má naopak právo být o veřejných záležitostech informována. Se svobodou 

projevu je spojena odpovědnost, a to výrazněji, než s mnohými jinými právy a svobodami. 

Média tak mají povinnost jednat v souladu s etickými kodexy, v dobré víře a přinášet 

důvěryhodné informace.145 Jak zdůraznil ESLP, chráněno je i sdělování myšlenek a informací 

šokujících a znepokojujících.146 Svobody projevu se jde domáhat přímo s odkazem na 

Listinu,147 a jakožto hodnota ústavněprávní síly nemůže být tato svoboda bez dalšího negována 

úpravou ochrany osobních údajů a hodnot osobnosti v zákonech. Je nutné posuzovat tyto 

konfliktní zájmy pro každý jednotlivý případ a určit, zda svoboda projevu nezasáhla do 

                                                 
142 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 9. 

143 WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6. s. 29. 

144 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2015. 1152 s. ISBN 978-80-7502-084-0. s. 580-581, 593. 

145 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 78-81. 

146 Rozsudek ESLP ve věci Handyside proti Spojenému království ze dne 7. 12. 1976, č. stížnosti 5493/72, para 

49. 

147 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2015. 1152 s. ISBN 978-80-7502-084-0. s. 581. 
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soukromí nebo jiných práv již příliš silně.148 Stejně tak právo na informace a na ochranu 

osobnosti a soukromí stojí na stejné úrovni a soudy musí citlivě vážit, jakému právu dají v tom 

kterém případě přednost. Při stanovení mezí jednotlivých práv musí být v duchu čl. 4 odst. 4 

Listiny šetřeno jejich podstaty a smyslu, proto například při použití fotografie musí být šetřena 

lidská důstojnost, aby nebylo neoprávněně zasaženo do ochrany osobnosti.149  

 V rámci nových médií se do veřejné debaty může zapojit každý a pozornost lze věnovat 

i tématům, pro která by se v tradičních médiích nenašlo místo. S tím však souvisí i negativní 

fenomén fake news. Jde o nepravdivé zavádějící informace, které jsou v médiích a na sociálních 

sítích úmyslně šířeny s cílem manipulovat příjemce.150 Internet umožnil masivní a rychlé šíření 

fake news a uživatel je tak každý den vystaven šíření senzací a zpráv, které mají narušit všednost 

jeho dne. Autoři fake news nehledí na etické kodexy, překračují realitu a snadno tak dochází 

k zásahům do osobnostních práv. Dezinformace však nabývají i nebezpečnějších forem a šíří 

strach, nenávist i extremistické nálady.151 Fake news se díky možnosti psát příspěvky a sdílet 

nejrůznější stránky šíří hlavně po sociálních sítích a v diskusích na zpravodajských serverech, 

které jsou místo věcné debaty plné vulgarit, urážek, pomluv, svalování viny na obětní beránky 

a nepřiměřené kritiky postrádající jakýkoliv skutkový základ. Některé příspěvky drsně 

provokují záměrně, což je podpořeno možností tzv. trollů vystupovat anonymně a vyjadřovat 

se tak, jak by to v reálném životě nebylo možné.152 Představu, že internet je místem svobody 

projevu v duchu pluralitní demokracie narušuje i skutečnost, že sociální sítě nás uzavírají do 

sociálních bublin zamezujících všestranné výměně informací a vytvářejících dojem, že blízké 

okolí člověka reprezentuje celé spektrum společnosti. Algoritmy sociálních sítí nám navíc 

zobrazují obsah a informace podle toho, co by nás, soudě podle skupin, kterých jsme členy, 

sdíleného obsahu a vyjádřených preferencí, mohlo zajímat.153 Takto selektivně předkládané 

informace pak při vytváření našich názorů a dalším projevu hrají silnou roli. 

            

                                                 
148 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 51. 

149 Nález ÚS ČR ze dne 9. 2. 1998, sp. zn. IV.ÚS 154/97. 

150 GREGOR, Miloš; VEJVODOVÁ, Petra. Nejlepší kniha o fake news dezinformacích a manipulacích!!!. Brno: 

CPress, 2018. 142 s. ISBN 978-80-264-1805-4. s. 8. 

151 Ibid, s. 46-47. 

152 Ibid, s. 53-54. 

153 Ibid, s. 116-117. 
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4.1.1 Test proporcionality 

Jak bylo naznačeno výše, bez svobody slova by nebyla demokracie.154 I tato svoboda 

má ale hranice, za kterými původce projevu není chráněn a musí nést odpovědnost. Najít hranici 

mezi chráněným a nechráněným projevem je však složité, když by navíc limitem měla být nejen 

ochrana osobnosti, ale do jisté míry i ochrana společnosti před necudností a obscénností, jejíž 

vnímání se v posledních letech posunulo. Dalšími faktory, omezujícími svobodu projevu jsou 

pak zákaz ovlivňování soudů a vyvolávání nenávisti k menšinám, ochrana bezpečnosti, 

utajovaných informací, obchodního tajemství a ochrana proti pomluvě. I tyto limity často chrání 

právo na soukromí dle čl. 10 Listiny.155   

Při kolizi čl. 10 a 17 Listiny je nutné se rozhodnout, kterému právu bude dána přednost, 

přičemž všechny jimi vyjádřené hodnoty stojí na stejné úrovni. Využíván je k tomuto účelu test 

proporcionality, ve kterém se zhodnocují proti sobě stojící práva na základě kritérií vhodnosti, 

potřebnosti a závažnosti.156 Testem proporcionality je poměřována legislativa zmíněná práva 

rozvádějící i konkrétní zásahy do jednotlivých práv. V dalším textu bude věnována pozornost 

především řešení kolize svobody projevu s právem na důstojnost, čest a soukromí. 

V rámci zkoumání vhodnosti je nutné se zabývat otázkou, zda institut omezující 

základní právo je schopen dosáhnout stanoveného cíle. Proto zkoumáme, zda omezení svobody 

projevu zabezpečí soukromí (ochranu osobnosti) jedince. Dle čl. 17 odst. 4 Listiny lze svobodu 

projevu omezit zákonem, je-li to nutné pro ochranu práv a svobod druhých. Tyto zákonné limity 

jsou rozvedeny v právu na ochranu osobnosti i v rámci trestněprávní a správněprávní úpravy. 

Každý proto musí vážit, zda svým projevem nezasáhne do něčího soukromí a osobnosti. Co se 

týče potřebnosti, porovnává se legislativa omezující práva a svobody s jemnějšími opatřeními 

umožňujícími dosáhnout stejného cíle.157  Zde se např. pro oblast pomluv nabízí místo uplatnění 

prostředků práva jejich vyvrácení postiženým na internetu. Pochybný je však dosah takové 

obrany v porovnání s dosahem prvotního zásahu. Při porovnávání závažnosti kolidujících 

základních práv musíme vždy zvažovat, kde jsou hranice chráněného projevu pro konkrétní 

případ a vážit negativa, která přinese omezení té které svobody.158 Jaké okolnosti tedy vychýlí 

                                                 
154 Rozsudek ESLP ve věci Stankov a Ilinden proti Bulharsku ze dne 2. 10. 2001, č. stížnosti 29221/95 a 29225/95. 

155 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 14-15. 

156 Ibid, s. 16-17. 

157 Ibid, s. 17-18. 

158 Ibid, s. 22-24. 
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vnímání důležitosti jednotlivých hodnot? Pozornost je třeba upřít k mluvčímu, osobě, o které 

se hovoří, obsahu, místu a času projevu.  

Jsou-li mluvčím média, je třeba si uvědomit jejich nezastupitelnou roli hlídacího psa 

demokracie a svobodu projevu v jejich případě vykládat široce. Překročí-li však meze 

a zasáhnou tak do osobnosti, tento zásah je vzhledem k počtu čtenářů výrazný (zejména 

v případě internetových médií).159 Nutné je ale smířit se s tím, že média musí v určitých 

případech zjednodušovat, což nutně neznamená, že tím dochází k zásahu do osobnosti. Hledí 

se totiž především na celkové vyznění informace.160 Další zvláštní skupinou mluvčích jsou 

politici, pro které je výkon svobody projevu snadný – mají přístup do médií a lidé je poslouchají. 

Na půdě Parlamentu jejich projevy dle čl. 27 Ústavy navíc chrání indemnita. Ústavní soud 

zdůrazňuje, že informacím od politiků je tradičně přikládána větší váha a občan od nich čeká 

pravdivé informace a respekt k členům občanské společnosti, což vylučuje difamaci státní 

mocí, jejíž jsou ústavní činitelé reprezentanty. Představitelé moci mohou podle Ústavního 

soudu zveřejňovat jen prověřené informace, vztahující se k jejich kompetenční oblasti. Nutnost 

ověřovat pravdivost faktů, které mohou někoho difamovat je pak o to naléhavější.161  

Co se týče osob, kterých se projev týká, u osob veřejného zájmu je ochrana zúžena, jak 

bude podrobně popsáno níže. Pokud jde o obsah projevu, při hodnocení jeho přiměřenosti je 

třeba rozlišit skutková tvrzení a hodnotící soudy. Skutková tvrzení se opírají o prokazatelná 

fakta, jejichž pravdivost je ověřitelná, přičemž uveřejnění pravdivé informace nezasahuje do 

práva na ochranu osobnosti, ledaže tato je podána zkreslujícím způsobem nebo je natolik 

intimní, že zasahuje do soukromí a lidské důstojnosti. Ani zveřejnění nepravdivého údaje 

nemusí nutně znamenat zásah do osobnostních práv. Byť k zásahu může dojít i bez zavinění 

rušitele, mezi zásahem a narušením osobnostní sféry vždy musí existovat příčinná souvislost 

a zásah musí intenzitou přesahovat míru, kterou v demokratické společnosti již nelze 

tolerovat.162 Hodnotící soud vyjadřuje subjektivní názor, nelze jej dokazovat a objektivně u něj 

můžeme zkoumat pouze to, zda se zakládá na pravdivé informaci, zda je prezentován přiměřeně 

a zda zásah do osobnostních práv je nevyhnutelnou součástí této kritiky (zda primárním cílem 

není zneuctění osoby).163 V poslední době se vytvořila ještě třetí kategorie tzv. hybridních 

                                                 
159 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 24-25. 

160 Nález ÚS ČR I. ÚS 156/99 ze dne 8.2.2000. 

161 Nález ÚS ČR ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS. 453/03. 

162 Nález ÚS ČR ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99. 

163 Nález ÚS ČR ze dne 4. 4. 2005, sp. zn. IV. ÚS 146/04. 
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výroků, které stojí na pomezí mezi skutkovým tvrzením a hodnotícím soudem. Ústavní soud 

hybridní výroky s odkazem na judikaturu ESLP definuje jako „výroky, které v sobě kombinují 

skutkový základ i prvek hodnocení“164. Nutné je u nich zkoumat jak skutkový základ, tak 

přiměřenost vzhledem k okolnostem případu. Obecně lze ještě poznamenat, že nejvyšší ochraně 

se těší projevy s politickými konotacemi. Komerční sdělení nejsou naopak zahrnuta pod 

svobodu projevu, ale spíše pod právo podnikat dle čl. 26 Listiny, jemuž při střetu s právem na 

ochranu osobnosti není poskytována tak silná ochrana.165  

K prostředí, kde byl projev pronesen, Ústavní soud v souvislosti s právem na informační 

sebeurčení poznamenal, že ve virtuálním prostoru jsou každou minutu zaznamenávány 

a fakticky zpřístupněny miliony dat a údajů, které zasahují i do soukromé osobnostní sféry 

jednotlivců, kteří do ní nikoho vědomě vpustit nechtěli.166 Ústavní soud zdůrazňuje nutnost 

ochrany lidských práv i v kyberprostoru, který s vědomím jeho specifik neodlišuje od prostředí 

reálného a spíše se kloní, z důvodu jeho masivnosti, k potřebnosti zostření principů, fungujících 

ve světě reálném.167 V rámci testu proporcionality projevů v nových médiích je tak třeba vzít 

v potaz, že daný projev zasahující do osobnosti překročí hranice státu a dostane se do povědomí 

neomezeného počtu dalších uživatelů, kteří jej mohou kdykoliv znovu sdílet. Všechny tyto 

okolnosti činí zásah do osobnostních práv závažnějším. 

Konečně je nutné vzít v potaz místní a časové souvislosti projevu. Zvláštní ochrany 

požívají místa, kde diskutují zákonodárné sbory.168 Za projevy učiněné na půdě Poslanecké 

sněmovny, Senátu nebo jejich orgánů podle čl. 27 Ústavy nelze považovat Facebook 

zákonodárců, což Ústavní soud potvrdil v případě poslance, který se dovolával indemnity 

v souvislosti se svým rasistickým výrokem o Romech na Facebooku s odůvodněním, že 

příspěvek psal z Poslanecké sněmovny. Ochrany požívají jen výroky učiněné na chráněném 

fóru, směřované k ostatním zákonodárcům či osobám oprávněným se účastnit parlamentního 

jednání.169 Co se týče souvislostí časových, v případě vysílání je podle § 32 zákona o PRTV 

z důvodu ochrany mravního vývoje dětí omezen rozsah svobody projevu mezi 6. a 22. hodinou. 

Význam úpravy obsažené v zákoně o PRTV se v době, kdy se děti dostanou k závadnému 

                                                 
164 Nález ÚS ČR ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 750/15. 

165 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 35. 

166 Nález ÚS ČR ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10. 

167 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 37. 

168 Ibid, s. 38. 

169 Nález ÚS ČR ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. I. ÚS 3018/14. 
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obsahu všeho druhu na internetu, nejeví být velkým. Přesto, že uvedené omezení platí pouze 

pro rozhlasové a televizní vysílání, nikoliv pro sdílení obsahu na internetu, na něj však nelze 

pohlížet jako na přežitek a zdroj diskriminace subjektů provozujících tradiční média, které jsou 

svazována přísnějšími pravidly. Jejich role i povaha je totiž zásadně odlišná. Zatímco tradiční 

média jsou institucionalizovaná a fungují ve společnosti s cílem ji informovat, víceméně 

kultivovaně bavit a poskytovat příležitost k setkávání rodiny při konzumaci obsahu šířeného 

jménem provozovatele, prostředí internetu se vyznačuje absencí autorit bdících nad kvalitou 

obsahu a přítomností pro děti škodlivých materiálů, jejichž blokace funguje maximálně na 

principech rodičovských pojistek a ověřování věku. Vzhledem k tomu, že obsah je na internetu 

přístupný kdykoliv a odkudkoliv, zavádět časová omezení nemá smysl. To však nemůže být 

důvod pro zrušení regulace televize a rozhlasu, která se vyvinula v jiném technologickém 

kontextu a stále plní svou úlohu v této oblasti. Můžeme-li děti uchránit od materiálů 

narušujících jejich vývoj alespoň v souvislosti s částí jimi konzumovaného obsahu, má smysl 

se o to pokoušet a úpravu v zákoně o PRTV vnímat jako legitimní.   

Řešení kolize základních práv na svobodu projevu na straně jedné a práva na ochranu 

důstojnosti, cti a soukromí na straně druhé tedy spočívá ve zvažování mnoha aspektů, které 

v každém jednotlivém případě povede k jinému výsledku. Obecně se však dá říci, že ochrana 

osobnosti typicky ustupuje svobodě projevu u osob veřejného zájmu. 

 

4.1.2 Osoby veřejného zájmu 

Práva na ochranu osobnosti se mohou domáhat i veřejně činné osoby, skutková tvrzení 

a hodnotící soudy směřující proti nim jsou však posuzovány měkčeji. Osoba vstupující na 

veřejnou scénu musí počítat s tím, že bude pod drobnohledem veřejnosti, zvláště spravuje-li 

veřejné záležitosti, a že bude kriticky posuzováno i její soukromé chování. Zveřejnění 

a hodnocení soukromých záležitostí však vždy musí souviset s onou veřejnou funkcí. Věcí 

veřejnou jsou veškeré agendy státních institucí a osob působících ve veřejném životě (činnost 

politiků ve všech oblastech veřejné moci, úředníků, soudců atd.), stejně jako umění, 

showbyznys a vše co upoutává veřejnou pozornost.170  

Největší omezení platí pro správce veřejných věcí, jejichž činnost musí být v zájmu 

veřejné kontroly co nejtransparentnější. Lidé mají právo znát jejich majetkové a základní osobní 

poměry. U dalších veřejně činných osob pracujících pro stát je ochrana též zúžena, ale v menší 

                                                 
170 Nález ÚS ČR ze dne 4. 4. 2005, sp. zn. IV. ÚS 146/04. 
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míře než u politiků. Tito musí snášet kritiku, ovšem informace o jejich soukromém životě budou 

požívat větší ochrany (u soudců stát musí dbát o jejich ochranu, ale i o nezávislost justice 

a možnost její veřejné kontroly). Další skupinu tvoří osoby veřejně známé, které nevykonávají 

veřejnou funkci, jsou ale populární pro své veřejné působení, kterým se částečně vzdávají 

soukromí. Některé jsou dokonce známé nikoliv pro svou činnost, ale pouze pro odhalování 

svého soukromí. Veřejnost využívají, a proto musí strpět zásahy do soukromí.171 

K nejznámějším zde patří nález Ústavního soudu ve věci Rejžek v. Vondráčková, ve kterém se 

řešil střet práva na ochranu osobnosti se svobodou projevu a právem na informace. Ústavní 

soud zde zdůraznil, že zpěvačka populární hudby musí snést větší míru kritiky, přičemž má 

sama dostatek možností se v médiích ke kauze vyjádřit. Škodlivý následek sporných výroků 

tak lze minimalizovat efektivněji než mocenským zásahem státu.172  

Je-li nutné poměřovat právo na soukromí a svobodu projevu, ESLP podobně jako Ústavní 

soud posuzuje, zda je výrok skutkovým tvrzením, hodnotícím soudem či hybridním výrokem, 

koho se výrok týká i kdo a kde jej vyslovil. V rámci svého testu dále zkoumá, zda je na 

informaci veřejný zájem, zda daná osoba není povinna zásah strpět, neboť je veřejně činná 

(nemá jít však o zásah pouze s cílem ukojit zvědavost veřejnosti), jak se sama chovala před 

zveřejněním informace, zda novinář vyvinul dostatečné úsilí pro ověření informace 

a u fotografií např. za jakých okolností byly tyto pořízeny. Při ukládání sankcí pak zohledňuje 

nezastupitelnou úlohu médií a dbá, aby sankce neměly tzv. chilling effect, tedy neodrazovaly 

média od informování veřejnosti o věcech veřejného zájmu.173 K osobám veřejného zájmu se 

ESLP vyjádřil například v rozsudcích ve věci Von Hannover proti Německu, ve kterých 

posuzoval proporcionalitu zásahu do práva na podobu a soukromí. V této věci byly v horizontu 

téměř deseti let vydány tři rozsudky, týkající se uveřejňování fotek monacké princezny Caroline 

Von Hannover, které dokumentují vývoj pohledu ESLP na právo na soukromí. V prvním 

případu174 se stěžovatelka obrátila na ESLP s žádostí o ochranu svého soukromého života, který 

měl být narušen pronásledováním paparazzi a publikací fotek pořízených v jejím volném čase 

v restauraci, při sportu či na dovolené. Zatímco německé soudy zastávaly názor, že veřejně 

známé osoby požívají ochrany soukromí na veřejných místech pouze, pokud se pohybují 

v ústranní a předpokládají, že se nacházejí mimo zrak veřejnosti, což v případě stěžovatelky 

                                                 
171 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 32-33. 

172 Nález ÚS ČR ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03. 

173 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 82-84. 

174 Rozsudek ESLP ve věci Von Hannover proti Německu ze dne 24. 6. 2004, č. stížnosti 59320/00. 
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naplněno nebylo, ESLP rozhodl, že přestože má veřejnost právo být informována za určitých 

okolností i o soukromém životě veřejných osob, zejména politiků, v případě princezny bylo již 

neoprávněně zasaženo do jejího soukromí. Princezna nevykonávala oficiální politickou funkci 

a publikace předmětných fotek nijak nepřispívala k demokratické debatě ve veřejném zájmu, 

naopak měla sloužit pouze k ukojení zvědavosti čtenářů. Svobodu projevu tak bylo nutné 

v tomto případě vykládat úžeji. Kritérium pohybu v ústranní ESLP označil za vágní a předem 

těžko definovatelné. V druhém případě175 naopak ESLP přisvědčil vnitrostátním soudům, které 

nezakázaly zveřejnění fotografií monacké princezny, pořízených bez jejího souhlasu na 

dovolené, publikovaných však i v souvislosti s nemocí jejího otce, monackého knížete, neboť 

fotografie přispívaly k debatě ve veřejném zájmu. Soud se zaměřil na posouzení přínosu do 

debaty o veřejném zájmu, na známost osoby, formu a důsledky zveřejnění a okolnosti pořízení 

fotografií. Ve třetím případě176 označil publikaci fotek prázdninového sídla princezny 

a souvisejícího článku o jejím pronajímání za přispění k debatě o veřejném zájmu faktickými 

informacemi, a zdůraznil, že stěžovatelka je osobou veřejného zájmu, která nemůže požadovat 

stejnou ochranu soukromí jako jiné osoby. Stejně tak v případě Axel Springer AG proti 

Německu177 ESLP rozhodl, že zveřejnění článků a fotografií herce, který byl zatčen na festivalu 

za držení kokainu (v té době navíc hrál v seriálu policistu a média informoval o svém osobním 

životě), za situace, kdy mediální dům nejednal ve zlé víře a nezmiňoval detaily z jeho 

soukromého života, přispělo k debatě ve veřejném zájmu, čímž dal přednost svobodě projevu 

před právem na soukromí. Je tedy zřejmé, že ESLP časem zúžil výklad práva na soukromí, 

požívaného veřejně známými osobami.  

 Ochrana osobnosti veřejně činných osob nemusí ustoupit svobodě projevu a právu na 

informace vždy. V případě rozšíření difamace na internetu však poškozený může počítat 

maximálně s přiznáním peněžitého zadostiučinění. Příkladem zásahu do osobnosti veřejně 

známé osoby projevem, který tato již neměla povinnost strpět, přesto jej nakonec vlastně kvůli 

rozšíření na internetu strpět musela, je případ bývalého ředitele Mezinárodní automobilové 

federace (FIA) Maxe Mosleyho. K tomuto zásahu došlo nejen v tištěném periodiku, vydávaném 

ve Spojeném království, ale především v rámci jeho online verze, a to zveřejněním fotek a videí 

z Mosleyho sexuálních aktivit s prostitutkami s nacistickou tematikou, které se okamžitě 

rozšířily po internetu. Jenom původní článek si na internetu za dva dny rozkliklo před 400 000 

lidí a video překročilo 1,4 milionu shlédnutí. Mosley ve Velké Británii vysoudil náhradu újmy, 

                                                 
175 Rozsudek ESLP ve věci Von Hannover proti Německu ze dne 7. 2. 2012, č. stížnosti 40660/08 a 60641/08. 

176 Rozsudek ESLP ve věci Von Hannover proti Německu ze dne 19. 9. 2013, č. stížnosti 8772/10. 
177 Rozsudek ESLP ve věci Axel Springer AG proti Německu ze dne 7. 2. 2012, č. stížnosti 39954/08. 
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neboť porušení jeho práva na soukromý život bylo uznáno, nedosáhl však vydání soudního 

příkazu zakazujícího publikaci těchto materiálů, neboť soud je již v té době z důvodu rozsáhlé 

medializace nepovažoval za soukromé a příkaz materiály stáhnout by tak byl neúčinným. 

Mosley se obrátil na ESLP a tvrdil, že stát porušil svou pozitivní povinnost chránit soukromí, 

neboť nemá v právním řádu zakotvenou notifikační povinnost těch, kteří hodlají uveřejnit 

informace ze soukromého života, vůči subjektům těchto informací. Taková notifikační 

povinnost by potenciálním poškozeným umožnila domáhat se efektivní ochrany v podobě 

podání návrhu na předběžné opatření publikaci zakazující. ESLP sice uznal, že v případě 

Mosleyho došlo k flagrantnímu a neoprávněnému zásahu do stěžovatelova soukromí, rozhodl 

však, že paušální notifikační povinnost (a případné pokuty spojené s jejím nedodržením) 

ohledně informací zasahujících do soukromého života by nebyla proporcionální vzhledem 

k významu svobody projevu médií, kterou by mohla v důsledku chilling efektu významně 

narušit a uzavřel, že Spojené království dostálo svému závazku soukromí chránit.178 

 Tento případ ukazuje na problém permanence zásahů do osobnosti, jsou-li provedeny 

v nových médiích. Fotky a videa z veřejného prostoru nikdy nezmizí, neboť si je mohou 

zobrazit a uložit miliony lidí. Materiály tak ztrácí soukromý charakter a vydávat zákaz jejich 

šíření nemá smysl. Dochází tak ke zvláštní situaci, kdy přesto, že je uznáno, že došlo k narušení 

soukromí, nelze dělat víc než přiznat poškozenému zadostiučinění. Cestou pro zlepšení ochrany 

by mohlo být přiznávání vysokých zadostiučinění plnících funkci trestu pro online média, která 

porušují všechny novinářské etické kodexy a vydělávají na soukromí známých osobností. 

Zároveň však výše takových zadostiučinění nesmí způsobit zmiňovaný chilling efekt. Opět je 

tedy pro vyvážení všech společenských zájmů zásadní, jak budou v podobných kauzách 

rozhodovat soudy. 

 

4.1.3 Satira a parodické profily na sociálních sítích 

Satira, parodie a karikatura jsou druhem kritiky či vyjádřením názorů (nejčastěji 

politických),179 které taktéž mohou zasáhnout do osobnostních práv. Co se stručného vymezení 

těchto pojmů týče, satira je považována za literární druh vyznačující se ironií, sarkasmem, 

vtipem a soustředěním se na negativní vlastnosti či jevy, parodie spočívá v posměšném 

pozměnění vážného obsahu a karikatura je zkratkovitým zobrazením zesměšňujícím zveličením 

                                                 
178 Rozsudek ESLP ve věci Max Mosley proti Spojenému království ze dne 10. 5. 2011, č. stížnosti 48009/08. 

179 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 54. 
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charakteristických znaků.180 Za pomoci těchto forem bývají vykreslovány nejčastěji právě 

veřejně známé osoby. 

