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Úvod  

Tématem této práce je ochrana osobnosti a jména člověka, jakož i ochrana dobré 

pověsti, názvu a soukromí právnické osoby v mediálním prostředí. Osobnostní práva 

člověka považuji za jedny z nejdůležitějších přirozených práv, která jsou však soudobou 

společností zásadním způsobem testována. Jejich ochrana proto představuje velmi aktuální 

právní otázku. Význam osobních práv právnických osob je naproti tomu mnohými 

opomíjen, což dokazuje i malé množství odborných publikací na toto téma zpracovaných. 

Tento rozdíl, společně se zájmem o ochranu osobnostních práv člověka, mě dovedl k výběru 

uvedeného tématu.  

Cíleně se v práci zaměřuji pouze na výklad ochrany jména, cti a soukromí, neboť 

náleží nejen člověku, ale i právnickým osobám. Toto obsahové zúžení, v zásadě vylučující 

například problematiku ochrany podoby a podobizny a jiných záznamů projevů osobní 

povahy, považuji za nezbytné s ohledem na cíl práce, kterým není podat vyčerpávající 

přehled právní úpravy ochrany osobnosti, nýbrž srovnání ochrany osobnosti člověka 

a osobních práv právnických osob v mediálním prostředí.   

Práci systematicky rozděluji do sedmi kapitol a tematicky souvisejících podkapitol. 

Prostřednictvím první až třetí kapitoly vymezuji obecné pojmy, koncepční rozdíly ochrany 

osobnosti a osobních práv právnických osob, prameny právní úpravy a jednotlivá dílčí 

práva. Čtvrtá kapitola přibližuje tzv. mediální prostředí, které je z právního hlediska, 

nehledě na jeho definičním vymezení, vždy kolizí mezi svobodou projevu a osobnostními 

právy. Představuji proto jednotlivá kolizní kritéria z rozhodovací praxe nejen českých 

soudů, ale i Evropského soudu pro lidská práva.  Obsahem páté kapitoly je pojednání o tom, 

jakým způsobem se koncepční rozdíly ochrany osobnosti člověka a osobních práv 

právnických osob promítají do jednotlivých prostředků ochrany. Zabývám se občanským, 

trestním i správním právem, přičemž se zaměřuji zejména na otázku aktivní legitimace 

pro uplatnění občanskoprávních nároků, trestný čin pomluvy a související judikaturu. Další, 

v pořadí šestá kapitola představuje specifické prostředky mediálního práva poskytující 

ochranu jména a cti člověka i právnických osob. S ohledem na skutečnost, že právo na 

odpověď, jakož i dodatečné sdělení nelze dle judikatury Nejvyššího soudu aplikovat na 

případy zásahů v prostředí zpravodajských portálů, poslední kapitolu věnuji problematice 

nových médií v prostředí internetu. Jejím prostřednictvím se pokouším nalézt odpověď na 

otázku, kdo nese odpovědnost za protiprávní obsah v nových médiích.  
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Za hlavní cíl této práce, jak již bylo ostatně výše uvedeno, považuji srovnání ochrany 

osobnosti člověka a osobních práv právnických osob. Ve vlastním textu práce hledám ale i 

odpovědi na následující dílčí otázky s očekáváním potvrzení či vyvrácení výchozí hypotézy. 

Čím se liší ochrana osobnosti člověka od ochrany osobních práv právnických osob? 

Projevují se tyto rozdíly do systému ochranných prostředků? Jak se liší specifické 

prostředky ochrany mediálního prostředí od těch obecných? Jak se liší úprava odpovědnosti 

v prostředí internetu od odpovědnosti za obsah v klasických hromadných sdělovacích 

prostředcích?  

Nedílnou součástí této práce je i rozbor aktuální judikatury, a to soudů nejen českých, 

ale i ESLP. Zaměřila jsem se především na rozbor těch rozhodnutí, která byla vydána po 1. 

1. 2014. Aktuálnost daného tématu spatřuji nejen v nové judikatuře, ale i trvajícímu dialogu 

ve věcech právní úpravy odpovědnosti v nových mediálních prostředcích.  
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 1  Základní pojmy  

 1.1  Osobnost člověka  

Osobnost člověka je neoddělitelná součást lidského bytí, která zahrnuje „vše, čím se 

člověk projevuje navenek ve vztahu ke svému okolí, a to jak po stránce fyzické, tak po stránce 

duchovní a duševní.“1 Systematicky lidskou osobnost řadíme mezi jeden z předmětů 

soukromých absolutních práv v rámci práva občanského, jakož i práv k nehmotným 

statkům. Lidská osobnost jako předmět ochrany současně představuje rozhodující kritérium, 

které rozlišuje mezi právy osobními a majetkovými. Pro osobní práva je charakteristická 

nepostupitelnost, nepromlčitelnost absolutního práva2 a to, že nepřechází na právního 

nástupce3.   

 1.2  Všeobecné osobnostní právo a jeho předmět 

Všeobecné osobnostní právo považuji za integrální pojem ochrany osobnosti 

člověka. Lze jej vymezit jako souhrn právních norem upravující jednotlivá dílčí práva, 

jejichž společným předmětem je osobnost člověka. Současná právní úprava je založena 

na koncepci všeobecného osobnostního práva jako práva jednotného, jejímž důsledkem 

je osobnost člověka chráněna jako jeden celek.  Právní nauka rozlišuje mezi všeobecným 

osobnostním právem a zvláštními osobnostními právy. Zatímco první jmenované naleží 

každé fyzické osobě, a je tvořeno neuzavřeným výčtem jednotlivých dílčích osobnostních 

práv4, zvláštní osobnostní práva spojujeme pouze s projevy tvůrčí schopnosti člověka.5 

Všeobecné osobnostní právo v objektivním smyslu je „souhrnem homogenních právních 

norem, které upravují právo, respektive jednotlivá dílčí práva, jejichž předmětem je 

osobnost fyzické osoby jako celek (…)6, zatímco ve smyslu subjektivním slouží 

k „seberealizaci a všestrannému rozvoji fyzické osoby“7. 

 1.3  Osobní práva právnické osoby a jejich ochrana 

                                                           
1LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

394 s., ISBN 978-80-7400-529-9 
2Ustanovení § 612 ObčZ zakládá odlišení absolutního osobního práva, které je nepromlčitelné od práv na 

odčinění újmy, které promlčení naopak podléhají.     
3Výjimku představuje § 1475 ObčZ 
4Generální klauzule a demonstrativní výčet jednotlivých práv jsou upraveny v § 81 ObčZ 
5Jedná se konkrétně o práva autorů, výkonných umělců či vynálezců, jejichž ochranu zajišťují předpisy práva 

duševního vlastnictví. 
6KNAP, K.; ŠVESTKA, J.; JEHLIČKA, P.; PAVLÍK, P.; PLECITÝ, V.; Ochrana osobnosti podle občanského 

práva. 4 vydání. Praha: Linde, 2004, 57 s., ISBN 80-7201-484-6 
7KNAP, K.; ŠVESTKA, J.; JEHLIČKA, P.; PAVLÍK, P.; PLECITÝ, V.; Ochrana osobnosti podle občanského 

práva. 4 vydání. Praha: Linde, 2004, 88 s., ISBN 80-7201-484-6 
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Právnická osoba je zákonem označena za „organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, 

že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná.“8 Osobnost lidí 

a „osobnost“ právnických osob se výrazně liší, neboť existence právnické osoby není 

následkem jevu biologického, nýbrž legislativně technického. Ochrana právní osobnosti 

právnické osoby současně nevytváří ucelený funkční celek.9 Pomineme-li rozdílnost 

teoretických a koncepčních východisek, dojdeme k závěru, že ochrana názvu, pověsti 

a soukromí právnické osoby na právní úpravu ochrany osobnosti člověka v některých 

aspektech navazuje.10 To ostatně koresponduje s potřebou právnickou osobu, jako subjekt 

s právní osobností, vstupující do právních vztahů, obdobným způsobem chránit. Dobré 

pověsti právnické osoby byla v soudní judikatuře11 výslovně přiznána povaha osobního práva, 

proto je shodně jako u osobnosti člověka posuzována otázka promlčení, povaha nároků 

a postupitelnost. V souvislosti s právnickými osobami nelze používat pojmů „ochrana 

osobnosti“ či „osobnost právnické osoby“. Rozdílné pojetí předmětů ochrany je promítnuto 

i do právního jazyka, kdy terminologický protiklad ochrany osobnosti člověka představuje 

„ochrana osobních práv právnické osoby“. 12  

 1.4  Média 

Pojem média lze obecně vymezit jako zprostředkovatele informací, nebo soustavu 

institucí, které přenos umožňují. V odborné literatuře je tento pojem vymezen jako „technický 

prostředek masové komunikace (noviny, kniha, televizní vysílání) a jako sociální instituce, 

které sdělení masové komunikace produkují a rozšiřují (rozhlas, televize, vydavatel).“13 Mezi 

klasická masová média, umožňující přenos informací širšímu publiku patří tisk, televizní 

a rozhlasové vysílání. Vedle nich, a v současné době neustále s větším významem, působí 

v mediálním prostředí internetu tzv. nová média. Jejich definiční vymezení je značně obtížné, 

a proto se omezím na jejich vymezení prostřednictvím charakteristických rysů: 1) kombinace 

                                                           
8§ 20 odst. 1 ObčZ 
9Václav Pilík přesto rozlišuje mezi a) zákonnou úpravou ochrany právní osobnosti právnické osoby dle § 135 

ObčZ a b) další úpravou, a sice obchodní firmy, ochrany před nekalou soutěží a obecnou úpravou náhrady újmy. 

Právní úprava vymezená pod bodem b) má obecně širší zaměření a nevztahuje se nutně pouze k právní osobnosti 

právnické osoby. (viz PILÍK, V. Pojetí a úprava ochrany právní osobnosti právnických osob v občanském právu. 

Právní rozhledy, 13-14/2016, s. 457) 
10V minulosti byly některé rozhodnutí týkající se ochrany osobnosti člověka aplikovány na ochranu názvu a 

dobré pověsti právnické osoby s odůvodněním jejich úzké návaznosti.(viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 

6. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1323/2012). 
11Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 30 Cdo 1385/2006 
12V literatuře se hovoří také o právech spojených s právní osobností právnické osoby. 
13ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 9 s. ISBN 978-80-7380-549-4 
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zvuku, textu a obrazu, 2) technologie hypertextu14, 3) prostředí anonymity, 4) s tím související 

otázka odpovědnosti. Pro představu se jedná zejména o sociální sítě (Instagram, Facebook, 

Twitter), zpravodajské portály a blogy. 

                                                           
14V podrobnostech viz MORAVEC, O.: Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013, 108 s., 

ISBN 978-80-87576-52-6 
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 2  Prameny právní úpravy 

 2.1  Veřejnoprávní prameny práva 

Základem právní úpravy všeobecného osobnostního práva je soubor nezadatelných 

lidských práv zakotvený Listinou základních práv a svobod zaručující příkladmo právo 

na život, nedotknutelnost fyzické osoby a jejího soukromí, zachování lidské důstojnosti, 

osobní cti, jakož i dobré pověsti a ochrany jména člověka.  Subsidiární roli veřejnoprávní 

úpravy plní trestní (zejména jednání naplňující skutkové podstaty15 trestného činu pomluvy, 

poškození cizích práv a křivého obvinění) a správní právo (přestupky proti občanskému 

soužití16). Specifickým doplňkem obecné právní úpravy je ochrana obsažená ve zvláštních 

zákonech, jako je například tiskový zákon, či zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. 

 2.2  Soukromoprávní prameny práva   

 Hmotněprávní podmínky ochrany všeobecného osobnostního práva stanoví 

soukromé právo. Ochrana osobnosti je občanským zákoníkem deklarována v úvodních 

ustanoveních prostřednictvím § 3 odst. 2 písm. a), které za jednu ze základních zásad 

soukromého práva označuje právo každého na „ochranu svého života a zdraví, jakož 

i svobody, cti, důstojnosti a soukromí.“  Těžištěm právní úpravy je zejména ustanovení 

§81- §117 ObčZ, tedy oddíl s názvem Osobnost člověka, dále §77- §80 ObčZ upravující 

samostatně jméno člověka a jeho ochranu. Ochrana názvu, pověsti a soukromí je právnické 

osobě zaručena prostřednictvím § 135 ObčZ. Ačkoliv se na první pohled jedná o kusou 

právní úpravu, v praxi je doplněna prostřednictvím ochrany před nekalou soutěží. 

 2.3  Základy v právu mezinárodním 

 Kromě vnitrostátní úpravy je ochrana osobnosti předmětem přímo aplikovatelných 

mezinárodních smluv, jimž je Česká republika vázána.  Mezi nejvýznamnější mezinárodní 

smlouvy náleží Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Listina základních 

práv Evropské unie a v neposlední řadě Úmluva na ochranu lidských práv a základních 

svobod. Úmluva na ochranu lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva) byla 

přijata v přímém důsledku závažných porušení lidských práv během druhé světové války 4. 

11. 1950 v Římě. Závazný charakter Úmluvy vyplývá již ze znění prvního článku Úmluvy 

a mezi ostatními mezinárodními smlouvami lidskoprávního charakteru vyniká navazujícím 

                                                           
15Na ochranu všeobecného osobnostního práva samozřejmě dopadají mnohé další skutkové podstaty, například 

celá Hlava I. Trestné činy proti životu a zdraví, které ale postrádají relevanci v mediálním prostředí. 
16Ustanovení § 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
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systémem institucionální ochrany, kdy Úmluva čl. 19 zřizuje Evropský soud pro lidská 

práva (dále jen „ESLP“). 

Speciální pozornost si zaslouží čl. 8 Úmluvy zaručující právo na respektování 

rodinného a soukromého života. Pojem soukromý život není obecně definován 

a v judikatuře ESLP je označen za „široký pojem, který není poddajný vyčerpávající 

definici“17. I přesto lze tento pojem propojit s fyzickou a psychickou integritou člověka, 

zahrnující rozdílné dílčí prvky osobnosti člověka, jako je např. jméno, čest či soukromí 

člověka.    

 2.4  Soudní judikatura 

Právo na ochranu osobnosti bývá často označováno jako „právo soudcovské“. Jedná 

se o oblast, kde významnou roli plní soudní judikatura.  Jejím prostřednictvím jsou 

zohledňovány konkrétní skutkové okolnosti a kritéria, která nejsou zákonnou úpravou, 

vyznačující se vysokou mírou obecnosti, konkrétně zmiňována.  Vedle rozhodovací praxe 

obecných soudů a soudu ústavního hraje významnou roli též ESLP, který se ve svých 

rozhodnutích zabývá nejen otázkami právními, ale i politickými a společenskými. ESLP 

Úmluvu vnímá jako živoucí instrument, a proto její články vykládá s ohledem na aktuální 

hodnoty, skutečnosti a podmínky moderního života. 

Jeho rozhodnutí je třeba rozdělit na ta, která jsou závazná inter partes a rozhodnutí 

s interpretativní autoritou. První kategorie rozhodnutí má základ v čl. 46 odst. 1 Úmluvy, 

který stanoví „Vysoké smluvní strany se zavazují, že se budou řídit konečnými rozsudky 

Soudu ve všech případech, jichž jsou stranami.“ Konkrétní rozhodnutí soudu ale nedopadá 

ve výsledku jen na individuální případ stěžovatele. Jan Petrov18 dovozuje 3 možné roviny 

povinností státu po vydání rozsudku „(1) uhrazení spravedlivého zadostiučinění poškozené 

straně, (2) přijetí individuálního opatření a (3) přijetí obecných opatření za účelem 

prevence obdobných budoucích porušení Úmluvy.“ Důsledkem rozhodnutí je tak například 

nejenom přiznání konkrétní povinnosti zaplatit spravedlivé zadostiučinění, ale i změna 

legislativy či rozhodovací praxe soudů. Nevykonání rozsudku ve smyslu výše citovaného 

článku Úmluvy zakládá mezinárodně právní odpovědnost. 

V následující části výkladu se omezím pouze na problematiku individuálních 

opatření v českém právním řádu, která považuji pro vylíčení důsledků úspěchu stěžovatele 

                                                           
17Viz např. rozsudek ESLP ze dne 19. 2. 2015, Ernst August von Hannover proti Německu, č. stížnosti 53649/09 
18PETROV, J. Působení judikatury ESLP na národní právní řády: Role vnitrostátních orgánů. Jurisprudence. 

1/2016, s. 21-29 
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v řízení před ESLP za důležitá. Jedním z možných individuálních prostředků nápravy je tzv. 

obnova řízení19, která je v českém právním řádu upravena v řízení před Ústavním soudem20. 

Návrh na obnovu řízení je možné podat „rozhodoval-li Ústavní soud ve věci, v níž 

mezinárodní soud shledal, že zásahem orgánu veřejné moci bylo v rozporu s mezinárodní 

smlouvou porušeno lidské právo nebo základní svoboda.“ Návrh je oprávněn podat ten, kdo 

byl v řízení před Ústavním soudem v postavení účastníka řízení a současně, v jehož 

prospěch ESLP rozhodl. Dalším předpokladem přípustnosti návrhu je, že porušení lidského 

práva nebo základní svobody stále trvá a nedošlo k jeho účinné nápravě. Ústavní soud 

o návrhu na obnovu řízení rozhoduje v řízení bez ústního jednání. Jeho výsledkem je zrušení 

nálezu nebo zamítnutí návrhu. V rámci obnoveného řízení je Ústavním soudem projednáván 

původní návrh na zahájení řízení, které vede k vydání nového nálezu, při jehož vydávání 

Ústavní soud vychází z právního názoru ESLP. 

 Druhou kategorii představuje rozhodnutí s interpretativní autoritou, která souvisí 

s obecnou právní zásadou „de similibus idem est iudicandum“. Bude-li proto k rozhodnutí 

ESLP předložen případ v skutkových okolnostech obdobný již dříve rozhodnutému případu, 

dojde soud ke stejnému závěru. Interpretativní autorita rozsudků ve srovnání se závazností 

inter partes nezávisí na postavení strany řízení a dopadá proto i na ostatní smluvní státy. 

Efekt interpretativní autority nemá oporu v textu Úmluvy, ale objevuje se v soudních 

rozhodnutích a politických deklaracích. Ústavní soud se k interpretativní závaznosti 

judikatury ESLP přihlásil prostřednictvím nálezu sp. zn. I. ÚS 310/05 ze dne 15. 11. 2006 

„orgány veřejné moci (mají) obecnou povinnost přihlížet k interpretaci Evropské úmluvy 

prováděné ESLP (…) jak ve věcech, kde rozhodovaly v řízeních proti České republice, tak 

i ve věcech, které se týkají jiného členského státu Úmluvy, pokud tyto věci mají podle své 

povahy význam též pro interpretaci Úmluvy v českém kontextu.“ 

                                                           
19Obnova řízení je procesním institutem, který je řazen mezi mimořádné opravné prostředky. Jeho podstatou je 

náprava pravomocného rozhodnutí, které se vyznačuje vadami ve skutkovém zjištění z důvodu nově zjištěných 

důkazů či skutečností.  Do zákona o Ústavním soudu byla možnost obnovy řízení vnesena novelou zákona č. 