Jakožto vyjádření názoru požívá satira a karikatura ochrany podle čl. 17 odst. 1 Listiny, 

vnímat ji můžeme i jako projev svobody umělecké tvorby, která je projevem svobody člověka 

v oblasti duchovní.181 Aby však jako projev svobody slova obstála v kolizi s právy na ochranu 

osobnosti, musí být průměrnému čtenáři či divákovi jasné, že jde o něco smyšleného 

a nevážného, ne o podávání reálné informace.182 Ústavní soud zde upozornil, že byť karikaturu 

posuzujeme jako hodnotící soud, umění karikaturisty nespočívá v přiměřenosti a nestrannosti 

jeho projevu, ale právě v ostrém jednostranném projevu plném zveličování a ironie. V rámci 

jejího právního posuzování je nutné odstranit satirický háv vlastní informace, neboť i karikatura 

musí spočívat na minimálním reálném základě. Na způsob vyjádření má být pohlíženo 

shovívavěji, nesmí ale dojít ke zcela zjevnému překročení přiměřenosti ve vztahu ke 

sledovanému cíli kritiky.183 Nejvyšší soud tak například za ještě adekvátní uznal karikaturu 

Davida Ratha, kterému byl v časopisu Reflex v návaznosti na jeho výroky o nastartování 

ekonomiky Adolfem Hitlerem přimalován knírek.184 Svoboda projevu však ne vždy drtivě 

vítězí a je nutné ji omezit při zásahu do osobnosti v důsledku nepřiměřeně intenzivní kritiky, 

která je příčinou negativních důsledků pro soukromí poškozeného.185 Překročením hranice bylo 

např. vyobrazení jednoho z členů vlády v explicitních sexuálních pozicích, doplněné 

vulgárními nápisy v satirickém komiksu časopisu Reflex, které již naplňovalo znaky 

pornografie.186           

Politická satira má v ČR tradici od dob, kdy země podléhala Rakousku-Uhersku.187 Na 

karikaturu a satiru jako vyjádření provokativní kritiky je česká společnost zvyklá a není divu, 

                                                 
180 Ústav pro jazyk český ČSAV, Slovník spisovného jazyka českého [online]. [cit. 17. 6. 2018].  Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/.  

181 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2015. 1152 s. ISBN 978-80-7502-084-0. s. 562. 

182 ŠALOMOUN, Michal. Právní aspekty humoru. Praha: C.H. Beck, 2011, 193 s. ISBN 978-80-7400-367-7. s. 

49-50. 

183 Nález ÚS ČR IV. ÚS 146/04 ze dne 4. 4. 2005. 

184 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 0 Cdo 517/2011 ze dne 26. 4. 2012. 

185 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 55. 

186 Usnesení ÚS ČR ze dne 25. 11. 2010, sp. zn. II ÚS 468/03. 

187 ONDŘEJOVÁ Eva, Czech cartoon and caricature – a long-standing political satire tradition [online]. 

CzechdefamationLaw, 7. 1. 2014 [cit. 17. 6. 2018].  Dostupné z: 

https://czechdefamationlaw.wordpress.com/2014/01/07/czech-cartoon-and-caricature-a-long-standing-political-

satire-tradition/.  
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že s rozvojem výpočetní techniky internet zaplavily výtvory využívající zejména technik 

fotomontáže. Na sociálních sítích se projevem satiry a parodie staly parodické účty známých 

osobností, na kterých je sdílen satirický obsah jménem známé osoby nebo jsou na nich jejím 

jménem lidé zváni na různá setkání188. K nejznámějším patří Facebookový účet falešného Jiřího 

Ovčáčka s 97 000 sledujících, který s ostrým humorem sobě vlastním komentuje veřejné dění 

týkající se hlavy státu.189 Na fenomén parodických účtů reagují i sama pravidla komunit 

sociálních sítí. Twitter například umožňuje založení parodujícího či fanouškovského profilu, 

ten ale nesmí vyvolávat dojem, že je provozován parodovanou osobou – v takovém případě by 

byl smazán.190 

Lze uzavřít, že parodické profily, které se nesnaží tvářit, že mluví jménem skutečné osoby 

(zde záleží, jaký dojem z nich bude mít rozumný čtenář, vhodné je však naplnění tohoto 

požadavku zajistit připojením označení „fake“ nebo „unoffical“ ke jménu v profilu) a které sdílí 

obsah, jenž nelze považovat za intenzivní exces z přijatelné kritiky, nepředstavují zásah do 

ochrany osobnosti dotyčných osob. Satira vybízí ke kritickému myšlení a upozornění na 

nešvary společnosti humornou formou je mnohdy účinnější než vážné debaty a agresivní 

výpady. Problém spíše představuje přístup tradičních médií, která bez ověření skutečností 

přebírají obsah zveřejněný na parodických účtech a svým čtenářům tak přináší výroky veřejně 

činných osob, které tyto nikdy nepronesly. Známým je případ smyšleného vyjádření 

europoslance Ransdorfa po jeho zatčení ve Švýcarsku. Toto vyjádření, přebrané médii z jeho 

parodického účtu, bylo médii publikováno před zveřejněním upozornění, že se jedná o účet 

falešný.191  

 

 

                                                 
188 Například stránka propagující smyšlený moderátorský kurz Jaromíra Soukupa popiskem: „Přijďte se naučit, 

jak být nejlepším moderátorem univerza, přímo od legendy z největších - Jaromíra Soukupa.“ [online]. [cit. 17. 6. 

2018].  Dostupné z: https://www.facebook.com/events/382522702190085/.  

189 Facebook, Jiří Ovčáček unofficial [online]. [cit. 17. 6. 2018]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/jiriovcacekunofficial/.  

190 Twitter, Parody, newsfeed, commentary, and fan account policy (the “policy“) [online]. [cit. 17. 6. 2018].  

Dostupné z: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/parody-account-policy.  

191 ČT 24, Oficiální i falešné – nové twitterové účty uplynulého roku [online]. Ceskatelevize.cz, 1. 1. 2016 [cit. 17. 

6. 2018].  Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1647010-oficialni-i-falesne-nove-twitterove-ucty-

uplynuleho-roku.  

https://www.facebook.com/events/382522702190085/
https://www.facebook.com/jiriovcacekunofficial/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/parody-account-policy
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1647010-oficialni-i-falesne-nove-twitterove-ucty-uplynuleho-roku
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1647010-oficialni-i-falesne-nove-twitterove-ucty-uplynuleho-roku
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4.2 Svolení a zákonné licence 

OZ v § 87 umožňuje udělit souhlas s použitím podobizny, osobní písemnosti či záznamu, 

týkajícího se člověka nebo jeho projevů osobní povahy. Svolení lze odvolat, avšak 

neodůvodňuje-li to významná změna okolností či jiný rozumný důvod, musí odvolávající 

nahradit škodu tomu, komu dal souhlas na dobu určitou. Protiprávnost zásahu do osobnosti 

vylučují také zákonné licence, které slaďují konfliktní zájmy ve společnosti,192 popř. okolnosti 

vylučující protiprávnost jako nutná obrana nebo krajní nouze.193 Podle §§ 88-89 OZ lze 

podobiznu a záznam osobní povahy pořídit a použít k výkonu nebo ochraně jiných práv či 

právem chráněných zájmů jiných osob nebo přiměřeně k účelům vědeckým, uměleckým 

a zpravodajským. Podobiznu, osobní záznam i písemnost lze konečně využít i na základě 

zákona k úřednímu účelu, nebo pokud někdo vystoupí veřejně ve věci veřejného zájmu. Pro 

případy zásahu do soukromí však OZ žádné zákonné licence nestanoví, neboť na rozdíl od 

záznamu a podobizny soukromí nikdy nemůže být věcí veřejného zájmu (s již zmíněnou 

výjimkou osob veřejného zájmu, u kterých je vyvažování osobnostních práv a práva na 

informace a svobodu projevu posuzováno odlišně).194 Zasáhnout do soukromí jiné osoby by 

však šlo v rámci nutné obrany nebo při uplatňování práv před soudy.195 V § 90 OZ stanoví, že 

zákonný důvod k zásahu do soukromí nebo k použití podobizny, osobní písemnosti nebo 

záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka 

(ty budou posuzovány i s ohledem na jeho angažovanost ve veřejném životě). Toto výkladové 

pravidlo je nutné vztáhnout k celé úpravě podoby a soukromí v §§ 84-89 OZ.196  

Konkrétně zpravodajství (včetně toho internetového) je často spojeno s kritikou, která 

musí být přiměřená obsahem i formou a vycházet z pravdivých podkladů.197 Zpravodajská 

licence se nevztahuje na informace intimní (ty nemohou, s výjimkami pro osoby veřejně činné, 

být věcí veřejného zájmu) ani difamující (to se týká obsahu i souvislostí, za kterých byly např. 

podobizna či záznam zveřejněny). Jednalo by se o zásah do cti a vážnosti, v případě 

                                                 
192 Nález ÚS ČR ze dne 9. 2. 1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97. 

193 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 194. 

194 Ibid, s. 200. 

195 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer a.s., 2014, 1736 s. ISBN 978-80-7478-369-2. s. 328. 

196 Ibid, s. 336. 

197 Ibid, s. 334-335. 
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nesprávného označení podobizny i o zásah do práva k podobě nebo jménu. Vybočením ze 

zpravodajské licence je i použití podobizny nebo záznamu k reklamním účelům.198  

Eticky kontroverzním se stalo prohlášení oddělení Ministerstva dopravy ČR „Besip“, že 

v rámci kampaně za bezpečnost na silnicích chce co nejvíce rozšiřovat video dívek, které živě 

na Facebooku vysílaly svou rychlou jízdu, která po nárazu skončila smrtí řidičky a těžkým 

zraněním spolujezdkyně. Materiál byl podle Besipu dobrovolně umístěn na sociální síť a má 

být sestříhán citlivě, přičemž tváře dívek nebudou vidět.199 Toto prohlášení se jeví jako 

problematické z pohledu práva na ochranu osobnosti i práva autorského. Co se týče úpravy 

obsažené v autorském zákoně200, která bude dále ponechána stranou, dívky mají zřejmě práva 

výrobců zvukově obrazového záznamu podle § 79 a násl. autorského zákona a při užití jejich 

videa je tak třeba splnit podmínky v zákoně obsažené (v úvahu zde připadá užití v rámci citace 

podle § 31 a § 82). Z pohledu ochrany osobnosti je otázkou, zda by šíření videa bylo pokryto 

svolením, nebo by šlo o neoprávněný zásah do soukromí a důstojnosti v důsledku 

neoprávněného použití záznamu osobní povahy. Při vysílání videa dívky svolily k zobrazení 

své podoby za okolností, z nichž bylo zřejmé, že bude šířeno. § 80 OZ však umožňuje 

rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem tak, jak jej osoby mohly vzhledem 

k okolnostem rozumně předpokládat. § 90 nad to požaduje, aby důvod k zásahu do soukromí 

a k použití záznamu osobní povahy byl využit přiměřeně v souladu s oprávněnými zájmy 

člověka. Dívky video sdílely na sociální síti a vzhledem k povaze podobných příspěvků a snaze 

si jimi získávat popularitu, souhlasily i s jeho rozšiřováním. Kontext, v jakém video bude 

šířeno, pro dání jejich souhlasu nebyl rozhodující, dívky mohly rozumně předpokládat, že 

některými budou dávány za špatný příklad. Význam jejich rozumných předpokladů ohledně 

kontextu, ve kterém bude video šířeno, navíc nelze přeceňovat s ohledem na to, že samo jejich 

jednání bylo velmi nerozumné. Co se týče požadavku na přiměřenost a využívání záznamů 

v souladu s oprávněnými zájmy člověka, bylo by nutné, s ohledem na rovnocenný význam 

základních práv chránících osobnost i svobodu projevu, provést test proporcionality 

a s přihlédnutím ke konkrétní podobě spotu zvážit, zda dát přednost ochraně osobnosti nebo 

                                                 
198 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, 2400 s. ISBN 978-80-7400529-9. s. 540-541. 
199 KABÁTOVÁ, Šárka. Živě vysílanou nehodu dívek Besip 'postraší' mladé řidiče. Podle právníků to nelze 

[online]. Lidovky.cz, 12. 7. 2017 [cit. 19. 6. 2018].  Dostupné z: https://www.lidovky.cz/zive-vysilanou-nehodou-

besip-postrasi-stredoskolaky-pravnici-se-kvuli-tomu-prou-gjk-/zpravy-

domov.aspx?c=A170711_155247_ln_domov_sk.  

200 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (dále jen „autorský 

zákon“).  

https://www.lidovky.cz/zive-vysilanou-nehodou-besip-postrasi-stredoskolaky-pravnici-se-kvuli-tomu-prou-gjk-/zpravy-domov.aspx?c=A170711_155247_ln_domov_sk
https://www.lidovky.cz/zive-vysilanou-nehodou-besip-postrasi-stredoskolaky-pravnici-se-kvuli-tomu-prou-gjk-/zpravy-domov.aspx?c=A170711_155247_ln_domov_sk
https://www.lidovky.cz/zive-vysilanou-nehodou-besip-postrasi-stredoskolaky-pravnici-se-kvuli-tomu-prou-gjk-/zpravy-domov.aspx?c=A170711_155247_ln_domov_sk
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svobodě projevu (ta by v tomto případě přispěla zájmu veřejnosti na bezpečnosti silničního 

provozu).  

Pro prostředí sociálních sítí je svolení se zásahem do soukromí a dalších aspektů 

osobnosti typické. Přesto, že jsou osobnostní práva nezcizitelná, může člověk jinému dovolit 

použít skutečnosti z jeho soukromé sféry – takto totiž nedochází k samotnému převodu 

osobnostního práva.201  Nelze ale uzavřít, že údaj zveřejněný na internetu zcela ztrácí ochranu 

a je nutné zkoumat, zda jej vystavila dotčená osoba a v jakém režimu „soukromí“ tak učinila. 

Charakterem komunikace na sociálních sítích se zabýval i Ústavní soud202 v souvislosti 

s případem uložení pořádkové pokuty za urážlivé chování k policejnímu orgánu, ke kterému 

mělo dojít uveřejněním posměšného komentáře na Facebooku, k němuž si policejní orgán 

zjednal přístup v rozporu s ustanoveními trestního řádu o zajištění obsahu elektronické 

komunikace s odvoláním na to, že šlo o informace veřejné. V nálezu Ústavní soud uvedl, že 

povaha Facebooku není jednoznačně soukromá nebo veřejná, neboť i sociální síť může být za 

určitých okolností prostředkem privátní komunikace. Komunikovat zde lze v soukromých 

zprávách, pod příspěvky přátel, ve veřejných diskusích a sdílením obsahu na vlastním profilu, 

který může být zpřístupněn všem uživatelům internetu, nebo i pouze vybraným jedincům. 

Záleží tak na uživateli, jak si nastaví rozsah sdílení jím uveřejňovaných informací. Kováčová 

dovozuje, že vystavením fotografie na veřejném portále osoba svolila k zásahu do osobnostních 

práv, vystavení na Facebooku pro skupinu přátel naopak nezakládá souhlas k veřejné prezentaci 

(i na Facebooku jde ovšem, jak již bylo zmíněno, sdílet příspěvek veřejně a společnost 

Facebook má navíc k vystavenému materiálu licenci). Uvedené platí pro osoby, které zveřejňují 

fotografie své osoby, od dalších osob na fotografii zachycených je nutné před uveřejněním 

získat jejich souhlas, který bývá udělen například označením se na fotce. Data, která se 

nacházejí v tajném režimu (chat, email atd.) však požívají stále té nejvyšší ochrany a použití 

internetu zde neznamená souhlas s jejich zveřejněním.203 Facebooku udělovaná licence 

umožňuje společnosti nahraný obsah celosvětově používat, distribuovat, kopírovat, veřejně 

předvádět, vystavovat, ukládat a vytvářet odvozená díla a to podle nastavení soukromí 

uživatelem.204 Nakolik má na vypočtená práva vliv nastavení soukromí uživatelem je otázkou, 

                                                 
201 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 189. 

202 Nález ÚS ČR ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. III. ÚS 3844/13. 

203 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 45. 

204 Facebook, Podmínky používání služby [online]. [cit. 20. 6. 2018].  Dostupné z: 

https://www.facebook.com/legal/terms. 

https://www.facebook.com/legal/terms
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neboť např. pro případy vytváření odvozených děl a ukládání Facebook nic nastavit 

neumožňuje. Licenci sice lze ukončit odstraněním obsahu nebo účtu, pokud jsme ale obsah 

sdíleli s jinými, tento se bude stále zobrazovat.205  

Problematické je i to, že na základě svého souhlasu vystavují své soukromí také děti, 

které si rizika tohoto počínání neuvědomují. Podmínky sociálních sítí umožňují založení účtu 

od 13 let,206 podle čl. 8 GDPR samo dítě může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů 

od 16 let, členské státy však mohou právním předpisem stanovit věk nižší (nemohou však 

klesnout pod 13 let).207 Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů, který je aktuálně 

projednáván v Poslanecké sněmovně (jako tisk č. 138208), počítá s hranicí 15 let. Podle § 31 OZ 

se má za to, že nesvéprávný nezletilý je způsobilý k právním jednáním přiměřeným rozumové 

a volní vyspělosti osob jeho věku. Lze pochybovat o tom, že ve 13 letech si jsou děti vědomy 

následků zveřejňování soukromí a zpracovávání svých osobních údajů a že poskytování 

souhlasu s tím je přiměřené jejich rozumové a mravní vyspělosti. Vezmeme-li v úvahu, že 

zveřejněné údaje již nikdy z internetu zcela nezmizí a že děti se mohou na sociálních sítích stát 

obětí kyberšikany, obtěžování i zneužívání, pak se jako vhodnější jeví sjednotit věkovou hranici 

pro udělování souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovateli služeb informační 

společnosti s hranicí pro trestní odpovědnost. Faktem však je, že účet na sociální síti má např. 

ve Velké Británii, která si nechala zpracovat podrobnou analýzu, více než polovina 12letých 

dětí.209 To, že děti obcházejí opatření zajišťující ochranu jejich vývoje, by ale nemělo být 

argumentem pro zrušení této ochrany. Tak jako nejsou rušeny předpisy zakazující mladistvým 

požívat alkohol, ale je vyvíjena snaha hledat účinnější cesty k jejich dodržování, tak by měly 

být hledány cesty, jak zajistit, aby si děti pod 15 let neoprávněně nezakládaly profily na 

sociálních sítích. Systém, ve kterém se věk ověřuje pouze zaškrtnutím políčka, očividně 

nefunguje, a protože technicky pravděpodobně nejde zajistit, aby se na sociální síť nedostali 

uživatelé konkrétních zařízení, bylo by možné obejití věkové hranice alespoň ztížit, například 

                                                 
205 Facebook, Podmínky používání služby [online]. [cit. 20. 6. 2018].  Dostupné z: 

https://www.facebook.com/legal/terms. 

206 Facebook, Podmínky používání služby [online]. [cit. 20. 6. 2018].  Dostupné z: 

https://www.facebook.com/legal/terms; Instagram, Podmínky použití [online]. [cit. 20. 6. 2018].  Dostupné z: 

https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511/?helpref=hc_fnav&bc[0]=N%C3%A1pov%C4%9

Bda%20pro%20Instagram&bc[1]=Centrum%20soukrom%C3%AD%20a%C2%A0bezpe%C4%8Dnosti; 

Twitter, Twitter Terms of Service [online]. [cit. 20. 6. 2018].  Dostupné z: https://twitter.com/en/tos#intlTerms.  

207 Čl. 8 nařízení GDPR.  

208 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Sněmovní tisky [online]. psp.cz [cit. 25. 7. 2018].  Dostupné 

z: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=8&T=138. 

209 Ofcom, Children and Parents: Media Use and Attitudes Report [online]. Ofcom.org.UK, 29. 11. 2017, s. 102 

[cit. 20. 6. 2018].  Dostupné z: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/children-parents-

media-use-attitudes-2017.pdf.  

https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=N%C3%A1pov%C4%9Bda%20pro%20Instagram&bc%5b1%5d=Centrum%20soukrom%C3%AD%20a%C2%A0bezpe%C4%8Dnosti
https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=N%C3%A1pov%C4%9Bda%20pro%20Instagram&bc%5b1%5d=Centrum%20soukrom%C3%AD%20a%C2%A0bezpe%C4%8Dnosti
https://twitter.com/en/tos#intlTerms
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/children-parents-media-use-attitudes-2017.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/children-parents-media-use-attitudes-2017.pdf
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nutností doložit při zakládání profilu doklad totožnosti. Jako negativum takového řešení se 

může zdát, že společnosti, provozující sociální sítě, by se dostaly k osobním údajům na 

průkazech uvedených. Je však nutné si uvědomit, že jen málo z těchto údajů je jim dosud 

neznámých. Umožněno by při nahrávání dokladu však mělo být zakrytí rodného čísla, údaje 

o tom, zda osoba žije v manželství a čísla dokladu. Nutnost nahrávat doklad totožnosti sice 

snižuje pohodlí uživatelů při zakládání profilů, lze ji však vnímat jako logický důsledek přesunu 

společenské interakce a právního i protiprávního jednání na internet. Doložit průkaz totožnosti 

už je dnes povinné např. při online sázení a nelze vyloučit, že se s tímto přístupem postupně 

budeme setkávat i v souvislosti s využíváním dalších online služeb. Uplatnění práva na 

zapomnění je již ostatně nahráním dokladu totožnosti podmíněno také, jak bude popsáno 

v příslušné kapitole níže. Důraz je každopádně nutné klást na kontrolu nakládání s kopiemi 

průkazů z hlediska souladu se všemi pravidly správy a zpracování osobních údajů. 

 

4.3 Některé neoprávněné zásahy do osobnostních práv v nových médiích 

a odpovědnost za ně 

Do osobnostních práv je v oblasti nových médií hojně zasahováno v rozporu s objektivním 

právem. Na některé případy neoprávněných zásahů bylo již upozorněno v předchozích 

kapitolách této práce, nyní bude pozornost zaměřena k nejtypičtějším – k zásahům do osobnosti 

skutkovými tvrzeními a hodnotícími soudy, které překračují mantinely svobody projevu, tedy 

k difamaci a k nenávistným projevům, které se staly součástí mnoha internetových diskusí. 

Dále bude, s důrazem na postavení poskytovatelů služeb informační společnosti, zkráceně 

„ISP“ (information service provider)210 rozebrána odpovědnost za obsah tohoto typu. 

Samostatná podkapitola je věnována problémům specifické služby informační společnosti 

„street view“, která v některých případech taktéž neoprávněně zasahuje do určitých aspektů 

osobnosti.  

 

4.3.1 Difamace a hate speech  

Průvodním jevem anonymity diskusních fór se staly verbální výpady vůči jiným, a to v 

podobě difamace a nenávistných projevů (hate speech). V jejich důsledku dochází 

                                                 
210 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 

978-80-251-1777-4. s. 46. 
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u poškozených k narušování důstojnosti, cti a vážnosti, tedy hodnot, na jejichž ochranu je podle 

Whitmana v Evropě v důsledku zkušeností s nacismem kladen zvláštní důraz, a to zejména 

v porovnání s USA, kde je tradičně dávána přednost svobodě projevu.211  

Čest může být narušena slovem, písmem, obrazem i v zásadě jakýmkoliv 

dehonestujícím jednáním. Difamační účinky mohou mít nepravdivá skutková tvrzení i tvrzení 

pravdivá, pokud jsou prezentována zavádějící formou zkreslující realitu. Čest lze narušit nejen 

skutkovými tvrzeními, ale i hodnotícími soudy, jejichž pravdivost nelze ověřovat, nebo 

hybridními výroky. K zásahu do práva na ochranu osobnosti může dojít, pokud se kritika 

nezakládá na pravdivé informaci, její prezentace je nepřiměřená nebo je jejím cílem právě 

zneuctění člověka.212 Při střetu práva na čest se svobodou projevu je nutné provést výše popsaný 

test proporcionality a pečlivě zvážit, které právo v jaké míře upřednostnit. V případě vulgárních 

projevů na sociálních sítích a diskusních fórech je však často evidentní, že testem 

proporcionality projev nemá šanci projít, neboť se jedná o exces z přípustné kritiky. Projev je 

neoprávněným zásahem, pokud jeho obsah přesáhl přípustnou mez a pokud je v příčinné 

souvislosti s ním porušeno či ohroženo osobnostní právo.213 Takové projevy mohou mít 

důsledky nejen v podobě občanskoprávní a veřejnoprávní odpovědnosti, ale i v rovině 

pracovněprávní, pokud zaměstnanec na sociální síti haní svého zaměstnavatele.  Při hodnocení 

přípustnosti kritiky je vztah zaměstnance a zaměstnavatele nutno zohlednit, neboť zaměstnanec 

má podle § 301 písm. d) zákoníku práce povinnost nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele, přičemž takovým zájmem je i zájem na zachování dobrého jména a pověsti. 

Jednání v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele pak v závislosti na své intenzitě může 

vést ke skončení pracovního poměru.214 ESLP v této souvislosti zdůrazňuje povinnost loajality 

zaměstnance a fakt, že některé legitimní formy svobody projevu nemusí být legitimní 

v pracovněprávních vztazích.215 Podle Nejvyššího soudu je vzhledem k významu svobody 

                                                 
211 WHITMAN, James Q., The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty [online]. Faculty 

scholarship Series, 2004 [cit. 15. 6. 2018]. Dostupné z: http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?

article=1647&context=fss_papers&sei-redir=1.    

212 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2010, sp. zn. 30 Cdo 2900/2008. 