83/2004 Sb., která se v původním znění omezovala pouze na rozhodnutí „v trestní věci“. Toto omezení bylo 

vypuštěno až v roce 2012.  Výslovnému zakotvení možnosti obnovy řízení před Ústavním soudem předcházela 

bohatá polemika odborníků nad její přípustností. (srov. ŠIMÍČEK, V. Obnova řízení před Ústavním soudem. 

Právník, 2001, č. 12, s. 1228-1240; MALENOVSKÝ, J. Obnova řízení před Ústavním soudem v důsledku 

rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Právník, 2001, č. 12, s. 1247-1250) 
20V § 119 - § 119b zákona o Ústavním soudu, tedy v oddíle upravující řízení o opatřeních nezbytných 

k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu 
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 3  Jednotlivé předměty ochrany 

 3.1  Dílčí práva osobnosti člověka 

Právní doktrína i soudní praxe v souvislosti s ochranou osobnosti nesprávně užívá 

pojmu osobnostních práv v množném čísle. Občanský zákoník je již tradičně založen 

na koncepci jednotného osobnostního práva, kdy je prostřednictvím práv dílčích 

poskytována ochrana jednotlivým složkám osobnosti člověka. Ustanovení § 81 ObčZ 

stanoví generální klauzuli ochrany osobnosti „Chráněna je osobnost člověka včetně jeho 

přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka a žít podle svého. 

V odstavci druhém stejného ustanovení zákonodárce jmenuje některé z chráněných složek, 

a sice „zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním 

prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“ 

Jednotlivé složky osobnosti se velmi často překrývají a jejich odlišení bývá v praxi 

značně obtížné. Přispívá k tomu i skutečnost, že většina z nich není zákonem ani soudní 

praxí řádně definována. V následující části výkladu se proto věnuji vymezení jednotlivých 

složek osobnosti, k jejichž porušení či ohrožení dochází zejména v mediálním prostředí.   

 3.1.1  Jméno člověka 

Rekodifikace soukromého práva vyčlenila právní úpravu jména člověka 

do samostatného oddílu, který je systematicky zařazen před obecnou úpravu ochrany 

osobnosti. Změna systematického uspořádání však nemění nic na skutečnosti, že právní 

teorie i soudní praxe jméno člověka považuje za součást jeho osobnosti. Otázka doktrinální 

povahy práva na jméno už ale literaturou jednotně řešena není. První skupina právo 

na jméno nepovažuje za přirozenou součást osobnosti člověka s odůvodněním jeho vzniku.  

Právo na jméno není člověku, na rozdíl od důstojnosti či cti vrozeno, nýbrž určeno. 

V literatuře je ale možné nalézt i názor opačný, který právu na jméno přirozenoprávní původ 

přiznává.21 

Výše uvedenou problematikou se zabýval Městský soud v Praze, který 

přirozenoprávní původ práva na jméno spatřuje „v ochraně jiných stránek osobnosti, jimž 

se může dít újma na právě prostřednictvím užití jména. Tento závěr vyplývá i vzhledem 

k objektivně (mimoprávně) rozličnému významu jména člověka a jeho role v lidském 

životě.“22  Stejný závěr ostatně vyplývá i z komentářové literatury „Od vlastní zákonné 

                                                           
21Viz ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014 s. 294, ISBN 978-807478-370-8 
22Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2016, sp. zn. 22 Co 173/2016 
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ochrany jména ve smyslu § 78 ObčZ je nutno odlišovat v první řadě přirozené právo člověka 

být jako člověk po svém narození pojmenován a své jméno užívat. Právo na pojmenování je 

přirozeným (z hlediska zákonné ochrany primárně soukromým) právem člověka (…) 

V případě porušení (…) není vyloučen vznik osobnostní újmy (dítěte), avšak nikoliv na jeho 

jménu, nýbrž zpravidla na jeho důstojnosti či soukromém životě.“23 Rozlišení původu 

jednotlivých práv získává praktický význam při řešení otázky práva na přiměřené 

zadostiučinění. V této souvislosti se objevil názor, že právo na přiměřené zadostiučinění, 

striktně vzato, v případě porušení či ohrožení práva na jméno, nevzniká. V této otázce se ale 

kloním k odlišnému názoru, který právo na přiměřené zadostiučinění přiznává24, a to 

v důsledku extenzivního výkladu ustanovení § 2956 ObčZ. Nelze totiž opomíjet účel právní 

úpravy, kterým je rozšíření ochrany osobnosti člověka a dalších osobnostních práv, nikoliv 

jejich omezení. Lze tedy shrnout, že současná právní úprava reflektuje zvláštní povahu 

práva na jméno, které kombinuje jednak osobnostní, jednak statusovou povahu a výraznější 

vliv veřejnoprávní úpravy. Osobnostní povaha jména souvisí s lidskou důstojností, tedy 

právem člověka být po narození pojmenován a takové označení v průběhu života užívat. 

Statusová povaha jména se projevuje při jeho užívání ve společenském styku. 

Vedle jména člověka, které zákon definičně vymezuje jako „osobní jméno 

a příjmení, popřípadě jeho další jméno a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí“25, 

je vlastní svobodou člověka i volba tzv. jiného soukromé označení, tedy pseudonymu. Za 

neoprávněné užití jména lze považovat pouze označení „takovým jménem za okolností, jež 

by mohly vyvolat dojem, že jde o konkrétní fyzickou osobu.“26 Při posuzování 

neoprávněnosti je proto třeba vycházet z okolností, které zásah provázely. Zásah do práva 

na jméno byl řešen v případu Ernst August von Hannover proti Německu27. Skutkové 

okolnosti případu se týkaly propojení cigaret Lucky Strike s křestními jmény Ernsta 

Augusta, jakožto mediálně známé osobnosti, prostřednictvím reklamní kampaně, která 

zobrazovala pomačkanou krabičku cigaret s nápisem „Byl to Ernst? Nebo August?“. 

Reklama byla zobrazována po dobu 10 dnů v roce 2000 prostřednictvím různých médií, 

dosahující přibližně 2,97 milion lidí. Tato kampaň byla satiricky namířena proti 

předchozímu jednání stěžovatele v letech 1998 a 2000, když v minulosti fyzicky napadl dvě 

                                                           
23LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, 370 s., ISBN 978-80-7400-529-9 
24PETROV, J.; VÝTISK, M; BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 2017 
25§ 77 ObčZ 
26Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2004, sp. zn. 30 Cdo 181/2004 
27Rozsudek ESLP ze dne 19. 2. 2015, Ernst August von Hannover proti Německu, č. stížnosti 53649/09 
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osoby na veřejnosti. Německé soudy nezaujaly při posuzování případu jednotné stanovisko. 

Spornou otázku tvořilo nejenom přiznání přiměřeného zadostiučinění, ale i existence 

zásahu do osobnostních práv prostřednictvím neoprávněného užití křestních jmen 

stěžovatele. ESLP nejprve konstatoval, že neoprávněné užití křestního jména člověka může 

v některých případech zasáhnout do práva na soukromý život dle čl. 8 Úmluvy. Soud dále 

označil za nesporné, že užití křestních jmen stěžovatele umožňovaly identifikaci jeho osoby. 

Podstatu sporu soud spatřoval v nalezení rovnováhy mezi dvěma protichůdně stojícími 

právy, a sice svobodou projevu, která se vztahuje i na obchodní sdělení, a právem na 

soukromý život. Soud kampaň vyhodnotil jako umělecký projev se satirickým podtextem, 

který přispěl k debatě v obecném zájmu nad předchozím jednáním stěžovatele, který byl 

za násilné potyčky odsouzen v trestním řízení, o čemž média již v minulosti rozsáhle 

informovala.  Porušení čl. 8 Úmluvy, tedy porušení práva na soukromý život, neshledal a 

upřednostnil tak svobodu projevu. 

 3.1.2  Důstojnost 

Lidská důstojnost představuje jednu z nejdůležitějších přirozenoprávních hodnot. 

S ohledem na ustanovení čl. 10 Listiny, který stanoví „každý má právo, aby byla zachována 

jeho důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno“ je považována 

za samostatné lidské právo. Obecná definice není poskytnuta právním řádem ani ustálenou 

judikaturou soudů, přesto bývá popisována jako „nezbytnost zachování elementární úcty 

k člověku jako rozumem nadané živé bytosti a k jeho jedinečné lidské osobnosti“. 

Hodnota lidské důstojnosti je pro všechny lidi stejná bez ohledu na jejich 

společenské postavení či status. Jednání způsobilé zasáhnout do důstojnosti člověka 

se nemusí vyznačovat veřejným prvkem. Tím se liší od hodnoty cti a vážností, od níž nebývá 

literaturou často důsledně oddělována. 

 3.1.3  Čest a vážnost 

Z praktického hlediska není třeba důsledně odlišovat pojmy cti a vážnosti člověka, 

ačkoliv jsou právní doktrínou vnímány odlišně. Zatímco „pojem cti vyjadřuje spíše vlastní 

vnitřní náhled člověka na ocenění sama sebe a jeho postoj k vlastním elementárním životním 

hodnotám a představám.“28 Pojem vážnosti je přitom „více spjat s uznáním člověka v okolí, 

s jeho postavením ve společnosti a prokazováním úcty ze strany ostatních a významově 

                                                           
28

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

423 s., ISBN 978-80-7400-529-9 
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prakticky totožný s termíny dobrá pověst, resp. dobré jméno člověka.“29 Čest a vážnost 

člověka ovlivňují rozlišené sféry lidského života, v rámci předmětu ochrany proto hovoříme 

o cti osobní, občanské, profesní, vědecké a další. S přihlédnutím k těmto hodnotám dochází 

v životě jednotlivce k tvorbě důležitých rozhodnutí, a to kupříkladu bude-li uchazeč přijat 

zaměstnavatelem do pracovního poměru, získá-li podnikatel nového obchodního partnera, 

dosáhne-li kandidát ve volbách dostatečného počtu hlasu pro získání mandátu či funkce. 

Zasáhnout do cti a vážnosti člověka může pouze jednání, které je způsobilé vyvolat 

veřejné difamační účinky, tedy to, jak na dotčeného člověka společnost nahlíží. V soudní 

praxi jde nejčastěji o problematiku zveřejňování nepravdivých či urážlivých výroků 

zasahujících dobrou pověst člověka prostřednictvím médií. V takových případech se vedle 

ochrany osobnosti člověka zohledňuje i svoboda projevu.  Zejména v této souvislosti je 

základní otázkou pro posouzení protiprávnosti zásahu do dobré pověsti člověka, jaké výroky 

se pohybují v rámci oprávněné (přípustné) kritiky a jaké jsou extenzivní. Na rozdíl 

od důstojnosti, ve které jsou si všichni lidé bez rozdílu rovni je se ctí a vážností spojena 

rozdílná míra ochrany. V jednotlivých případech se vedle postavení dotčeného člověka 

posuzuje povaha výroku, jeho obsah, forma a postavení dotčené osoby (viz kapitola Kolize 

svobody projevu a práva na ochranu osobnosti). 

 3.1.4  Soukromí 

Zatímco Listina poskytuje ochranu „soukromému životu“, ObčZ hovoří o ochraně 

„soukromí“ jehož hodnota spočívá v „možnosti svobodného rozhodnutí člověka o vlastním 

sebeurčení ve společnosti“30 Ačkoliv zákonná úprava obsah pojmu soukromí tradičně 

nevymezuje, prostřednictvím § 86 ObčZ deklaruje zákaz narušení soukromých prostor, 

jednání spočívajícího ve sledování soukromého života, jakož i pořizování a šíření záznamů 

o něm. V mediálním prostředí k zásahu do soukromí člověka dochází prostřednictvím 

zveřejnění informací nebo fotografií intimní povahy, na jejichž základě lze daného člověka 

identifikovat. 

 3.2  Název, pověst a soukromí právnické osoby 

Občanský zákoník přiznává právnickým osobám limitovaná práva, která odpovídají 

některým ze složek osobnosti člověka. Jedná se o ochranu názvu, pověsti a soukromí 

právnické osoby. Zatímco v případě lidí je ochrana osobnostního práva založená na 

                                                           
29Tamtéž 
30LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 510 s., 

ISBN 978-80-7400-529-9 
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generální klauzuli, která jednotlivé dílčí stránky osobnosti pouze příkladmo vypočítává, 

u právnických osob jde o taxativní výčet chráněných statků.   

Zákon terminologicky odlišuje pojem jména a názvu právnické osoby. Jménem 

právnické osoby se rozumí souhrnné označení pro její název a obchodní firmu, je-li 

podnikatelem. Zatímco název podléhá ochraně dle § 135 odst. 1 ObčZ, která je svou 

povahou absolutní, obchodní firma je chráněna prostřednictvím ustanovení o nekalé soutěži. 

Platí přitom, že ochrana názvu nevylučuje současné uplatnění ochranných prostředků 

dle práva nekalé soutěže.31 

Občanský zákoník poskytuje ochranu názvu právnické osoby před jednáním 

spočívajícím ve zpochybnění práva k názvu a neoprávněným zásahem do práva na jméno. 

Neoprávněným zásahem do jména právnické osoby je zejména užití takového názvu, který 

vyvolává nebezpečí záměny. Je přitom nerozhodné, zda dojde ke vzniku škodlivého 

následku nebo vznik újmy pouze hrozí.   

Hodnota pověsti právnické osoby vyjadřuje „její vztah k sobě samé, ke své minulosti 

a především vztah ke společnosti a společnosti k ní (…) Jde o významnou hodnotu, která má 

v životě právnické osoby zásadní vliv na její existenci.“32  Ačkoliv současná právní úprava 

na rozdíl od § 19b zákona č. 40/1964 Sb. upustila od ochrany „dobré pověsti“ právnické 

osoby, obsah tohoto pojmu se nezměnil. I nadále je možné vycházet z toho, že pověst 

právnické osoby vzniká společně s jejím vznikem, přičemž se předpokládá, že „právnická 

osoba má (dobrou) pověst do té doby, dokud není úspěšně proveden důkaz opaku.“33 

Neoprávněným zásahem je každé nepravdivé tvrzení nebo obvinění, přesáhne-li určitou 

míru závažnosti. Dle judikatury lze do pověsti právnické osoby zasáhnout i pravdivou 

informací, je-li podána takovým způsobem, je-li podána způsobem zkreslujícím 

skutečnosti.34 Při posuzování intenzity konkrétního výroku je prvně nutné odlišit skutkové 

tvrzení od hodnotících soudů, obdobně jako při zásahu do cti a vážnosti člověka. 

Zákonodárce právnické osobě dále výslovně přiznává ochranu jejího soukromí, 

leč z teoretického hlediska je hodnota soukromí a její ochrana spojována vždy jen 

s osobností člověka. Jedná se proto o nedůsledné provedení teorie fikce, v jehož důsledku 

                                                           
31Viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, 716 s., ISBN 978-80-7400-529-9 
32DEVÁTÝ, S.; TOMAN, P. Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob. 2. vydání. Praha: Linde, 2001, 41 

s., ISBN 80-7201-297-5 
33Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 30 Cdo 1385/2006 
34Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2011, sp. zn. 30 Cdo 149/2010 
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je úmysl zákonodárce v literatuře35 zpochybňován. 

V kontextu judikatury ESLP se dle mého názoru nejedná o exces zákonodárce, 

ačkoliv relevantní rozhodnutí tvoří tzv. hard cases36 kontroverzní povahy. Právním 

základem pro tyto rozhodnutí je ustanovení čl. 8 Úmluvy, které stanoví „Každý má právo 

na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.“  Pojem 

obydlí v tomto kontextu silně evokuje návaznost na lidský a rodinný život, tudíž osobnost 

člověka. Prvním rozhodnutím tvořící východisko pro právní argumentaci druhého případu 

je Niemietz proti Německu37. V tomto rozhodnutí byla posuzována otázka přiznání ochrany 

soukromí stěžovatele v důsledku prohlídky jeho kanceláře, která byla situována v jeho 

rodinné rezidenci. Soud se vyčerpávajícím výkladem pojmu obydlí blíže nezabýval a omezil 

se na pouhé konstatování potřeby rozlišovat soukromé aktivity od aktivit obchodních 

a profesních, kterým ochrana dle čl. 8 Úmluvy nenáleží. V tomto konkrétním případě potom 

soud právní kancelář pod pojem obydlí subsumoval, neboť každý případ neumožňuje jasné 

oddělení soukromého a pracovního prostoru a života. Tento závěr nelze bez dalšího 

aplikovat na rozhodnutí Société Colas Est proti Francii38, které se týká prohlídky prostor 

sídla společnosti pro podezření z porušení soutěžního práva bez souhlasu vedení společnosti 

a vydaného soudního příkazu. I v tomto případě soud dovodil porušení čl. 8 Úmluvy, přitom 

své rozhodnutí odůvodnil pouze tím, že i sídlu společnosti náleží ochrana s ohledem na 

skutečnost, že se stěžovatel stal obětí neomezené vládní svévole. Soud ve svém postupu 

upřednostnil zájem na posílení hodnot chráněných Úmluvou před okolnostmi vtahujícími 

se k osobě stěžovatele. 

 

                                                           
35Viz ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014m s. 467, ISBN 978-807478-370-8 
36Zejména rozhodnutí ESLP týkající se lidských práv a základních svobod, které prima facie nejsou 

aplikovatelné na právnické osoby. 
37Rozsudek ESLP ze dne 16. 12. 1992, Niemietz proti Německu, č. stížnosti 13710/88 
38Rozsudek ESLP ze dne 16. 4. 2002, Société Colas Est, č. stížnosti 37971/97 
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 4  Mediální prostředí 

 4.1  Svoboda projevu a média jako její nositelé 

Podle ustálené judikatury českých soudů je svoboda projevu jedním z konstitutivních 

znaků demokratické pluralitní společnosti a současně nástrojem k sebeuplatnění jednotlivce.  

Svoboda projevu je v českém právním řádu zaručena čl. 17 Listiny základních práv a svobod 

a je systematicky zařazena mezi práva politická. V druhém odstavci ustanovení čl. 17 Listiny 

je stanoveno: „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo 

jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez 

ohledu na hranice státu.“ Osobou oprávněnou, tedy nositelem svobody projevu je vedle 

každého člověka i osoba právnická, umožňuje-li to její povaha.   

Klíčová role médií, jakožto zprostředkovatele informací veřejného zájmu a hlídacího 

psa demokracie, odůvodňuje privilegované postavení hromadných sdělovacích prostředků, 

jakož i novinářů v míře poskytnuté ochrany. Úskalím je možné zneužití tohoto postavení. 

V právních vztazích tak nevystupují pouze jako nositelé práv, ale také jako jejich potenciální 

narušitelé. 

 4.2  Kolize svobody projevu a práva na ochranu osobnosti 

Jednotlivé základní práva a svobody netvoří hierarchickou strukturu, mají zásadně 

rovné postavení, a proto k jejich omezení dochází z důvodu kolize s jiným základních právem 

či svobodou. Při kolizi svobody projevu a práva na ochranu osobnosti zároveň dochází 

k aplikaci ústavním předpisem předpokládaného omezení z důvodu „ochrany práv a svobod 

druhých.“ Vzájemně si kolidující práva jsou posuzována a poměřována pomocí tzv. principu 

proporcionality. Není proto možné apriori upřednostnit jedno základní právo před druhým, 

ale je nutné přihlédnout k okolnostem každého konkrétního případu. Obdobně je soudní praxí 

postupováno v případě kolize ochrany pověsti právnické osoby a svobody projevu, kdy 

„ochrana (dobré) pověsti je totiž chápána jako ústavní hodnota bez ohledu na to, zda je 

o pověst osoby fyzické, či právnické.“39 Obecný princip proporcionality je pro poměřování 

práva na ochranu osobnosti a svobody projevu nedostatečný. Soudy proto při rozhodování 

konkrétních sporů vychází z dalších kritérií. V rozhodovací praxi soudů ovšem dosud nebyla 

vytvořena všeobecně aplikovatelná metodologie, která by postup soudů sjednotila. 

Spravedlivá rovnováha mezi svobodou projevu a ochranou osobnosti se navíc liší mezi 

jednotlivými složkami osobnosti člověka. Příkladem může být kolize svobody projevu mezi 

                                                           
39Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2018, sp. zn. 23 Cdo 5173/2017 
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ctí a vážností na straně jedné a soukromím osoby na straně druhé. Ačkoliv kolize těchto práv 

bude posuzována na základě obdobných kritérií, soukromí člověka náleží přísnější ochrana. 

Z výše uvedených důvodů považuji kolizi svobody projevu a práva na ochranu osobnosti 

za komplikovanou právní problematiku, která si v této práci zaslouží větší pozornost.   

 4.2.1  Kolizní kritéria v rozhodovací praxi ESLP 

Klíčovými rozhodnutími z pohledu kolize svobody projevu a práva na ochranu 

osobnosti jsou Axel Springer AG proti Německu40 a Von Hannover proti Německu41. Tyto 

rozhodnutí spolu úzce souvisí, což dokládá skutečnost jejich původního sloučení 

do společného řízení. Vzdáním se pravomoci ve prospěch Velkého senátu došlo k jejich 

rozdělení pro rozdílnost povah okolností případů a navazujících otázek. Je proto logické, 

zabývat se skutkovými okolnosti obou případů samostatně. 

Axel Springer AG proti Německu 

ESLP se v prvním případě42 zabýval stížností nakladatelství Axel Springer 

vydávajícího bulvární deník Bild pro zásah do svobody projevu. Předmětem sporu bylo 

zveřejnění dvou článků o osobě X - populárního televizního herce, v minulosti odsouzeného 

za přechovávání drog, který se v očích veřejnosti proslavil rolí policejního inspektora Y. První 

z článků s titulkem „Kokain! Policejní inspektor Y přichycen na mnichovském pivním 

festivalu“ informoval o okolnostech zatčení X. Titulek druhého článku zněl „Policejní 

inspektor z televizní série se během soudního jednání přiznal k užití kokainu. Byl potrestán 

18.000 eury!“ V obou případech byly články doplněny fotografiemi osoby X. Výsledkem 

řízení před vnitrostátními soudy bylo konstatování zásahu do osobnostního práva osoby X 

a uložení povinnosti zdržet se publikování výše uvedených článků. Německé soudy 

prostřednictvím svých rozhodnutí uvedly, že užití drog osobou X nelze považovat za závažný 

trestný čin, o kterém by měla být společnost informována. Jednotlivé články se ostatně 

zaměřovaly více na osobu X, než-li na spáchaný čin. A lze proto předpokládat, že spáchala by 

jej osoba veřejnosti neznámá, k zveřejnění obdobných článků by nedošlo. Zájem veřejnosti se 

vedle toho předně vztahoval k postavě policejního inspektora, nikoliv herce X. 

ESLP stanovil následujících šest kritérií relevantních pro posouzení daného případu: 

1) zda jde o příspěvek k debatě sledující veřejný zájem; 

2) jak známá je dotčená osoba a co je předmětem reportáže; 

                                                           
40Rozsudek Velkého senátu ze dne 7. 2. 2012, Axel Springer AG proti Německu, č. stížnosti 39954/08 
41Rozsudek Velkého senátu ze dne 7. 2. 2012, Von Hannover proti Německu, č. stížnosti 40660/08 a 60641/08 

(Von Hannover č. 2)  
42Rozsudek Velkého senátu ze dne 7. 2. 2012, Axel Springer AG proti Německu, č. stížnosti 39954/08 
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3) předchozí jednání dotčené osoby; 

4) způsob získání informace a její pravdivost; 

5) obsah, forma a důsledky zveřejnění; 

6) přísnost uložení sankce.43 

Ad 1) V daném případě soud články posoudil, jako informace přispívající k debatě 

ve věci veřejného zájmu. Na rozdíl od soudů německých se nezabýval závažností 

spáchaného trestného činu, ale vzal v potaz dřívější odsouzení osoby X a konstatoval, 

že informace o probíhajících trestních řízeních a spáchaných trestných činech lze obecně 

podřadit pod oblasti veřejného zájmu. Poukázal na to, že zájem veřejnosti se bude vždy lišit 

dle známosti dotčené osoby. 

Ad 2) Při posouzení známosti herce X dospěl ESLP k zcela odlišnému závěru. Herec 

X se objevil do okamžiku zveřejnění předmětných článků v nejméně 54 episodách 

populárního detektivního seriálu v hlavní roli a v mnoha dalších filmových i televizních 

rolích.  Soud dovodil blízkou návaznost mezi popularitou herce X a jeho televizní rolí 

policejního inspektora. S ohledem na tyto skutečnosti soud upozornil na zvýšený zájem 

společnosti o protiprávním jednání osoby X, která prostřednictvím své role vystupuje jako 

představitel orgánů činných v trestním řízení s úkolem předcházet kriminalitě. 

Ad 3) Předchozí jednání osoby X soud posuzoval s ohledem na jeho mediální výskyt 

prostřednictvím četných rozhovorů. X je důsledkem jejich publikace povinen strpět vyšší 

míru expozice a snížené ochrany v mediálním prostředí. 

Ad 4) Východiskem pro posouzení způsobu získávání informací bylo tvrzení 

nakladatelství (stěžovatelky), že informace v článcích byly založeny na  prohlášení státního 

zastupitelství během tiskové konference o okolnostech zatčení a identitě obviněného. 

V rámci soudního řízení se toto tvrzení v celém rozsahu nepotvrdilo. Bylo ale prokázáno, 

že potvrzení identity X bylo poskytnuto policií a státním zástupcem W, který byl současně 

tiskovým mluvčím kanceláře státního zastupitelství.  Soud proto dovodil, že k zveřejnění 

informací o herci X došlo na základě dostatečných skutkových zjištění. 

Ad 5) Soud zhodnotil, že oba články pojednávaly o zatčení osoby X, právním 

posouzení závažnosti spáchaného trestného činu a uložení trestněprávní sankce. 

Prostřednictvím článků proto nedošlo k odhalení skutečností soukromého života X a nebylo 

použito urážlivých výroků, ani neopodstatněných obvinění. V řízení před německými soudy 

                                                           
43KOSAŘ, David. Kapitola XX [Svoboda projevu (čl. 10 EÚLP)]. In: KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, 

KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. 

H. Beck, 2012, s. 993. ISBN 978-80-7400-365-3. 



24 
 

současně nebylo prokázáno, že by zveřejnění článků způsobilo závažné právní následky pro 

X. Z uvedeného soud dovodil neopodstatněnost uložení zákazu nakladatelství zveřejňovat 

dotčené články. 

Ad 6) Závěrem rozsudku ESLP označil uložené sankce německými soudy 

za přiměřené, ale s ohledem na okolnosti případu uložené nedůvodně. 

V důsledku výše uvedeného testu proporcionality soud nedovodil vztah přiměřenosti 

mezi omezeními uloženými německými soudy na straně jedné a svobodou projevu na straně 

druhé. Soud naopak dovodil porušení čl. 10 Úmluvy zaručující svobodu projevu, a vyhověl 

tak stížnosti nakladatelství Axel Springer AG. 

Výše uvedená kritéria lze aplikovat i na případy vyvažování svobody projevu 

a soukromí osoby. Je ale nutné zohlednit, že zatímco zásah do dobré pověsti spočívá 

v uveřejnění nepravdivé informace, soukromí může být dotčeno informací pravdivou 

dotýkající se intimní sféry osoby. Znamená to tedy, že posuzování kritéria č. 4 se v soudní 

praxi může lišit.   

Von Hannover proti Německu 

Druhý případ se týká zveřejnění fotografií Caroline von Hannover a jejího manžela 

v časopise „Frau in Spiegel“. První fotografie z roku 2002 zobrazuje manžele při procházce 

na dovolené a doplňuje ji článek s titulkem „Prince Rainier – není sám doma“, jehož 

obsahem je domněnka o zhoršujícím se stavu knížete.  Druhá fotografie z roku 2003 

opětovně zachycuje stěžovatele při procházce ve Svatém Mořici a svým umístěním doplňuje 

fotografie dalších evropských královských rodin se společným titulkem „Královská zábava 

ve sněhu“. Třetí série fotografií z roku 2004 zobrazují stěžovatele při lyžování a jejich účast 

na každoročním plese.   

Německý spolkový soudní dvůr při projednávání případu poukázal na dřívější 

rozsudek ESLP ve věci Von Hannover č. 144, z něhož vyplývá, že „fotografie je možné 

uveřejnit bez souhlasu osoby za situace, kdy existuje veřejný zájem na informování 

veřejnosti.“45Kolizi svobody projevu a soukromí hodnotil soud dle kritérií informační 

hodnoty dotčených fotografií a obsahu přidružených článků. Soud dospěl k závěru, že dvě 

ze tří předmětných fotografií k debatě veřejného zájmu nepřispěly. Dovolené celebrit 

obecně představují soukromou sféru člověka, a zveřejnění těchto fotografií mělo podléhat 

                                                           
44Rozsudek ESLP ze dne 14. 9. 2004, Von Hannover proti Německu, č. stížnosti 59320/00 (Von Hannover č. 1) 
45ONDŘEJOVÁ, E.: Desetiletá cesta od rozsudku Von Hannover 1 k rozsudku Von Hannover 3. Bulletin 

advokacie, dostupný na http://www.bulletin-advokacie.cz/desetileta-cesta-od-rozsudku-von-hannover-1-k-

rozsudku-von-hannover-3 

http://www.bulletin-advokacie.cz/desetileta-cesta-od-rozsudku-von-hannover-1-k-rozsudku-von-hannover-3
http://www.bulletin-advokacie.cz/desetileta-cesta-od-rozsudku-von-hannover-1-k-rozsudku-von-hannover-3
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svolení dotčených osob.  Stejný závěr soud neaplikoval u třetí fotografie, kterou posoudil 

v kontextu přidruženého článku, pojednávajícího o zdravotním stavu knížete Rainiera III., 

kde soud existenci veřejného zájmu na informování veřejnosti dovodil. ESLP se se závěrem 

německých soudů ztotožnil a na případ aplikoval shodná kritéria jako v rozhodnutí Axel 

Springer AG proti Německu: 

1)  zda uveřejnění fotografie přispělo k debatě v obecném zájmu; 

2) o jak známou osobnost se jedná a co bylo předmětem zprávy 

3) jaké bylo předchozí jednání dané osoby 

4) jaké jsou obsah, způsob a následky zveřejnění; 

5) jaké byly okolnosti, za kterých byla fotografie pořízena."46 

 4.2.2  Kolizní kritéria v rozhodovací praxi českých soudů 

České soudy svou argumentaci posuzování kolize svobody projevu a osobnostních 

práv staví vedle výkladu práva vnitrostátního i na výše uvedených rozhodnutích ESLP. 

Evropská kolizní kritéria české soudy bez dalšího nepřebírají, nýbrž postupují dle vlastní 

metodologie. 

Ústavní soud v nejnovějších rozhodnutích hodnotí zejména:„1) povahu výroku (tj. zda 

jde o skutkové tvrzení či hodnotový soud); obsah výroku (např. zda jde o projev „politický“ či 

„komerční“);3) formu výroku (zejména nakolik je předmětný výrok expresivní či dokonce 

vulgární);4) postavení kritizované osoby (např. zda jde o osobu veřejně činnou či dokonce 

o osobu aktivní v politickém životě, případně o osobu veřejně známou – typicky „hvězdy 

šoubyznysu“);5) zda se výrok (kritika) dotýká soukromé či veřejné sféry této kritizované 

osoby;6) chování kritizované osoby (např. zda kritiku sama „vyprovokovala“ či jak se posléze 

ke kritice postavila);7) kdo výrok pronáší (např. zda se jedná o novináře, běžného občana, 

politika apod.) a konečně;8) kdy tak učiní (tzn. např. jaké měl či mohl mít jeho autor v daný 

okamžik k dispozici konkrétní údaje, z nichž vycházel, a v jaké situaci tak učinil) 

Z textu rozhodnutí vyplývá, že tento výčet kritérií nelze považovat za taxativní. 

To koresponduje se skutečností, že posouzení kolize svobody projevu a osobnostních práv 

závisí na konkrétních okolnostech případu. Lze proto konstatovat, že výše uvedená kritéria 

odpovídají požadavkům judikatury. Odlišnosti jednotlivých metodologií spatřuji v tom, 

                                                           
46Rozsudek Velkého senátu ze dne 7. 2. 2012, Von Hannover proti Německu, č. stížnosti 40660/08 a 60641/08, 

dostupný z: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22CZE%22],%22appno%22:[%2240660/08%22,%

2260641/08%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-

169309%22]} 

https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22languageisocode%22:%5B%22CZE%22%5D,%22appno%22:%5B%2240660/08%22,%2260641/08%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-169309%22%5D%7d
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22languageisocode%22:%5B%22CZE%22%5D,%22appno%22:%5B%2240660/08%22,%2260641/08%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-169309%22%5D%7d
https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22languageisocode%22:%5B%22CZE%22%5D,%22appno%22:%5B%2240660/08%22,%2260641/08%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-169309%22%5D%7d
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že zatímco evropská judikatura pracuje primárně s kritériem veřejného zájmu a hledá 

odpověď na otázku, připívá-li konkrétní příspěvek k debatě ve veřejném zájmu, česká 

judikatura namísto toho zohledňuje obsah projevu v souvislostech poskytování odlišné míry 

ochrany tzv. osobám veřejného zájmu. 

Pro úplnost výkladu kolizních kritérií v české judikatuře je na místě zmínit v minulosti 

aplikovaný tzv. desetibodový test, ke kterému se Ústavní soud přihlásil prostřednictvím nálezu 

z roku 2005. Tento test vychází z Poradního stanoviska Benátské komise47, a posuzuje 

následujících 10 kritérií: 

1) Závažnost obvinění. Čím závažnější obvinění je, tím více byla veřejnost 

dezinformována a difamovaná osoba poškozena, pokud tvrzení není pravdivé. 

2) Povaha informace a uvážení, do jaké míry je předmětný problém záležitostí 

veřejného zájmu. 

3) Zdroj informace. Někteří šiřitelé informace nemají přímou znalost o události. 

Někteří šiřitelé informace nemají přímou znalost o události. Někteří mají vlastí důvody 

rozmělnit informaci anebo jsou placeni za své příběhy. 

4) Vynaložené úsilí a konkrétní kroky k ověření pravdivosti informace. 

5) Status informace. Obvinění již může být předmětem vyšetřování, které vyžaduje 

ohledy. 

6) Naléhavost záležitosti. Zprávy jsou často komoditou podléhající rychlé zkáze. 

7) Zda byl komentář od stěžovatele (žalobce). Ten může mít informace, kterými jiní 

nedisponují nebo které nesdělili. Oslovení stěžovatele (žalobce) nemusí být vždy nutné. 

8) Zda médii šířené sdělení obsahovalo podstatu události viděné očima stěžovatele 

(žalobce). 

9) Tón sdělení šířeného médii. Původce mediálně šířené informace může iniciovat 

diskusi nebo vyšetřování. Nemusí prezentovat obvinění jako sdělování faktu. 

10) Okolnosti zveřejnění včetně jeho načasování. 48 

 4.3  Klíčové doktríny kolizních kritérií 

V následující části výkladu se budu dále zabývat pouze dominantními kritérii, 

která při posuzování jednotlivých případů vynikají nad ostatními. Jedná se zejména o 

posouzení povahy výroků a osoby, jíž se obsah výroku dotýká. 

                                                           
47Poradní stanovisko Benátské Komise ze dne 17. 3. 2004, CDL-AD(2004)011  
48Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11 2005, sp. zn. 453/03 
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 4.3.1  Odlišení skutkových tvrzení a hodnotících soudů 

Judikatura tradičně upozorňuje na nutnost odlišení skutkových tvrzení 

od hodnotících soudů. Skutkové tvrzení vychází z objektivní skutečnosti, a umožňuje proto 

zkoumat pravdivost či nepravdivost konkrétního výroku, u hodnotících soudů, vyjadřující 

subjektivní názor autora, to naopak jejich povaha vylučuje. Ústavní soud se prostřednictvím 

svých rozhodnutí přiklonil k reálnému pojetí pravdivosti, kdy „bere v úvahu kontext 

proneseného výroku, zejména, nakolik byl tento výrok založen na spolehlivých informacích, 

které má autor výroku (nahodile) k dispozici. Právě naopak – ještě předtím, než pronesl 

skutkové tvrzení, které je způsobilé zasáhnout do osobnostních práv jiné osoby, by každý 

měl vyvinout přiměřené úsilí za účelem zjištění, zda je jím pronášený výrok pravdivý. Míra 

tohoto úsilí, kterou je od autora možno oprávněně požadovat, se přitom může lišit 

v závislosti na tom, nakolik závažný je hrozící zásah do osobnostních práv dotčené osoby či 

v závislosti na osobě autora výroku (větší nároky budou v tomto ohledu kladeny na novináře, 

politiky či experty v určitém oboru – tedy na osoby, u nichž lze očekávat vyšší stupeň 

informovanosti a znalostí, a naopak nižší na „běžné občany“, od nichž tato očekávání 

požadovat nelze).“49 

V některých případech bývá rozlišení skutkových tvrzení a hodnotících soudů 

komplikovanou právní otázkou. Příkladem může být posouzení výroku, který obsahuje 

citaci názoru třetí osoby o motivech nebo záměrech jiných. V rozhodnutí Axel Springer AG 

proti Německu50 bylo ESLP rozhodnuto, že výrok citující vyjádření místopředsedy 

parlamentního klubu, kterým bylo naznačováno, že se kancléř zbavil své funkce, aby získal 

lukrativnější funkci v kontrolním orgánu společnosti, považuje spíše za hodnotový soud. 