213 Nález ÚS ČR ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99. 

214 BLAŽEK, Vojtěch, Kritika zaměstnavatele na sociálních sítích jako důvod pro skončení pracovního poměru 

[online]. Epravo.cz, 7. 1. 2016 [cit. 21. 6. 2018].  Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/kritika-

zamestnavatele-na-socialnich-sitich-jako-duvod-pro-skonceni-pracovniho-pomeru-99663.html.  

215 Rozsudek ESLP ve věci Palomo Sánchez a ostatní proti Španělsku ze dne 12. 9. 2011, č. stížnosti 28955/06, 

28957/06, 28959/06, 28964/06. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1647&context=fss_papers&sei-redir=1
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1647&context=fss_papers&sei-redir=1
https://www.epravo.cz/top/clanky/kritika-zamestnavatele-na-socialnich-sitich-jako-duvod-pro-skonceni-pracovniho-pomeru-99663.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/kritika-zamestnavatele-na-socialnich-sitich-jako-duvod-pro-skonceni-pracovniho-pomeru-99663.html
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projevu kritika zaměstnavatele zásadně přípustná, existují však výjimky zakládající se na 

přítomnosti kvalifikovaných okolností (které je nutné vykládat restriktivně).216  

 Zmínku je vhodné věnovat i fenoménu nenávistných projevů (hate speech), neboť 

zneužití internetu k hlásání nenávisti je jedním z jeho nejnegativnějších efektů.217 Hate speech 

má mnoho různých definic, obecně se však vyznačuje předsudky, rozhořčením, závistí a útoky 

na skupinu, které šiřitel přisuzuje paušalizované charakteristiky. Lze jej přitom chápat jako 

součást širšího pojmu „hate crime“ (trestné činy, jejichž pohnutkou je nenávist k menšinám).218 

Podle Jagera s Molkem je hate speech projev, jehož cílem je urazit, ponížit nebo vyvolat 

diskriminaci, nenávist nebo násilí proti skupině osob nebo jednotlivci na základě jejich rasy, 

jazyka, víry, pohlaví, sociálního původu, politického smýšlení apod.219 Hate speech se na 

internetu nachází v mnoha podobách, a to nejen na mobilizačních a propagandistických 

webech. Facebook se stal oblíbeným působištěm extremistů, kteří skrze něj získávají 

sympatizanty, organizují svou činnost a sdílejí nenávistný obsah. Hojný je také výskyt 

rasistických vyjádření v internetových diskusích, na které cenzoři mnohdy nestačí.220 I hlásání 

nenávisti je formou svobody projevu, přijímání restriktivních opatření je tedy určitým zásahem 

do demokratických principů, a proto je nutné se opět zabývat proporcionalitou těchto projevů 

a zkoumat, nakolik zasahují do důstojnosti napadaných osob221 a zda jsou v rozporu 

s veřejnoprávními předpisy. Zakotvení protiprávnosti šíření nenávistných projevů je legitimní 

s ohledem na parametr vhodnosti i potřebnosti, neboť nenávistné projevy narušují fungování 

demokracie a v důsledku nedostatečných omezení v prostředí internetu se jejich výskyt ještě 

zvýšil. Byť je možnost projevit svůj názor pro demokracii nepostradatelná, nejde o hodnotu 

jedinou, kterou by bylo možné vnímat samoúčelně. Na úctu k právům menšin a jejich ochranu 

musí být kladen stejný důraz. V opačném případě hrozí, že za pomoci svobody projevu budou 

popřeny samotné hodnoty lidství, bez nichž o liberální demokracii rovněž nelze hovořit. 

Společnost sama se bez právní regulace s nedemokratickými aktéry nedokáže vypořádat sama, 

                                                 
216 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 3. 2013, sp. zn. 21 Cdo 560/2012. 

217 VÝBORNÝ, Štěpán. Nenávistný internet versus právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, 164 s. ISBN 978-

80-7357-766-7. s. 13. 

218 Ibid, s. 17-18. 

219 JÄGER Petr, MOLEK Pavel. Svoboda projevu – Demokracie, rovnost a svoboda slova. Praha: Auditorium, 

2007. 195 s. ISBN 978-80-903786-5-0. s 22. 

220 VÝBORNÝ, Štěpán. Nenávistný internet versus právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, 164 s. ISBN 978-

80-7357-766-7. s. 23, 29, 31. 

221 Ibid, s. 50. 

https://www.megaknihy.sk/603102__jager-petr-molek-pavel
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a úplná svoboda slova vede k bagatelizování rasismu222. Při posuzování v kolizi se 

nacházejícího práva na důstojnost a svobody projevu je nutné zohlednit, že hranice mezi 

projevem a skutečným násilím je u radikálů úzká223 a s příklonem české právní úpravy 

k ochraně důstojnosti člověka nelze než souhlasit. Na nenávistné projevy reaguje právo trestní 

i správní, jak bude rozvedeno níže, v úvahu přichází i využití prostředků práva soukromého, 

konkrétně práva na ochranu osobnosti (jak vůči šiřitelům nenávistných projevů, tak vůči 

provozovatelům diskusí, kteří za ně za určitých okolností také mohou nést odpovědnost).224 

Prostředky soukromého práva (na rozdíl od těch veřejnoprávních) však nepůjde postihnout 

projevy nenávisti vůči skupinám obyvatel, které nejsou individuálně zaměřené.      

Sociální sítě a diskusní servery na případy difamace a hate speeche pamatují ve svých 

podmínkách. Např. Twitter deklaruje svou víru ve svobodu projevu a otevřený dialog, zároveň 

však v zájmu vytvoření bezpečného prostředí k vyjadřování rozmanitých názorů zakazuje 

urážlivé chování, pod které spadá i pokus obtěžování, ponižování nebo umlčování osob 

a veškeré projevy nenávisti (podpora násilí, výhružky nebo obtěžování na základě rasy, původu, 

sexuální orientace, věku a obdobných diskriminačních kritérií). Uvedené chování může 

poškozená osoba nebo svědek nahlásit.225 Podobně Instagram zakazuje prostřednictvím služby 

utrhat na cti, zastrašovat jiné nebo je šikanovat.226 Medializovaným se stalo zablokování 

protimuslimského novoročního příspěvku poslankyně Evropského parlamentu Němky Beatrix 

von Storchové, tweetující o barbarských násilnických muslimských hordách, ke kterému došlo 

v návaznosti na přijetí německého zákona, podle kterého musí provozovatelé sociálních sítí 

urychleně ve stanovených lhůtách blokovat nelegální sdělení, na která byli upozorněni,  a to 

pod hrozbou sankce ve výši až 50 milionů eur. Nezákonnost projevu přitom posuzují samy 

sociální sítě.227 Co se týče zpravodajských portálů, ty se snaží projevům nesnášenlivosti 

a nenávisti zabránit tím, že v diskusích umožňují vystupovat pouze uživatelům přihlášeným 

                                                 
222 VÝBORNÝ, Štěpán. Nenávistný internet versus právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, 164 s. ISBN 978-

80-7357-766-7. s. 54-55. 

223 Ibid, s. 58. 

224 Ibid, s. 86. 

225 Twitter, Pravidla Twitteru [online]. [cit. 14. 6. 2018].  Dostupné z: https://help.twitter.com/cs/rules-and-

policies/twitter-rules. 

226 Instagram, Podmínky použití [online]. [cit. 20. 6. 2018].  Dostupné z: 

https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511/?helpref=hc_fnav&bc[0]=N%C3%A1pov%C4%9

Bda%20pro%20Instagram&bc[1]=Centrum%20soukrom%C3%AD%20a%C2%A0bezpe%C4%8Dnosti. 

227 VÁLOVÁ, Irena, Cenzura v Německu: Twitter a Facebook už mažou opoziční poslance [online]. Česká justice, 

2. 1. 2018 [cit. 20. 6. 2018].  Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2018/01/cenzura-v-nemecku-twitter-a-

facebook-uz-mazou-opozicni-poslance/.  

https://help.twitter.com/cs/rules-and-policies/twitter-rules
https://help.twitter.com/cs/rules-and-policies/twitter-rules
https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=N%C3%A1pov%C4%9Bda%20pro%20Instagram&bc%5b1%5d=Centrum%20soukrom%C3%AD%20a%C2%A0bezpe%C4%8Dnosti
https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=N%C3%A1pov%C4%9Bda%20pro%20Instagram&bc%5b1%5d=Centrum%20soukrom%C3%AD%20a%C2%A0bezpe%C4%8Dnosti
http://www.ceska-justice.cz/2018/01/cenzura-v-nemecku-twitter-a-facebook-uz-mazou-opozicni-poslance/
http://www.ceska-justice.cz/2018/01/cenzura-v-nemecku-twitter-a-facebook-uz-mazou-opozicni-poslance/
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pod svým jménem. Při registraci pod falešným jménem hrozí zablokování účtu.228 Některé 

umožňují vstup do diskuse jen osobám, které po registraci obdržely poštou přihlašovací kód,229 

což se zdá být již slušnou zárukou vystupování přispěvatelů pod vlastním jménem.   

 

4.3.2 Odpovědnost ISP 

Možnost efektivního postihování neoprávněných zásahů do osobnosti nejen v podobě 

difamačních a nenávistných projevů zvyšuje zakotvení odpovědnosti poskytovatelů služeb 

informační společnosti (ISP) a to zejména z toho důvodu, že primárního škůdce je často obtížné 

identifikovat. ISP bude většinou znát virtuální identitu uživatele (IP adresu), který protiprávní 

informaci na síť umístil a pokud si tuto informaci vyžádá orgán činný v trestním řízení, je ISP 

povinen v trestním řízení dle § 8 trestního řádu230 spolupracovat a sdělit ji. Podobná povinnost 

platí i při vyšetřování přestupku. K vyžadování informací mají procesní oprávnění i soudy 

v rámci civilního řízení.231 Přispěvatelé se často brání tím, že jejich počítač využíval někdo jiný, 

popř. ztěžují svou identifikaci využitím tzv. proxy serverů232 či VPN233, a tak nezbytnými bývají 

znalecké posudky z oboru výpočetní techniky, které pomohou určit, z kterého konkrétního 

zařízení byl příspěvek sdílen234. Problémem také je, že stránky, kde se nachází závadný text, 

jsou často fyzicky umístěny v zemích s široce vykládanou svobodou projevu (např. v USA) a je 

složité tamní orgány přimět k akci. V případě, že projev naplňuje znaky skutkové podstaty 

trestného činu, lze upozornit českou policii, pro kterou je však složité zjistit pachatele a získat 

dostatečně rychlou odezvu na dožádání do ciziny. Policie ale alespoň může uložit místním ISP 

(konkrétně operátorům internetového připojení) blokovat určité IP adresy, a to na základě 

                                                 
228 iDnes, Pravidla registrace [online]. iDnes.cz [cit. 22. 6. 2018].  Dostupné z: 

https://muj.idnes.cz/PravidlaRegistrace.aspx.   

229 Lidovky.cz, Registrace na serveru Lidovky.cz, neviditelném psu a České pozici [online]. Lidovky.cz [cit. 22. 6. 

2018].  Dostupné z: https://www.lidovky.cz/ctenarsky-prukaz/registrace.aspx.  

230 Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „trestní řád“). 

231 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 

978-80-251-1777-4. s. 84-85. 

232 Proxy server funguje jako prostředník mezi počítačem uživatele a cílovým serverem, díky čemuž umožňuje 

maskovat IP adresu uživatele nebo se dostávat k obsahu zablokovanému pro určitou zemi.  

233 VPN je zkratka pro virtuální privátní síť šifrující komunikaci počítačů. Ta poskytuje ještě účinnější systém 

anonymizace pohybu na internetu. 

234 VÝBORNÝ, Štěpán. Nenávistný internet versus právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, 164 s. ISBN 978-

80-7357-766-7. s. 78-79. 
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zákona o Policii,235 podle kterého může policie požádat jakoukoliv osobu o pomoc při plnění 

svých úkolů.236  

Odpovědnost ISP je upravena zákonem o některých službách informační společnosti (dále 

jen „ZSIF“)237, který implementuje směrnici o elektronickém obchodu238. Podle § 2 ZSIF je 

službou informační společnosti služba poskytovaná zpravidla za úplatu elektronickými 

prostředky na individuální žádost uživatele. Takové služby zahrnují poskytování informací 

online, vyhledávání dat, předávání informací prostřednictvím komunikační sítě a jejich 

shromažďování (nespadá sem televizní a rozhlasové vysílání, jež není poskytováno na 

individuální žádost).239 ISP jsou definiční autority, prostřednictvím jejichž služeb ostatní 

mohou vstoupit do informační sítě, tvořit a vyměňovat informace, ale i ti, kteří sami 

elektronicky informace vytvářejí, zpracovávají a šíří.240 Mezi ISP tak patří např. provozovatelé 

síťové infrastruktury, hostingových služeb, diskusních serverů, sociálních sítí, vyhledávačů či 

emailu. Jejich odpovědnost je upravena specificky, neboť ISP často jen zprostředkovávají 

škodlivou komunikaci a přenáší obrovské množství informací, z nichž některé nutně zasahují 

do něčích práv. Pokud by byli v režimu objektivní odpovědnosti, museli by kontrolovat každou 

informaci, kterou přenáší či zpracovávají.241 To si vzhledem k objemu dat, které skrze jejich 

služby prochází, a počtu uživatelů, přistupujících denně k síti, lze jen těžko představit. Za 

omezením odpovědnosti jsou tedy racionální důvody.  

České právo ISP dělí na poskytovatele služeb přenosu informací uživatele („access 

provider“), služeb automatického meziukládání informací uživatele („caching“) a služeb 

ukládání informací uživatele („hosting“), přičemž každá skupina má odpovědnost upravenu 

odlišně.  

- Největší omezení odpovědnosti platí pro první skupinu, která provádí pouze prostý 

přenos informací komunikační sítí nebo zprostředkuje přístup k ní.  ISP první skupiny 

dle § 3 ZSIF mají odpovědnost za obsah přenášených informací pouze, pokud přenos 

                                                 
235 § 18 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o Policii“). 

236 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 

978-80-251-1777-4. s. 78. 

237 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „ZSIF“). 

238 Směrnice EP a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 6. 2000 o některých právních aspektech služeb informační 

společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (dále jen „směrnice o elektronickém obchodu“).  

239 Směrnice o elektronickém obchodu, bod 18.  

240 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 

978-80-251-1777-4. s. 48. 

241 Ibid, s. 52-54. 
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sami iniciují, zvolí příjemce přenášené informace nebo její obsah. Odpovědnosti se tedy 

zprostí, pokud žádným způsobem aktivně nepůsobí na přenášené informace. 

- Poskytovatelé druhého typu umožňující meziukládání informací do vyrovnávací paměti 

(jde o tzv. „caching“, zajišťující účinnější a rychlejší přenos informace k příjemcům) se 

liší od první skupiny v tom, že jejich odpovědnost za přenášený obsah nastoupí, pokud 

nedodrží určité standardy. Podle § 4 ZSIF nastává jejich odpovědnost, pokud změní 

obsah informace, nevyhoví podmínkám přístupu k ní, nedodrží pravidla o aktualizaci 

informace, překročí povolené používání technologií, respektované v příslušném 

odvětví, nebo nepřijmou opatření ke znemožnění přístupu k informaci ihned poté, co 

zjistí, že na výchozím místě přenosu byla odstraněna či bylo soudem nařízeno 

znemožnění přístupu k ní. Tito poskytovatelé tak již přenášenému obsahu a uživatelům 

svých služeb musí věnovat větší pozornost. 

- Činnost ISP třetího typu (jde o „hosting providery“ – poskytovatele prostoru) spočívá 

v ukládání informací poskytnutých uživatelem. Spadá sem např. webhosting, sociální 

sítě či diskusní fóra. Odpovědnost těchto ISP za ukládání obsahu informací 

poskytovaných uživatelem podle § 5 ZSIF nastává pouze, pokud poskytovatel mohl 

vědět, že obsah je protiprávní nebo se o tom prokazatelně dozvěděl a neučinil veškeré 

kroky, které lze požadovat k znepřístupnění takových informací. Zákon tak zvolil 

přístup, podle kterého je k založení odpovědnosti nutná alespoň nevědomá nedbalost ve 

vztahu k protiprávnosti informace. 242  Zákon přitom obecně podle § 6 po žádné ze 

skupin ISP nepožaduje, aby dohlížela na kvalitu jimi přenášených nebo ukládaných 

informací a aktivně vyhledávala skutečnosti poukazující na protiprávní obsah. Přesto 

mnoho zpravodajských serverů zaměstnává editory, kteří diskuze sledují a odstraňují 

závadný obsah, k čemuž je motivuje snaha získat důvěru uživatelů.243 Otázkou je 

aplikovatelnost ustanovení o obecné prevenční a zakročovací povinnosti dle 

§ 2900 a násl. NOZ na provozovatele hostingu. NOZ zde ukládá každému počínat si 

tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě jiného. Tomu, kdo vytvořil nebezpečnou situaci 

nebo nad ní má kontrolu a může snadno odvrátit hrozící újmu o níž musel vědět, že 

hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit, pak ukládá, aby 

zakročil na ochranu jiného. Z těchto ustanovení lze podle Telce dovodit povinnost 

provozovatelů úložišť dat zavést samočinné filtrovací mechanismy (doplněné lidskou 

                                                 
242 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 

978-80-251-1777-4. s. 61. 

243 Ibid, s. 45. 
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silou) chránící cizí hodnoty.244 Pokud by však zmíněným ustanovením byl přisouzen 

takový výklad, bylo by nutné, s ohledem na jejich rozpornost s § 5 a § 6  ZSIF, směrnicí 

i judikaturou, jejich aplikaci na činnost ISP odmítnout. Otázku aplikace rozporných 

ustanovení je nutné řešit dle pravidla lex specialis derogat legi generali a vzhledem 

k tomu, že úprava v ZSIF dopadá na činnost konkrétně vymezených subjektů 

v konkrétních situacích, měla by jakožto speciální dostat přednost. Nezdá se být 

přesvědčivý výklad Telce, podle kterého je speciální normou právě prevenční povinnost 

dle NOZ, která představuje, na rozdíl od v § 6 ZSIF vyloučené obecné dohlížecí 

povinnosti, užší „předstižně účelově zaměřený právní pojem“245. Jak uvádí Maisner, 

ZSIF obecnou prevenční povinnost vylučuje a vzhledem k tomu, že je transpozicí 

evropské směrnice, je nutné veškeré právní předpisy, které by se směrnicí mohly být 

v konfliktu, vykládat eurokonformně.246 Dále uvádí, že prevenční a zakročovací 

povinnost je v této souvislosti třeba vykládat tak, že se neuplatní obecně při existenci 

pouhého potenciálního rizika vzniku nebezpečí, ale jen při existenci konkrétního 

nebezpečí.247 Všeobecnou prevenční povinnost tak bez dalšího na provozovatele 

hostingu nelze aplikovat. I ISP třetího typu by se sice měli snažit předcházet újmám, 

které mohou za použití jejich služeb vznikat a zakročit na ochranu před nimi, tyto 

povinnosti je ale nutné vykládat v souladu se směrnicí a chápat je jako povinnost ISP 

reagovat na zjištění o porušování práv a způsobem popsaným níže se jim snažit 

předcházet, nikoliv ale prostřednictvím zavedení automatických filtrovacích 

mechanismů a monitorováním veškerého uživateli sdíleného obsahu.  

Zařadit konkrétního ISP do jedné ze tří kategorií může být složité, neboť podnikatelé 

v oboru informačních služeb často nabízejí mnoho produktů. Jedna společnost tak např. 

poskytuje službu připojení k internetu, provozuje vyhledávač, informační portál s články, na 

které lze v diskusi reagovat, a navíc v rámci svých produktů zobrazuje reklamu. Při řešení 

konkrétního případu je třeba jednotlivé služby vnímat odděleně. Pokud se objeví urážlivý 

článek na zpravodajském portále, pak je ISP původcem protiprávního obsahu a nelze na něj 

                                                 
244 TELEC, Ivo, 2015. Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat. Bulletin advokacie. 

[online]. [cit. 29. 7. 2018].  Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/zakazane-tezeni-a-nebezpecna-situace-

na-elektronickych-ulozistich-dat?browser=mobi.  

245 Ibid. 

246 MAISNER, Martin, 2015. Snaha o zakázané těžení ze zdánlivé absence výslovné legislativní úpravy a 

nebezpečná situace pro poskytovatele služeb informační společnosti. Bulletin advokacie. [online]. [cit. 29. 7. 

2018].  Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/snaha-o-zakazane-tezeni-ze-zdanlive-absence-vyslovne-

legislativni-upravy.  

247 Ibid. 
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54 

 

vztáhnout výluku z odpovědnosti. Je totiž nutné oddělit případy, kdy ISP informace sami 

vytvářejí a šíří nebo vybírají jejich adresáta (ISP je plně odpovědný) a kdy pro tvorbu, ukládání 

a šíření informací jen poskytují kanál. Pokud se ale urážlivý příspěvek objeví v diskusi, ISP 

odpovídá teprve poté, co se dozví (nebo měl dozvědět), že příspěvek porušuje právo, neboť 

tento nepochází od něj a on jen poskytl prostor pro ukládání uživatelských dat. Odpovědnost se 

tedy váže k ISP až na základě jím poskytované služby.248 Odlišit je proto nutné odpovědnost za 

aktivní poskytování obsahu dle obecných předpisů a omezenou odpovědnost za pasivní podílení 

se na přenosu obsahu, pocházejícího od jiných osob, podle ZSIF. 

ISP může být v nelehké situaci, když někdo hájí svá práva proti uživateli hostingu, který 

má s ISP uzavřenou smlouvu o poskytnutí úložiště pro svá data. ISP musí vyhodnotit, zda 

informace skutečně jsou protiprávní, resp. jak by jejich protiprávnost hodnotil soud. To vše 

s vědomím, že sám může být buď spoluodpovědný za zveřejnění protiprávního obsahu, nebo 

v případě odstranění neprotiprávního obsahu za porušení smlouvy. Účinným prostředkem 

ochrany může být zařazení take down clauses (doložek o přerušení služeb) do smlouvy. Tyto 

doložky umožní odstranit protiprávní obsah na základě hodnověrného oznámení o porušení 

práva (postačí hodnověrnost oznámení, není podstatné, jak bude protiprávnost nakonec 

vyhodnocena soudem). Další prostředek, který ISP mohou využít, je smluvní rozšíření 

regresního nároku vůči uživateli – ten pak musí ISP nahradit veškerou škodu, která mu vznikne 

v souvislosti s poskytnutím místa na serveru.249 Jde o slib odškodnění, upravený v § 2890 

a násl. OZ. Vzhledem k tomu, že uvedeného podnikatelského rizika si jsou poskytovatelé 

předem vědomi, mohou s ohledem na něj nastavit jak své smluvní vztahy, tak cenu svých 

služeb. 

Nyní bude pozornost věnována poskytovatelům třetího typu a systému „notice and take 

down“ (oznámení o protiprávnosti a ukončení/omezení služeb). Z hlediska odpovědnosti je 

u nich, jak bylo uvedeno výše, klíčové, zda věděli nebo mohli vědět, že na jejich infrastruktuře 

je uložen protiprávní obsah. Nemají povinnost jej aktivně kontrolovat, mohou o něm ale být 

informováni a od té chvíle za něj spoluodpovídají. Na protiprávní obsah může upozornit 

kdokoliv (nejen poškozený) a to i anonymně, přičemž je nutné, aby se ISP dozvěděl nejen 

o informaci jako takové, ale i o jejím protiprávním charakteru.250 Informovat lze ISP 

                                                 
248 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 

978-80-251-1777-4. s. 66-67. 

249 Ibid, s. 86-87. 

250 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 

978-80-251-1777-4. 68-69. 
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jakýmkoliv způsobem (elektronicky, telefonicky, poštou), vždy je však dobré zvolit způsob, 

který je v případě soudního sporu prokazatelný.251 Protiprávnost není třeba vysvětlovat 

u informací porušujících veřejné právo (propagace nacismu a dětská pornografie je jasně 

protiprávní), pokud ale porušuje informace individuální zájmy, nelze to často poznat a priori 

(dotyčný mohl mít právo fotografii umístit, jedná se ještě o oprávněnou kritiku atd.) a proto je 

v takovém případě nutné ISP důvod protiprávnosti doložit. Toto rozdělení na porušení práva 

veřejného a soukromého však neplatí vždy – i porušení soukromého práva může být evidentní 

a porušení práva veřejného bude třeba prokazovat.252 Na ISP je pak zvážit, jestli se přikloní na 

stranu svobody projevu, či možných individuálních a veřejných zájmů na smazání obsahu. Dle 

§ 5 odst. 1 ZSIF k odpovědnosti ISP dokonce není nutné, aby byl o protiprávním obsahu 

informován. Stačí, že o protiprávnosti informace vzhledem k povaze své činnosti, okolnostem 

a povaze případu vědět měl a mohl. Odpovědnost může tedy být založena, pokud ISP ví 

o soustavném problematickém chování určitého uživatele, je však nutno posuzovat konkrétní 

okolnosti a relevanci proti sobě stojících norem obsažených v § 5 odst. 1 a § 6 ZSIF. Roli hraje 

např. zda ISP službu provozuje komerčně.253 Při posuzování reakce provozovatelů 

hostingových služeb na nelegální obsah bude mít význam třeba to, že prostor pro stránky na 

svém malém domácím serveru poskytl nadšenec, který nereaguje na notifikaci o protiprávnosti 

umístěných informací, neboť je na dovolené. Tento se může spolehnout na § 5 ZSIF 

a odpovědnosti se nemusí obávat.254 U profesionálního podnikatele se naopak (přestože 

poskytuje přístup k většímu objemu informací) bude očekávat promptní reakce na upozornění 

uživatelů i větší rozsah toho, co měl a mohl vědět o obsahu sdíleném prostřednictvím svých 

služeb. Stále sice nemá objektivní odpovědnost a nelze po něm požadovat důslednou 

preventivní kontrolu veškerého obsahu, pokud je však např. upozorněn na příspěvky uživatele 

opakovaně sdílejícího protiprávní obsah, měl by jeho aktivity sám po přiměřenou dobu vést 

v patrnosti, v čemž mu mohou do určité míry pomoci automatické filtry. 

Mezi ISP třetího typu, s využitím jejichž služeb bývá do práva na ochranu osobnosti často 

zasahováno, patří již zmiňovaní provozovatelé diskusních serverů. Chceme-li se na nich 

v případě zásahu do osobnosti hojit, je vhodné je notifikovat, závadnou informaci identifikovat, 

osvědčit její protiprávnost a zásah do subjektivních práv a počítat s tím, že rychlost reakce bude 
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posuzována s ohledem na možnosti provozovatele (profesionální server s moderátorem versus 

provoz diskuse jako víkendový koníček). Mimo zákonnou klasifikaci ISP se nacházejí 

vyhledávače, skrze které se k (potenciálně protiprávnímu) obsahu na síti často dostáváme. Ty 

pracují automaticky, nemohou ale zkontrolovat obsah všech cílových adres a plnou 

odpovědnost za obsah vyhledaných stránek jim přičítat nelze. Vyhledávače sice spadají pod 

obecnou definici ISP, ale nevejdou se do žádné z kategorií, a proto se na ně vlastně nevztahuje 

žádná z úprav omezení odpovědnosti ISP.255 Jaká je tedy míra jejich spoluodpovědnosti za 

protiprávní jednání, kterého se za využití jejich služeb dopouštějí jiní? Vyhledávače jsou 

považovány za ISP třetího typu a jejich odpovědnost nastává, pokud o protiprávním obsahu 

stránek, na který poskytují odkaz, věděly nebo vědět mohly a neučinily kroky k jeho 

znepřístupnění.256  

V závěru této podkapitoly je ještě v souvislosti s odpovědností ISP vhodné zmínit úpravu 

obsaženou v návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu257. Evropský 

parlament v červenci 2018 zamítl rozhodnutí258 zahájit interinstitucionální jednání259 ohledně 

návrhu s tím, že se návrhem bude podrobně zabývat v září260. Tím vyjádřil negativní postoj 

k navrhovanému znění směrnice, jejíž některá ustanovení (zejména čl. 11 a 13, které se týkají 

autorskoprávní ochrany obsahu sdíleného na digitálních platformách) jsou značně kritizována. 

S výše nastíněnými pravidly fungování odpovědnosti ISP souvisí zejména navrhované znění čl. 

13 směrnice, podle kterého poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají 

a zpřístupňují veřejnosti velké množství děl a jiných předmětů ochrany, mají přijmout 

přiměřená opatření (např. používání technologií rozpoznávání obsahu), vedoucí 
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k nedostupnosti děl porušujících autorská či související práva. Uložení takové povinnosti by 

představovalo nepřímou novelizaci čl. 15 směrnice o elektronickém obchodu (byť ta se věnuje 

odpovědnosti ISP obecně, nikoliv konkrétně případům porušování autorského práva), podle 

kterého ISP nemají obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené či ukládané informace ani 

aktivně vyhledávat okolnosti poukazující na protiprávní činnost a v případě své nevědomosti 

nejsou za obsah odpovědné (jde o ustanovení implementované do českého práva § 6 ZSIF). 

Předmětné ustanovení se také na danou problematiku dívá jinak než dosavadní judikaturou 

SDEU ke směrnici o elektronickém obchodu a směrnicím upravujícím oblast autorského práva. 

Podle této judikatury ISP nemá být ukládána povinnost aktivně filtrovat obsah ukládaný 

uživateli. Ve věci SABAM proti Netlog NV261 (v návaznosti na rozsudek Scarlet Extended SA 

v. SABAM262)  SDEU z příslušných směrnic nedovodil povinnost provozovatele sociální sítě 

preventivně vyhledávat a filtrovat veškeré informace uložené na jeho platformě za účelem 

zamezení šíření protiprávního obsahu, chráněného autorským právem (nositelé práv podle 

SDEU nicméně na základě autorskoprávních směrnic mohou žádat o soudní zákaz ve vztahu 

ke zprostředkovatelům, jejichž služby využívají třetí osoby k porušování autorského práva, 

přičemž těmto zprostředkovatelům lze nařídit přijetí opatření, která pomohou předcházet 

dalšímu porušování autorských práv). Uložení obecné povinnosti aktivně dohlížet na veškerý 

obsah sdílený uživateli by podle SDEU byl zásahem do svobody podnikání, neboť provoz 

příslušného automatického systému by byl nadměrně nákladný a vychyloval by spravedlivou 

rovnováhu, kterou je nutné udržovat mezi právem na podnikání a ochranu duševního 

vlastnictví. Mohlo by navíc narušit právo uživatelů na svobodný přístup k informacím 

(i s ohledem na to, že systém nemusí být schopen rozlišit legální a nelegální obsah) a právo na 

ochranu osobních údajů, neboť by vyžadovalo identifikaci a systematický rozbor údajů 

vztahujících se k profilům na sociálních sítích.  

Přijetí směrnice v navrhovaném znění, byť se týká problematiky sdílení obsahu nelegálního 

z pohledu práva autorského, by značně narušilo dosavadní koncept odpovědnosti ISP, což by 

mohlo mít vliv i na vnímání odpovědnosti provozovatelů digitálních platforem ve vztahu 

k obsahu nelegálního z pohledu práva na ochranu osobnosti (i v takovém případě se jedná 

o zásahy do právem chráněných zájmů a hodnot). Zavedení povinnosti aktivně dohlížet na 

veškerý obsah se z důvodů výše zmíněných jeví býti nevhodné, neboť na ISP by neměla být 

přenášena veškerá právní a ekonomická odpovědnost za potírání protiprávního obsahu internetu 

(přestože určitá míra jejich zapojení je nutná). Případné možné budoucí rozšíření výkladu jejich 

                                                 
261 Rozsudek SDEU ve věci C-360/10, SABAM proti Netlog NV ze dne 16. 2. 2012. 

262 Rozsudek SDEU ve věci C-70/10, Scarlet Extended SA proti SABAM ze dne 24. 11. 2011. 
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odpovědnosti i ve vztahu k obsahu, porušujícímu právo na ochranu osobnosti, by navíc bylo 

daleko problematičtější, neboť aspekty osobnosti jsou zcela specifickou hodnotou a při 

hodnocení zásahů do nich musí dojít k ještě pečlivějšímu vyvažování se zájmem na ochraně 

svobody slova, než v případě zásahů do autorských práv. Identifikace skutečně protiprávního 

obsahu navíc může být složitější. Příliš přísné nastavení odpovědnosti ISP by mohlo mít 

negativní vliv na přístup ke kulturním statkům, informacím a svobodné diskusi, který stále více 

lidí uskutečňuje skrze digitální platformy.  

K zavádění povinnosti ISP sledovat a filtrovat veškerý obsah nahraný uživateli se negativně 

staví i ČR263 a odborníci, kteří navrhují zásadní přepracování čl. 13 předmětné směrnice. Stalla-

Bourdillon a kol. tak činí např. s poukazem na nedostatečné uvážení následků implementace 

uvedené regulace na jiná základní práva zaručená Listinou EU (právo na ochranu osobních 

údajů, svobodu projevu a informací a svobodu podnikání), na nejasný vztah k úpravě směrnice 

o elektronickém obchodu, i na fakt, že směrnice obsahuje mnoho neurčitých pojmů, které 

snižují transparentnost úpravy odpovědnosti ISP.264 Skupina vývojářů a architektů moderního 

internetového prostředí pak upozorňuje, že zavedení povinnosti automatické filtrace (navíc 

velmi nákladné a nespolehlivé) je krokem k transformaci internetu z otevřené platformy pro 

sdílení a inovace k prostředku automatického dohledu nad jeho uživateli, která ve svém 

důsledku může odradit ISP od poskytování služeb v EU.265 

 

4.3.3 Judikatura k odpovědnosti ISP 

Odpovědnost za komentáře na zpravodajských portálech řešil ESLP v případu Delfi AS 

proti Estonsku.266 Zpravodajský portál Delfi byl žalován v Estonsku podnikatelem, na jehož 

adresu se v komentářích pod zprávou na portále objevovaly urážlivé komentáře, hrubé nadávky 

a výhružky. Ty byly smazány teprve až o to, asi 6 týdnů po jejich zveřejnění, požádal 

poškozený. Společnost Delfi AS, která portál provozuje, se obrátila na ESLP poté, co jí estonské 

                                                 
263 Národní konvent o EU, KULATÝ STŮL: Autorská práva na jednotném digitálním trhu [online]. 

Narodnikonvent.eu [cit. 27. 7. 2018].  Dostupné z: http://www.narodnikonvent.eu/2016/11/07/kulaty-stul-33/.  

264 STALLA-BOURDILLON, Sophie a kol., A brief exegesis of the proposed Copyright Directive [online]. [cit. 

27. 7. 2018]. Dostupné z: https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=26800212102909212212502410611710

007203600307306400304202500511208102912609511200707604112402810110305509807602312011712412

709005104500204605400310109202809802211712708802002006606410407902708309910210807110907609

9124004118006029104104076120071111127029&EXT=pdf.  

265 Letter from Vint Cerf, Tim Berners-Lee etc. to Antonio Tajani MEP, President of the European Parliament, 12. 

6. 2018 [online]. Eef.org [cit. 27. 7. 2018].  Dostupné z: https://www.eff.org/files/2018/06/12/article13letter.pdf.  

266 Rozsudek ESLP ve věci Delfi AS proti Estonsku ze dne 16. 6. 2015, č. stížnosti 64569/09. 

http://www.narodnikonvent.eu/2016/11/07/kulaty-stul-33/
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=268002121029092122125024106117100072036003073064003042025005112081029126095112007076041124028101103055098076023120117124127090051045002046054003101092028098022117127088020020066064104079027083099102108071109076099124004118006029104104076120071111127029&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=268002121029092122125024106117100072036003073064003042025005112081029126095112007076041124028101103055098076023120117124127090051045002046054003101092028098022117127088020020066064104079027083099102108071109076099124004118006029104104076120071111127029&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=268002121029092122125024106117100072036003073064003042025005112081029126095112007076041124028101103055098076023120117124127090051045002046054003101092028098022117127088020020066064104079027083099102108071109076099124004118006029104104076120071111127029&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=268002121029092122125024106117100072036003073064003042025005112081029126095112007076041124028101103055098076023120117124127090051045002046054003101092028098022117127088020020066064104079027083099102108071109076099124004118006029104104076120071111127029&EXT=pdf
https://www.eff.org/files/2018/06/12/article13letter.pdf
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soudy uložily zaplatit poškozenému náhradu újmy, a tvrdila, že tím bylo zasaženo do jejích 

práv souvisejících se svobodou projevu podle čl. 10 Evropské úmluvy. ESLP posuzoval 

legitimitu omezení práv dle čl. 10 a dospěl k závěru, že projevy v komentářích byly neslučitelné 

s hodnotami Evropské úmluvy, konkrétně šlo o hate speech nespadající pod ochranu čl. 10 

a vyvození odpovědnosti stěžovatelky za komentáře v zájmu ochrany reputace a soukromého 

života poškozeného podle čl. 8 Evropské úmluvy neznamenalo porušení její svobody šířit 

informace. Při posuzování případu bral v potaz, že portál vyzýval čtenáře ke komentování, 

neboť funguje komerčně a s počtem návštěvníků mu stoupají příjmy z reklamy. Poškozený by 

se navíc těžko domohl zjištění identity pisatelů komentářů (nutné by bylo vydání soudního 

příkazu, ke kterému dochází jen za splnění určitých podmínek), a tak je odpovědnost portálu 

(navíc obvykle lépe finančně situovaného) rozumnou alternativou. Stěžovatelka sice přijala 

opatření v podobě zveřejnění upozornění, že za komentáře odpovídají autoři, poskytla funkci 

„nahlásit a odstranit“ (notice and take down), automaticky mazala příspěvky obsahující vybraná 

slovní spojení a nezanedbala tak zcela povinnost předejít vzniku újmy třetích osob, ale 

automatické filtry u zjevných projevů nenávisti selhaly a práva poškozeného tak nebyla 

chráněna dostatečně. Oběť hate speeche navíc má omezené možnosti monitorovat internet, 

příspěvkům tak zamezí spíše portál, který se měl zabývat protiprávností hrubých komentářů 

z vlastní iniciativy. Ve světle těchto skutečností ESLP uzavřel, že uložení povinnosti 

neprodleně odstranit zjevně protiprávní komentáře, aniž je na ně portál upozorněn, není 

v rozporu s čl. 10 Evropské úmluvy a že uložená povinnost nahradit poškozenému újmu na 

osobnostních právech nebyla nepřiměřená. ESLP zdůraznil, že tyto závěry se týkají 

internetového portálu poskytujícího za ekonomickým účelem platformu pro komentáře 

uživatelů, z nichž někteří zjevně porušují osobnostní práva jiných svým protiprávním projevem 

v podobě hate speeche a že v uvedeném případě šlo o projev na první pohled nezákonný, který 

měl být okamžitě smazán.267 Může se zdát, že závěry ESLP jdou nad rámec povinností 

uložených ZSIF, který ISP výslovně zbavuje povinnosti dohlížet na uložený obsah a aktivně 

vyhledávat skutečnosti poukazující na protiprávní jednání. Vzhledem k tomu, že ale u ISP 

třetího typu, tedy i u zpravodajských portálů, dovozuje odpovědnost za obsah uložený 

uživatelem, pokud mohl vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem případu vědět, že 

obsah je protiprávní, lze závěry v případu Delfi považovat za souladné s výkladem českého 

zákona a evropské směrnice (byť extenzivním). Zaměstnávají-li velké portály editory, kteří za 

účelem zvýšení návštěvnosti stránek, a tedy i zisku, reagují na notifikace, zasahují do diskusí 

a svým způsobem je i monitorují, pak kromě zvýšeného zisku musí přijmout i větší 

                                                 
267 Rozsudek ESLP ve věci Delfi AS proti Estonsku ze dne 16. 6. 2015, č. stížnosti 64569/09. 
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odpovědnost za ukládaný protiprávní obsah, o kterém díky svým zaměstnancům mohou a mají 

vědět. Nemůže jít o obecnou povinnost aktivně filtrovat veškerý nahrávaný obsah, tedy o 

všeobecnou prevenční povinnosti, ale spíše o povinnost věnovat zvýšenou pozornost diskusím 

pod kontroverzními články a nenechat bez povšimnutí vlákna, kde se zjevně protiprávní 

příspěvky (zejména ve formě hate speeche) začínají objevovat ve velkém množství (to vše 

s ohledem na velikost a možnosti ISP a okolnosti každého konkrétního případu). Je-li ISP pouze 

drobným provozovatelem s omezenými prostředky, je spravedlivé nezatěžovat ho takovou 

mírou odpovědnosti a neukládat mu povinnost monitorovat obsah vložený třetími osobami. To 

potvrdil i ESLP v případu Rolf Anders Daniel PIHL proti Švédsku,268 ve kterém nedovodil 

odpovědnost malé nevládní organizace provozující blog za komentář (vložený uživatelem pod 

jeden z článků), který zasahoval svou nepravdivostí do pověsti stěžovatele. Tomu vadilo, že 

komentář nebyl odstraněn dostatečně rychle a domáhal se ochrany svého práva na soukromí, 

pod které spadá i právo na ochranu pověsti. ESLP uvedl, že komentář byl pomluvou, nikoli 

hate speechem, provozovatel portálu vzhledem ke své velikosti nemohl předpokládat, že na 

uveřejněný článek bude reagovat mnoho osob a nemohl ani předvídat, jaké nefiltrované 

komentáře budou protiprávní a čím (požadovat po něm opak by bylo zásahem do práva na 

sdělování informací). Provozovatel navíc zajistil funkci notifikací, upozorňoval, že komentáře 

nekontroluje, a závadný komentář odstranil den poté, co na něj byl upozorněn (celkově byl 

komentář veřejně přístupný pouhých devět dní). V případu Magyar Tartalomszolgáltatók 

Egyesülete a Index.hu Zrt Proti Maďarsku269 ESLP zdůraznil, že při posuzování odpovědnosti 

provozovatelů portálů za obsah diskusí je třeba brát ohled na charakter komentářů. Nejde-li 

o projevy zjevně protiprávní ani o hate speech, nemá být (s ohledem na zájem na realizaci 

svobody projevu na komentovacích platformách) vyvozována odpovědnost provozovatelů, 

kteří neprodleně bez upozornění neodstranili potenciálně škodlivý obsah. S ohledem na 

zmíněné rozsudky lze uzavřít, že při posuzování odpovědnosti ISP je nutné zohlednit, jaké 

prostředky je v jejich silách při odstraňování protiprávního obsahu využít a jaký je charakter 

konkrétního protiprávního projevu. Při hledání míry odpovědnosti ISP za protiprávní obsah je 

nutné nalézt kompromis mezi právy poskytovatelů služeb a poškozených a smířit se s tím, že 

online svět nebude nikdy, stejně jako ten reálný, prost případů protiprávního jednání. 

I české soudy řešily případ odpovědnosti provozovatele zpravodajského portálu. Šlo 

o provozovatele Parlamentních listů, který musel zaplatit odškodné za anonymní urážlivé 

                                                 
268 Rozsudek ESLP ve věci Rolf Anders Daniel PIHL proti Švédsku ze dne 7. 2. 2017, č. stížnosti 74742/14. 

269 Rozsudek ESLP ve věci Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete a Index.hu Zrt Proti Maďarsku ze dne 2. 2. 

2016, č. stížnosti 22947/13. 
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rasistické příspěvky, které se objevily v diskusi pod článkem a zasahovaly do důstojnosti 

a vážnosti jednoho ze čtenářů, který portál několikrát žádal o jejich smazání. Vrchní soud zde 

potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze, dovodil odpovědnost provozovatele za zásah do 

osobnosti a uložil mu zaplatit poškozenému peněžité zadostiučinění (na rozdíl od v minulosti 

řešených případů, kdy byla uložena pouze povinnost příspěvky smazat270). Oproti případu Delfi 

zde portál ve jménu svobody slova odmítal hate speech odstranit přesto, že na něj byl 

upozorněn. O nutnosti dovození jeho odpovědnosti tak není pochyb.   

 Zakotvení odpovědnosti provozovatelů platforem, na kterých jsou v diskusích masivně 

šířeny difamační a nenávistné projevy, jistě vede k efektivnější ochraně osob před zásahy do 

osobnosti. Zatímco v případě difamace může být pro poskytovatele služeb informační 

společnosti skutečně složité najít rovnováhu mezi svobodou projevu a ochranou osobnosti, 

v případě hate speeche by měl být kladen důraz na zefektivnění automatických mechanismů 

mazání škodlivých komentářů doplněné o zapojení dostatečného počtu administrátorů 

(úměrného velikosti samotného provozovatele), kteří budou mít na starosti nejen odstraňování 

nahlášených příspěvků, ale v rámci možností i vyhledávání nenávistných projevů, na které 

automatické mechanismy nestačí a to zejména s ohledem na fakt, že jejich skutečného pisatele 

je pro běžného uživatele nemožné zjistit (nikoliv však v duchu obecné prevenční povinnosti či 

objektivní odpovědnosti za uživatelský obsah). Opět je zásadní nastavení transparentního 

právního prostředí, ve kterém provozovatelé budou předem znát své povinnosti i sankce za 

jejich nedodržení a nebudou tak nenávistné komentáře ani ignorovat, ani z obavy před 

přesouváním odpovědnosti na ně sklouzávat k přílišné cenzuře. Prostředí internetu, ve kterém 

je snadné uplatňovat svobodu projevu má smysl v zájmu zachování hodnot demokracie 

kultivovat. Zároveň je třeba, aby i ISP byli transparentní ohledně své politiky mazání obsahu, 

jsou to koneckonců soukromé společnosti, které výrazně zasahují do utváření veřejného mínění 

a uplatňování základních lidských práv a svobod. Byť není nutné ani účelné při této činnosti 

angažovat státní orgány, neměla by se práce administrátorů pohybovat v šedé zóně, nýbrž 

v mezích právní regulace a pod dohledem veřejnosti. Kriticky je tak třeba hodnotit přístup 

Facebooku, který ohledně mazání škodlivého obsahu setrvale mlží.271 K transparentnosti 

postupů by mohlo přispět uplatňování metody notice-wait-and-takedown v případech, kdy je 

                                                 
270 SVOBODA, Marek, Ochrana osobnosti v prostředí internetové diskuze [online]. Muj-pravnik.cz, 2. 6. 2016 

[cit. 24. 6. 2018].  Dostupné z: https://muj-pravnik.cz/ochrana-osobnosti-prostredi-internetove-diskuze/.  

271 Z rozhovoru s dokumentaristou Moritzem Riesewieckem, autorem dokumentu o filtrování obsahu sociálních 

sítí „Čističi“. Týden, Delete. Ignore. Cenzoři sociálních sítí. Kdo jsou a co sledují [online]. Tyden.cz, 19. 3. 2018 

[cit. 27. 7. 2018].  Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/delete-ignore-cenzori-socialnich-siti-kdo-

jsou-a-co-sleduji_472170.html.   

https://muj-pravnik.cz/ochrana-osobnosti-prostredi-internetove-diskuze/
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/delete-ignore-cenzori-socialnich-siti-kdo-jsou-a-co-sleduji_472170.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/delete-ignore-cenzori-socialnich-siti-kdo-jsou-a-co-sleduji_472170.html


62 

 

protiprávnost obsahu sporná. V rámci tohoto přístupu by byla původci možného protiprávního 

obsahu dána krátká lhůta, ve které by se k uvažovanému smazání obsahu mohl vyjádřit, 

případně by byla dána povinnost poradit se o stažení obsahu s třetím, na tuto problematiku 

specializovaným, subjektem. 

 

4.3.4 Problémy služeb street view 

Specifickou hrozbou pro některé aspekty osobnosti člověka jsou služby street view. Ty 

fungují jako doplněk internetových map (např. Google Maps) a jejich podstata spočívá v tom, 

že umožňují uživatelům procházet se virtuálně po veřejných místech takřka po celém světě. 

Iluzi reality vytvářejí panoramatické snímky veřejných míst, které se při průchodu mapou 

zobrazují. Provozovatelem těchto služeb jsou soukromé společnosti, které vydělávají na 

zobrazované geograficky cílené reklamě.272 K neoprávněným zásahům do osobnostních práv 

dochází z toho důvodu, že na panoramatických fotkách se někdy mohou objevit podobizny lidí, 

aniž by k tomu dotyční dali souhlas (přesto, že ve většině případů jsou algoritmem rozmazány) 

nebo že jsou na snímcích zachyceny průhledy do jejich obydlí (to je zásahem do práva na 

soukromí, zejména jeho prvku spočívajícího v možnosti kontrolovat informace o sobě, popř. 

neoprávněným shromažďováním a zveřejňováním osobních údajů).273 Střet osobnostních práv 

se svobodou projevu je třeba posoudit s použitím testu proporcionality (který tedy primárně 

slouží k posouzení zákonných omezení základních práv, lze ho ale použít i při posuzování střetu 

dvou základních práv při horizontální kolizi). Street view slouží z hlediska svého cíle k tomu, 

aby se lidé podívali na místa, kam zrovna nemohou fyzicky, což je cíl, kterého lze těžko 

dosáhnout jinak. Dle Tomíška služba navíc zvyšuje organizovanost společnosti a zásahy do 

soukromí se dají počítat pouze v desítkách, svoboda projevu tak zde je obecně významnější. 

Testem proporcionality tudíž projde služba street view jako taková.274 Nic to však nemění na 

faktu, že v konkrétních případech dochází k neoprávněným zásahům do osobnosti. Nebezpečí 

pro soukromí skýtá také fakt, že i osoby s rozostřeným obličejem mohou být identifikovatelné 

podle jiných než obličejových rysů. Zobrazeny jsou navíc na konkrétním místě a sdělování 

údajů o tom, kde se osoba pohybuje, představuje taktéž zásah do soukromí. Na možnosti 

                                                 
272 TOMÍŠEK, Jan, 2012. Právní aspekty služeb typu street view. Revue pro právo a technologie [online]. 6, s. 

10-25 [cit. 5. 6. 2018]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4130. s. 11. 

273 Ibid, s. 12. 

274 Ibid, s. 16. 
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detailně si prohlížet ze záznamu snímky cizího obydlí je pak zneklidňující skutečnost, že 

takovou službu lze zneužít k páchání majetkové i jiné trestné činnosti. 

Služby street view jde podřadit pod služby informační společnosti dle ZSIF (služby 

umožňující vyhledávání dat, přístup k nim a jejich získávání). Co se týče omezení odpovědnosti 

ISP, to je možné dovodit jen u ISP zprostředkujících informace poskytnuté uživatelem. 

Provozovatelé street view však pořizují a nahrávají obsah sami, jejich odpovědnost za 

protiprávní obsah tak není omezena.275 V souvislosti s ochranou osobních údajů je dobré zmínit, 

že ÚOOÚ, jehož pravomoc může dle § 3 odst. 5 zákona o OOÚ dopadat i na správce usazené 

mimo ČR, v roce 2010 ve správním řízení nepovolil zpracování osobních údajů službě Google 

Street View společnosti Google Inc. s tím, že jako správce sídlící mimo EU nesplnila povinnost 

stanovit svého zástupce pro ČR a využívala pro zajištění služby technické postupy nepřiměřeně 

zasahující do soukromí (kamery mapující ČR byly umisťovány ve výšce 2,7 metrů, což 

umožňovalo nahlížet za ploty). Následovaly konzultace Google Inc. s úřadem, po nichž byl 

odpovědným správcem jmenován Google Ireland Ltd., kamery byl umístěny ve výšce 2,3 metrů 

a ÚOOÚ Google Inc. jako správce zaregistroval. Dle extenzivního výkladu úřadu ke 

zpracovávání osobních údajů Google nepotřeboval souhlas, neboť jeho služby byly kryty 

výjimkou podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona o OOÚ, která bez souhlasu dotčených umožňuje 

zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné 

dotčené osoby (úřad nebral v potaz omezení takového zpracování v případě rozporu s právem 

subjektu údajů na ochranu soukromého života).276  

 

 

 

 

 

                                                 
275 TOMÍŠEK, Jan, 2012. Právní aspekty služeb typu street view. Revue pro právo a technologie [online]. 6, s. 10-

25 [cit. 5. 6. 2018]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4130.  s. 19. 