Dělení projevu na skutkové tvrzení a hodnotící soudy má proto své limity. I proto se 

v judikatuře ESLP začalo rozlišovat nejprve mezi skutkovým tvrzením, hodnotovým 

soudem a „urážlivým hodnotovým soudem bez dostatečného skutkového základu“51, a 

následně byl zaveden zcela nový pojem „skutkové tvrzení s hodnotovým nádechem“. Toto 

rozdělení překonalo nejenom klasickou dichotomickou, ale i trichotomní soustavu. 

S ohledem na výše uvedené je dělení tvrzení faktů a názorů v současnosti vnímáno jako 

představení dvou „modelových atributů, které lze jednotlivým výrokům přisuzovat, přičemž 

v hraničních a sporných případech může jeden výrok, či dokonce jedno slovo obsahovat jak 

                                                           
49Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2051/14 
50Rozsudek ESLP ze dne 10. 7. 2014, Axel Springer AG proti Německu, č. stížnosti 48311/10 
51Tato kategorie 
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atribut skutkového tvrzení, tak i hodnotového soudu.“52 

 4.3.2  Oprávněnost kritiky 

Jak bylo již výše řečeno, hodnotící soudy vyjadřují subjektivní názor autora, a nejsou 

proto předmětem dokazování. Zkoumá se ovšem, jedná-li se o kritiku oprávněnou, která se 

vyznačuje věcností, konkrétností a přiměřeností, nebo kritikou excesivní. Pro věcnost 

kritiky je požadováno, aby vycházela z pravdivých podkladů, které by měly být 

v konkrétním projevu uvedeny. Jedná se o požadavek obsažený v judikatuře53 Nejvyššího 

soudu proto, aby měl adresát (např. čtenář článku) možnost informace přezkoumat 

a zaujmout k věci své stanovisko. Postrádá-li hodnotící soud zcela věcnost a není-li pro ní 

možné nalézt žádné zdůvodnění, jedná se o kritiku nepřiměřenou. Stejný požadavek vyplývá 

i z judikatury ESLP a byl hodnocen např. v rozhodnutí Mladina d. d. Ljubljana proti 

Slovinsku54. Soud zde posuzoval oprávněnost kritiky článku zamířeného proti poslanci 

v souvislosti s jeho projevu v parlamentu, týkající se návrhu zákona o registrovaném 

partnerství. Obsahem článku s titulkem „Přijetí zákona o registrovaném partnerství“ bylo 

označení poslance za představitele „intelektuálního úpadku, kterého by v zemi s většími 

lidskými zdroji nemohl být ani školníkem na základní škole.“ Soud nedovodil zásah do 

osobnosti poslance, neboť se jednalo o informaci v záležitosti veřejného zájmu, výroky se 

týkaly politické diskuze a politik je povinen strpět vyšší míru kritiky. Zohledněn byl dále 

kontext celého článku včetně jeho stylistického stylu, neboť jednotlivé výroky nelze 

posuzovat izolovaně. Soud dospěl k závěru, že ačkoliv byl hodnotový soud urážlivý, nešlo 

o nepřiměřenou kritiku, neboť se opíral o dostatečný skutkový základ, který byl v článku 

obsažen prostřednictvím citace projevu poslance. Je namístě připomenout, že svoboda 

projevu „platí nejen pro informace nebo myšlenky přijímané příznivě nebo považované za 

neútočné nebo indiferentní, ale také pro ty, které zraňují, šokují a znepokojují.“55 

 4.3.3  Pojem hybridního tvrzení 

Současná judikatura již překonala dualismus tvrzených faktů a názorů a připouští 

existenci tzv. hybridních výroků, které kombinují fakta s prvkem hodnocení. U hybridních 

výroků se posuzuje „do jaké míry mají skutkový základ a zda nejsou tyto výroky vzhledem 

k prokázanému skutkovému základu přehnané, přičemž je nezbytné vzít v úvahu jejich celkový 

                                                           
52BARTOŇ, M.: Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010, s. 260,  

ISBN 978-80-97212-42-4 
53Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016 sp. zn. 30 Cdo 3090/2016 
54Rozsudek ESLP ze dne 17. 4. 2014, Mladina d. d. Ljubljana proti Slovinsku, č. stížnosti 20981/10 
55Rozsudek ESLP ze dne 23. 4. 2015, Morice proti Francii, č. stížnosti 29369/10 
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tón i okolnosti případu.“56 Posuzování hybridních výroků nebylo v české rozhodovací praxi 

po dlouhou dobu sjednoceno. Ústavní soud se vymezení pojmu hybridního tvrzení vyhýbal a 

ve svých rozhodnutí terminologicky pracoval pouze s tradiční dichotomií, což bylo v odborné 

literatuře předmětem kritiky.57   V nejnovějších rozhodnutí se Ústavní soud k principům 

hybridního tvrzení explicitně přihlásil s odkazem na související judikaturu Evropského soudu 

pro lidská práva. 

 4.3.4  Osoby veřejného zájmu 

Soudní praxe činí rozdíly mezi mírou poskytované ochrany jednotlivým nositelům 

osobnostních práv. Je proto nutné rozlišit osoby soukromé a osoby veřejné. Literatura58 

podrobněji rozlišuje osoby veřejně činné, které se určitým způsobem podílí na výkonu veřejné 

moci či správě věcí veřejných, tedy zpravidla osoby zastávající veřejné funkce. Jedná se 

zejména o politické a veřejné činitele, kteří jsou lidem ze své funkce odpovědní a jsou proto 

prostřednictvím médií kontrolováni.   Další kategorii představují osoby veřejně známé, často 

označované jako celebrity. 

Rozhodnutí nestanoví jasnou hierarchii osob veřejného zájmu, ačkoliv „na vrcholu 

pomyslného žebříčku stojí politici – ať už členové vlády, celostátní či regionální politici nebo 

pouzí kandidáti ve volbách, kteří musí snést větší kritiku své osoby. Na nejnižších patrech 

pomyslného žebříčku pak stojí řadoví občané, kteří nezastávající žádnou zvláštní funkci ani 

jinou významnou roli ve společnosti.(…)Mezi těmito dvěma póly se však nachází jakási „šedá 

zóna“, kde ESLP postupuje spíše případ od případu. Do této „šedé zóny“ patří celebrity, 

členové královské rodiny nezastávající žádnou oficiální funkci, osoby vstoupivší do veřejné 

arény svým jednáním, osoby nakládající s veřejnými prostředky.“59 

Zvláštní pravidla se pro posuzování kritikou dotčené osoby uplatní i v případě 

obchodních společností. Z rozhodnutí ESLP přitom vyplývá, že „je rozdíl mezi komerčním 

zájmem na dobré pověsti obchodní společnosti a pověstí jednotlivce týkající se jeho či jejího 

postavení. Zatímco [pověst jednotlivce …] může mít dopad na důstojnost [tohoto jednotlivce], 

podle Soudu zájem na pověsti v obchodním styku neobsahuje [obdobnou] morální 

dimenzi“ [19. 7. 2011, č. 23954/10, § 22 in fine]. Z toho plyne, že obchodní společnosti musí 

                                                           
56Viz nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2016 sp. zn. I. ÚS 750/15 
57Srov. KOSAŘ, D. Kritika soudců v České republice. Soudní rozhledy, 2011, č. 4, s. 118 
58BARTOŇ, M.: Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010, 244 s.,  

ISBN 978-80-87212-42-4 
59KOSAŘ, David. Kapitola XX [Svoboda projevu (čl. 10 EÚLP)]. In: KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, 

KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. 

H. Beck, 2012, s. 993., ISBN 978-80-7400-365-3. 
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snést na svou adresu některé výrazy (…), které by nebyly v případě urážky fyzických osob 

akceptovatelné.“60 

 4.3.5  Další relevantní kritéria 

Jednotlivé výroky lze dále klasifikovat co do jejich obsahu. Platí přitom, že výrokům 

týkající se politického života či veřejného zájmu náleží vyšší míry ochrany, a podléhají proto 

v omezené míře ingerenci veřejné moci. Veřejný zájem se nevztahuje na informace o intimním 

životě druhých nebo zájmu čtenářů o mediálních senzacích.  V případě Couderc a Hachette 

Filipacchi Associés proti Francii byl ale veřejný zájem dovozen v souvislosti se zveřejněním 

článku, jehož prostřednictvím bylo odhaleno otcovství monackého knížete k nemanželskému 

dítěti. Soud dovodil, že „přestože je narození dítěte událostí intimní povahy, netýká se pouze 

soukromé sféry jednotlivce, ale i sféry veřejné, jelikož je zpravidla doprovázeno veřejným 

prohlášením (dokumentem osvědčující veřejný stav) a vznikem právního vztahu mezi rodičem 

a dítětem.“61 

Vedle toho soudy dále rozlišují mezi kritikou směřující vůči osobě a kritikou určitého 

jevu či události, přičemž platí, že „slovní výpady ad personam by měly být chráněny méně než 

kritika ad rem.“62   

 

                                                           
60Tamtéž 
61Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 10. 11. 2015, Couderc a Hachette Filipacchi Associés proti Francii, 

č. stížnosti 40454/07 
62Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2014 sp. zn. IV. ÚS 1511/13 
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 5  Projevy koncepčních rozdílů ochrany osobnosti člověka a osobních práv 

právnických osob v obecných prostředcích ochrany 

 5.1  Prostředky ochrany občanského práva 

Právní úprava občanského zákoníku zakládá absolutní povahu subjektivního 

osobnostního práva, stejně tak jako práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnické 

osoby, která se projevuje povinností každého, zdržet se jakéhokoliv neoprávněného zásahu. 

Řečeno jinak, tato práva působí erga omnes. Nedodržení této povinnosti zakládá právní 

odpovědnost63. Zákon taxativně vymezuje v ustanovení § 82 a 135 ObčZ zvláštní nároky 

pro případ ohrožení nebo porušení osobnosti člověka a souvisejících práv právnické osoby. 

Jedná se o nárok zápůrčí, směřující k zákazu určitého jednání rušitele, a nárok odstraňovací, 

jehož účelem je odstranění následků neoprávněného zásahu. Zvláštní nároky se jednotně 

posuzují na základě objektivního hlediska odpovědnosti a k vzniku nároku se proto 

nevyžaduje zaviněné jednání rušitele. Aktivně legitimován je v obou případech shodně ten, 

kdo byl neoprávněným zásahem dotčen. Tato obecná zásada, tedy že právo domáhat se 

ochrany náleží tomu, jehož osobnost byla zasažena, je v několika zákonem předvídaných 

případech prolomena. 

 5.1.1  Postmortální ochrana osobnosti 

V rámci ochrany osobnosti se uplatní tzv. postmortální ochrana osobnosti64, která 

rozšiřuje (oproti úpravě účinné do 31. 12. 2013) okruh aktivně legitimovaných osob po smrti 

člověka za účelem ochrany jeho zájmů na celou skupinu osob blízkých65. Jejím účelem je 

přitom zachování úcty a piety zemřelého66. 

Posmrtně legitimovanou osobou může být na základě ustanovení § 83 odst. 2 

i právnická osoba. Ta je ovšem na rozdíl od osob legitimovaných dle § 82 odst. 2 ObčZ 

aktivně legitimována pouze tehdy, souvisí-li zásah do osobnosti člověka s jeho činností 

v této právnické osobě. Dalším rozdílem, který odůvodňuje systematické vyřazení 

postmortální ochrany do ustanovení § 83 ObčZ je výslovné omezení posmrtné aktivní 

legitimace právnické osoby na zdržovací a odstraňovací nároky. 

                                                           
63Prvním předpokladem jejího vniku je zásah objektivně způsobilý porušit některé ze zákonem chráněných práv. 

U ochrany osobnosti člověka a ochrany názvu právnické osoby přitom postačí pouhé ohrožení osobnosti člověka 

či názvu právnické osoby. Druhým předpokladem je existence příčinné souvislosti mezi zásahem a jeho 

neoprávněností. 
64§ 82 ObčZ odst. 2 „Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých“ 
65§ 22 ObčZ 
66Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2014, sp. zn. 30 Cdo 1883/2013 
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 5.1.2  Zvláštní aktivní legitimace dle ustanovení § 78 

Stejné nároky, tedy nárok zápůrčí a odstraňovací, je přitom možné uplatnit 

i v případě zásahu do jména člověka. V tomto případě ovšem zákon přiznává zvláštní 

aktivní legitimaci prostřednictvím ustanovení § 78 odst. 2 a 3 ObčZ, které rozlišuje mezi 

zvláštní aktivní legitimací k ochraně příjmení, příp. i jména. Podle § 78 odst. 2 „Je-li 

dotčený nepřítomen, nebo je-li nezvěstný, nesvéprávný či nemůže-li z jiné příčiny uplatnit 

právo na ochranu svého jména sám, může je uplatnit jeho manžel, potomek, předek nebo 

partner, ledaže dotčený, ač svéprávný, dal výslovně najevo, že si to nepřeje.“ Ustanovení § 

78 odst. 3 stanoví „Týká-li se neoprávněný zásah příjmení a je-li pro to důvod spočívající 

v důležitém zájmu na ochraně rodiny, může se ochrany domáhat samostatně manžel nebo 

jiná osoba dotčenému blízká, byť do jejich práva ke jménu přímo zasaženo nebylo.“ 

Jde o výjimky z obecného pravidla, zakládajícího aktivní legitimaci výlučně 

člověku, jehož osobnost byla zásahem dotčena, kterou lze odůvodnit významem (jména a) 

příjmení člověka pro jednotlivé členy rodiny. Aktivní legitimace k ochraně (jména a) 

příjmení vypočteným zastáncům67 vzniká ex lege okamžikem objektivní nezpůsobilosti 

člověka chránit své jméno a příjmení za předpokladu, že dotčený svéprávný člověk nedal 

výslovně najevo, že si to nepřeje. Zákon demonstrativně vypočítává mezi důvody 

nezpůsobilosti nepřítomnost, nezvěstnost a nesvéprávnost. Další otázky, vztahující 

se k tomuto institutu, zůstávají otevřené. Ze znění důvodové zprávy tak nelze vyčíst, je-li 

právo vymezeného okruhu osob (zastánců) koncipováno jako vlastní žalobní právo nebo 

budou-li zastánci vystupovat jménem dotčeného68. Ze srovnání s § 83 ObčZ lze ale dovodit, 

že není-li v zákoně uvedena formulace „jeho jménem“, pak zákonodárce míní jednání 

jménem vlastním. Třetí odstavec § 78 ObčZ zakládá zvláštní aktivní legitimaci k ochraně 

(pouze) příjmení, na níž se obecně vztahují výše uvedené závěry. Rozdílná právní úprava 

ale 1) umožňuje uplatnění nároků i proti vůli dotčeného 2) rozšiřuje okruhu zastánců na 

kteroukoliv z osob blízkých, 3) předpokládá existenci důležitého zájmu na ochraně rodiny. 

 5.1.3  Zvláštní aktivní legitimace dle § 83 

Ve vztahu k osobnosti člověk pak zvláštní aktivní legitimaci stanoví § 83 odst. 1 

                                                           
67Manžel, potomek, předek nebo partner 
68V literatuře lze nalézt dva protichůdné názory. První z nich právo zastánců považuje za autonomní žalobní 

právo (LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 370 

s., ISBN 978-80-7400-529-9). Druhý naopak zastánce považuje za zástupce dotčeného, který se ochrany jména 

bude domáhat jménem dotčeného. (ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014m s. 466, 467, ISBN 978-807478-370-8) 
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ObčZ. Podle tohoto ustanovení „souvisí-li neoprávněný zásah do osobnosti člověka s jeho 

činností v právnické osobě, může právo na ochranu jeho osobnosti uplatnit i tato právnická 

osoba; za jeho života však jen jeho jménem a s jeho souhlasem. Není-li člověk schopen 

projevit vůli pro nepřítomnost nebo pro neschopnost úsudku, není souhlasu 

třeba.“ Ustanovení § 83 odst. 1 tak není pravou aktivní k legitimací, nýbrž jde o druh 

zastoupení. Svou povahou jde o rozšíření výjimek, kdy právnická osoba může být v řízení 

procesním zástupce účastníka, tedy o nepřímou novelizaci ustanovení § 24 odst. 1 věta 

druhá o. s. ř. věta první vzhledem k požadavku souhlasu odpovídá spíše zastoupení 

na základě plné moci69, věta druhá představuje případ procesního zastoupení ex lege.  

Vzhledem k okolnosti, že za života člověka, jehož osobnost je chráněna, je právnická osoba 

vždy v postavení pouze zástupce, brání žaloba podaná právnickou osobou tomu, aby žalobu 

podal následně přímo i dotčený člověk, a to pro nedostatek podmínky řízení spočívající 

v překážce věci zahájené (§ 83 odst. 1 o. s. ř.). Úprava odstavce 2 je pak již pravou aktivní 

věcnou legitimací. Jde o rozšíření osob legitimovaný k postmortální ochraně osobnosti 

zemřelého člověka s tím, že je omezena na případy související s činností zemřelého 

v právnické osobě. 

 5.1.4  Otázka přiznání nároku k náhradě nemajetkové újmy 

Neoprávněným zásahem může současně dojít ke vzniku obecného nároku, 

tedy nároku na náhradu újmy, a to a) majetkové (škody) a b) nemajetkové, a na vydání 

bezdůvodného obohacení.  Bližší pozornost si dle mého názoru zaslouží otázka přiznání 

nároku k náhradě nemajetkové újmy, a to nejenom z důvodu četnosti výskytu v soudní 

praxi, ale i s ohledem na úskalí sjednocené právní úpravy. 

Povinnost odčinit nemajetkovou újmu vzniká dle základního ustanovení § 2894 odst. 

2 ObčZ tehdy, byla-li taková povinnost výslovně ujednána nebo stanoví-li tak zákon. Toto 

ustanovení je třeba doplnit § 2956 ObčZ, který upravuje následky porušení přirozeného 

práva člověka, a dopadá proto na ochranu osobnosti člověka. Rozlišení původu jednotlivých 

práv tak získává praktický význam, jak již bylo blíže rozebráno v rámci výkladu o jméně 

člověka. 

Nárok na náhradu nemajetkové újmy od nároků zvláštních (odstraňovacího 

a zápůrčího) odlišuje požadavek zaviněného jednání škůdce. Obecným pravidlem je dále 

to, že pouhá existence ohrožení osobnosti k jejímu přiznání nestačí. Literatura ale počítá 

                                                           
69V literatuře lze ale dohledat i názor, který úpravu ustanovení §83 odst. 1 ObčZ považuje za zvláštní formu 

zákonného zastoupení 
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s tím, že „vzhledem ke konkrétním okolnostem již samotná reálná hrozba zásahu 

do osobnosti může vyvolat nemajetkovou újmu na přirozeném právu člověka.“70 

Nemajetková újma se dle § 2951 odst. 2 ObčZ odčiní přiměřeným zadostiučiněním. 