276 Ibid, s. 22. 
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5 Prostředky ochrany osobnosti poskytované soukromým 

a veřejným právem 

Obsahem všeobecného osobnostního práva je jak složka pozitivní – užívat osobnost, tak 

složka negativní – bránit se zásahům do ní.277 Co se týče roviny lidských práv, které stojí 

v základech ochrany osobnosti, procesní ochranu jim poskytují obecné soudy a v poslední 

instanci po vyčerpání jiných procesních prostředků Ústavní soud v rámci řízení o ústavní 

stížnosti (čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, § 72 a násl. zákona o Ústavním soudu278). Konečným 

interpretem a ochráncem práv obsažených v Evropské úmluvě je pak ESLP.279 Základní 

procesní práva, díky kterým všechna ostatní práva lze reálně vymáhat, jsou obsažena v hlavě 

páté Listiny. Podle čl. 36 odst. 1 Listiny se každý může domáhat svého práva u nezávislého 

a nestranného soudu (případně jiného orgánu), a to stanoveným postupem (podle procesních 

předpisů).  

Ochrana osobnosti a soukromí, zakotvená v čl. 10 Listiny, spadá do oblasti práv, která jsou 

chráněna soudy v civilním řízení na základě podané žaloby. Kde by zásah do těchto sfér 

představoval celospolečenské riziko, je ochrana poskytována veřejným právem (trestním, 

správním, předpisy na ochranu osobních údajů), tedy státním zásahem. Ochranu osobnosti 

v neposlední řadě poskytují i zákon o PRTV, tiskový zákon a ZSIF. 

  

5.1 Soukromoprávní ochrana 

V případě neoprávněného zásahu do osobnosti lze v první řadě využít nápravných 

prostředků civilního práva.  OZ upravuje pro případ takového zásahu tři hlavní druhy nároků, 

kterým odpovídají tři typy žalob – zdržovací, odstraňovací a satisfakční. Lze je užít samostatně 

nebo souběžně. Prostředkem ochrany osobnosti může být také svépomoc zakotvená v § 14 OZ 

(zejména u osob veřejně činných, které mohou účinně oponovat kontroverzním výrokům o své 

osobě280) nebo její zvláštní druh – nutná obrana281. Podle ustanovení OZ, věnujících se 

                                                 
277 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004. 435 s. ISBN 80-7201-

484-6. s. 94. 

278 Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.  

279 WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6.  s. 41. 

280 Nález ÚS ČR ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03. 

281 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 206. 
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osobnosti člověka (ust. § 77 OZ a § 82 odst. 1), se poškozený může domáhat upuštění od zásahu 

zdržovací žalobou, pokud zásah trvá nebo hrozí, a odstranění následků zásahu odstraňovací 

neboli restituční žalobou, pokud trvají nepříznivé následky neoprávněného zásahu.282 

K uplatnění práva na ochranu osobnosti není nutné zavinění škůdce283 a nevyžaduje se ani 

vyvolání následků neoprávněného zásahu284. Ochrany se může domáhat ten, jehož osobnost 

byla dotčena. Po jeho smrti vzniká právo domáhat se ochrany jeho osobnosti osobě blízké (§ 82 

odst. 2 OZ s odkazem na § 22 OZ). Osobnostní práva lze totiž chránit i po smrti, tedy po zániku 

právní osobnosti, neboť některé její hodnoty přetrvávají. Právo tak chrání jméno a význam 

zemřelého, jeho čest, důstojnost a pověst, osobní projevy, jeho pozůstatky a vzpomínku na 

něj.285 Pokud zásah do osobnosti člověka souvisí s jeho aktivitami v právnické osobě (mohlo 

by jít např. o zásah do profesní pověsti), může se podle § 83 OZ domáhat ochrany osobnosti 

člověka jeho jménem a s jeho souhlasem i tato právnická osoba. Souhlasu není třeba, pokud je 

dotčený člověk nepřítomný nebo neschopný úsudku. Po smrti poškozeného se právnická osoba 

může domáhat upuštění od zásahu a odstranění jeho následků bez jakéhokoliv souhlasu. Co se 

týče uplatňování ochrany za života poškozeného, je otázkou, zda se na toto zastoupení dívat 

jako na případ smluvního zastoupení člověka, neboť podle § 24 OSŘ, který dopadá na smluvní 

zastoupení pro účely soudního řízení, se na základě plné moci může dát účastník zastoupit (až 

na výjimky) pouze fyzickou osobou. Není-li dotčený člověk schopen dát souhlas pro svou 

nepřítomnost či neschopnost úsudku, vzniká již zvláštní zákonné zastoupení pro účely ochrany 

osobnosti. Lze jej využít vedle zastoupení obecným zákonným zástupcem nebo hmotněprávním 

opatrovníkem (tedy spíše ve výjimečných případech, kdy ještě není ustanoven opatrovník). 

Postmortální osobnostní ochranu pak bude právnická osoba uplatňovat, podobně jako osoby 

blízké, již vlastním jménem.286 

Důsledkem neoprávněného zásahu do osobnostního práva, ve formě jeho porušení nebo 

ohrožení, je často vznik nemajetkové újmy. Úprava možnosti domáhat se odčinění nemajetkové 

újmy je přitom obsažena v rámci deliktního práva mimo úpravu práv domáhat se upuštění od 

zásahu a odstranění následku. V návaznosti na § 2894 odst. 2 OZ, podle kterého povinnost 

odčinit nemajetkovou újmu musí být ujednána nebo ji musí zvlášť stanovit zákon, § 2956 OZ 

                                                 
282 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svatek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 260. 

283 Ibid. 

284 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 5. 2002, sp. zn. 28 Cdo 662/2002. 

285 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 190. 

286 LAVICKÝ a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. 2400 s. 

ISBN 978-80-7400-529-9. s. 499-501.  
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stanoví zvláštní případ povinnosti odčinit nemajetkovou újmu v případě zásahu do přirozených 

práv chráněných první částí OZ – tedy i do práv osobnostních.287 Náhrada nemajetkové újmy 

přichází v úvahu i při zásahu do práva ke jménu, jak bylo naznačeno výše (takový zásah je 

navíc typicky spojen se zásahem do osobnostního práva na čest a vážnost). Škůdce musí odčinit 

nemajetkovou újmu, způsobil-li ji zaviněně (pro dovození odpovědnosti za porušení zákonné 

povinnosti je podle § 2910 nutné zavinění škůdce, podle § 2911 se v případě způsobení škody 

presumuje nedbalost a podle § 2894 odst. 2 se na povinnost odčinit újmu pohlíží obdobně jako 

na povinnost nahradit škodu). V této souvislosti je vhodné poznamenat, že podle § 2898 OZ se 

nepřihlíží k ujednáním, která předem vylučují či omezují povinnost k náhradě újmy na 

přirozených právech, pod která práva osobnostní řadíme, přičemž práva na takovou náhradu se 

nelze ani platně vzdát. 

U nemajetkové újmy nepřichází v úvahu uvedení do předešlého stavu, nastupuje proto 

princip kompenzační a újma se odčiní v podobě zadostiučinění, které zmírní nepříznivé 

následky zásahu do osobnostní sféry nebo alespoň umožní jinak si zpříjemnit život.288 Žalobou 

satisfakční podle § 2951 odst. 2 se tak lze domáhat přiměřeného zadostiučinění, a to ve formě 

omluvy, konstatování porušení práva či peněz. Náhrada relutární je poskytována, pokud se 

s ohledem na povahu případu nejeví přiznání morálního zadostiučinění postačujícím k odčinění 

nemajetkové újmy (přiznána přitom může být současně satisfakce morální i materiální289). Při 

určení výše náhrady nemajetkové újmy v penězích soud postupuje podle § 136 OSŘ290 a určuje 

ji podle své úvahy, provedené však na základě analýzy okolností případu, umožňující úvahu 

založit na kvantitativním posouzení základních souvislostí případu. Zásah je nutné hodnotit 

objektivně s přihlédnutím k dané situaci (konkrétní objektivní kritérium) i k osobě postižené 

(diferencované objektivní kritérium).291 Soud je vázán navrhovanou částkou v tom smyslu, že 

ji může pouze snížit, neboť překročit návrh lze dle § 153 odst. 2 OSŘ jen v řízeních, která lze 

zahájit i bez návrhu účastníků nebo jestliže způsob vypořádání vztahu vyplývá z právního 

předpisu.292  Nicméně soud může, aniž by vykročil z mezí návrhu, upravit znění navrhované 

                                                 
287 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek VI. Praha: Wolters 

Kluwer a.s., 2014, 1736 s. ISBN 978-80-7478-369-2. s. 1100-1101. 

288 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek VI. Praha: Wolters 

Kluwer a.s., 2014, 1736 s. ISBN 978-80-7478-369-2. s. 1085. 

289 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 205. 

290 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). 

291 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1084/2010. 

292 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. 30 Cdo 4427/2011; ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana 

osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-80-7502-164-9. s. 209. 
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omluvy tak, aby odpovídala prokázanému škodlivému jednání a smyslu institutu omluvy jako 

takovému.293
 Odčiněn musí být celý rozsah újmy,294 přičemž se podle § 2957 OZ zohledňují 

okolnosti zvláštního zřetele jako např. úmyslné způsobení újmy nebo násobení účinků zásahu 

jeho uváděním ve veřejnou známost. Ústavní soud v souvislosti se zásahem do osobnostních 

práv uveřejněním nepravdivého tvrzení uvedl, že náhrada újmy v penězích má krom funkce 

kompenzační i funkci preventivní a sankční – může tedy jít o jakousi zvýšenou náhradu. 

V českém právu se však neuplatňují „punitive damages“ známé ze systému common law, které 

představují náhradu újmy tak vysokou, že ta je současně odměnou za odvahu žalobce přispět 

k čistotě veřejného života a podstoupit při tom rizika soudního sporu.295  

Zatímco samotná osobnostní práva se s odkazem na § 611 OZ nepromlčují (podle tohoto 

ustanovení se promlčují všechna majetková práva, jiná práva, pokud to zákon stanoví), právo 

na odčinění nemajetkové újmy na osobnostních právech v penězích se jako právo s převažující 

majetkovou povahou promlčuje (dle § 636 OZ ve tříleté subjektivní a desetileté objektivní 

promlčecí době).296  Dospět je nutné k závěru, že se promlčuje i právo na morální satisfakci 

nemajetkové újmy a to s odkazem na § 2894 odst. 2. OZ, podle kterého se případ povinnosti 

nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení 

o povinnosti nahradit škodu.297 V této souvislosti je vhodné poukázat na judikaturu Nejvyššího 

soudu ČR, který, byť v souvislosti se zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, dospěl 

k závěru, že se promlčuje i nárok na náhradu nemajetkové újmy osobní povahy, zejména 

v podobě konstatování porušení práva nebo omluvy. Rozsudek byl vydán v době účinnosti 

starého občanského zákoníku, podle kterého se právo na zadostiučinění v penězích, jakožto 

majetkové právo, promlčovalo, zatímco náhrada v jiné formě se jako osobní právo 

nepromlčovala. Nejvyšší soud zdůraznil, že jím posuzovaný zákon je zákonem k občanskému 

zákoníku speciálním, nicméně ve svém odůvodnění poukázal na úpravu tenkrát ještě 

neúčinného nového občanského zákoníku. Ten již předpokládá promlčení také jiných než 

majetkových práv, stanoví-li tak zákon a za jeho účinnosti, jak uvedl soud, o promlčení omluvy 

                                                 
293 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 8. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4669/2010. 

294 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svatek 1. Díl první: 
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s ohledem na § 612 OZ298 již nemůže být pochyb. Opačný závěr by vedl k nechtěným 

důsledkům, kdy by řízení po promlčení práva na peněžité zadostiučinění muselo pokračovat 

přesto, že by jeho předmětem zůstal pouze nárok na morální satisfakci, která by sama o sobě 

mohla být nepřiměřenou.299 V souvislosti s trváním práv spojených se zásahy do osobnostních 

práv je ještě vhodné zmínit, že s ohledem na ust. § 1475 odst. 2 OZ, podle nějž pozůstalost tvoří 

celé jmění300 zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly 

jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci, se právo na zadostiučinění v penězích 

stává za splnění uvedených podmínek součástí pozůstalosti. Naopak právo na morální 

zadostiučinění za dluh považovat nelze, a proto smrtí poškozeného zanikne.301 Je otázkou, jak 

v této souvislosti přistupovat ke svébytnému právu osob blízkých domáhat se podle § 82 odst. 2 

NOZ odstranění následků zásahu do osobnosti mrtvého, pokud by nepřicházel v úvahu jiný 

způsob odstranění následků zásahu než omluva, která by např. uváděla na pravou míru 

difamační výroky. V takovém případě by povinnost omluvy měla být škůdci uložena 

v souvislosti s výkonem originárního práva na postmortální ochranu osobnosti osobami 

blízkými, nikoliv jako povinnost spadající do oblasti majetkového dědického práva. 

Jak bylo uvedeno výše, osobnostní právo chrání nemajetkové morální zájmy, které nelze 

ocenit penězi, neboť zásah do osobnosti a jejích hodnot se neprojevuje v majetkové sféře 

jedince (někdy je nicméně zásah tak zásadní, že nezbývá než jej odčinit v penězích). V důsledku 

zásahu do osobnosti však může být způsobena i majetková újma302  (škoda), která se nahrazuje 

dle obecných ustanovení o náhradě škody (§ 2894 a násl. OZ). Majetková sféra může být 

dotčena např. ztrátou zakázek kvůli poškození dobré pověsti a nutností vynaložit náklady na 

její obnovení (škoda se v takovém případě nejčastěji uplatňuje ve formě ušlého zisku303). 

V případě zásahu do přirozených práv se rovněž jde dle § 3004 odst. 2 OZ vedle již zmíněných 

nároků domáhat vydání vzniklého bezdůvodného obohacení. Lze požadovat dvojnásobek 

odměny obvyklé za udělení souhlasu k nakládání s hodnotami osobnosti a je-li pro to 
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299 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2387/2012.  

300 § 495 OZ: „Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích 

dluhů.“ 

301 POŘÍZEK, Jan, Kdy právo na náhradu nemajetkové újmy nezaniká smrtí poškozeného či povinného [online]. 

Pravniprostor.cz, 14. 3. 2018 [cit. 29. 7. 2018]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-

pravo/kdy-pravo-na-nahradu-nemajetkove-ujmy-nezanika-smrti-poskozeneho-ci-povinneho.  

302 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004. 435 s. ISBN 80-7201-

484-6. s. 89, 96. 

303 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 212. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/kdy-pravo-na-nahradu-nemajetkove-ujmy-nezanika-smrti-poskozeneho-ci-povinneho
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/kdy-pravo-na-nahradu-nemajetkove-ujmy-nezanika-smrti-poskozeneho-ci-povinneho
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spravedlivý důvod, může soud rozsah náhrady i zvýšit. Nejčastěji se jedná o případy užití 

jména, podoby či osobní písemnosti ke komerčním účelům.304  

Využít je možné i předběžných opatření dle § 74 a násl. OSŘ, pokud je nutné prozatímně 

upravit postavení účastníků nebo je ohrožen případný výkon rozhodnutí. Poškozený však 

obvykle zásah do osobnosti nemůže předvídat, výjimkou jsou případy zásahů do osobnosti 

veřejně známých osob, které před uveřejněním článků či fotografií v médiích mohou být žádány 

o vyjádření. Předběžný zákaz určitým způsobem se vyjadřovat je každopádně krajním 

kvazicenzurním prostředkem ochrany práv, a tak lze jeho vydání dosáhnout pouze v případech, 

kdy by hrozící zásah do osobnostních práv byl natolik závažný, že by jiný prostředek nedokázal 

uvést v rovnováhu právo na svobodu projevu s právy dotčené osoby.305 

  

5.2 Občanskoprávní nástroje ochrany a jejich použitelnost v oblasti nových 

médií 

V případě zásahu do osobnosti v prostředí nových médií může být uplatnění 

občanskoprávních prostředků ochrany problematické. První problém představuje identifikace 

žalovaného, která může být v důsledku anonymity osob zasahujících do osobnostních práv na 

internetu značně ztížena. To se v případě zásahů do důstojnosti a cti difamací týká zejména 

internetových diskusí, neboť příspěvky na sociálních sítích jsou ve většině případů sdíleny pod 

skutečným jménem (často i jde-li o nenávistné komentáře, což lze dokumentovat na případu 

útoků na děti tmavé pleti, vyobrazené na třídní fotce teplické základní školy306).  Na důležitosti 

tak v případě anonymity škůdce nabývá možnost žalovat v případě naplnění zákonných 

podmínek ISP. Z hlediska ochrany osobnosti v prostředí nových médií je nejdůležitější třetí 

skupina ISP, tedy poskytovatelé služeb webu, diskusních fór, blogů a sociálních sítí. Jak bylo 

uvedeno výše, provozovatelé těchto služeb odpovídají podle zákona za obsah uložený na žádost 

uživatele jen, pokud mohli vědět, že tento je protiprávní nebo se to prokazatelně dozvěděli 

a neučinili neprodleně všechny kroky, které od nich lze požadovat, k odstranění tohoto obsahu 

(neprodlenost bude záviset na přesnosti notifikace, množství diskusních příspěvků atd.). 

                                                 
304 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 211-212. 

305 Usnesení ÚS ČR ze dne 24. 10. 2017, sp. zn. II. ÚS 2843/17. 

306 Blíže viz.: JADRNÝ, Petr, Fotka prvňáčků z Teplic vyvolala vlnu nenávisti na sociálních sítích. Policie šetří 

komentáře [online]. iRozhlas.cz, 7. 11. 2017 [cit. 30. 7. 2018]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/teplice-zs-plynarenska-fotografie-prvnacci-nenavist-policie_1711071614_pj.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/teplice-zs-plynarenska-fotografie-prvnacci-nenavist-policie_1711071614_pj
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/teplice-zs-plynarenska-fotografie-prvnacci-nenavist-policie_1711071614_pj
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Úspěšně žalovat je tedy možné nejen ty, kteří zasahují do osobnostních práv, ale 

i provozovatele, kteří šíření protiprávního obsahu umožní.  

Další problémy vyvolává permanence informací uveřejněných na internetu a možnost 

škodlivý obsah kopírovat, ukládat a znovu sdílet. Ilustrativní je případ Ivo Rittiga, který se 

žalobou na ochranu osobnosti domáhal vůči Nadačnímu fondu proti korupci odstranění 

materiálů týkajících se jeho osoby (včetně videa z tiskové konference, na které byl spojen 

s předraženými jízdenkami pro pražský dopravní podnik) z internetu.307 Žaloba byla opakovaně 

upřesňována a doplňována ohledně specifikace stránek a odkazů, které měly být odstraněny. 

Změnu spočívající v návrhu na vydání příkazu k odstranění videa, které bylo dohledatelné 

z konkrétního odkazu na serveru YouTube, soud připustil, následnou změnu návrhu co do znění 

hypertextového odkazu však již ne. Rozhodnutí odůvodnil tím, že z důvodu možnosti 

neomezeně přesouvat obsah na internetu by mohlo docházet k neomezenému počtu změn 

žalobních návrhů, což by bylo v rozporu se zásadou hospodárnosti a rychlosti řízení. Usnesení 

se stalo předmětem ústavní stížnosti, při jejímž odmítnutí Ústavní soud poznamenal, že snaha 

o eliminaci prodlužování řízení byla logická, neboť žalobní návrh by v daném případě mohl být 

upravován donekonečna.308 Možnost domáhat se odstranění difamace z internetu je tak značně 

omezená. Částečně může nápravu za určitých okolností poskytnout využití práva na zapomnění, 

o kterém bude pojednáno níže. Se snadnou šiřitelností škodlivého obsahu je spojen také fakt, 

že odpovědnost za něj ponese nejen jeho původce, ale i případní další šiřitelé (to se týká 

i případů, kdy tradiční média přebírají neověřené zprávy z internetu).309  

Zmínit je třeba i další rys nových médií, kterým je rychlost, se kterou jsou uveřejňovány 

nové informace a se kterou se v množství obsahu ztrácí příspěvky jen pár hodin staré. Zatímco 

senzačním sdělením se může dostat velké pozornosti, případná omluva za ně už může zůstat 

bez povšimnutí. Délka soudního řízení tento efekt ještě zesiluje.  

Při úvaze nad použitelností občanskoprávních prostředků ochrany osobnosti v nových 

médiích je třeba se zamyslet i nad mezinárodními aspekty soukromého práva. Na internetu se 

často vytvářejí právní poměry s mezinárodním prvkem (tím může být rozdílná státní 

příslušnost, místo, kde došlo k protiprávnímu jednání atd.). Problémem je, že kvůli územní 

                                                 
307 ČT 24, Rittig narazil u Ústavního soudu. Vadí mu video, kde o něm mluví protikorupční fond [online]. 

Ceskatelevize.cz, 26. 8. 2016 [cit. 26. 6. 2018]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1887630-rittig-

narazil-u-ustavniho-soudu-vadi-mu-video-kde-o-nem-mluvi-protikorupcni-fond.  

308 Usnesení ÚS ČR ze dne 9. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 936/16. 

309 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 44. 
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rozptýlenosti se na ochranu osobnosti na internetu mohou vztahovat různé právní režimy 

a příslušné mohou být různé vnitrostátní soudy.310 Chceme-li právně posoudit určitou situaci, 

je proto nutné zjistit právo kterého státu je rozhodné a který orgán má ve věci rozhodnout, 

případně rozhodnutí vykonat. I přes existenci propracovaného systému pravidel pro určení 

rozhodného práva existují situace, ve kterých je určení rozhodného práva nesnadné. Tradiční 

kritéria hranic, místa pobytu osob a umístění věcí jsou v prostředí všudypřítomného internetu 

problematickým vodítkem. Urazí-li nás někdo na webu, nezáleží na tom, kde jsou data fyzicky 

umístěna, protože se k nim dostanou lidé z celého světa.311 Podle konzervativců není nutné 

zavádět pro tyto situace speciální úpravu, neboť lze vždy zjistit vztah informací a subjektů 

k určitému státu. Dnes ale převažuje názor, že pro určení působnosti práva a jurisdikce nestačí 

zkoumat vztah k území státu, ale je nutné stanovit speciální kritéria. I když se však shodneme 

na potřebnosti existence speciálních kritérií, problém nastává ve chvíli, kdy tyto máme určit. 

V globalizovaném světě se lidé mohou jednoduše přesouvat a vytvářet si reputaci i mimo své 

bydliště, lokalizace právních poměrů je tak složitější a škoda může vzniknout kdekoliv.312 

Soudy se proto nadále s otázkou své jurisdikce a nalezení rozhodného práva potýkají.313 

Problémem je i to, že rozsudky, vydané proti soukromým společnostem vlastnícím internetovou 

infrastrukturu, jsou soudy v Americe, kde tyto často sídlí, mnohdy prohlášeny za nevykonatelné 

(první dodatek americké ústavy chápe svobodu projevu šířeji než evropské úpravy).314  

Co se týče mezinárodního práva procesního, je nutné zkoumat, které soudy budou ve věci 

rozhodovat a jaké jsou možnosti uznání a výkonu rozhodnutí v jiných státech. Výběr sudiště 

má vliv nejen na výběr procesních norem, ale i na výběr kolizních norem a tím i hmotněprávní 

úpravy. Proto dochází k forum shoppingu – výběru sudiště podle pro žalobce nejvhodnější 

vnitrostátní úpravy.315 Trendem je europeizace kolizního a procesního mezinárodního práva 

                                                 
310 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 214. 

311 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 

978-80-251-1777-4. s. 7. 

312 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 102, 

115-117. 

313 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 

978-80-251-1777-4. s. 7-8. 

314 HANYCH, Monika; PIVODA, Marek, 2017. Facebook, Twitter a YouTube jako garanti svobodného projevu? 

Kritika současného systému notice-and-takedown. Revue pro právo a technologie [online]. 16, s. 177-220 [cit. 5. 

6. 2018]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8170. s. 187. 

315 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 104-

105. 

https://journals.muni.cz/revue/article/view/8170


72 

 

soukromého, je proto třeba zkoumat nejen vnitrostátní normy, ale i evropská nařízení 

s aplikační předností, případně mezinárodní smlouvy. Příslušnost soudu je upravena nařízením 

Brusel I bis316, přičemž k výběru sudiště a místa relevantního pro právní poměry vznikající 

v souvislosti s novými médii se vyjádřil i SDEU v řízení o předběžné otázce v případu eDate. 

Předběžné otázky směřovaly k tomu, jak vybrat sudiště v situaci, kdy je difamační informace 

přístupná nejen v konkrétním místě distribuce periodika, ale odevšad, a vydavatel, který 

informace sdílí i na internetu, nad nimi ztrácí kontrolu. Soudní dvůr judikoval, že při porušení 

osobnostních práv a soukromí na internetu poškozený může podat žalobu na náhradu celé újmy 

u soudu země, kde se nachází jeho centrum zájmů a dále může podat žalobu u soudu v každé 

zemi, kde byla informace přístupná, avšak pouze v rozsahu újmy způsobené na tomto území. 

Soustředil se tedy již nikoliv na distribuci periodika jako v předešlých případech, týkajících se 

difamace v tištěných médiích, ale na přístupnost informace a centrum zájmu poškozeného. 

Soudní dvůr se tak přiklonil k široké interpretaci místa vzniku škody a umožnil žalobci 

rozhodnout se žalovat dle domicilu škůdce nebo centra svého zájmu.317 Centrum zájmu (typicky 

půjde o bydliště nebo místo výkonu profese) je kritérium nové, které se uplatní vedle kritéria 

místa, kde došlo k události vedoucí ke vzniku újmy a místa vzniku újmy. Zaměření se 

vydavatele na konkrétní oblast podle rozhodnutí nemá hrát roli, neboť dokazování 

subjektivního zaměření by bylo složité.318 Problematické je, že za místo škodní události takto 

může být považován celý svět a původci internetového obsahu těžko mohou zjistit, zda 

publikují v souladu s právními řády všech zemí světa.319 

Pokud jde o určení rozhodného práva, z působnosti evropského nařízení Řím II o právu 

rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy320 jsou mimosmluvní poměry vznikající 

z narušení soukromí a osobnostních práv vyjmuty. Rozhodné právo je proto třeba určit podle 

kolizní normy obsažené v § 101 ZMPS321, která na tento typ právních poměrů zvlášť pamatuje, 

když stanoví, že se tyto řídí právem státu, ve kterém k narušení osobnostních práv došlo. 

Poškozený však alternativně může zvolit použití práva státu, ve kterém má on sám či původce 

                                                 
316 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „Brusel I bis“). 

317 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 117. 

318 Ibid, s. 120. 

319 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 

978-80-251-1777-4. s. 22. 

320 Nařízení EP a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. 7. 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové 

vztahy (Řím II) (dále jen „Řím II“). 

321 Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“).  
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zásahu obvyklý pobyt či sídlo, nebo ve kterém se dostavil výsledek narušujícího jednání, mohl-

li to narušitel předvídat.  

 

5.3 Veřejnoprávní ochrana 

Speciální prostředky ochrany osobnosti obsahují mediální zákony – tiskový zákon 

a zákon o PRTV, které stojí na pomezí mezi právem soukromým a veřejným.322 Jde o práva na 

odpověď a na uveřejnění dodatečného sdělení, které pomáhají zajistit ochranu osobnosti fyzické 

osoby i ochranu jména a dobré pověsti osoby právnické. Tyto prostředky lze uplatnit nezávisle 

na prostředcích ochrany poskytovaných OZ, pokud by však jejich pomocí byla újma zcela 

odčiněna, dle OZ již postupovat nelze.323 Osobnosti poskytuje ochranu i trestní zákoník 

vymezením skutkových podstat trestných činů proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, 

soukromí a listovního tajemství, trestní řád regulací možnosti poskytovat informace o trestním 

řízení a přestupkový zákon úpravou přestupku proti občanskému soužití. Ochranu před 

zneužitím osobních údajů pak poskytuje zákon o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR.  

 

5.3.1 Ochrana podle tiskového zákona a zákona o rozhlasovém a televizním vysílání 

Práv na odpověď a na uveřejnění dodatečného sdělení, které zmíněné zákony upravují, 

lze na ochranu osobnosti využít, pokud je osobnost dotčena obsahem periodického tisku (tím 

se podle § 3 a § 7 tiskového zákona rozumí noviny a časopisy zapsané v evidenci Ministerstva 

kultury) nebo rozhlasového a televizního vysílání (tím je podle § 2 zákona o PRTV vysílání 

pořadů uspořádaných v rámci programu prostřednictvím sítí elektronických komunikací, 

nikoliv pak poskytování informací a sdělení na základě individuálního požadavku).324 Při 

uveřejnění skutkového tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti či soukromí fyzické osoby nebo 

jména a pověsti právnické osoby, neboť přesáhlo přípustnou míru a v demokratické společnosti 

jej nelze tolerovat,325 může dotčená osoba žádat po vydavateli/provozovateli uveřejnění 

odpovědi uvádějící tvrzení na pravou míru. Žádost, ze které bude zřejmé, v čem se skutkové 

                                                 
322 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 46. 

323 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svatek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 251-252. 

324 § 10 tiskového zákona, §35 zákona o PRTV.  

325 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 47. 
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tvrzení dotýká aspektů osobnosti poškozeného, je třeba ve stanovených lhůtách uplatnit 

písemně u vydavatele tisku/provozovatele vysílání. Ten je povinen odpověď uveřejnit ve formě 

rovnocenné formě sdělení napadeného. Neučiní-li tak dobrovolně, rozhodne o povinnosti 

uveřejnit odpověď na návrh poškozeného soud.326 Dodatečné sdělení (které bude pro 

specifičnost případů, ve kterých jej lze uplatnit, ponecháno v dalším výkladu stranou) lze využít 

pouze u mediálního informování o trestním nebo přestupkovém řízení, které nebylo ukončeno 

pravomocným rozhodnutím. Dotčená osoba ve zprávě identifikovatelná má v takovém případě 

právo na uveřejnění informace o konečném výsledku řízení.327 

On-line zpravodajství pod definici periodického tisku podle tiskového zákona zařadit 

nelze, stejně tak pod působnost zákona o PRTV nelze podřadit sdílení videí na internetu 

(stranou budou nyní ponechány úvahy o působnosti zákona o PRTV v oblasti vysílání 

prostřednictvím různých forem internetových televizí). Zmíněné instituty proto v prostředí 

nových médií nelze uplatnit.328 Podle Kováčové je takové rozlišení neodůvodnitelné a zmíněné 

instituty by se měly s použitím analogie v zájmu zachování životaschopnosti norem uplatnit 

i v prostředí internetu, kde hodnoty osobnosti požívají ochrany taktéž.329 To by však šlo proti 

výslovnému znění zákona. Nejvyšší soud ČR v této souvislosti judikoval, že na internetový 

zpravodajský portál se působnost tiskového zákona nevztahuje a právo na odpověď z něj pro 

prostředí internetového zpravodajství nelze dovozovat.330 Ve stejném smyslu se vyjádřil 

ohledně práva na dodatečné sdělení.331  

Právo na odpověď v nových médiích nicméně funguje jaksi přirozeně a automaticky. 

Sociální sítě, blogy i zpravodajské portály umožňují každý příspěvek komentovat, v případě 

audiovizuální tvorby v podobě videí sdílených na internetu lze uvést informace na pravou míru 

v komentáři pod videem, což je praktičtější, než ukládat přispěvateli zveřejnění nového 

příspěvku či natočení nového videa, ve kterém by se realizovalo právo poškozeného subjektu 

na odpověď. Přestože hlas osob sdílejících na internetu videa a jiné příspěvky někdy rezonuje 

ve veřejném prostoru více než televizní reportáže a články uveřejněné v novinách, postačí, když 

tyto osoby ponesou za své příspěvky občanskoprávní, popř. veřejnoprávní odpovědnost. Není 

                                                 
326 § 12-45 tiskového zákona, § 36-40 zákona o PRTV. 

327 § 11 tiskového zákona, § 36 zákona o PRTV. 

328 MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. 288 s. ISBN  

978-80-87576-52-6. s. 219-220. 

329 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 48. 

330 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 2968/2017. 

331 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1870/2017. 
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vhodné jim ukládat povinnosti, které mají zajistit především vyváženost zpravodajství 

poskytovaného profesionály, informacím od nichž je tradičně přikládána větší důležitost.  

V souvislosti s online zpravodajskými portály by však bylo možné uvažovat o uzákonění 

práva na odpověď pro profesionální provozovatele internetového zpravodajství, jejichž činnost 

se od činnosti vydavatelů tištěných periodik a televizních vysílatelů liší pouze specifickou 

infrastrukturou. Taková regulace by ovšem narážela na problém, jak vymezit subjekty povinné 

odpověď zveřejnit, a na možnou diskriminační povahu takového vymezení. I s ohledem na fakt, 

že odpověď by na internetu v množství obsahu mohla zapadnout, se jeví nejvhodnějším 

uvažovat o zakotvení povinnosti profesionálních zpravodajských portálů umožnit jednotlivé 

články komentovat a případnou odpověď dotčené osoby umístit v diskusi na přední místa. 

Zatím se zdá, že možnost komentovat obsah je v nových médiích běžně dostupná, s ohledem 

na doporučení Rady Evropy a EU by však ČR měla uvažovat o regulaci mantinelů této podoby 

realizace práva na odpověď v prostředí zpravodajských portálů. Výbor ministrů Rady Evropy 

ve svém doporučení332 uvádí, že právo na odpověď je institutem, který je v online prostředí, 

s ohledem na zájem společnosti na získávání vyvážených informací, vhodné uplatňovat. Vybízí 

proto členské státy, aby možnost využití práva na odpověď zakotvily jak pro oblast offline, tak 

online médií. Média přitom v doporučení definuje jako prostředky komunikace pro periodické 

šíření editovaných informací veřejnosti, ať už online nebo offline a příkladmo mezi ně zařazuje 

např. noviny, televizi, rádio nebo internetové zpravodajské portály. Členské státy mají podle 

doporučení všem osobám zajistit právo na odpověď nebo ekvivalentní prostředek, umožňující 

reagovat na v médiích zveřejněné nepřesné informace, zasahující do jejich osobnostních práv. 

V případě dostupnosti informace ve veřejně přístupných elektronických archivech má pak být 

odpověď s primární informací propojena. Výbor sice připouští, že právo na odpověď může být 

zabezpečeno nikoliv pouze skrze legislativu, ale i v rámci samoregulačních mechanismů, a že 

jeho výkon může být přizpůsoben konkrétnímu typu média, ale v případě, že médium odmítne 

odpověď uveřejnit, má mít poškozený podle právních předpisů členského státu možnost 

domáhat se tohoto práva u orgánu veřejné moci. Byť tak na zpravodajských portálech právo na 

odpověď lze obvykle přirozeně uplatnit prostřednictvím komentářů, ČR v případě 

nedostupnosti alespoň takové možnosti neumožňuje domoci se práva na odpověď v online 

médiích u orgánů veřejné moci a nereguluje ani otázky způsobu uplatňování tohoto práva 

v online světě, jak by podle doporučení měla. Naplněno není ani doporučení Evropského 

                                                 
332 Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 15. 12. 2004 o právu na odpověď v prostředí nových médií, 

Rec (2004) 16 [online]. [cit. 29. 7. 2018]. Dostupné z: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Object

Id=09000016805db3b6.   

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805db3b6
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805db3b6
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parlamentu a Rady333, podle kterého mají státy zavést opatření, umožňující uveřejnění odpovědi 

v online médiích. 

 

5.3.2 Ochrana osobnosti v rámci trestního a správního práva 

Trestní právo, jakožto prostředek ultima ratio, poskytuje doplňkovou ochranu334 

osobnostních práv stanovením skutkové podstaty trestného činu pomluvy, neoprávněného 

nakládání s osobními údaji, poškození cizích práv, porušení tajemství dopravovaných zpráv 

a porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (hlava II, díl 2 TZ). 

S neoprávněnými zásahy do osobnosti v nových médiích bude nejčastěji souviset pomluva 

(§ 184 TZ), která spočívá ve sdělení nepravdivého údaje způsobilého značnou měrou ohrozit 

vážnost fyzické osoby u spoluobčanů, zejména ohrozit její vážnost, poškodit ji v zaměstnání či 

rodinných vztazích nebo způsobit jí jinou vážnou újmu. Tento údaj stačí sdělit byť i jedné osobě 

a to jak ústně, tak písemně, na sociální síti, blogu, v rádiu, v televizi či jinak. Mají-li být 

uplatněny prostředky trestního práva, sdělovaný údaj musí být nepravdivý. Zveřejnění údaje 

pravdivého, byť s cílem předmětnou osobu poškodit, není pomluvou, a ochrany se jde domáhat 

pouze civilní cestou.335 Odpovědnost ale může zakládat nepřiměřená kritika přesahující 

tolerovanou hranici hodnotících úsudků, která výrazně ohrožuje soukromí kritizovaného. Jde 

o ohrožovací trestný čin, škodlivý následek tedy nemusí nastat.336 Poškozený se může 

v trestním řízení tak jako v řízení civilním domáhat odčinění majetkové i nemajetkové újmy 

a vydání bezdůvodného obohacení.337 Negativním důsledkem uplatnění prostředků trestního 

práva v případě zásahů do osobnosti může být umlčení kritiky, omezení svobody slova 

a chilling efekt.338 I přes výzvy mezinárodních organizací k odstranění trestněprávních následků 

                                                 
333 Doporučení EP a Rady ze dne 20. 12. 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď 

v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb 

2006/952/ES. 

334 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 216. 

335 Ibid, s. 216-217. 

336 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 8. 2013, sp. zn. 8 Tdo 701/2013. 

337 ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Praha: Leges, 2016. 256 s. ISBN 978-

80-7502-164-9. s. 216-217. 

338 ONDŘEJOVÁ, Eva, Trestněprávní postih pomluvy v evropských zemích a judikatuře Evropského soudu pro 

lidská práva [online]. Právní prostor, 28. 8. 2015 [cit. 27. 6. 2018]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-postih-pomluvy-v-evropskych-zemich-a-

judikature-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava.  

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-postih-pomluvy-v-evropskych-zemich-a-judikature-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-postih-pomluvy-v-evropskych-zemich-a-judikature-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava
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pomluvy se s její dekriminalizací zatím nepočítá,339 korektivem je alespoň používání zásady 

ultima ratio a subsidiarity trestní represe, kdy při úvahách o jejich uplatnění hraje roli i fakt, že 

poškozený se domohl zadostiučinění civilní cestou340.  

Možný je souběh trestného činu pomluvy a neoprávněného nakládání s osobními údaji 

podle § 180 TZ, kde objektem je právo na informační sebeurčení jako součást práva na 

soukromí a právo na svobodný rozvoj osobnosti.341 Jiný aspekt soukromí, totiž tajemství 

dopravovaných zpráv a dokumentů uchovávaných v soukromí (včetně těch digitálních), chrání 

§ 182 a § 183 TZ. Trestného činu poškození cizích práv dle § 181 TZ, jehož skutková podstata 

spočívá ve způsobení vážné újmy na právech uvedením někoho v omyl nebo využitím něčího 

omylu, by se eventuálně mohla dopustit osoba skrývající se za falešným profilem na sociální 

síti. Trest za poškozování cizích práv takto padl v medializovaném případu důchodkyně, která 

vytvořila falešný profil političky KSČM, na kterém zveřejňovala zesměšňující fotografie 

a texty političku znevažující.342 Vhodnost uplatnění trestního práva však v obdobných 

případech může být z hlediska subsidiarity trestní represe diskutabilní a u méně závažných 

zásahů by mělo postačit uplatnění prostředků občanského práva.  V extrémních případech může 

hrozit trestní postih i za fake news a to podle skutkové podstaty trestného činu pomluvy, 

poškození cizích práv nebo šíření poplašné zprávy. Trestní řízení by však nemělo být 

prostředkem ex post cenzury a sloužit k posouzení pravdivosti na internetu šířených zpráv.343  

Trestní právo není jedinou možnou reakcí na společensky škodlivé jednání, jeho nepopiratelnou 

výhodou je však možnost orgánů činných v trestním řízení odhalit pachatele, vystupující na 

internetu anonymně. To může být argumentem proti dekriminalizaci pomluvy, byť se její 

zakotvení zdá být v dnešním společenském kontextu nepřiměřené. V případě postihu 

nenávistných projevů je pro jejich výrazný negativní dopad na společnost uplatnění prostředků 

TZ však rozhodně na místě. Nenávistné projevy včetně těch, které se objevují na diskusních 

                                                 
339 CHALUPSKÁ, Lenka, Uložila se otázka dekriminalizace pomluvy k zimnímu spánku? [online]. Právní prostor, 

23. 12. 2014 [cit. 27. 6. 2018]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/ulozila-se-otazka-

dekriminalizace-pomluvy-k-zimnimu-spanku.  

340 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 8 Tdo 149/2014. 

341 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. Díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. 1568 s. ISBN 

978-80-7478-790-4. s. 1004, 993.  

342 ČT 24, Za falešný profil a kyberšikanu na Facebooku padla podmínka [online]. Ceskatelevize.cz, 26. 7. 2012 

[cit. 27. 6. 2018]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1156017-za-falesny-profil-a-kybersikanu-na-

facebooku-padla-podminka; EuroZprávy.cz, Průlom! Za falešný profil na Facebooku můžete jít sedět [online]. 

Eurozprávy.cz, 27. 6. 2012 [cit. 27. 6. 2018]. Dostupné z: https://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/54003-prulom-

za-falesny-profil-na-facebooku-muzete-jit-sedet/.  

343 JANUŠ, Jan, Za fake news by mohly hrozit pokuty. S trestním postihem ale opatrně, varují advokáti [online]. 

Info.cz, 18. 4. 2018 [cit. 28. 6. 2018]. Dostupné z: https://www.info.cz/pravo/za-fake-news-by-mohly-hrozit-

pokuty-s-trestnim-postihem-ale-opatrne-varuji-advokati-28253.html.  

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/ulozila-se-otazka-dekriminalizace-pomluvy-k-zimnimu-spanku
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/ulozila-se-otazka-dekriminalizace-pomluvy-k-zimnimu-spanku
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fórech a sociálních sítích, bývají trestním právem postihovány v rámci skutkových podstat 

postihujících podporu, propagaci a projevování sympatií k hnutím směřujícím k potlačení práv 

a svobod a násilí proti skupině obyvatel.344 

V případě menší společenské škodlivosti zásahů do osobnosti může u pomluv či 

falešných profilů jít také o přestupek proti občanskému soužití. Přestupkový zákon345 v § 7 odst. 

1 a 2, podle kterých se osoba dopustí přestupku, když fyzické osobě ublíží na cti tím, že ji 

zesměšní nebo jiným způsobem hrubě urazí, poskytuje vedle prostředků civilních a trestních 

další možnost ochrany cti, důstojnosti a soukromí. Přestupkové právo jde opět užít až při určité 

intenzitě útoku, když použití OZ je zjevně nedostačující (taktéž se uplatní principy ultima ratio 

a subsidiarity trestní represe). Příslušnými k projednání přestupku jsou obecní úřady, které 

jednají z úřední povinnosti, nutný je ale podle zákona o odpovědnosti za přestupky 346 souhlas 

osoby poškozené.347 Nenávistné projevy by pak v rámci přestupkového práva bylo možné 

postihnout podle § 7 odst. 3 přestupkového zákona, dle kterého se přestupku dopustí ten, kdo 

působí jinému újmu pro jeho rasu, etnický původ, pohlaví atd., správní orgány však těžko budou 

prokazovat identitu anonymních mluvčích.348 Do oblasti úpravy správního práva můžeme také 

zařadit ochranu osobních údajů, která spadá pod roztříštěně upravené právo na soukromí a je 

také složkou práva na ochranu osobnosti. Na dodržování zákona o OOÚ a nařízení GDPR 

dohlíží jakožto nezávislý správní orgán ÚOOÚ. Ten správní řízení zahajuje z vlastní iniciativy 

nebo na podnět a případné přestupky sankcionuje pokutami. Správněprávní ochrana je však 

vůči ochraně občanskoprávní spíše doplňková,349 a to zejména v případech publikace osobních 

údajů na blozích, sociálních sítích a v internetových diskusích.350  

S trestním právem má souvislost také ochrana osobnostních práv a soukromí obětí 

trestných činů a osob, o kterých se trestní řízení vede. Sama trestněprávní úprava tyto hodnoty 

                                                 
344 VÝBORNÝ, Štěpán. Nenávistný internet versus právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, 164 s. ISBN 978-

80-7357-766-7. s. 95-96. 

345 Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „přestupkový zákon“).  

346 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za 

přestupky“). 

347 KUČEROVÁ, Helena; HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o 

některých přestupcích s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2017. 864 s. ISBN 978-80-7502-211-0. s. 777-

779. 

348 VÝBORNÝ, Štěpán. Nenávistný internet versus právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, 164 s. ISBN 978-

80-7357-766-7. s. 86. 

349 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 54. 

350 MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013. 

256 s. ISBN 978-80-904248-7-6. s. 111-112. 
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reflektuje v §§ 8a – 8d trestního řádu, které upravují podmínky poskytování informací o 

trestním řízení. Podle nich orgány činné v trestním řízení (ani osoby, kterým byly poskytnuty 

níže uvedené informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění) např. nesmí o osobách na řízení 

zúčastněných zveřejnit údaje přímo nesouvisející s trestnou činností, musí zachovávat zásadu 

presumpce neviny a v přípravném řízení nesmí zveřejnit informace umožňující zjistit totožnost 

osoby, proti které se řízení vede, poškozeného, zúčastněné osoby ani svědka. Obecně pak při 

poskytování informací zvlášť dbají na ochranu osobních údajů a soukromí nezletilých. Největší 

důraz je, s cílem omezit sekundární viktimizaci, kladen na ochranu poškozených, kteří jsou 

mladší 18 let, nebo vůči nimž byly spáchány vypočtené trestné činy. O této skupině zvlášť 

zranitelných poškozených nesmějí být zveřejňovány informace umožňující jejich ztotožnění 

(a to ani v rámci informování o průběhu jednání soudu nebo o pravomocném rozsudku). Trestní 

řád dále zakazuje zveřejňování informací získaných z odposlechů a sledování osob, které 

nebyly použity jako důkaz v řízení před soudem a umožňují ztotožnění osoby, které se týkají, 

nedala-li tato ke zveřejnění souhlas. Porušení zmíněných zákazů může naplnit skutkovou 

podstatu trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji dle § 180 TZ nebo přestupku 

podle § 44 a § 45a zákona o OOÚ.351 Všechny výše zmíněné informace však lze v nezbytném 

rozsahu zveřejnit mj. odůvodňuje-li to veřejný zájem, který převažuje nad právem na ochranu 

soukromí dotčených osob, nebo pokud tyto se zveřejněním souhlasily. Nutné tak bude v řadě 

případů provádět test proporcionality a vyvažovat zájem na ochraně osobnosti se zájmem 

veřejnosti na přístupu k informacím.  

V případě informování o trestních kauzách musí média respektovat uvedené zákazy, 

důsledně dodržovat presumpci neviny a mít na paměti osobnostní práva osob zúčastněných na 

trestním řízení i všech ostatních, kterých se předmětná medializace dotýká. Těžko 

napravitelným zásahem do dobré pověsti i do práva na spravedlivý proces je porušování zásady 

presumpce neviny. Nutné je proto v průběhu trestního řízení referovat o osobách v souladu 

s jejich procesním postavením jako o podezřelých, obviněných a obžalovaných, aniž by byla 

předvídána jejich vina. Informace musí být též objektivní a přiměřené.352 Na sepětí ochrany 

osobnosti s trestním řízením poukazuje i Ústavní soud s tím, že zásada presumpce neviny 

nepůsobí pouze vůči orgánům činným v trestním řízení, ale plynou z ní povinnosti i soukromým 

osobám, které musí o probíhajícím trestním řízení veřejně informovat tak, aby nedošlo 

k nepřiměřenému zásahu do osobnosti podezřelého. Je-li o osobě referováno v médiích jako 

o pachateli trestného činu před jeho pravomocným odsouzením (byť nepřímo, neboť 

                                                 
351 HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Praha: Leges, 2013. 288 s. ISBN 978-80-87576-50-2. s. 37. 

352 Ibid, s. 174. 
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rozhodující je vyznění projevu), dochází v důsledku nerespektováním presumpce neviny 

k zásahu do jeho cti, pověsti a dobrého jména, který může mít neodčinitelné následky 

v jeho osobní sféře. Svoboda projevu nemá umožnit, aby byl kdokoliv v očích veřejnosti 

shledán vinným bez možnosti efektivně se proti obviněním bránit a přímo otázka viny tak 

nemůže být předmětem veřejné diskuse. Závěr o vině se nesmí odvíjet od veřejného mínění, 

nýbrž musí být prokázán v trestním řízení.353 Co se týče medializace již skončených trestních 

řízení, v případě aktuálního zpravodajství má právo veřejnosti na informace, při zachování 

zásady přiměřenosti, zásadně přednost před právem pachatele na ochranu osobnosti. 

Zveřejňovat jméno a podobiznu pachatele však nelze časově neomezeně, neboť je nepřípustné, 

aby pozdější zpravodajství o jeho osobě ohrozilo resocializaci.354 Při posuzování přiměřenosti 

zveřejněných informací je však opět nutno brát ohled nejen na práva pachatele, ale i na zájem 

společnosti na bezpečnosti a přístupu k informacím. V souvislosti s trestnými činy může být 

médii informováno i o osobách, proti kterým se trestní řízení nevede, čímž může dojít k zásahu 

do jejich osobnostních práv. Při posuzování takových zpráv budou v potaz brány okolnosti, 

zmiňované již v předchozích částech této práce, tedy např. to, zda informace byly publikovány 

zavádějícím způsobem, zda zasahují do intimní sféry člověka nebo zda se týkají osob veřejně 

činných. Ústavní soud v této souvislosti judikoval, že vydání zákazu spojování jména 

a podobizny místopředsedkyně Rady České televize s dopravní nehodou jejího manžela 

v médiích by bylo zásahem do svobody projevu, neboť nejde o informaci patřící do intimní 

sféry a dotyčná, jakožto osoba veřejně činná, mohla být předmětnou nehodou ovlivněna při 

svém jednání v rámci výkonu funkce ve sdělovacích prostředcích. Uveřejňování podobných 

zpráv však podle Ústavního soudu nesmí být prostředkem dehonestace. Nepřiměřeným 

zdůrazňováním rodinných vazeb na účastníka dopravní nehody, kdy tento již ani v rámci 

bulvarizace není osobou v článku dominantně zmiňovanou, sice může dojít k zásahu do práva 

na soukromí a rodinný život, tomu však nelze čelit vydáním absolutního zákazu jakkoliv 

referovat o dané veřejně činné osobě ve vztahu k předmětné dopravní nehodě.355 

 

                                                 
353 Nález ÚS ČR ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 577/13. 

354 HERCZEG, Jiří. Média a trestní řízení. Praha: Leges, 2013. 288 s. ISBN 978-80-87576-50-2. s. 91-92. 

355 Nález ÚS ČR ze dne 15. 5. 2012, sp. zn. II. ÚS 171/12. 
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6 Právo na zapomnění a další prostředky ochrany osobnosti v 

nových médiích 

V oblasti nových médií existují zcela specifické prostředky ochrany osobnosti a osobních 

údajů, které jsou spjaty výlučně s internetem. K nejdůležitějším patří právo být zapomenut, 

které se vytvořilo jako součást práva na soukromý život356. Byť bývá prezentováno jako 

novinka zavedená nařízením GDPR, SDEU jej dovodil již ze směrnice EP a Rady 95/46/ES 

v rozsudku ve věci C-131/12, Google Spain SL a Google Inc. proti Agencia Española de 

Protecctión de Datos (AEPD) a Mario Costeja González357. Toto právo, včetně jeho geneze 

a pozitiv i negativ spojených s jeho uplatňováním, bude představeno spolu s dalšími prostředky 

ochrany osobnosti, které lze v prostředí nových médií využít. Tyto možnosti vyplývají buď ze 

specifické právní regulace, která je vytvořena právě jen pro prostředí internetu, nebo se naopak 

na žádné právní regulaci nezakládají a vytvořily se organicky. 