Zadostiučiněním (satisfakcí) se rozumí „plnění osoby, která je zavázána za nemajetkovou 

újmu napravit, vůči postiženému“71 a teorie i praxe rozlišuje její dvě základní podoby, a to 

morální a peněžní satisfakci. Morální satisfakce, pod kterou spadá například konstatování 

(určení) zásahu, omluva, uveřejnění výroku rozhodnutí v tisku či odvolání difamačního 

tvrzení, je upřednostňována před satisfakcí peněžní. Volbu mezi těmito způsoby činí sám 

poškozený, když formuluje petit žaloby. Soud poté v řízení posoudí, jsou-li splněny 

podmínky poskytnutí zadostiučinění, a zda žalobce unesl břemeno tvrzení a označil všechny 

relevantní důkazy. Vychází přitom ze základní podmínky, že zadostiučinění má být 

přiměřené72. 

Výchozí ustanovení § 2951 odst. 2 ObčZ je pro případ vzniku nemajetkové újmy na 

přirozeném právu člověka nutné doplnit nejprve pravidlem obsaženým v § 2956 ObčZ, 

upravující následek porušení přirozeného práva člověka tak, že stanoví povinnost škůdce 

k odčinění újmy na přirozeném právu, náhradě škody i odčinění způsobených duševních 

útrap73. Dále jde o ustanovení § 2957 ObčZ, které zdůrazňuje potřebu hodnotit i chování 

škůdce, když je třeba odčinit i tzv. okolnosti zvláštního zřetele hodné74.   

Zajímavou je otázka, může-li právnická osoba z titulu ochrany názvu, pověsti či 

soukromí požadovat náhradu nemajetkové újmy, s ohledem na to, že ObčZ ve vztahu 

neupravuje ve vztahu k těmto statkům obdobu § 2956 ObčZ (tak tomu je jen u ochrany proti 

nekalé soutěži – srov. § 2988 ObčZ). Odborná literatura k tomu nepodává jednoznačná 

odpověď. Zatímco Tomáš Dvořák tuto možnost bez bližšího výkladu připouští75 (shodně též 

Aleš Rozehnal76), Jan Lasák nikoliv77. Z již výše podaného výkladu o podmínkách přiznání 

                                                           
70LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

468 s., ISBN 978-80-7400-529-9 
71HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055-3014). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1679 s. ISBN 978-80-7400-287-8 
72Přiměřenost se posuzuje dle okolností konkrétního případu. V podrobnostech viz TELEC, I. Test přiměřenosti 

zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Právní rozhledy 4/2010, s. 144 
73„Vnitřní mučivé pocity, které mohou, ale nemusejí mít přímou vazbu na tělesná zranění (prožívaná trýzeň, 

strach a utrpení, negativně vnímaný stres, smutek a zármutek, úlek, znepokojení, pocit ponížení 

apod.)“( HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055-3014). Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1700 s. ISBN 978-80-7400-287-8 
74Mezi okolnosti zvláštního zřetele hodné řadíme například úmyslné způsobení újmy, nebo obavu ze ztráty 

života. 
75ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014m s. 466, 467, ISBN 978-807478-370-8 
76ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 463 s. ISBN 978-80-7380-549-4 
77Viz LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
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práva na náhradu nemajetkové újmy dovozuji, že přiměřené zadostiučinění právnické osobě 

v souvislosti s ustanovením § 135 a dalšími zákonnými ustanoveními, striktně vzato podle 

slovního výkladu pozitivního práva, nenáleží. Dle mého názoru se jedná o mezeru v zákoně, 

jejíž definitivní řešení by měla přinést až rozhodovací praxe soudů, popř. změna zákona. V 

aktuálních rozhodnutích78 tato otázka soudy řešena není a přiznání přiměřeného 

zadostiučinění je doposud odůvodňováno principy dřívější právní úpravy.79 Možné řešení, 

vedle změny současné právní úpravy, spatřuji v použití analogie legis nehledě na koncepční 

rozdíly ochrany osobnosti člověk a osobních práv právnických osob za uplatnění argumentu 

a simili, neboť v obou případech nacházím stejný teleologický základ, a sice zajištění účinné 

ochrany těchto práv. 

Vedle obecných a zvláštních nároků v souvislosti s porušením ustanovení § 135 

ObčZ může právnická osoba uplatnit ochranu dle ustanovení o nekalé soutěži. 

Mimo ochranu obchodní firmy je ovšem vždy nutné naplnit tzv. generální klauzuli nekalé 

soutěže. Ochrana před nekalosoutěžním jednáním se proto uplatní pouze tehdy, došlo-li 

k zásahu v rámci jednání mezi soutěžiteli v rámci hospodářského styku. 

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že se koncepční rozdíly ochrany osobnosti 

a osobních práv právnické osoby promítají i do právní úpravy prostředků 

ochrany občanského práva. Zřetelné je to nejenom ze systematiky právní úpravy, ale 

i institutů jako postmortální ochrana osobnosti člověka nebo právní úpravy náhrady 

nemajetkové újmy. Jak zdůrazňuje ve svém shrnutí Jan Pilík ochranu osobnosti člověka 

a osobní práva právnické osoby je proto třeba vnímat jako dvě samostatné právní úpravy, 

nikoliv dvě větvě právní úpravy jedné.80 

Naproti tomu nárok na náhradu majetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení 

bez diskusí vzniká nejen v případech zásahů do osobnosti člověka, ale i osobních práv 

právnické osoby. I přesto lze však v právní úpravě občanského práva nelézt určitá specifika. 

Výchozím bodem právní úpravy pro vznik odpovědnosti za majetkovou újmu je ustanovení 

§ 2894 ObčZ, které doplňuje specifická právní úprava náhrady škody při poškození zdraví 

člověka a usmrcení. Aplikace tohoto ustanovení je v rámci zásahů do osobních práv 

                                                           
2014, 716 s., ISBN 978-80-7400-529-9 
78Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2018, sp. zn. 23 Cdo 5173/2017 
79Dřívější právní úprava v §19b zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ale přiznání přiměřeného 

zadostiučinění výslovně připouštěla „Při neoprávněném použití názvu právnické osoby je možné se domáhat u 

soudu, aby se neoprávněný uživatel zdržel jeho užívání a odstranil závadný stav; je možné se též domáhat 

přiměřeného zadostiučinění, které může být požadováno i v penězích.“ Toto ustanovení platilo přiměřeně i pro 

neoprávněný zásad do „dobré pověsti“ právnické osoby. 
80PILÍK, V. Pojetí a úprava ochrany právní osobnosti právnických osob v občanském právu. Právní rozhledy, 13-

14/2016, s. 457 
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právnických osob z povahy věci vyloučena.  

U právní úpravy bezdůvodného obohacení stojí za zmínku ustanovení § 3004 odst. 

2 ObčZ, které pro případ zásahu do přirozeného práva člověka opravňuje ochuzeného 

požadovat dvojnásobek odměny obvyklé za udělení souhlasu s takovým nakládáním. 

 5.2  Trestněprávní úprava ochrany osobnosti 

Jednou ze základních rolí státu je poskytnout a zaručit účinný systém ochrany 

zaručených práv. Mimo sféru občanského práva je ochrana osobnosti a ochrana práv 

právnické osoby doplněna úpravou trestněprávní. Trestní právo přitom chrání pouze 

nejvýznamnější právní statky, mezi které práva na ochranu osobnosti a související práva 

právnických osob, patří. U ochrany výše zmíněných složek osobnosti člověka lze uvažovat 

o naplnění skutkových podstat trestných činů pomluvy, poškození cizích práv a křivého 

obvinění. Právnické osoby, na které skutková podstata trestného činu pomluvy nedopadá, 

jsou stejně tak jako lidé chráněny prostřednictvím trestného činu nekalé soutěže. 

V systému prostředků ochrany plní trestní právo v souladu s principem ultima ratio 

pouze doplňkovou funkci, neboť se uplatní jen „v případech společensky škodlivých, 

ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“ I proto 

se v rámci výkladu zaměřím pouze na přiblížení trestného činu pomluvy, který s mediálním 

prostředí souvisí nejvíce. 

Prostřednictvím trestného činu pomluvy je chráněna čest a dobrá pověst člověka 

před sdělováním údajů, které jsou nepravdivé za účelem ochrany jeho vážnosti 

ve společnosti, ať už v profesním, rodinném nebo společenském životě. Pro naplnění 

skutkové podstaty trestného činu pomluvy musí dojít k naplnění následujících znaků:   

- sdělení nepravdivého údaje třetí osobě 

- způsobilost údaje značnou měrou ohrozit vážnost napadené osoby u spoluobčanů nebo 

způsobit jinou vážnou újmu 

- sdělení údaje s úmyslem poškození napadeného 

- protiprávnost a společenská nebezpečnost činu. 

Přísněji je pachatel potrestán tehdy, sdělí-li nepravdivý údaj prostřednictvím 

hromadných sdělovacích prostředků či jiným obdobným způsobem. V mediálním prostředí 

se pomluvy dopustí ten, kdo sdělí informaci, kterou převzal od určitého zdroje, pokud ji 

prezentoval jako fakta, aniž by si jejich pravdivost ověřil. Pro naplnění subjektivní stránky 

trestného činu pomluvy totiž postačí i eventuální úmysl. Postačí tak, pokud informaci 
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pocházející od cizího zdroje řádně neověří nebo neprojedná za účelem zjištění její 

pravdivosti. 

 V konkrétním případě81 se soud zabýval posouzením jednání redaktorky J. K. 

časopisu Týden, která napsala článek s titulkem „V korupční kauze soudce H. je stíhán další 

žalobce“. Jeho obsahem bylo pojednání o rozšíření obvinění v mediálně známé úplatkářské 

aféře na osobu státního zástupce P. S., který svou vinu odmítal. Soud prvního stupně i soud 

odvolací novinářku uznal vinnou přečinem pomluvy podle § 184 odst. 1, odst. 2 TrZ, 

v důsledku zveřejnění nepravdivých informací, které si řádně neověřila. Soudy při 

posuzování případu zohlednily dlouholetou praxi novinářky v otázkách souvisejících 

s činností justice a její nerespektování zásady presumpce nevinny.  Redaktorka J. K. se 

závěry obou soudů nesouhlasila. Její argumentace byla založena na vyloučení zavinění 

s ohledem na způsob získání inkriminované informace, a sice od dvou utajených a na sobě 

nezávislých zdrojů. Nejvyšší soud její dovolání odmítnul s odůvodněním, že zanedbala svou 

povinnost, a sice ověření informací, protože u nejmenovaných zdrojů je „třeba vždy počítat 

s jistými pochybnostmi, pro které od nich získané informace nelze neověřené bez rizika 

přijmout.“ 82 Považuji za důležité zdůraznit, že soudy svou argumentaci založily čistě na 

vnitrostátním právu. Překvapující je to s ohledem na dřívější rozhodnutí83 Nejvyššího 

soudu, který dospěl k závěru, že při posuzování trestnosti činů vzešlých z novinářské 

práce je nutné přihlédnout k zvláštní povaze a účelu médií v demokratické společnosti. 

Skutkové okolnosti případu se týkaly reportáže M. J. o policejním gangu v pořadu Krimi 

zprávy, jejíž prostřednictvím byl soudce JUDr. A.D. spojen s obviněnými v této kauze. 

V závěru reportáže bylo konstatováno, že policejní gang „kryli vysoce postavení lidé, a to 

politik, soudce, advokát a šéfové policejní inspekce.“ Reportér M. J. svou reportáž založil 

na protokolu o výpovědi svědka, který byl podán před policejním orgánem. Současně tuto 

informaci prověřil, když po skončení tiskové konference obdržel potvrzení správnosti 

zdroje od ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Nižší soudy proto 

pochybily, když subjektivní stránku pachatele neposuzovaly s přihlédnutím k těmto 

tvrzeným skutečnostem a dokazování, předcházející jejich rozhodnutí, je namístě označit za 

neúplné. Nejvyšší soud se v rámci rozhodnutí o dovolání reportéra M. J. již správně zabýval 

širším kontextem případu, a sice kolizí svobody projevu s ochranou osobnostních práv. 

Dospěl proto dle mého názoru ke správnému závěru, když konstatoval závažné nedostatky 

                                                           
81Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2015, č. j. 3 Tdo 477/2015-18 
82Tamtéž 
83Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 8 Tdo 149/2014 
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skutkových zjištěných a z nich plynoucích závěrů, a rozsudky nižších soudů zrušil. 

S ohledem na provedený rozbor několika rozhodnutí lze uzavřít, že české soudy při 

posuzování trestněprávního jednání souvisejícího s novinářskou prací nedostatečně 

reflektují judikaturu ESLP. Posouzení těchto případů by mělo vycházet 

z tzv. „šestibodového testu“, a to nejenom při rozhodování vyšších soudů, ale i soudů 

prvních instancí. 

V další části této kapitoly zmíním i relevantní judikaturu ESLP týkající se trestného 

činu pomluvy. Podstatou případu Ziembinki proti Polsku84 byl spor o zveřejnění kritického 

článku v lokálním novinovém plátku „Komu i Czemu“ s titulkem „Elegantně zabalený 

hnůj“. Tento článek vedle posměšného označení vybočoval i použitými výrazy („hlupák“, 

„nedůvtipný šéf“, „přiblblý úředník“, „populista“, „pozér“), směřující proti starostovi a 

úředníkům veřejné správy, přičemž předmětem kritiky bylo politické rozhodnutí o výstavbě 

křepelčí farmy, jejímž cílem bylo snížení nezaměstnanosti v regionu. Polské soudy shledaly 

novináře vinného z trestného činu pomluvy. Ačkoliv nedošlo k jmenovitému označení 

dotčených osob prostřednictvím článku, jejich identifikaci umožňoval kontext článků 

předchozích. Polské soudy současně uznaly privilegované postavení novinářů, pokud jde o 

kritiku veřejně známých osob, které ovšem nelze vztáhnout na využívání médií 

k manipulaci a vedení soukromých válek. Jednání novináře se proto dle názoru soudů 

neslučovalo s etickými a profesionálními zásadami novinářské činnosti a roli médií 

v demokratické společnosti. ESLP případ posoudil zcela odlišně. Východiskem jeho 

rozhodnutí byly kolizní kritéria svobody projevu a osobnostních práv (viz kapitola Kolizní 

kritéria v rozhodovací praxi ESLP). Soud jejich aplikací dospěl k závěru, že článek 

nevybočil z mezí přiměřenosti, neboť pojednával o věci veřejného zájmu a týkal se osob, 

které z titulu jejich funkce musí snést vyšší míru kritiky než soukromé osoby. Dále se 

zabýval cílem článku a jeho kontextem, kdy přihlédl k jeho satirické a ironické povaze a 

přiměřenosti možné trestní sankce. Rozhodnutí soudu ale nebylo jednotné. V odlišeném 

stanovisku soudců Wojtyczka a Kürise byl vyjádřen odlišný názor na povahu použitých 

výroků. Jejich hlavní výhradou bylo nepochopení lingvistického významu použitých 

urážek, které byly v originárním znění polského jazyka hrubě urážlivé a excesivní. Soud 

v jejich očích pochybil, když nerespektoval posouzení závažnosti výroků polskými soudy, 

které jsou logicky pro posouzení této otázky kompetentnější.85 

                                                           
84Rozsudek ESLP ze dne 5. 7. 2016, Ziembinki proti Polsku, č. stížnosti 1799/07 
85S tímto argumentem se ztotožňuji. Již v dřívějších rozhodnutí ESLP bylo konstatováno, že se vnitrostátní soudy 

a jiné autority nacházejí v lepším postavení pro zabezpečení práva na soukromý život v rámci vnitrostátního 
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 5.3  Relevantní úprava přestupků 

Pro ochranné prostředky přestupkového práva86 není charakteristický univerzální 

rozsah (občanské právo), ani citelné sankce a preventivní účinek (trestní právo), a jsou proto 

v této práci systematicky řazeny až na třetí místo. Relevantní úpravu ochrany osobnosti 

představují přestupky proti občanskému soužití, mezi které patří ublížení na cti, ublížení 

na zdraví, narušení občanského soužití a další jednání vůči příslušníkům národnostních 

menšin a jiným osobám. Obdobně jako v případě trestného činu pomluvy je chráněným 

zájmem pouze čest člověka, nikoliv pověst právnické osoby. S mediálním prostředí 

bezprostředně souvisí pouze přestupek ublížení na cti, a proto bude v následující části 

pozornost zaměřena na něj. 

Zákon dle současné právní úpravy postihuje jednání právnické, fyzické i podnikající 

fyzické osoby, ublíží-li jinému na cti tím, že jej zesměšní, nebo ho jiným způsobem hrubě 

urazí. Judikatura Nejvyššího správního soudu87 doplnila pojmové znaky přestupku ublížení 

na cti o „(…) skutečnost, že se jedná o výrok urážlivý nebo zesměšňující; a dále povědomost 

pachatele o tom, že se v dané situaci a v dané skupině obyvatel, tedy v celkovém společenském 

kontextu jedná o výrok hanlivý.“ Naplnit skutkovou podstatu tohoto přestupku je přitom 

možné „nejen slovním nebo písemným výrokem (projevem), ale i jiným skutkem, např. 

posunkem, vyobrazením nebo i fyzickým napadením, pokud jim pachatel neublíží na zdraví“88. 

Pro naplnění subjektivní stránky přestupku ublížení na cti postačí nedbalost pachatele, ale 

s ohledem na jeho povahu je vyloučena nedbalost nevědomá. Soudy ve své rozhodovací praxi 

často připomínají tenkou linii mezi společensky nevhodným a přestupkovým jednáním, i 

proto jsou jednotlivé případy posuzovány v kontextu ostatních okolností. 

 

 

 

                                                           
právního řádu. (viz rozhodnutí ESLP ze dne 10. 5. 2011, Mosley proti Velké Británii, č. stížnosti 48009/08). 

Tento závěr lze proto dle mého názoru vztáhnout i na výše uvedený případ, kdy polským soudům mělo náležet 

privilegované postavení při posouzení otázek právních s ohledem na jejich lingvistický a kulturní přesah. 
86Přestupek je zákonem definován jako „společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek 

výslovně označen a který vykazuje znaky stanové zákonem, nejde-li o trestný čin.“ 
87Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2007, č. j. 2 As 60/2006-53 
88Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2017, č. j. 10 As 27/2017-47 
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 6  Ochranné prostředky mediálního práva 

 6.1  Povinnost a odpovědnost novinářů a problematika tzv. omluvitelného 

omylu 

Kapitolu věnovanou ochranným prostředkům mediálního práva jsem se rozhodla 

v úvodu doplnit o obecnou problematiku povinností a odpovědnosti novinářů, 

která se odpovědnosti v mediálním prostředí dotýká. Žurnalistická práce spočívá 

ve vyhledávání, shromažďování a zpracování informací za účelem jejich zprostředkování 

veřejnosti.  Média konkrétní zprávu či jiný obsah zpravidla nevytváří, ale nesou určitou míru 

odpovědnosti za její zveřejnění. Při manipulaci s převzatými informacemi od cizích zdrojů 

dochází často k situaci, kdy se jednotlivé výroky ukáží býti nepravdivými či neúplnými. 