 

6.1 Geneze práva na zapomnění 

Ochrana osobních údajů a soukromí v rámci činnosti vyhledávačů stála dlouho stranou 

zájmu a vzhledem k tomu, že vyhledávače automatizovaně zpracovávají obsah již zveřejněný 

na jiných stránkách jejich odpovědnost za obsah nebyla dovozována.358 Otázku odpovědnosti 

v případě, že algoritmus zobrazí ve výsledcích fulltextového vyhledávání odkaz na stránky, na 

kterých se nacházejí informace zasahující do práva na soukromí a ochranu osobních údajů, řešil 

SDEU ve věci Google Spain (viz. výše). V případu šlo o to, že na internetových stránkách 

španělského deníku La Vanguardia byla i po mnoha letech dostupná informace o dluzích pana 

Gonzáleze a souvisejících dražbách nemovitostí a po zadání jeho jména do Googlu se odkaz na 

tyto stránky zobrazoval mezi prvními. González v rámci ochrany své pověsti žádal španělský 

úřad pro ochranu osobních údajů (AEPD), aby uložil společnosti Google Inc. nebo Google 

Spain povinnost skrýt jeho osobní údaje tak, aby se již neobjevovaly ve výsledcích vyhledávání 

s odkazy na La Vanguardiu, neboť dluhy již uhradil a zmínky o nich tak jsou irelevantní. AEPD 

                                                 
356 KOVÁČOVÁ, Lucia; NECHVÁTALOVÁ, Lucie; VÝBORNÝ, Štěpán. Ochrana soukromí versus svoboda 

projevu médií. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6521-5. s. 89. 

357 Rozsudek SDEU ve věci C-131/12, Google Spain SL a Google Inc. proti Agencia Española de Protecctión de 

Datos (AEPD) a Mario Costeja González ze dne 13. 5. 2014. Dostupný z: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=C-131/12&td=ALL.  

358 JANSA, Lukáš a kol. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2014. 423 s. ISBN 978-80-251-4664-4. s. 307-

308. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=C-131/12&td=ALL
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žádosti vyhověl a po podání žalob Googlem byly španělským soudem v rámci rozhodování 

o povinnosti vyhledávače odstraňovat určité odkazy z výsledků vyhledávání SDEU podány 

předběžné otázky, týkající se výkladu některých ustanovení směrnice 95/46/ES, která byla 

v minulosti základem harmonizace národních zákonů na ochranu osobních údajů.  

SDEU nejdříve řešil, zda je Google při práci s obsahem pro účely fulltextového 

vyhledávání správcem osobních údajů a může tak být dána působnost AEPD. Uvedení osobních 

údajů na internetových stránkách jejich provozovateli se považuje za jejich zpracování ve 

smyslu směrnice, Google ale tvrdil, že stránky pouze indexuje a zpracovává informace obecně, 

přičemž o osobních údajích, nacházejících se na webech, ani neví, proto nemůže být jejich 

správcem. SDEU však dovodil opak s tím, že při indexaci stránek obsahujících osobní údaje 

provádí operace spadající pod zpracování (konkrétně vyhledání, uspořádání, zaznamenání, 

shromáždění, uchování a zpřístupnění), přičemž určuje i prostředky a účely zpracování. 

Zdůraznil, že vyhledávače činí osobní údaje přístupnými všem uživatelům internetu, kteří by 

jinak nenašli stránku, na které jsou údaje zveřejněny. Výsledkem vyhledávání podle jména 

fyzické osoby je navíc strukturovaný přehled informací o této osobě, umožňující sestavit její 

profil. V rozsahu, v jakém činnost vyhledávače může ovlivnit právo na soukromí a ochranu 

osobních údajů, tak musí činnost vyhledávačů splňovat požadavky směrnice. 

Druhá otázka směřovala k vymahatelnosti povinností uložených AEPD americkému 

Google Inc.359 Službu vyhledávače jako celek poskytuje americká mateřská společnost Google 

Inc. (indexuje stránky umístěné po celém světě, přičemž informace indexované roboty jsou 

dočasně ukládány na serverech neznámo kde), nikoliv její národní pobočky (ty většinou slouží 

k podpoře prodeje reklamy a nijak neovlivňují mechanismy vyhledávacích algoritmů). 

Samostatná právnická osoba Google Spain jedná jako obchodní zástupce skupiny Google ve 

Španělsku a zaměřuje se na podporu prodeje online reklamy na tomto území. Google tvrdil, že 

zpracování osobních údajů z indexovaných stránek probíhá mimo území Španělska a nespadá 

tak pod španělskou jurisdikci. S tím u SDEU neuspěl, neboť vyhledávač je provozován za 

účelem zisku a je tak propojen s prodejem reklamy, která jej generuje (k výsledkům 

vyhledávání jsou připojeny reklamní odkazy). Obě služby jsou úzce spjaty, takže zpracování 

osobních údajů je prováděno na území členského státu v rámci činnosti provozovny správce, 

kterou je ve smyslu čl. 4 směrnice Google Spain. Směrnice tak v zájmu zajištění práva na 

soukromí v souvislosti se zpracováním osobních údajů stanovila širokou územní působnost 

                                                 
359 JANSA, Lukáš a kol. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2014. 423 s. ISBN 978-80-251-4664-4. s. 307-

309. 

 



83 

 

(postačí, že zpracování je prováděno v rámci činnosti provozovny správce na území EU nebo 

že správce neusazený v EU užívá pro zpracování prostředků umístěných v EU).360 

Konečně se SDEU vyjádřil k otázce, zda lze podle směrnice žádat po provozovateli 

vyhledávače odstranění výsledků vyhledávání, provedeného na základě jména osoby, které 

odkazují na stránky obsahující informace o této osobě, a to i pokud jejich zveřejnění na dané 

stránce je v souladu se zákonem (zaměřil se při tom na výklad čl. 6, 7, 12 a 14 zmiňované 

směrnice). Zpracování osobních údajů provozovatelem vyhledávače je možné na základě 

ustanovení směrnice, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat, pokud je to nezbytné pro 

uskutečnění oprávněných zájmů správce nebo osob, kterým jsou údaje sdělovány, a to za 

podmínky, že nad nimi nepřeváží zájem či základní práva subjektu údajů, zejména právo na 

soukromí. Subjekty údajů mají v tomto případě právo vznést z vážných osobních důvodů 

námitku proti zpracování a při její oprávněnosti se jich zpracování již nemůže nadále týkat. 

Nevyhoví-li správce námitce, může se subjekt obrátit na dozorčí či soudní orgán. SDEU 

přistoupil k poměření práv a zájmů, přičemž vyšel ze zásady široké ochrany základního práva 

na soukromí při zpracování osobních údajů, na které je směrnice postavena. Vyhledávání na 

základě jména fyzické osoby se může práva na soukromí závažně dotknout a tento zásah nelze 

odůvodnit ekonomickým zájmem provozovatele na zpracování. V případě legitimních zájmů 

uživatelů internetu na přístup k informacím je ale třeba hledat rovnováhu (výsledek bude 

záviset na citlivosti dotčené informace a úloze subjektu ve veřejném životě).  

SDEU uzavřel, že zpracování údajů provozovatelem vyhledávače doplňuje zpracování 

osobních údajů vydavateli webových stránek a provozovatel jakožto správce v rámci své 

odpovědnosti musí zajistit, aby zpracování splňovalo požadavky směrnice, kterou je nutné 

vykládat v tom smyslu, že za určitých podmínek provozovatel vyhledávače musí vymazat ze 

seznamu výsledků vyhledávání, provedeného podle jména osoby, odkazy na stránky obsahující 

informace týkající se této osoby, přestože dané informace nebyly současně vymazány z cílové 

webové stránky a jejich umístění tam je v souladu se zákonem. Vzhledem k možnosti replikovat 

informace na internetu a k tomu, že osoby odpovídající za zveřejnění nemusí podléhat unijnímu 

právu, by nebylo možné dosáhnout účinné ochrany osobních údajů, kdyby subjekty zároveň 

musely dosáhnout vymazání informací uveřejněných na konkrétních webových stránkách. 

Zpracování vydavatelem webové stránky navíc může být, na rozdíl od zpracování 

vyhledávačem, pokryto výjimkou, na jejímž základě lze zpracovávat osobní údaje pro účely 

žurnalistiky a uměleckého projevu. Často se také budou lišit legitimní zájmy na zpracování 

                                                 
360 Rozsudek SDEU ve věci C-131/12, Google Spain SL a Google Inc. proti Agencia Española de Protecctión de 

Datos (AEPD) a Mario Costeja González ze dne 13. 5. 2014. para. 42-60.    
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u vydavatelů webových stránek a vyhledávačů, přičemž ani důsledky pro soukromí subjektů 

nejsou totožné (vyhledávač má rozhodující úlohu při šíření informace).361 

Námitku proti indexaci osobních údajů vyhledávačem lze podat i v případě, že je 

zpracování neslučitelné se směrnicí z důvodu, že údaje jsou nepřiměřené vzhledem k účelům, 

ke kterým byly zpracovány. Zpracování v souladu se zákonem se časem může stát neslučitelné 

se směrnicí, pokud údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny – k tomu 

dochází zejména, pokud jsou nepřiměřené, nepodstatné nebo přesahující míru s ohledem na 

účely zpracování a uplynulý čas. SDEU přezkoumal, zda má pan González právo na to, aby 

informace, která se ho týká, již nebyla spojena s jeho jménem ve výsledcích vyhledávání 

a dospěl k závěru, že s ohledem na citlivost informací, zveřejněných navíc před 16 lety, a na to, 

že nepřevažuje zájem veřejnosti mít k těmto informací přístup v rámci vyhledávání, toto právo 

má. Práva pana Gonzáleze podle čl. 7 a 8 Listiny EU tedy převládají nejen nad ekonomickými 

zájmy vyhledávače, ale i nad zájmem veřejnosti dané informace vyhledat po zadání jeho jména. 

V jiných případech by však zájem veřejnosti na přístup k informacím nad základními právy 

subjektu převážit mohl.362  

Lze shrnout, že provozovatel vyhledávače je správcem osobních údajů a podpůrná činnost 

entity se sídlem v členském státě zakládá provozovnu v EU, jejímž prostřednictvím jsou 

zpracovávány osobní údaje na území členského státu (i když další infrastruktura pro 

vyhledávání je umístěna mimo EU). Zpracování tak mohou regulovat národní orgány a subjekt 

údajů může žádat provozovatele vyhledávače o odstranění výsledků vyhledávání, které zahrnují 

jeho osobní údaje, jejichž zpracování (uložení a zpřístupnění) je nepřiměřené s ohledem na 

původní účel zpracování.363 Musí však být odůvodněno, že právo na odstranění převažuje nad 

právem veřejnosti na svobodný přístup k informacím a nad ekonomickými zájmy 

provozovatele.  

S právem být zapomenut počítá v čl. 17 i nařízení GDPR (vůči každému správci, nejen 

provozovatelům vyhledávačů364), které ve vypočtených případech přiznává subjektům údajů 

právo, aby správce vymazal osobní údaje, které se jich týkají. Jde např. o situace, kdy tyto již 

nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (zde není třeba, aby subjekt podával 

                                                 
361 Rozsudek SDEU ve věci C-131/12, Google Spain SL a Google Inc. proti Agencia Española de Protecctión de 

Datos (AEPD) a Mario Costeja González ze dne 13. 5. 2014. para. 42-88.    

362 Rozsudek SDEU ve věci C-131/12, Google Spain SL a Google Inc. proti Agencia Española de Protecctión de 

Datos (AEPD) a Mario Costeja González ze dne 13. 5. 2014. para. 62-99.    

363 JANSA, Lukáš a kol. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2014. 423 s. ISBN 978-80-251-4664-4. s. 311. 

364 Ibid, s. 311. 
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námitku, správce má takový údaj zkrátka vymazat) nebo pokud subjekt údajů vznese námitku 

proti zpracování, neboť zpracování již není nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či 

třetí strany nebo nad takovými zájmy převáží zájmy subjektu údajů. Čl. 17 tedy přiznává právo 

být zapomenut jak po podání námitky, tak i automaticky, a je otázkou, do jaké míry by se na 

vyhledávače, které zpracovávají osobní údaje specifickým způsobem, měla vztahovat 

povinnost osobní údaje mazat z důvodu jejich nepotřebnosti pro účely, pro které byly 

shromážděny, aniž by byla subjektem údajů podána žádost. Již čl. 5 nařízení přitom za účelem 

zajištění přesnosti osobních údajů stanoví, že údaje nepřesné vzhledem k účelům, pro které jsou 

zpracovávány, mají být bez odkladu správcem či zpracovatelem vymazány či opraveny.  

Z povinnosti vymazat osobní údaje jsou stanoveny i výjimky např. pro případ výkonu práva 

na svobodu projevu a informace nebo z důvodu ochrany veřejného zdraví. GDPR členským 

státům v čl. 17 odst. 1 písm. e) umožňuje stanovit i další případy, kdy správce musí osobní 

údaje vymazat a v čl. 85 jim ukládá uvést ochranu podle nařízení do souladu s právem na 

svobodu projevu a umělecké tvorby (prostor pro další licence). Odmítne-li správce údaje 

vymazat na základě jedné z výjimek, musí o tom subjekt údajů podle čl. 12 nařízení do jednoho 

měsíce informovat. 

 

6.2 Problematika vymáhání práva na zapomnění 

Co se týče možnosti domáhat se ochrany při nedodržení povinnosti správce osobních údajů 

vymazat údaje zasahující do práva na soukromí a ochranu osobnosti svou nepřiměřeností či 

zastaralostí, může být situace subjektu údajů komplikovaná. Kromě toho, že dozorový úřad 

(v ČR půjde o ÚOOÚ) obecně bdí nad dodržováním nařízení a může ve správním řízení ukládat 

správní pokuty za jeho porušování, subjekty údajů se na něj mohou podle čl. 77 obrátit se 

stížností proti zpracovávání osobních údajů v rozporu s nařízením. Obrátit se mají na úřad 

zejména v členském státě svého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo 

k porušení jejich práv. S ohledem na dosavadní vývoj judikatury však nelze dovodit, že by úřad 

měl rozhodovat spor mezi správcem a subjektem údajů a poskytovat tak osobám ochranu při 

porušení jejich práv (to může učinit pouze soud365). Již zákon o OOÚ v § 21 umožňoval 

subjektům, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého 

a osobního života nebo se zákonem, zejména pokud jsou nepřesné s ohledem na účel 
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https://journals.muni.cz/revue/article/view/4353


86 

 

zpracování (tedy i není-li správce ochoten naplnit jejich právo na zapomnění v rozsahu 

vymezeném rozhodnutím SDEU), žádat o odstranění závadného stavu, a to zejména blokací, 

doplněním nebo likvidací osobních údajů. Podle § 29 bylo možné se na ÚOOÚ obrátit se 

stížností na porušení povinností stanovených zákonem. Zvláštní senát zřízený podle zákona 

č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů se výkladem kompetencí 

ÚOOÚ v této oblasti několikrát zabýval a došel k závěru, že správní úřad nemůže řešit spory 

správce a subjektu údajů o odstranění následků neoprávněných zásahů do soukromí a případné 

náhradě majetkové či nemajetkové újmy, neboť taková kompetence náleží soudům v civilním 

řízení. Úřad tak pouze provádí veřejnoprávní kontrolu a dozor a projednává přestupky (pro tuto 

činnost přijímá podněty a stížnosti), nemůže ale přikázat správci určité jednání ani vydávat 

předběžná opatření.366 Právo na účinnou soudní ochranu proti závaznému rozhodnutí 

dozorovému úřadu podle čl. 78 GDPR by tak mělo být chápáno především jako právo správců 

bránit se ve správním soudnictví uložení pokut (informace o způsobu vyřízení podnětu 

k uplatnění dozoru není rozhodnutím podle § 65 SŘS367 a soudní ochrany proti ní se tak nelze 

domoci368). Čl. 78 odst. 2 nicméně přiznává právo na soudní ochranu i subjektu údajů, jehož 

stížností se dozorový úřad nezabývá nebo jej neinformuje o výsledku řešení stížnosti. Jak 

konkrétně se subjekty v tomto případě budou moci v ČR domáhat soudní ochrany, ukáže až 

čas. (Žaloba proti nečinnosti dle § 79 SŘS slouží k ochraně subjektivních práv a je vázána 

pouze na nečinnost správního orgánu v případě vydávání meritorních správních rozhodnutí 

a osvědčení ve správním řízení ve věci jeho účastníka. Jak bylo naznačeno výše, při podání 

podnětu k uplatnění dozoru ex offo subjektem údajů není zahajováno správní řízení. Jeho 

podáním se subjekt nestává účastníkem žádného správního řízení a nemá nárok na vydání 

rozhodnutí, tudíž ani na ochranu před nečinností.)  

Subjekty poškozené činností provozovatelů vyhledávačů či jiných správců osobních údajů 

budou tedy své právo na soukromí a ochranu osobnosti uplatňovat v konečném stadiu u soudů 

v občanském soudním řízení. Toto právo jim garantuje i čl. 79 GDPR (čl. 82 pak tomu, kdo 

v důsledku porušení nařízení utrpí hmotnou či nehmotnou újmu, přiznává právo na její 

náhradu). Předmětem sporů tedy bude soukromoprávní poměr vyplývající ze zpracování 

osobních údajů. Je proto patrné, že ochrana osobnosti je s právem na ochranu osobních údajů 

a jeho veřejnoprávní úpravou značně propojena. V některých případech bude hranice mezi 

                                                 
366 Usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních 

sporů 2012 ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Konf 53/; ze dne 24. 2. 2010, sp. zn. Konf 56/2009; ze dne 17. 10. 2011, sp. 

zn. Konf. 11/2011, ze dne 8. 3. 2012, sp. zn. Konf 94/2011. 

367 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „SŘS“).  

368 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 9. 2012, sp. zn. 1 As 93/2009. 
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sporem o neoprávněné zpracování osobních údajů a sporem o náhradu za nemajetkovou újmu 

vzniklou v důsledku zásahu do práva na soukromí a ochranu osobnosti jako takových nejasná 

a pravděpodobně i irelevantní. Na případu Mosley ale lze demonstrovat, že soudy za podobných 

okolností nemusí být schopné poškozeným pomoci. Anglický soud sice Mosleymu přiznal 

zadostiučinění, povinnost ponižující video odstranit z internetu ale neuložil přesto, že bylo 

protiprávní, neboť pro jeho rozšířenost by to již nevedlo k nápravě. V takových případech právo 

na zapomnění může ztížit přístup k obsahu zasahujícímu do osobnostních práv, 

v medializovaných kauzách však může být původní obsah snadno dohledatelný na konkrétních 

webech nebo po zadání jiných kritérií vyhledávání do vyhledávače. Nelze nezmínit ani riziko 

„Streissand efektu“, v jehož důsledku je, zvláště u známých osobností, narušení soukromí 

po využití soudní ochrany a související medializaci ještě umocněno.369 Na zmíněných slabinách 

je pak postaven obchodní model společností nově vznikajícího odvětví managementu osobní 

identity. Mezi jejich zástupce patří společnost Reputation.com, která za své klienty nejen jedná 

o odstranění negativních informací z internetu, ale i aktivně přidává obsah pozitivní, který se 

snaží protlačit na přední příčky výsledků vyhledávání.370 Zatímco v případě pomoci se stažením 

protiprávního obsahu se služba může jevit jako užitečný prostředník při řešením zásahů do 

osobnosti, v případě uveřejňování pozitivních informací a skrývání nelichotivých zpráv, které 

by měly být veřejnosti dostupné v rámci práva na svobodný přístup k informacím, se již toto 

podnikání jeví být nebezpečnou manipulativní cenzurou, která by výsledkem prosazování 

svobody na internetu být neměla.  

Problematické může být i uplatnění správního dozoru a soudní ochrany v případě, že 

správce je usazen mimo EU nebo v jiném členském státě. Nařízení se totiž podle čl. 3 vztahuje 

na zpracování osobních údajů v souvislosti s činností provozovny správce či zpracovatele v EU 

i na zpracování osobních údajů subjektů, které se nacházejí v EU správcem nebo zpracovatelem 

v EU neusazeným. Možnost úřadu zasáhnout na základě stížnosti proti správci usazenému 

mimo EU nebo v jiném členském státě je i přes ust. čl. 60 a násl. GDPR, které stanoví, že 

dozorové úřady členských států spolu spolupracují, vyměňují si informace, vedou společné 

postupy, přijímají na žádost jiných úřadů vhodná opatření a o posouzení záležitostí mohou žádat 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, značně ztížená. Vhodné je tak zaměřit se na rozvoj 

spolupráce dozorových úřadů, protože jedině tak může GDPR chránit subjekty údajů v době, 

                                                 
369 ŠOŠOLÍKOVÁ, Hana, 2013. „The Right to Be Forgotten“ jako řešení problému permanence informací. Revue 

pro právo a technologie [online]. 7, s. 3-12 [cit. 5. 6. 2018]. Dostupné 
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kdy je přeshraniční prvek v procesu zpracovávání dat přítomen tak často. Potřeba zaměřit se na 

zefektivnění ochrany při předávání osobních údajů subjektům usazeným mimo EU je pak ještě 

palčivější. I na předávání osobních údajů do třetích zemí GDPR v čl. 44 a násl. pamatuje, když 

stanoví pravidla, která mají zajistit ochranu osobních údajů občanů EU i ve třetích zemích 

(Evropská komise vydává rozhodnutí o tom, které země poskytují osobním údajům dostatečnou 

ochranu, v jiných případech jde osobní údaje předávat pouze při poskytnutí vhodných záruk). 

V případě soudní ochrany, kterou podle čl. 79. poskytují soudy státu, ve kterém má správce 

provozovnu či subjekt bydliště, může být také komplikací nutnost výkonu rozhodnutí soudu 

v cizině.  

 

6.3 Pozitivní a negativní aspekty práva na zapomnění 

Přínos práva na zapomnění můžeme vidět v umožnění lepší ochrany soukromí v prostředí 

internetu, kde informace zůstávají permanentně a jejich zapomínání již není vázané na 

omezenost lidské paměti a fyzické zachycení. Možnost obsah kopírovat a znovu sdílet totiž činí 

informační stopu, kterou po sobě člověk zanechává, téměř nesmazatelnou. Ztíženo je tak nejen 

zapomínání, ale i odpouštění a schopnost posunout se v životě dál.371 Důležitost práva na 

informace nelze přehlížet, ale panuje-li shoda na tom, že po nějaké době dochází k zahlazení 

odsouzení a výmazu záznamu z rejstříku trestů, pak by na právo být zapomenut mělo být 

pohlíženo obdobným způsobem. Na významu nabývá právo na zapomnění také s ohledem na 

skutečnost, že mnoho informací o sobě na internetu zveřejňují děti, které si neuvědomují možné 

negativní důsledky takového chování pro svůj budoucí život. Jednoznačně pozitivně je ovšem 

třeba vnímat důraz, který je při uplatňování práva na zapomnění kladen na to, aby každá žádost 

byla posouzena individuálně a nebyl tak automaticky upřednostněn zájem jednotlivce na 

soukromí nad zájmy společnosti na svobodě projevu a právu na informace, neboť plošné mazání 

výsledků vyhledávání by již představovalo cenzuru a favorizaci neoprávněných zájmů lidí se 

škraloupem na pověsti. Důraz kladený na právo požadovat smazání údajů z výsledků 

vyhledávání, a nikoliv z cílových webových stránek, je sám o sobě projevem zásady 

proporcionality, jejíž uplatnění je vždy pro spravedlivé vyvážení společenských zájmů zásadní. 

Zatímco možnost publikovat informace v mezích svobody projevu na webu by měla být ve 

jménu demokratických principů chráněna, možnost na jedno kliknutí prolustrovat něčí život 
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a zjistit tak dnes již irelevantní informace, které mohou stále mít na společenské uplatnění 

negativní vliv, je nutné s ohledem na právo na soukromí omezit. Samotná přítomnost informací 

na internetu nikoho není schopna poškodit tolik, jako jejich komplexní zobrazení po vyhledání 

jména dotyčného, při kterém je škodlivost násobena tím, že se informace dostanou 

k obrovskému množství lidí. Zavedení tohoto práva je tak trochu snahou přiblížit se stavu, který 

panoval, než začal být internet masivně využíván – tenkrát bylo možné zveřejnit informaci 

v médiích, ale po určitém čase se k ní nikdo nemohl efektivně dostat. Je dobré si však také 

uvědomit, že byť ztrátu soukromí sami neseme nelibě, zároveň profitujeme ze ztráty soukromí 

jiných, když si je skrze Google prověřujeme, než je zaměstnáme nebo jim svěříme své děti. Tak 

jako média jsou hlídacím psem demokracie, tak ve vyhledávačích lze za určitých okolností 

spatřovat hlídacího psa morálky.  