Novinář musí být proto při své práci dostatečně právně chráněn, tak aby se při zveřejňování 

každé informace neobával možných následků svého jednání. Na druhou stranu je považován 

v oblasti své činnosti za profesionála, a proto se od něj předpokládá určitý standard 

odbornosti zejména při hodnocení a ověřování informací. V judikatuře ESLP se hovoří o 

tzv. povinnosti a odpovědnosti novinářů. Čl. 10 Úmluvy zaručující svobodu projevu 

ostatně „chrání právo novinářů na šíření informací o věcech veřejného zájmu za 

předpokladu, že jednají v dobré víře a na přesném skutkovém základě a na poskytování 

„spolehlivých a přesných“ informací v souladu s novinářskou etikou. Podle znění odstavce 

2 čl. 10 EÚLP svoboda projevu zahrnuje i „povinnosti a závazky“, což se vztahuje také na 

média, dokonce i ve vztahu k záležitostem vážného veřejného zájmu. Navíc, tyto „povinnosti 

a závazky“ budou nabývat na významu v případě existence otázky útoku na pověst 

jmenované osoby a porušení „práv jiných“.“89  

Jednání novináře v dobré víře by proto mělo být jednou z okolností hodnocení 

sporů. Dřívější právní úprava, založená na objektivní odpovědnosti proto dle mého názoru 

nekoresponduje se současným pojetí povinnosti a odpovědnosti novinářů, které zohledňuje 

motiv jednání novináře a jeho dobrou víru. Dobrá víra je literaturou vymezována 

jako „psychická kategorie, vnitřní stav subjektu ve vztahu k faktické či právní skutečnosti90, 

a je proto propojena s otázkou zavinění. Nelze proto bez dalšího souhlasit s tím, 

že „odpovědnost za porušení práv na ochranu osobnosti je postavena na objektivním 

principu, není možno se vyvinit důkazem tzv. omluvitelného nebo ospravedlňujícího omylu, 

                                                           
89KOSAŘ, David. Kapitola XX [Svoboda projevu (čl. 10 EÚLP)]. In: KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, 

KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. 

H. Beck, 2012, s. 993. ISBN 978-80-7400-365-3. 
90ZAPLETAL, Jiří. Zásada dobré víry a její uplatnění v soukromém právu. Právní rozhledy. 2006, č. 2, s. 60-64 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mrqhexgg3brga
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tedy např. důkazem, že původce neoprávněného zásahu do osobnostních práv jednal v dobré 

víře ve zprávu převzatou z tiskové agentury“91, i vzhledem k tomu, že objektivní 

odpovědnost je v současné právní úpravě zachována pouze u nároků zdržovacího 

a odstraňovacího. Ostatně již v dřívější judikatuře soudy hodnotily legitimitu zveřejnění 

informace dle motivu novináře, původu zdroje a vynaložení úsilí k ověření její 

pravdivosti.92 

Tento nedostatek v hodnotících kritériích soud dovodil v případě Soltész proti 

Slovensku. Hybatelem celého případu bylo zmizení slovenského podnikatele A. v roce 1997, 

který byl vlastníkem jednoho z významných podniků procházejícím procesem privatizace. 

Okolnosti zmizení podnikatele, výsledky pátrání a jeho předpokládané místo pobytu byly 

zveřejněny v článku z roku 2000 redaktorem časopisu „Národná obroda“. V roce 2003 

došlo k zveřejnění dalšího článku, jehož obsahem bylo opětovné vylíčení okolností zmizení 

podnikatele A. Část článku, která se v navazujícím soudním řízení ukázala být 

nejzásadnější, obsahovala obvinění osoby D z předání informace o lokalitě podnikatele A 

prostřednictvím telefonního hovoru. Zdrojem informace bylo písemné a podepsané 

prohlášení vysoce postaveného policisty, který samotné vyšetřování zmizení podnikatele A 

vedl.  Slovenské soudy ve všech instancích konstatovaly porušení osobnostních práv osoby 

D se zdůvodněním, že článek obsahoval nepravdivé, neúplné a zavádějící tvrzení, a to 

zejména a) obvinění osoby D z vylákání podnikatele A ke schůzce proti jeho vůli, b) 

obvinění D z předání informace o pohybu podnikatele A, c) celkové vyznění článku, které 

implikuje zapletení osoby D do zmizení podnikatele A. 

Při hodnocení případu ale slovenské soudy nesprávně nadřadily kritérium 

pravdivosti informace a opomněly hodnotit kritéria stejně tak relevantní.  ESLP proto 

vnitrostátním soudům vytkl apatický přístup při zvážení existence veřejného zájmu93, a dále 

posouzení přítomnosti či absence dobré víry redaktora. ESLP zdůraznil závažnost 

„veřejného zájmu v poměru k postavení osoby, jejíž práva budou zveřejněním dotčena; 

nezbytnosti odhalení identity této osoby; dobré víry stěžovatele; skutečného účelu zveřejnění 

článku; důvěryhodnosti zdroje ve světle situace panující v době zveřejnění článku.“94, a 

konstatoval proto porušení čl. 10 Úmluvy. 

                                                           
91Rozehnal, Aleš. Mediální právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 267 s. ISBN 978-80-7380-549-4 
92Viz nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05 
93Jedním z bodů, kterým redaktor ospravedlňoval zveřejnění předmětného článku, byla jeho souvislost s tzv. 

velkou privatizací, tedy procesem, v jehož rámci přechází vlastnictví státu do rukou soukromých osob, ve kterém 

spatřoval předmět veřejného zájmu. 
94Rozsudek ESLP ze dne 22. 10. 2013, Soltész proti Slovensku, č. stížnosti 11867/09 
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 6.2  Odpovědnost za převzatá tvrzení    

Dojde-li ke zveřejnění nepravdivé informace pocházející od třetí osoby v tisku, 

jakožto v klasickém hromadném sdělovacím prostředku, je východiskem pro právní 

posouzení případu ustanovení § 4 TiskZ, tedy že „za obsah tisku odpovídá vydavatel.“95 

Současně se zohledňuje „kdo je autorem původního tvrzení převzatého novinářem. Jiná 

je totiž situace, kdy novinář převezme názor „nahodilé třetí osoby“ a jiná, cituje-li názor 

člověka, který o věci musel mít dostatečné a relevantní informace. Od novináře, který 

je laikem, a nikoliv specialistou na danou oblast a který nemá a ani nemá mít ambici 

informovat čtenáře o odborných záležitostech, jelikož článek je určen pro nejširší okruh 

čtenářů, a nikoliv pro odborníky, nelze ani důvodně očekávat, že jím poskytnuté informace 

a jejich celkové vyznění bude zcela přesné a objektivní.“96 Řečeno jinak, z obecné 

povinnosti novináře ověřovat pravdivost informací existují výjimky. Jedná se o případy, kdy 

informace pochází od osoby, která je odborníkem v daném oboru. Specifickou skupinu 

převzatých tvrzení tvoří citace třetích osob, jejichž použití nevylučuje odpovědnost 

vydavatele. K tomuto závěru dospěl Ústavní soud97 poté, co zrušil rozhodnutí Vrchního 

soudu v Praze, který nesprávně dovodil, že při použití citace je odpovědnou osobou pouze 

původce výroku, nikoliv vydavatel.   

 6.3  Ochranné prostředky mediálního práva 

Instituty odpovědi a dodatečného sdělení představují speciální ochranné prostředky 

mediálního práva, které dopadají na klasické hromadné sdělovací prostředky podléhající 

právní úpravě tiskového zákona a zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Neztotožňuji 

se s názorem98, který působnost těchto institutů vztahuje bez bližšího vymezení i na média 

elektronická. Pod pojem elektronických médií patří totiž nejenom rozhlasové a televizní 

vysílání, ale také mediální prostředí internetu.99 Výše uvedený závěr lze podložit rozhodnutím 

Nejvyššího soudu, který v konkrétním případě internetového zpravodajství 

„Novinky.cz“ právo na odpověď100 ani dodatečné sdělení101 nepřiznal102. Svůj postup soud 

                                                           
95Obdobně v případě rozhlasového nebo televizního vysílání odpovídá za jeho obsah provozovatel dle 

ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) a § 32 odst. 1 písm. a) RZTV. 
96Nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. II. ÚS 2296/14 
97Nález Ústavního soudu ze dne 17. 2. 2004, sp. zn. III. ÚS 73/02 
98

ROZEHNAL, Aleš. § 10 Odpověď. In: ROZEHNAL, Aleš. Tiskový zákon: Komentář [Systém ASPI].  Wolters 

Kluwer [cit. 2018-10-9].  ASPI_ID KO46_2000CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
99Viz ROZEHNAL, Aleš. Elektronická média. Právní prostor, článek ze dne 26. 5. 2016 

dostupný na https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/elektronicka-media 
100Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 2968/2017 
101Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2018, sp. zn, 30 Cdo 1870/2017 
102 Obě rozhodnutí Nejvyššího soudu byly napadeny ústavními stížnostmi, které byly následně spojeny ke 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/elektronicka-media
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odůvodnil jednak definicí periodického tisku103, jednak dalšími zvláštnostmi internetového 

zpravodajství. Aktuální trend používání nových elektronických médií, jejichž specifikem je 

rychlý přenos informací a přístup neomezeného počtu uživatelů z celého světa, představuje 

výzvu pro celý právní řád a klasické prostředky ochrany. Současné řešení, které nutnost 

novelizace současné právní úpravy přehlíží, nehledě na doporučení nadnárodních institucí104, 

nepovažuji za správné. V poslední kapitole proto naváži na tento zjištěný nedostatek a budu 

se zabývat právní úpravou nových médií a ochrannými prostředky na ně se vztahující.   

Specifika institutů práva na odpověď a dodatečného sdělení lze vymezit v několika 

bodech. Prvně se jedná o právní úpravu, která je obsažena ve speciálních právních předpisech 

regulující veřejnoprávní aspekty činnosti médií včetně jejich institucionálního zakotvení, leč 

se jedná o instituty svou povahou soukromoprávní.105 Zadruhé jde o vymezení subjektů, kdy 

na jedné straně sporu stojí vždy vydavatel periodického tisku či provozovatel rozhlasového a 

televizního vysílání.  Zatřetí jde o způsob uplatnění práva na odpověď či dodatečného sdělení, 

a sice nejprve prostřednictvím podání žádosti u vydavatele tisku/provozovatele rozhlasového 

a televizního vysílání a až následně, pro případ jejich neuveřejnění nebo nesplnění podmínek 

uveřejnění, u soudu106. 

Z výše uvedených bodů lze abstrahovat účel institutů odpovědi a dodatečného sdělení, 

a sice zveřejnění informace v reakci na předchozí sdělení v médiích za účelem rychlé nápravy, 

leč současná právní úprava záruky rychlého a efektivního řešení situace neposkytuje. 

Stanovení zákonných lhůt pro podání návrhu totiž neřeší rychlost soudního rozhodování 

jednotlivých sporů107, ačkoliv se jedná o lhůty prekluzivní.  

 6.3.1  Právo na odpověď 

Předpokladem práva na odpověď je zveřejnění skutkového tvrzení „které se dotýká 

cti, důstojnosti, nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité 

právnické osoby.108 Podmínění určitosti dotčené fyzické nebo právnické osoby nutně 

                                                           
společnému řízení pod sp. zn. IV. ÚS 2257/18. Do dnešního dne ale nebylo ve věci vydáno rozhodnutí.   
103§ 3 písm. a) tiskového zákona 
104Doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/952/ES ze dne 20. 12. 2006 
105Viz MORAVEC, O.: Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013, 207 s., ISBN 978-80-

87576-52-6 
106 Pro spory z TiskZ a ZRTV je založena věcná příslušnost okresních soudů. Specifické prostředky mediálního 

práva se proto liší i procesními aspekty, neboť pro případ uplatnění těch obecných zákon dle § 6 OSŘ 

diferencuje mezi věcnou příslušností okresních soudů pro spory z ochrany osobnosti člověka a soudů krajských, 

jedná-li se o ochranu osobních práv právnických osob.  
107V minulosti byly ale diskutovány legislativní návrhy občanského soudního řádu v podobě stanovení lhůty pro 

rozhodovací činnost soudů ve věcech práva na odpověď. V podrobnostech viz POUPERTOVÁ, O:Regulace 

médií. Praha: Leges, 2010, 241 s., ISBN 978-80-872121-48-6 
108Ustanovení § 10 Tiskového zákona 
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neznamená, že musí být prostřednictvím zveřejněného skutkového tvrzení přímo jmenována, 

nýbrž postačí „jestliže totožnost právnické nebo fyzické osoby vyplývá z obsahu sdělení (z jeho 

kontextu) případně i ve spojení s informacemi, jejichž publikace tomuto sdělení 

předcházela.“109 Zákon bližší podmínky pro zveřejnění skutkového tvrzení a jeho 

způsobilosti dotknout se chráněných práv fyzické a právnické osoby nestanoví, leč lze 

dovodit, že se musí jednat o výrok svou povahou nepravdivý, neúplný, či zkreslený a současně 

způsobilý vyvolat difamační účinky, tedy znevážit čest či dobrou pověst.  Jde-li o dotčení 

soukromí člověka „není přitom nutné, aby takové sdělení působilo difamačně.“110  

Neznamená to ale, že právo na zveřejnění odpovědi náleží každému, kdo se subjektivně cítí 

na svých právech dotčen, neboť posouzení dotčení cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické 

osoby, anebo jména či pověsti právnické osoby je založeno na objektivním hledisku. 

Obsahem institutu odpovědi je právo dotčené osoby na zveřejnění odpovědi a tomu 

odpovídající povinnost vydavatele odpověď při splnění zákonných podmínek uveřejnit. 

Účelem odpovědi je uvést nepravdivé či zkreslené skutečnosti na pravou míru, proto 

se logicky i jeho text omezuje na skutkové tvrzení. 

 Z rozhodovací praxe soudů plyne nezbytnost „zkoumat míru (intenzitu) tvrzeného 

porušení základního práva na ochranu osobnosti (osobní cti a dobré pověsti), a to právě 

v kontextu se svobodou projevu a s právem na informace a se zřetelem na požadavek 

proporcionality uplatňování těchto práv (a jejich ochrany).“111 Znamená to, že soudy 

akceptují specifika mediálního prostředí a při hodnocení jednotlivých případů přihlíží 

i k smyslu předmětných článků, četnosti zdrojů a postavení osob ve veřejném zájmu. 

Z uvedeného vyplývá, že soudy při rozhodování o vzniku práva na odpověď aplikují „totožná 

kritéria, jaká si (Nejvyšší soud) osvojil pro posuzování sporů na ochranu osobnosti“112 Platí 

tedy to, že každé „zjednodušení či dokonce zkreslení skutečností v tisku nemusí nutně vést k 

(neoprávněnému) zásahu do práv dotčené osoby.“113 

Výše uvedené hodnocení a postup soudu přiblížím prostřednictvím následujícího 

případu114 ze soudní praxe. Žalobce se domáhal uveřejnění odpovědi za zveřejněný článek 

                                                           
 
109DOLEŽÍLEK, Jiří. Právo na odpověď a na dodatečné sdělení podle nového tiskového zákona. Právní 

rozhledy. 2000, č. 10, s. 430 - 440 
110CHALOUPKOVÁ, Helena. § 10 [Odpověď]. In: CHALOUPKOVÁ, Helena. Zákon o právech a povinnostech 

při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) a předpisy související. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2006, s. 28. ISBN 80-7179-450-3. 
111Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2006, sp. zn. 30 Cdo 861/2005 
112MORAVEC, O.: Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013, 217 s., ISBN 978-80-87576-

52-6 
113Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2006, sp. zn 30 Cdo 861/2005 
114Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2012, sp. zn. 30 Cdo 238/2012 
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s titulkem „Strašidelné hospodaření státních lesů“, jehož smyslem bylo dle názoru soudů 

poskytnutí informací (byť velmi kritických) o činnosti žalobce.  Soud prvního stupně z článku 

nesprávně dovodil úmysl žalobce poškodit či skandalizovat. Odvolací soud vzal v potaz i další 

relevantní skutečnosti, a to jednak četnost uvedených zdrojů, jednak následně vydaný článek, 

obsahující vysvětlení a stanovisko tiskového mluvčí žalované k dotčenému článku. Odvolací 

soud, stejně tak jako Nejvyšší soud ČR dospěly proto k stejnému právnímu posouzení věci a 

zveřejněný článek posoudily jako „vyvážený a objektivizující prezentované informace“. Na 

prvním místě tedy soudy hodnotí pravdivost zveřejněných informací, dále přiměřenost jejich 

prezentace a v neposlední řadě, je-li zásah do osobnosti člověka nebo osobních práv právnické 

osoby nutnou součástí výkonu kritiky, tedy není-li cílem zveřejnění informace poškození či 

skandalizace dotčené osoby. V tomto případě soud žalobci právo na uveřejnění odpovědi 

nepřiznal.  

 6.3.2  Dodatečné sdělení 

Dodatečné sdělení je Alešem Rozehnalem vymezeno jako „právo na zveřejnění 

sdělení k uveřejněné informaci, z níž je patrno, že vůči osobě z této informace určitelné je 

či bylo vedeno trestní nebo správní řízení.“115 Předpokladem dodatečného sdělení je pouze 

uveřejnění pravdivé informace o probíhajícím trestním či přestupkovém řízení. Toto právo 

tedy na rozdíl od práva na odpověď vzniká i bez předchozího protiprávního jednání.116  Stejně 

jako právo na odpověď i dodatečné sdělení náleží nejen fyzickým, ale i právnickým osobám, 

které je možno, v souvislosti s informacemi ve sdělení uvedenými, identifikovat. Osoba, která 

byla uveřejněnou informací identifikována, má přitom na základě dodatečného sdělení právo 

požadovat uveřejnění konečného výsledku řízení.  

Obsahem dodatečného sdělení je zveřejnění informace o výsledku řízení. V soudní 

praxi jde přitom nejen o samotný výsledek řízení „…ale i informace poskytující nezbytné 

vysvětlení, za jaký skutek byl žalobce trestně stíhán, včetně jeho právní kvalifikace a okolnost 

jeho pravomocného ukončení včetně jeho způsobu a důvodu. Naproti tomu není na místě, aby 

text obsahoval údaje, které v původním sdělení o trestním stíhání žalobce nebyly uvedeny, 

hodnocení dokazování a subjektivní hodnocení motivace poškozené, neboť to již jde nad 

rámec práva na dodatečné sdělení“117 

                                                           
115 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 270 s. ISBN 978-80-7380-549-4 
116 Písemná konzultace s JUDr. Veronikou Křesťanovou, Dr. ze dne 24. 11. 2018 
117

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 1 Co 231/2002 cit. dle CHALOUPKOVÁ, Helena. § 11 

[Dodatečné sdělení]. In: CHALOUPKOVÁ, Helena. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického 

tisku (tiskový zákon) a předpisy související. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2006, s. 36. ISBN 80-

7179-450-3 
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 6.3.3  Podmínky uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení 

Právní úprava tiskového zákona a zákona o rozhlasovém a televizním vysílání 

jednotně upravuje pravidla pro uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení a jejich uplatnění 

u soudu.  Bude-li proto v následující části bez dalšího zmiňován vydavatel, bude tím současně 

myšlen i provozovatel rozhlasového a televizního vysílání. 

Odpověď i dodatečné sdělení se uplatňuje prostřednictvím písemné žádosti, jejíž 

součástí musí být i návrh znění odpovědi či dodatečného sdělení za současného vylíčení 

skutečnosti odůvodňující dotčení cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby, anebo jména 

nebo dobré pověsti právnické osoby uveřejněným skutkovým tvrzením. Žádost musí být 

vydavateli doručena v propadné lhůtě 30 dnů stanovené v ustanovení § 12 TiskZ a § 37 ZRTV. 

Takto podanou odpověď či dodatečné sdělení má vydavatel povinnost uveřejnit ve shodném 

periodickém tisku (v případě rozhlasového nebo televizního vysílání ve stejném pořadu a 

není-li to možné ve stejně hodnotném vysílacím čase), v němž došlo k uveřejnění napadeného 

sdělení. V souvislosti s cílem uvést skutečnosti na pravou míru zákon stanoví požadavek 

přiměřenosti rozsahu a rovnocennosti umístění a formy uveřejňované odpovědi či 

dodatečnému sdělení vzhledem k sdělení původnímu. Kritérium přiměřenosti se vztahuje 

k účinkům odpovědi či dodatečného sdělení. Za přiměřený je považován takový rozsah, který 

je nezbytný pro uvedení napadeného sdělení na pravou míru, nikoliv rozsah 

odpovídající  počtu slov či textu původního sdělení. U druhého požadavku je zohledňován 

„pohled případného ovlivnění možnosti snadněji si zapamatovat (případně vybavit si) obsah 

uveřejněného sdělení v návaznosti na jeho konkrétní umístění, koncepci i grafické 

ztvárnění.“118 Požadavek rovnocennosti proto není splněn, dojde-li kupříkladu k a) uveřejnění 

odpovědi či dodatečného sdělení ve věcně neodpovídající rubrice, b) nedodržení označení 

článku výraznými barevnými titulky či c) jejímu nezveřejnění na úvodní straně periodika.  

Ustanovení § 13 TiskZ a § 38 ZRTV stanoví další podmínky, a to výslovné označení 

„odpověď“ nebo „dodatečné sdělení“, uveřejnění na vlastní náklady vydavatele, uvedení 

jména a příjmení názvu osoby, který o zveřejnění žádá a dodržení shodného jazyka uveřejnění. 

Předložený text odpovědi či dodatečného sdělení vyjadřuje stanovisko dotčené osoby, 

vydavatel proto není oprávněn při jeho uveřejnění do textu jakkoliv přímo zasahovat.119 

Komentáře a redakční poznámky zákon přímo nevylučuje. 

Dotčená osoba je aktivně legitimována domáhat se uložení povinnosti vydavateli 

                                                           
118Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2006, sp. zn. 30 Cdo 1118/2006 
119Lze připustit pouze odstranění gramatických chyb. 
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odpověď či dodatečné sdělení uveřejnit, není-li její žádosti ze strany vydavatele vyhověno 

nebo nedodržel-li podmínky pro jejich uveřejnění. V takovém případě se musí obrátit na soud 

v propadné lhůtě 15 dnů. Jejím počátkem je uplynutí lhůty k uveřejnění odpovědi 

či dodatečného sdělení. 
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 7  Kolize ochrany osobnosti a svobody projevu v nových médích 

 7.1  Vyloučení odpovědnosti a bezpečný přístav 

Technologický pokrok pol. 20 st. zasáhl všechny sféry společenského života. Vynález 

internetu přinesl novou podobu svobody slova a vedle klasických hromadných sdělovacích 

prostředků vznikly tzv. nová média, vyznačující se specifickými rysy otevřenosti120 

a anonymity121. Není proto překvapující, že oblast nových médií představuje předmět 

samostatné právní úpravy, kterou tvoří směrnice o elektronickém obchodu122, která je 

do českého právního řádu promítnuta zákonem o některých službách informační 

společnosti123. 

Tyto předpisy jsou v souladu s obecnou zásadou lex specialis aplikovány přednostně 

před obecnou úpravou občanského, trestního a správního práva.124 Nelze totiž přímo aplikovat 

obecné odpovědností režimy upravené občanským, trestním a správním právem, založené na 

odpovědnosti za vlastní konání, když provozovatel internetových služeb přímo125 neovlivňuje 

obsah nahrávaný jednotlivými uživateli. Jako příklad lze uvést diskuzní fórum, jehož 

prostřednictvím jsou v několika minutách zveřejněny stovky komentářů od uživatelů z celého 

světa. V takovém případě nelze po poskytovateli spravedlivě požadovat, aby měl odpovědnost 

za cizí obsah. Pro srovnání si nyní představme noviny, jakožto tištěné periodikum, kde 

vydavatel individuálně kontroluje zveřejnění jednotlivých článků, a proto je ve výsledku činěn 

odpovědným za možný protiprávní obsah. 

Výše uvedená právní úprava je založena na konstrukci, která odpovědnost klasicky 

nezakládá, nýbrž vylučuje. Hovoříme proto o konceptu tzv. bezpečného přístavu 

(„safe harbour“), který je popisován jako „akcentování odpovědnosti těch, kdo obsah 

do internetových služeb fakticky umisťují a zároveň stanovení podmínek, za nichž 

je odpovědnost ISP za obsah umístěný těmito osobami vyloučena.“126. 

                                                           
120Jednoduchý přístup uživatelů k síti a možnost přímého oslovení široké veřejnosti. 
121Anonymita prostředí, tedy možnost uživatelů „schovávat se“ za monitory svých přístrojů, přispívá k častému 

výskytu útoků proti třetím osobám. Za související problém lze označit ztíženou identifikaci škůdců, případně 

pachatelů. 
122Směrnice 2000/31/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. 6. 2000 o některých právních aspektech 

služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém 

obchodu) 
123Zákon č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 

(„ZSIS“) 
124MAISNER, M. Úvodem k § 3–6. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. 

1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 32. ISBN 978-80-7400-449-0. 
125Poskytovatel samozřejmě přímo ovlivňuje zveřejněný obsah, je-li jím vytvořen či převzat. V takovém případě 

se postupuje dle pravidla, dle kterého je každý odpovědný za své vlastní jednání.     
126MAISNER, Martin. Pasivní vs. aktivní hosting: hranice režimu Safe Harbour. Bulletin advokacie. 2017, č. 1-

2, s. 40-43 
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Při nesplnění zákonných podmínek bezpečného přístavu dle ZSIS může dojít 

k založení odpovědnosti poskytovatele služby informační společnosti za jednání uživatele dle 

občanského, trestního či správního práva.127 Z předcházející věty je přitom důležité zdůraznit 

pouhou možnost založení odpovědnosti, což znamená, že nesplněním podmínek bezpečného 

přístavu nevzniká právní odpovědnost bez dalšího.128 V konkrétních případech je proto nutné 

posuzovat naplnění podmínek spáchání konkrétního deliktu a možnou spoluodpovědnost 

poskytovatele. Nelze totiž opomenout, že „i v případě ztráty režimu bezpečného přístavu je 

to stále uživatel, kdo svým jednáním porušil právo, nikoli poskytovatel, který pouze poskytuje 

infrastrukturu.“129 Lze proto shrnout, že vznik odpovědnosti poskytovatele závisí na 

konkrétních okolnostech případu a povaze konkrétního deliktu. Jak ostatně uvádí Martin 

Husovec - nelze vyloučit situaci, kdy se dva poskytovatelé, které lze shodně zařadit pod 

bezpečný přístav stejného typu, stanou odpovědnými v jiném okamžiku130.  Na základě výše 

uvedeného si k této problematice nedovolím činit definitivní závěry, nýbrž představím klíčová 

rozhodnutí, které se dotýkají jednak ochrany osobnosti člověka, případně osobních práv 

právnické osoby, jednak odpovědnosti v nových médiích. 

 7.2  Služba informační společnosti 

Ústředním pojmem výše zmíněných legislativních aktů je služba informační 

společnosti, která je definována jako „jakákoliv služba poskytovaná elektronickými 

prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná 

zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána 

prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického 

zařízení pro ukládání dat.“131 Mezi služby informační společnosti proto patří velké spektrum 

služeb, které je možné dělit v závislosti na povaze služby na 1) mere conduit132, 2) caching133, 

3) hosting134, kdy rozhodující kritérium představuje délka kontaktu poskytovatele s informací. 

                                                           
127Popsat problematiku nesprávné transpozice české zákonné úpravy. 
128V tomto ohledu je ovšem nutné upozornit na to, že český zákonodárce zvolil v ustanovení § 3 - §5 ZSIS 

poměrně nešťastnou formulaci, která za použití jazykového výkladu vyznívá opačně, tedy že zákon odpovědnost 

poskytovatele zakládá, nikoliv vylučuje. Tato nepřesnost ovšem v praxi nečiní větší problémy s ohledem na 

institut eurokonformního výkladu. 
129MAISNER, Martin. § 5 [Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných 

uživatelem]. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 60. ISBN 978-80-7400-449-0. 
130HUSOVEC, Martin. Zodpovědnosť na internete: podľa českého a slovenského práva. Praha: CZ.NIC. 93 s. 

ISBN 978-80-904248-8-3 
131§ 2 písm. a) ZSIS 
132Přenos informací po síti (Skype, ICQ) 
133Automatické meziukládání informací 
134MAISNER, M. Úvodem k § 3–6. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. 

1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 32. ISBN 978-80-7400-449-0 
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Platí přitom, že s délkou kontaktu rostou i požadavky pro splnění podmínek zakládající 

bezpečný přístav.   

Pojem mediální prostředí lze spojovat pouze s tzv. hostingem, pod který spadá 

problematika sociálních sítí, zpravodajských portálů a blogů, které se, z mého pohledu, 

klasickým hromadným sdělovacím prostředkům přibližují nejvíce. Pojmem hosting je 

označována služba informační společnosti, která spočívá v trvalém ukládání dat (informací) 

uživateli do prostoru vytvořeného poskytovatelem (v literatuře se hovoří o „serverech 

poskytovatele“) na základě smlouvy o uložení dat. Pro založení bezpečného přístavu jsou 

zákonem135 předvídány dvě situace: 

A.  nevědomost poskytovatele o protiprávním obsahu informací. 

B. aktivní jednání poskytovatele s cílem informaci znepřístupnit či odstranit, jakmile se o 

protiprávnosti informace dozví. 

Poskytovatel136 služby informační společnosti nemá povinnost dohledu137 nad 

obsahem ukládaných informací. Je proto logické, že zákon počítá s možností, kdy si není 

protiprávního obsahu vědom. Tato situace je literaturou označována jako konstruktivní 

nevědomost138 a je ji nutné odlišovat od konkrétní vědomosti, která je založena doručením 

sdělení třetí osoby o protiprávním obsahu informace. Je-li na základě sdělení třetí osoby 

protiprávní informace dostatečně určitě identifikována, musí ji poskytovatel pro naplnění 

ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) neprodleně „odstranit nebo znepřístupnit“. 

Výše popsané je literaturou shrnuto do následujících podmínek založení bezpečného 

přístavu: 

1) absence konkrétní vědomosti o protiprávním stavu informace;  

2) absence konstruktivní vědomosti o protiprávním charakteru informace; 

3) absence kontroly nad jednáním uživatele ze strany poskytovatele služby; 

pasivní přístup poskytovatele služby k jejímu poskytování.139 

Dalším možným členěním je rozlišení služeb na aktivní či pasivní. Toto rozlišení 

je v praxi důležité s ohledem na to, že tzv. aktivní služby do režimu vyloučení odpovědnosti 

                                                           
135§ 5 ZSIS 
136Za poskytovatele služby informační společnosti (ISP) zákon považuje každou fyzickou nebo právnickou 

osobu, která službu, naplňující zákonnou definici, poskytuje. 
137§ 6 ZSIS 
138Konstruktivní vědomost tak vyžaduje, aby si „poskytovatel byl vědom skutečností nebo okolností, z kterých je 

zřejmé, že jde o nezákonnou činnost nebo informace“ ( HUSOVEC, Martin. Zodpovědnosť na internete: podľa 

českého a slovenského práva. Praha: CZ.NIC. 108 s. ISBN 978-80-904248-8-3) 
139MAISNER, Martin. § 5 [Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných 

uživatelem]. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 60. ISBN 978-80-7400-449-0. 
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nespadají. Vyplývá to již z preambule směrnice o elektronickém obchodu, která stanoví 

„Odchylky v úpravě odpovědnosti stanovené v této směrnici zahrnují pouze případy, v nichž 

je činnost poskytovatele služeb informační společnosti omezena na technický postup 

provozování komunikační sítě a na zprostředkovávání přístupu k této síti, na níž jsou 

informace poskytnuté třetími osobami přenášeny nebo dočasně ukládány za jediným účelem 

zlepšení účinnosti přenosu. Tato činnost má čistě technickou, automatickou a pasivní podobu, 

což znamená, že poskytovatel služeb informační společnosti nezná ani nekontroluje přenášené 

či ukládané informace.“140 Za aktivní služby lze souhrnně označit takové služby, v nichž 

poskytovatel nevystupuje pouze jako zprostředkovatel, nýbrž 

 a) vytváří vlastní obsah (příkladem jsou zpravodajské portály, jejichž činnost spočívá 

v publikaci vlastního obsahu), 

b) vykonává kontrolu nad cizím obsahem, nebo jej určitým způsobem modifikuje, 

c) vykonává takovou aktivní roli, že lze konstatovat, že uložená data zná 

nebo kontroluje.141 142   

 7.3  Rozhodnutí PROLUX 

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 3. 2011, sp. zn. 3 Cmo 197/2010 

představuje první klíčové rozhodnutí české judikatury, které se zabývá kolizí osobních práv 

právnické osoby a svobodou projevu v nových médiích. 

Odvolací soud v tomto případě projednával zásah do dobré pověsti společnosti 

PROLUX (žalobce), který byl způsoben komentáři v diskuzním vláknu pod článkem „Chcete 

prodat byt: Sám nebo s realitní kanceláří?“ Žalovanou byla společnost Internet Info, s.r.o., 

jakožto provozovatel webových stránek mesec.cz, kde byl předmětný článek zveřejněn. Soud 

první instance vyhodnotil celé diskuzní vlákno jako protiprávní a při posuzování odpovědnosti 

poskytovatele aplikoval ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) i b) zákona č. 480/2004 Sb. 

Odvolací soud úvodem svého odůvodnění odlišil kvalitativní rozdíl odpovědnosti 

poskytovatele dle § 5 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb. Jedná-li 

se o zjevně protiprávní informaci, přičemž mezi takové soud zařadil i „(…) příspěvky, 

jež s cílem demonstrovat označeného jsou jen souhrnem vulgarit bez snahy o věcnou diskusi 

                                                           
140Bod 42 směrnice 2000/31/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. 6. 2000 o některých právních 

aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
141V praxi bývá dovozován přímý (ekonomický) zájem poskytovatele na využití služby uživatelem. Příkladem je 

zájem společnosti Google na klikání na reklamní odkazy v placené optimalizaci prohlížeče AdWords ve srovnání 

s přirozeným výsledkem vyhledávání. 
142OSTER, J. European and international media law. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 

2017., s. 229. ISBN 978-1-107-62076-6 
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či kritiku“, je poskytovatel plně odpovědný dle § 5 odst. 1 písm. a). Naproti tomu odpovědnost 

dle § 5 odst. 1 písm. b) je soudem vnímána šířeji, když se povinnost odstranit či znepřístupnit 

příspěvek vztahuje i na informace, jejichž protiprávní povaha je sporná. 

Odvolací soud rozhodnutí založil na následujících otázkách: 

1) Jedná se o informaci, která je zjevně protiprávní? 

2) Změní se posouzení jednotlivých výroků, je-li přihlédnuto ke kontextu celého sdělení? 

3) Byl výrok, který je vyhodnocen za způsobilý zasáhnout do dobré pověsti právnické 

osoby odstraněn včas? 

4) Bylo vytýkané jednání způsobilé zasáhnout do dobré pověsti žalobce? 143 

Na rozdíl od rozhodnutí soudu první instance odvolací soud nevyhodnotil celé 

diskuzní vlákno jako protiprávní. Jednotlivé výroky byly vyhodnoceny jako hodnotící soudy, 

které nevybočily ze zaručené svobody projevu. Soud difamační povahu dovodil pouze 

u hodnotového soudu „PROLUX lže jak svině“. Ani tento výrok dle názoru soudu nebyl 

ale zjevně protiprávní, neboť nebyl „zřejmě nepravdivý a dehonestující“.144 Poskytovatel dle 

názoru odvolacího soudu ovšem porušil písm. b) dotčeného ustanovení, když vulgární výrok 

na výzvu žalobce neodstranil. 

Na závěr lze zhodnotit, že ačkoliv toto rozhodnutí nesprávně pracuje pouze s českým 

zněním transponovaného zákona, a nereflektuje tak koncept bezpečného přístavu, který 

je založen na vyloučení odpovědnosti ISP, nikoliv jejím založením, lze v něm přesto spatřovat 

určitý návod, podle jakých kritérií budou obdobné spory posuzovány. 

 7.4  Rozhodnutí Delfi AS proti Estonsku 

Jádrem případu Delfi AS proti Estonsku145 bylo posouzení otázky, může-li být 

provozovatel internetového zpravodajského portálu odpovědný za difamační komentáře 

třetích osob. Delfi AS byla vlastníkem největšího zpravodajského portálu v Estonsku, který 

denně zveřejňoval až 330 článků. Na konci každého z nich byla komentářová sekce, do níž 

bylo běžně přidáváno až 10.000 komentářů denně, a to převážně pod pseudonymy 

zachovávajícími anonymitu jejich autorů. 

24. ledna 2006 byl společností Delfi AS zveřejněn článek s titulkem „společnost SLK 

zničila plánované ledové cesty“, který byl doplněn 185 komentáři, z nichž minimálně 

20 obsahovalo osobní výhružky a excesivní vyjádření směřující vůči jednomu z členů dozorčí 

                                                           
143Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 3. 2011, sp. zn. 3 Cmo 197/2010 
144Jako příklad takového výroku soud uvádí spojení „PROLUX je svině“. 
145Rozsudek Velkého senátu ze dne 16. 6. 2015, Delfi AS proti Estonsku, č. stížnosti 64569/09 
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rady společnosti (osoba X). Právní zástupce společnosti SLK požádal v průběhu března o 

odstranění urážlivých komentářů a vyplacení náhradu újmy z titulu zásahu do osobnostních 

práv X. Delfi AS komentáře odstranila až 6 týdnů po zveřejnění předmětného článku a nároku 

na náhradu újmy odmítla vyhovět. V navazujícím soudním řízení byla žaloba proti Delfi AS 

zamítnuta s odůvodněním vyloučení odpovědnosti provozovatele zpravodajského portálu dle 

směrnice o elektronickém obchodu. Odvolací soud se s tímto názorem neztotožnil, rozhodnutí 

zrušil a přikázal jeho opětovné projednání soudem první instance, který dospěl k odlišnému 

závěru. Systém „notice and take down“146 dle názoru soudu nepředstavoval dostatečnou 

ochranu osobnostních práv třetích osob, v důsledku čehož dovodil odpovědnost společnosti. 