Google v návaznosti na rozhodnutí SDEU pro účely podání žádosti o výmaz zveřejnil 

formulář a v souvisejících podmínkách realizace práva na zapomnění372 přiblížil principy, 

kterými se hodlá řídit při rozhodování o jednotlivých žádostech. Zde se uvádí, že Google 

umožňuje odstranit konkrétní výsledky vyhledávání pro dotazy, které zahrnují něčí jméno za 

podmínky, že převažuje právo na soukromí jednotlivce nad zájmem veřejnosti na přístupu 

k informacím. V souladu s požadavky SDEU odstraňuje pouze odkazy nepřiměřené, již 

nerelevantní nebo přesahující míru s ohledem na původní účely zpracování. Odmítá 

odstraňovat např. informace o finančních podvodech, profesním pochybení nebo o veřejném 

působení úředních osob. Při podání žádosti je nutné zaslat digitální kopii dokladu totožnosti 

(možné je zakrýt číslo dokladu i fotografii), což má pomoci předejít předstírání identity a snaze 

poškozovat konkurenci. Dále je třeba uvést URL adresu, kterou chce žadatel z výsledků 

vyhledávání odstranit a odůvodnit, proč by měl být výmaz proveden. Formulář zveřejnil např. 

i vyhledávač Bing,373 český Seznam neposkytuje formulář ani návod, jak při realizaci práva na 

zapomnění postupovat. Na uživatelské podpoře k dotazům uvádí, že je nutné žádost zaslat 

písemně na adresu společnosti.374 Tento přístup se zdá být v rozporu se zásadami, na kterých 
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stojí nařízení GDPR, totiž s právem subjektů na to, aby správce usnadňoval výkon jejich práv 

(včetně práva na výmaz) a poskytoval jim transparentní a srozumitelné informace.375  

Jeden ze zásadních nedostatků, totiž že původně Google mazal odkazy jen z konkrétních 

jazykových mutací vyhledávače, přičemž při použití domény Google.com se výsledky ve 

vyhledávání Googlu stále zobrazovaly, byl již napraven. Google dnes každému ukazuje lokální 

výsledky vyhledávání bez ohledu na přepis domény (již nestačí zadat doménu země pro 

vyhledávání výsledků relevantních pro její území)376 a blokuje tyto výsledky při vyhledávání 

z EU obecně na základě geolokačních indicií. To nemůže skutečně zdatným uživatelům 

zabránit dostat se k obsahu zobrazovanému v jiné zemi za pomoci VPN a proxy serverů, na 

druhou stranu tyto metody běžný uživatel sítě používat nebude a v právu na zapomnění jde 

především o obraz člověka v očích jeho běžných spoluobčanů. Právo EU má zkrátka 

geografické hranice, které nemohou být překračovány ani na globálním internetu. Zapomenutí 

nemůže fungovat dokonale i z důvodu, že chce-li někdo konkrétní informaci skutečně najít, 

zadáváním různých kombinací slov se k ní nakonec pravděpodobně stejně dostane. Stejně tak 

chce-li někdo zajistit permanenci informace, může obsah stále přidávat na web pod jinými URL 

adresami. Jediný způsob, jak skutečně účinně kontrolovat svou pověst a soukromí spočívá 

v přizpůsobení chování tomu, jak chceme být společností vnímání a v minimalizaci sdílení 

detailů z osobního života. 

Přetrvávajícím nedostatkem je fakt, že SDEU smazání odkazu z vyhledávání nesvázal 

s povinností upozornit provozovatele webu, na kterém se informace nachází, že odkaz byl 

z vyhledávání smazán. Google tak ale činí, aniž by musel. V návaznosti na to např. BBC 

zveřejnila seznam „zapomenutých“ odkazů na články377, podobně postupovala Wikipedia.  

K transparentnosti rozhodování o právu na zapomnění by jistě zavedení takové povinnosti 

přispělo, přičemž právě transparentnost by měla být, s ohledem na důležitost svobody projevu 

a práva na informace a jejich roli ve veřejném prostoru, prioritou. Praxe zveřejňování 

smazaných odkazů (nijak rozšířená) nemůže zhatit zamýšlené účinky práva na zapomnění, totiž 

to, aby nebylo možné na jedno kliknutí sestavit profil člověka z již nerelevantních a do 

soukromí zasahujících informací. Vzhledem k počtu smazaných odkazů (Google uvádí, že od 

                                                 
375 Čl. 12 nařízení GDPR. 

376 MIKEŠOVÁ, Markéta, Google ukáže pouze lokální výsledky vyhledávání. Přepis domény nepomůže [online]. 

zive.cz, 31. 10. 2017 [cit. 28. 6. 2018]. Dostupné z: https://www.zive.cz/bleskovky/google-ukaze-pouze-lokalni-

vysledky-vyhledavani-prepis-domeny-nepomuze/sc-4-a-190222/default.aspx.  

377 BBC News, Google removes 12 BBC News links in 'right to be forgotten' [online]. BBC.com, 19. 8. 2014 [cit. 

15. 7. 2018]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-28851366.  

https://www.zive.cz/bleskovky/google-ukaze-pouze-lokalni-vysledky-vyhledavani-prepis-domeny-nepomuze/sc-4-a-190222/default.aspx
https://www.zive.cz/bleskovky/google-ukaze-pouze-lokalni-vysledky-vyhledavani-prepis-domeny-nepomuze/sc-4-a-190222/default.aspx
https://www.bbc.com/news/technology-28851366
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května 2014 obdržel 697 356 žádostí o odstranění 2 611 168 URL adres z výsledků 

vyhledávání, vyhověl v 56 % případů378) žádný seznam nemůže suplovat funkce vyhledávače. 

V případě projevů porušujících osobnostní práva by zároveň nemělo být rezignováno na 

snahu potírat tyto u zdroje, tedy bojovat např. přímo s difamací uveřejněnou na webových 

stránkách. Požadovat vymazání odkazu na ni z výsledků vyhledávání je totiž pouze snahou 

vyrovnat se s důsledkem, nikoliv s příčinnou podobných negativních jevů. Právo na zapomnění 

by tak mělo být doplňujícím prostředkem chránícím soukromí a pověst v souvislosti 

s informacemi, které do něj zasahují spíše v důsledku své zastaralosti a možnosti dát je do 

kontextu s dalšími údaji, které o nás vyhledávače zobrazují. Linie ochrany osobnosti podle OZ 

a ZSIF se zakotvením práva na zapomnění neztratila na důležitosti.  

 

6.4 Další specifické prostředky ochrany osobnosti v oblasti nových médií 

Kromě práva na zapomnění lze v prostředí nových médií využít dalších specifických 

možností ochrany pověsti, soukromí a osobnosti obecně. Jde o prostředky poskytované 

provozovateli jednotlivých platforem (často v souvislosti s jejich možnou odpovědností dle 

ZSIF). V prostředí sociálních sítí, které jsou hlavním zástupcem nových médií, jsou tyto 

prostředky uplatňovány v souladu se smluvními podmínkami, kterými se řídí poměry uživatele 

a provozovatele sociální sítě (ty jsou součástí adhezních smluv, o jejichž obsahu uživatelé 

nemohou vyjednávat,379 co víc, často nezbývá, než je akceptovat, neboť být součástí 

společenského dění je bez účtu na sociální síti stále složitější). V případě nahlášeného 

protiprávního obsahu mohou sociální sítě uživateli zablokovat možnost vytvářet příspěvky 

a komunikovat, dokud závadný obsah nesmaže, případně i odstranit jeho účet.380 Jako slabinu 

tohoto systému lze vnímat to, že soukromé společnosti, posuzující protiprávnost zásahu, mohou 

nedůvodně dát přednost svobodě projevu nebo naopak cenzuře. Hrozí navíc, že jednostrannou 

změnou zásad komunity nastaví pravidla v rozporu s hodnotami prosazovanými v offline světě, 

čemuž vzhledem k soukromému charakteru jejich služby, kterou nikdo není nucen využívat, 

                                                 
378 Google.com, Transparency Report [online]. [cit. 4. 7. 2018]. Dostupné z: 

https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview.  

379 HANYCH, Monika; PIVODA, Marek, 2017. Facebook, Twitter a YouTube jako garanti svobodného projevu? 

Kritika současného systému notice-and-takedown. Revue pro právo a technologie [online]. 16, s. 177-220 [cit. 5. 

6. 2018]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8170. s. 194. 

380 Viz. Twitter, Pravidla Twitteru [online]. [cit. 14. 6. 2018].  Dostupné z: https://help.twitter.com/cs/rules-and-

policies/twitter-rules; Facebook, Podmínky používání služby [online]. [cit. 20. 6. 2018].  Dostupné z: 

https://www.facebook.com/legal/terms. 

 

https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview
https://journals.muni.cz/revue/article/view/8170
https://help.twitter.com/cs/rules-and-policies/twitter-rules
https://help.twitter.com/cs/rules-and-policies/twitter-rules
https://www.facebook.com/legal/terms
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půjde těžko bránit. Uživatelé mající pocit, že přítomnost na sociální síti má nechtěné následky 

pro jejich soukromí, mohou svůj účet nechat odstranit také na vlastní žádost. Ani to jim však 

nezajistí internetovou anonymitu. I přes smazání profilu příjemcům zpráv posílaných skrze 

přidružené služby sociálních sítí mohou zůstat uloženy zprávy poslané majitelem smazaného 

profilu. Jeho veřejné příspěvky mohou navíc zůstat v archivech úspěšných příspěvků (např. 

služba Favstar.fm, nedávno zastavená, spočívala v zobrazování nejpopulárnějších příspěvků na 

Twitteru). Povinnost mazat profily vytvořené v rámci nových médií není jasně legislativně 

zakotvena a někteří provozovatelé zkrátka na žádost majitele o smazání účtu nereagují (třeba 

v případě diskusních fór). Není totiž zcela jasné, zda žádost o smazání profilu je odvoláním 

souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 17 GDPR, po kterém správce musí vymazat 

všechny osobní údaje, které se subjektu týkají. V této oblasti by tak mělo dojít ke zpřesnění 

obsahu práva na zapomnění. Zasahují-li navíc informace sdílené na profilu nebo jeho 

prostřednictvím do cizích osobnostních práv, nesmazání profilu nebo sdíleného obsahu 

provozovatelem platformy na žádost majitele, který by se takovou žádostí snažil zamezit 

prohlubování zásahu, by mohlo vést k benevolentnějšímu posuzování jeho odpovědnosti, 

a naopak k dovození přísnějších odpovědnostních následků pro provozovatele platformy.  

 Další prostředky ochrany představuje využití možnosti nastavit si, aby se profil na 

sociální síti nezobrazoval ve výsledcích vyhledávání, možnosti sdílet příspěvky pouze 

s vybranými uživateli a možnosti zakázat označování své osoby na fotkách jiných, jak již bylo 

zmíněno výše. Co se týče profilů falešných, sociální sítě zavedly tzv. ověřené účty, kterým je 

na základě žádosti a doložení identifikačního dokladu přidělen štítek zaručující, že identita dané 

veřejně známé osoby či společnosti, která se profilem prezentuje, je autentická. Co se týče fake 

news, Facebook, na kterém jsou falešné zprávy často šířeny, se tyto rozhodl monitorovat 

a bránit jejich virálnímu šíření. Jeho strategie (podobně jako u Googlu) je zaměřena na redukci 

zobrazování obsahu vyhodnoceného jako fake news externími subjekty, se kterými Facebook 

spolupracuje, popř. nahlášeného samotnými uživateli.381 Byť tak hrozí naopak manipulace 

s informacemi ze strany provozovatelů sociálních sítí a vyhledávačů, vzhledem k tomu, že 

právě oni dávají fake news relevanci jejich zařazením na přední příčky vyhledávání, lze tento 

postup vnímat spíše pozitivně. Nakonec i tradiční média mohou informace značně filtrovat 

a jejich hodnocením manipulovat s veřejným míněním. Vzhledem k tomu, že dnes často 

                                                 
381 Facebook, Hard Questions: What's Facebook's Strategy for Stopping False News? [online]. 23. 5. 2018 [cit. 

15. 7. 2018]. Dostupné z: https://newsroom.fb.com/news/2018/05/hard-questions-false-news/.  

https://newsroom.fb.com/news/2018/05/hard-questions-false-news/
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sociální sítě a vyhledávače zprostředkují přístup lidí k informacím, měly by i na ně být kladeny 

určité nároky z hlediska vyváženosti a pravdivosti informací.  

Všechny již zmiňované prostředky často představují jediný skutečně efektivní způsob, 

jak zásahy do osobnosti a soukromí minimalizovat, jejich uplatňování je přitom plně v rukou 

provozovatelů jednotlivých platforem, jejichž postoj k ochraně před různými zásahy má na 

vnímání hodnot osobnosti a soukromí stále větší vliv. Hrozbu, kterou oni sami v důsledku 

shromažďování údajů představují pro naše soukromí, si pomáhá uvědomit možnost požádat je 

o zaslání veškerých údajů, které o nás byly shromážděny.  
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Závěr    

Tato práce představila institut ochrany osobnosti zejména z pohledu jeho úpravy 

v Listině a OZ, s přesahy do úpravy v předpisech veřejného i mezinárodního práva 

a normotvorbě EU. Zaměřila se na vybrané aspekty, jež představila ve světle hrozeb, které pro 

jednotlivé hodnoty osobnosti představují nová média. Pozornost byla věnována zejména 

ochraně jména ve spojitosti s falešnými profily na sociálních sítích, ochraně podoby, právu na 

důstojnost, čest a vážnost v souvislosti s difamací, hate speechem a parodickými profily na 

sociálních sítích a právu na soukromí, spolu s nímž byla nastíněna i problematika ochrany 

osobních údajů na internetu. Prací se prolínaly pasáže týkající se nutnosti řešení kolize práv 

chránících osobnost na straně jedné a svobodu projevu na straně druhé, odpovědnosti 

poskytovatelů služeb informační společnosti za protiprávní obsah a problematiky souhlasů se 

zásahy do osobnosti, se kterými se v nových médiích běžně setkáváme.  

V souvislosti s internetem bylo poukázáno nejen na potřebnost jeho regulace právem 

fungujícím v offline světe, ale i na specifické prostředky ochrany osobnosti fungující pouze 

online, zejména na právo na zapomnění. Tradiční prostředky ochrany osobnosti poskytované 

soukromým a veřejným právem totiž nemusí v nových médiích vždy fungovat, což je do značné 

míry způsobeno technologickou specifičností internetových platforem a přeshraniční povahou 

škodlivých zásahů, se kterými se územně omezená suverenita států a národní právo 

nevyrovnávají snadno. I z toho důvodu byl věnován značný prostor judikatuře nejen českých 

soudů, ale i ESLP a SDEU, jejichž rozhodnutí mají celoevropský význam a pomáhají 

sjednocovat ochranu osob napříč Evropou.  

Upozorněno bylo také na nedostatky právní úpravy i faktických postupů, užívaných při 

ochraně osobnostních práv. Řadu otázek v této souvislosti vyvolává moc velkých korporací 

určovat, kdo bude mít přístup ke svobodě projevu a jak bude zabezpečena ochrana některých 

hodnot lidské osobnosti. Jako pozitivní je jednoznačně třeba vnímat to, že vzhledem 

k problematičnosti efektivního vymáhání práva na internetu jsou k odpovědnosti za škodlivý 

obsah voláni i provozovatelé jednotlivých platforem, což je, vzhledem k jejich ekonomické síle 

a možnostem nelegální obsah potírat, legitimní. Negativem tohoto přístupu je však to, že se ISP 

z obavy před odpovědností mohou raději uchylovat k cenzuře. Tomu je třeba předcházet 

autoritativním nastavením jasných pravidel, podle kterých by měli při ochraně společenských 

hodnot postupovat. Nelze přitom rezignovat ani na postih individuálních škůdců a proto je 

vhodné odpovědnost za nezákonný obsah spravedlivě rozložit mezi jeho původce a ISP. V 

mnoha případech bude přiznání ochrany osobám, poškozeným na osobnostních právech, 
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záležet na výsledku poměřování práv aktérů, pohybujících se v nových médiích. Fungování 

testu proporcionality by však neměli nastavovat sami provozovatelé mediálních platforem, 

nýbrž soudci a zákonodárci, kteří musí poskytnout přesný návod, jak nakládat s konkrétními 

druhy protiprávního obsahu, aby byla zachována právní jistota a nedocházelo k nadměrné 

cenzuře.  

O tom, co je v nových mediích přípustné a co už ne, by neměly rozhodovat především 

nikým nezvolené autority, které nejsou odpovědné veřejnosti, ale svým akcionářům, a které 

transparentnost a ochranu osob nebudou nikdy považovat za svůj hlavní zájmem. Tím je zisk, 

generovaný běžnými uživateli internetu, kteří za bezplatné online služby ve skutečnosti platí 

daty a informacemi o své osobě. Často ani nemají na výběr, neboť se bez služeb informační 

společnosti neobejdou. Přestože internetovou infrastrukturu vlastní soukromé společnosti, což 

může státu stěžovat možnost zasahovat do jejich postupů, měla by se na ochranu osobnosti 

a osobních údajů státní regulace zaměřit více. Pouze vůči státům mají lidé legitimní 

očekávání,382  že prostředí nových médií bude vhodným způsobem regulovat a dohlížet na 

uplatňování lidských práv.  

Skrze právo společnost vyjadřuje, v jakém uspořádání do budoucna chce žít a jak vnímá 

důležitost svobody, soukromí a dalších hodnot. Potřebnost právní úpravy jejich ochrany proto 

není radno podceňovat zvlášť s ohledem na fakt, že člověk, udávající směr vývoje informační 

společnosti – Mark Zuckerberg – prohlásil, že „soukromí je přežitek dvacátého století“383. 

Nechceme-li tedy, aby se jím stalo, ale aby osobnost člověka byla nadále vnímána jako jedna 

z nejdůležitějších společenských a právních hodnot, měly by se stát a EU začít aktivněji stavět 

výzvám, které pro její ochranu představují nová média a při regulaci této problematiky začít 

hrát silnější roli.  Ochrana lidské důstojnosti a svobody je ostatně nejvyšším 

a nejobecnějším účelem práva.384 

Faktem na druhou stranu je, že pouze tradiční právní předpisy a procedury si 

s některými novými výzvami neumí poradit a není divu, že technologická specifika nových 

médií narušila fungování tradičních prostředků ochrany osobnosti. Neznalost fungování 

prostředí internetu, patrná u mnoha představitelů státní moci, tento trend ještě prohlubuje 

                                                 
382 HANYCH, Monika; PIVODA, Marek, 2017. Facebook, Twitter a YouTube jako garanti svobodného 

projevu? Kritika současného systému notice-and-takedown. Revue pro právo a technologie [online]. 16, s. 177-

220 [cit. 5. 6. 2018]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8170. s. 193. 

383 BERÁNEK, Jan, Pan Facebook: Soukromí je přežitek 20. století [online]. Hospodářské noviny, 12. 5. 2010 

[cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-43424300-pan-facebook-soukromi-je-prezitek-20-stoleti.  

384 Nález ÚS ČR ze dne 10. 3. 2008, sp. zn. II. ÚS 2268/07. 

https://journals.muni.cz/revue/article/view/8170
https://archiv.ihned.cz/c1-43424300-pan-facebook-soukromi-je-prezitek-20-stoleti
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a obrátit se při zásahu do osobnosti pouze na správce internetové platformy je tak někdy 

účinnější než vymáhat svá osobnostní práva soudně. Proto by se měly autority také snažit 

vyjednávat s globálními hráči na poli nových médií o implementaci kodexů chování, v souladu 

s nimiž by tito postupovali při zajišťování soukromí a ostatních práv svých uživatelů. Byť 

platformy částečně zajišťují ochranu uživatelů samy ve svém zájmu (přátelské prostředí 

zajišťuje větší přízeň uživatelů, která se pak promění v ekonomické zisky), nejedná se 

o komplexní řešení. Na jednu stranu se sice podaří zablokovat falešný účet, odejmout označení 

z nevhodné fotografie a odstranit difamační komentář, na stranu druhou jsou za nečinného 

přihlížení jejich provozovatelů (případně za jejich přispění) zneužity osobní údaje milionů lidí 

jako v případě skandálu okolo společnosti Cambridge Analytica385. Skutečně něco změnit tak 

může pouze stát či nadnárodní uskupení svými závaznými normami a zavedením postupů, 

jejichž realizaci bude zaštiťovat. Důraz musí být kladen i na vzdělávání celé společnosti, 

především však normotvůrců a představitelů soudní moci, v oblasti technologií a nových médií. 

Jinak se fungující systém, včleňující hodnoty reálného světa do prostředí internetu, nastavit 

nepodaří.  

Právní předpisy je obecně do budoucna vhodné formulovat tak, aby dopadaly i na situace 

typické pro prostředí internetu a teprve kde to není možné, vytvářet předpisy zvláštní, které 

budou pamatovat na řešení všech možných problematických situací. Deliktů páchaných na 

internetu z důvodu pocitu neodpovědnosti a právní nejistoty by tak mohlo ubýt. Globální 

povaha internetu však vyžaduje pro některé zásadní otázky ze své povahy regulaci nejlépe 

mezinárodní. Už jen rozdílnost vnímání svobody slova a soukromí v Americe a v EU však 

ukazuje, že hledat mezinárodní řešení nebude snadné. Pozornost je tak třeba soustředit hlavně 

na normotvorbu evropskou. I pro společnosti provozující mediální platformy bude jednodušší 

dostát požadavkům právních předpisů, budou-li tyto nikoliv roztříštěné, ale unifikované v rámci 

Evropské unie. Nutné je také snažit se o maximální transparentnost postupů souvisejících 

s ochranou práv na internetu a o budování právní jistoty ohledně výkladu norem, aby osoby, 

poškozené na osobnosti v souvislosti s novými médii, nebyly odrazovány od využití efektivní 

soudní ochrany, kterou jim je stát povinen zajistit. Na místě by bylo uvažovat i o zřízení institucí 

na danou problematiku se zaměřujících, včetně např. zavedení možnosti řešení některých sporů 

                                                 
385 Poradenská společnost Cambridge Analytica získala přístup k více než 50 milionům profilů na sociální síti 

Facebook a informace z nich využila k ovlivňování výsledků voleb a veřejného mínění. Blíže viz.: The Guardian, 

Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach [online]. 

Theguardian.com, 17. 3. 2017 [cit. 29. 7. 2018]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election.  

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election
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vznikajících z právních poměrů v nových médiích online nebo alespoň osobami na 

problematiku se specializujícími. 

I přes výše zmíněné je ale nutné uzavřít, že právo je nejen uměním dobrého 

a spravedlivého, ale často pouze uměním možného.386  

  

                                                 
386 POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 

978-80-251-1777-4. s. 4. 
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Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o vybraných aspektech ochrany osobnosti se zaměřením 

na nová média. Věnuje se nejen rozboru vnitrostátní a unijní právní úpravy, ale i konkrétním 

případům řešeným v judikatuře českých a evropských soudů. Upozorňuje také na nedostatky 

úpravy ochrany osobnosti i faktických postupů, užívaných při ochraně osobnostních práv. 

První kapitola práce se věnuje internetovému právu, souvisejícím fenoménům a vymezení 

pojmu nových médií. Navazující kapitola představuje pojem ochrany osobnosti tak, jak se s ním 

setkáváme v předpisech ústavního a občanského práva. Pozornost je zde zaměřena na 

lidskoprávní rozměr aspektů lidské osobnosti a na jednotlivá osobnostní práva. Rozebráno je 

právo na ochranu jména a podoby, právo na důstojnost, čest a vážnost a právo na soukromí, 

přičemž jsou zmíněny fenomény falešných profilů na sociálních sítích a automatického 

rozpoznávání obličejů. Kapitola třetí je stručným úvodem do ochrany osobních údajů 

a problematiky cílené reklamy.  

Další část práce se věnuje případům omezení osobnostních práv se zaměřením na nová 

média, konkrétně kolizím základních lidských práv, zákonným licencím, svolením a některým 

typickým neoprávněným zásahům do osobnostních práv, se kterými se v prostředí internetu 

setkáváme. Podrobněji je rozvedena problematika difamace, hate speeche, služeb street view 

a odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti. 

Následně jsou představeny prostředky ochrany osobnosti poskytované soukromým 

a veřejným právem. Na úvahy o jejich použitelnosti v nových médiích navazuje rozbor práva 

na zapomnění a jeho pozitivních i negativních aspektů. Poté jsou zmíněny další specifické 

prostředky ochrany osobnosti v prostředí internetu. Závěrem je v návaznosti na úvahy o rizicích 

spojených s faktickou mocí provozovatelů mediálních platforem zdůrazněna potřebnost větší 

angažovanosti státu a nadnárodních uskupení při ochraně soukromí.  
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Abstract 

This diploma thesis deals with selected aspects of personality rights protection with 

focus on new media. It provides analysis of national and EU regulation and presents Czech and 

European case law on the topic.  Deficiencies in laws governing this area and in practices used 

for protection of personality rights are highlighted as well. 

The first chapter focuses on the internet law, related phenomena and on the definition 

of the concept of new media. The following chapter introduces the notion of personality 

protection as embodied in the constitutional and civil law. Attention is focused on the human 

rights and on the different personality rights, such as right to protection of the name and 

appearance, right to dignity, honour and respect and right to privacy. Fake profiles on social 

media and automatic face recognition techniques are mentioned in this context. Chapter three 

provides a brief introduction to the data protection and targeted advertising. 

The following section deals with limitations of personality rights, particularly with 

conflicts between human rights, with legal licenses, permissions and with typical unlawful 

interference with personality rights, which can be encountered on the internet. The issue of 

defamation, hate speech and street view services is discussed in detail.  

Subsequently, the means of protection of personality provided by private and public law 

are presented. Concerns are given to the question whether they are applicable in the new media. 

Following part provides an analysis of the right to be forgotten and its positives and negatives. 

Furthermore, specific means of protection of the personality which can be used on the internet 

are mentioned. In conclusion, the need for a bigger role of the state and trans-national 

cooperation in protection of personality is emphasized, especially in the view of a growing 

power of international corporations operating the new media platforms. 
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