Nejvyšší soud se s touto argumentací co do základu ztotožnil.  Podrobněji se však zabýval 

vyloučením aplikace směrnice o elektronickém obchodu, konkrétně článků 12 -  15 upravující 

vyloučení odpovědnosti ISP. Soud činnost společnosti Delfi AS posoudil jako aktivní službu 

s ohledem na politiku vytváření komentářů, u které dovodil ekonomický zájem. 

Společnost Delfi AS v rozhodnutí estonských soudů spatřovala porušení svobody 

projevu dle čl. 10 EÚLP, a podala proto stížnost k ESLP.  Evropský soud správnost rozhodnutí 

vnitrostátních soudů o odpovědnosti poskytovatele služby za difamační komentáře třetích 

osob posuzoval dle následujících kritérií: 

1) kontext  uveřejněného článku a komentářů, 

2) opatření Delfi AS pro předcházení uveřejnění difamačních komentářů a jejich 

následné smazání, 

3) možnost vyvození odpovědnosti autorů komentářů, 

4) důsledky vnitrostátního řízení pro Delfi AS147. 

 Ad 1) V daném případě soud nepovažoval difamační povahu komentářů, zasahující 

do soukromého života člověka, za spornou otázku. Samotný článek přitom posoudil 

jako obsahově vybalancovaný, neobsahující žádná difamační tvrzení ani vulgarismy. 

Ad 2) Soud nejprve konstatoval aktivní roli společnosti Delfi AS, 

když prostřednictvím zpravodajského portálu de facto vybízela čtenáře k zveřejnění vlastního 

názoru k projednávané tématice a nevhodné komentáře mohla následně mazat či upravovat 

                                                           
146 „V případě, kdy někdo (zpravidla držitel práv k obsahu, ale také i obyčejný uživatel) dá prostřednictvím 

upozornění (notice)ISP na vědomí, že ISP zpřístupňuje obsah, jehož zpřístupňování je protiprávní, nabývá tento 

ISP v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti konkrétní vědomost o této skutečnosti. 

V případě, že nahraný obsah bez zbytečného odkladu neodstraní či neznepřístupní (takedown) dochází ke ztrátě 

bezpečného přístavu a vůči nahlášenému protiprávnímu obsahu se ISP vystavuje nebezpečí vzniku odpovědnosti 

dle obecných předpisů.“ (NULÍČEK, Michal. Nová evropská legislativa a její dopady na práva a povinnosti ISP. Právní 

rozhledy. 2017, č. 9, s. 317-321) 
147Rozsudek Velkého senátu ze dne 16. 6. 2015, Delfi AS proti Estonsku, č. stížnosti 64569/09 
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pouze ona, nikoliv její autor. Mezi ochranné opatření společnosti patřil a) algoritmus 

detekující sprostá slova, b) poučení uživatelů o jejich vlastní odpovědnosti za zveřejňovaný 

obsah komentářů a c) notice and take down proces. Soud dovodil, že pokud by stěžovatelka 

odstranila difamační komentáře včas, nikoliv až po uplynutí 6 týdnů od jejich zveřejnění, 

odpovědnosti by se vyhnula. Ochranný mechanismus Delfi v tomto konkrétním případě selhal 

- nedošlo k filtraci vulgárních slov ani hate speech. 

Ad 3) Soud se ztotožnil s posouzením otázky Nejvyšším soudem, který konstatoval 

možnost poškozeného uplatnit nárok na náhradu újmy jednak u ISP, jednak u autora 

komentáře, za předpokladu, že bude jeho identita dohledána. 

Ad 4) ESLP uložené sankce vyhodnotila jako přiměřené. 

V důsledku výše uvedeného testu a s přihlédnutím k judikatuře SDEU štrasburský 

soud konstatoval, že nedošlo k porušení čl. 10 Úmluvy a ztotožnil se tak s argumentací 

vnitrostátních soudů, jejichž východiskem je to, že protiprávní jednání uživatelů nevylučuje 

současnou odpovědnost poskytovatele služby. 

Komentované rozhodnutí podnítilo diskuzi o cenzuře obsahu na internetu. 

Poskytovatelům služeb informační společnosti není uložena povinnost dohlížet 

na zveřejňovaný obsah, ovšem určitá míra cenzury je nutná v oblasti boje proti dětské 

pornografii, terorismu, atd. Zůstává proto k zamyšlení, není-li na místě širším způsobem 

chránit i osobnost člověka či osobní práva právnických osob v prostředí internetu.  

 7.5  Rozhodnutí MTE Index proti Maďarsku   

Dalším rozhodnutím, které se zabývá otázkou odpovědnosti ISP je MTE Index proti 

Maďarsku148, ve kterém se ESLP odchýlil od závěrů kontroverzního rozhodnutí Delfi AS. 

Skutkový stav případu je obdobný případu předchozímu. I zde jde o posouzení odpovědnosti 

ISP za výroky třetích osob, uveřejněné v komentářové sekci zpravodajského portálu, a tvrzené 

porušení čl. 10 Úmluvy. Maďarské soudy komentáře vyhodnotily jako urážlivé, ponižující, 

vulgární, tedy jednoznačně za hranicí ochrany svobody projevu. A ačkoliv se žalované 

společnosti hájily absencí výzvy k odstranění komentářů ze strany žalobkyně a rychlostí jejich 

reakce, dovolací soud rozhodl v jejich neprospěch. 

ESLP v úvodu svého rozhodnutí poukázal na nutnost posuzování jednání stěžovatelek 

ve světle principů a zásad, které se aplikují na tisk. Zároveň ale připustil možnost jejich 

odchýlení při posuzování otázek cizího obsahu, což odůvodňuje specifická povaha prostředí 

                                                           
148Rozsudek ESLP ze dne 2. 2. 2016, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete a Index.hu Zrt proti Maďarsku, č. 

stížnosti: 22947/13 
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internetu.  

Soud v souvislosti s povahou stěžovatelky, která byla právnickou osobou, připomněl 

rozhodnutí z roku 2006149, v němž vyjádřil názor, že se právnická osoba nemůže domáhat 

ochrany osobnostních práv náležející výlučně člověku (zdraví, život,…). K obdobným 

závěrům soud dospěl i v projednávaném případě, když zdůraznil rozdílnost pověsti 

právnických osob a dobrého jména člověka. Zásah do dobrého jména člověka se totiž promítá 

do jeho společenského postavení, zatímco s ochranou právnických osob je spojena ochrana 

pouze zájmu na obchodní životaschopnosti a konkurenceschopnosti. Soud proto při ochraně 

jména člověka spatřuje širší morální rozměr. Nehledě na výše uvedené soud ovšem dovodil 

existenci zásahu dle čl. 8 Úmluvy s odůvodněním, že difamační komentáře směřovaly vůči 

konkrétním lidem za společností, a proto rozhodnutí vnitrostátních soudů poskytly ochranu, 

leč nepřímo, právě jim.  

Soud se dále vyjádřil k povaze výroků, které lze nepochybně označit za vulgární 

a urážlivé, ale na rozdíl od těch v případu Delfi AS svým obsahem nepodněcují hate speech 

nebo násilí. Další rozdíl je vedle toho spatřován v postavení subjektů, když jedna 

ze stěžovatelek není ekonomicky výdělečným subjektem, nýbrž neziskovou společností. Soud 

ve svém rozhodnutí aplikoval kolizní kritéria z případu Delfi AS, která doplnil posouzením 

následků, způsobených poškozené osobě, a na jejich základě konstatoval „že vyvozením 

odpovědnosti stěžovatelek za internetové komentáře třetích osob došlo k porušení článku 10 

Úmluvy. Soud shledal, že zatímco případy komentářů třetích osob obsahující hate speech či 

podněcování k násilí opravňují smluvní státy k stanovení odpovědnosti provozovatele 

internetových stránek, pokud neprodleně a dokonce i bez upozornění třetí strany neodstraní 

zjevně nezákonný obsah (srov. Delfi AS proti Estonsku, cit. výše, § 195), v projednávané věci 

mohl poskytnout obchodní pověsti žalobce dostatečnou ochranu systém hlášení závadných 

komentářů.“150 

 7.6  Rozhodnutí Pihl proti Švédsku 

Poslední rozhodnutí, které považuji za vhodné zmínit, je Pihl proti Švédsku151. 

Obdobně jako ve výše popsaných rozhodnutích i toto směřuje k nalezení rovnováhy mezi 

svobodou projevu a právem na soukromý život, tedy čl. 8 a 10 Úmluvy. Pro jeho rozbor 

je nutné vylíčit následující skutkové okolnosti. V roce 2011 byl zveřejněn příspěvek na blogu, 

                                                           
149 Rozhodnutí ESLP ze dne 10. 7. 2006, Sdružení jihočeské matky proti České republice, č. stížnosti 19101/03 
150Tamtéž 
151Rozhodnutí ESLP ze dne 7. 2. 2017, Rolf Anders Daniel PIHL proti Švédsku, č. stížnosti 74742/14 
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spravovaný neziskovou organizací, o politickém zapojení osoby X v nacistické straně. 

Následujícího dne došlo k jeho stažení a uveřejnění omluvy s vysvětlujícím stanoviskem o 

nepřesnosti publikované informace. I přesto bylo v následujících devíti dnech možné dohledat 

difamační komentáře, zveřejněné u původního příspěvku. Osoba X u vnitrostátních soudů 

uplatnila žalobu na ochranu osobnosti. V jejich rozhodnutí byla konstatována difamační 

povaha samotného příspěvku i navazujících komentářů. Odpovědnost neziskové organizace 

soudy nedovodily z důvodu chybějícího právního rámce. 

ESLP se na úvod přihlásil k dřívějšímu rozhodnutí ve věci Delfi AS i MTE Index 

a případ posuzoval dle tamějších kritérií. Na prvním místě poukázal na to, že se komentáře co 

do obsahu vymykají kontextu zveřejněného příspěvku. Nezabýval se totiž politickým 

přesvědčením osoby X, a nemohl být proto ISP ani předpokládán. Soud vzal v potaz 

i postavení společnosti, jakožto malé neziskové organizace, která neměla velikou základnu 

čtenářů. Soud se dále zabýval i otázkou implementace opatření pro předcházení uveřejnění 

difamačních tvrzení a možnosti uplatnění nároků proti autorům konkrétních výroku. ESLP na 

základě výše uvedeného rozboru vyhodnotil rozhodnutí vnitrostátních soudů jako správné, i 

v jeho očích tedy k porušení čl. 8 Úmluvy nedošlo. 

 7.7  Úvaha k rozboru judikatury a legislativní návrhy 

Závěrem této kapitoly bych chtěla uvést, že otázka vyloučení odpovědnosti 

poskytovatelů služeb hostingu není dle mého názoru dosud judikaturou jednoznačně vyřešena. 

Je třeba zdůraznit, že závěry prvních dvou rozhodnutí, tedy Delfi AS a MTE Index mají značně 

odlišné závěry, a v tomto ohledu proto nelze hovořit o konstantní judikatuře štrasburského 

soudu.  Zatímco v případě Delfi AS soud hodnotí pouze čtyři základní kritéria, v MTE Index 

jsou zohledňovány navíc i způsobené následky poškozené osobě. Důraz je současně kladen 

nikoliv na kontext komentářů, ale jejich obsah. V samotných rozhodnutích se proto hovoří o 

kategorii komentářů spadajících pod tzv. hate speech a podněcování k násilí. V souvislosti s 

touto kategorií nelze do budoucna vyloučit možnost státních autorit uložit ISP povinnost 

implementace dalších opatření, a to vedle procesu notice and takedown, který je označován 

za nedostatečně účinný. To, že se jedná o velmi aktuální otázku, dokazuje i činnost152 

Evropské komise, která v současnosti zkoumá kontrolní mechanismy pro odstraňování 

nelegálního obsahu a také probíhající dialog na půdě vrcholných orgánu Evropské unie o 

                                                           
152Sdělení Komise ze dne 10. 5. 2017 o přezkumu v polovině období provádění strategie pro jednotný digitální 

trh, dostupný z 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0031 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0031
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návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.153  

 

                                                           
153 Kontroverzním je čl. 13 návrhu, jehož cílem je zlepšení vymahatelnosti práv v prostředí služeb informační 

společnosti. Její kontroverzní povaha spočívá v rozporu s právní úpravou zakotvující výjimky z odpovědnosti 

poskytovatelů služeb informační společnosti a absence povinnosti dohledu. Navrhovaná úprava totiž vyvolává 

představu zavádění povinnosti dohledu a proaktivního monitoringu obsahu.  
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Závěr  

Cílem této práce bylo srovnání ochrany osobnosti člověka a osobních práv právnické 

osoby v mediálním prostředí, jakož i rozbor aktuální judikatury v této oblasti. Výchozí 

hypotézou byla domněnka, že se v mediálním prostředí rozdíly ochrany osobnosti člověka 

a osobních práv právnických osob stírají.  

První z dílčích otázek směřovala k vymezení rozdílů mezi ochranou osobnosti člověka 

a osobních práv právnických osob. V první kapitole bylo prostřednictvím výkladu základních 

pojmů osvětleno, že zatímco ochrana osobnosti člověka je přirozenoprávního původu a 

chráněným statkem je osobnost člověka ve své celistvosti, právnické osoby jsou naproti tomu 

chráněny jako fiktivní útvary, kterým zákon výslovně přiznává pouze ochranu názvu, pověsti 

a soukromí. I přesto je ale těmto hodnotám dle judikatury přiznávána povaha osobních práv, 

což má právní důsledky při posuzování otázek promlčitelnosti a postupitelnosti.   

Druhá otázka hledala odpověď na to, jakým způsobem se výše vymezené rozdíly 

projevují v systému ochranných prostředků. V první části páté kapitoly jsem se věnovala 

úpravě občanského práva, a to systematicky nejprve nárokům zvláštním, následně 

pak obecným. Dospěla jsem k závěru, že ochraně osobnosti člověka je poskytována účinnější 

ochrana osobních práv. Důvodem pro tento závěr je právní úprava postmortální ochrany, jakož 

i další zvláštní aktivní legitimace. Dále se domnívám, že současná právní úprava zakládá 

neúměrnou asymetrii v otázce náhrady nemajetkové újmy, když tento nárok zákon 

právnickým osobám nepřiznává. Dle mého názoru se však nejedná o úmysl zákonodárce, 

a ocenila bych proto novelizaci příslušných ustanovení zákona. Občanské právo totiž 

představuje těžiště právní úpravy ochrany osobnosti, jakož i osobních práv právnických osob, 

a aplikuje se proto i v rámci mediálního prostředí.  

V další části jsem se věnovala trestněprávní úpravě, a to zejména trestnému činu 

pomluvy, který s problematikou mediálního prostředí souvisí nejvíce. Považuji za vhodné 

připomenout, že skutková podstata tohoto trestného činu chrání člověka před sdělováním 

údajů zasahující čest či dobrou pověst člověka, tedy hodnoty, které zákon přiznává 

i právnickým osobám. Z tohoto pohledu považuji trestněprávní ochranu právnické osoby 

v mediálním prostředí za nedostatečnou.  Následky zásahu do pověsti právnické osoby mohou 

být stejně závažné jako při zásahu do cti a vážnosti člověka. Dojde-li jednou k veřejnému 

pošpinění pověsti právnické osoby, a to obzvláště v mediálním prostředí, může nést následky 

takového zásahu po celou dobu své existence, případně vést k jejímu zániku. Logičtější se mi 

proto zdá řešení trestnost tohoto jednání vztáhnout i na právnické osoby. Stejné poté platí i 
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pro právní úpravu přestupků. Namísto trestného činu pomluvy se však výše uvedené závěry 

týkají přestupku ublížení na cti.  

Šestá kapitola se zabývala specifickými prostředky ochrany, tedy právem na odpověď 

a dodatečným sdělením. V této kapitole již nesrovnávám míru ochrany osobnosti člověka a 

osobních práv právnických osob, neboť se jedná o právní úpravu, která je shodná pro oba 

subjekty. Namísto toho jsem se zabývala otázkou, čím se tyto prostředky ochrany liší od těch 

obecných. Hlavní rozdíl spatřuji v způsobu jejich uplatnění, a to nejprve u vydavatele tisku či 

provozovatele rozhlasového a televizního vysílání, dále v rychlosti jejich uplatnění. Za 

překvapivé považuji rozhodnutí Nejvyššího soudu, který v případě internetového 

zpravodajství právo na odpověď ani dodatečné sdělení nepřiznal.  V této souvislosti jsem se 

do práce rozhodla zařadit kapitolu sedmou, zabývající se odpovědností poskytovatelů služeb 

informační společnosti. Východiskem pro právní úpravu této oblasti je rozlišení odpovědnosti 

za vlastní obsah a obsah tvořený třetími osobami. Zatímco v prvním případě by se 

odpovědnost měla posuzovat dle základního právního principu, tedy, že každý je odpovědný 

za své právní jednání, v druhém případě je situace mnohonásobně složitější. Na základě 

zjištěných poznatků si dovolím poznamenat, že výše zmíněné rozhodnutí Nejvyššího soudu 

považuji za problematické, neboť současná právní úprava ochranu před zásahy v internetovém 

prostředí dostatečně neposkytuje.  

Závěrem lze konstatovat, že výchozí hypotéza této práce, tedy že se rozdíly ochrany 

osobnosti a osobních práv právnických osob v mediálním prostředí stírají, byla 

výše uvedenými závěry vyvrácena.   
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Ochrana osobnosti a jména člověka a ochrana dobré pověsti názvu, a 

soukromí právnické osoby v mediálním prostředí, vč. rozboru judikatury 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je pojednání o ochraně osobnosti člověka, jakož i 

osobních práv právnických osob v mediálním prostředí. Nedílnou součástí této práce je rozbor 

aktuální judikatury ESLP i českých soudů. 

 Práce se věnuje nejenom teoretickým otázkám ochrany osobnosti a osobních práv 

právnických osob, ale i jejím praktickým dopadům na jednotlivé prostředky ochrany. 

Podrobněji se zabývá otázkou náhrady nemajetkové újmy, trestného činu pomluvy, jakož i 

právem na odpověď a dodatečným sdělením.  Práce, vzhledem k aktuálnosti tématu, reflektuje 

i právní úpravu vyloučení odpovědnosti v tzv. nových médiích dle zákona č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol a tematicky souvisejících podkapitol, 

dále úvodu a závěru práce. První kapitola vykládá základní pojmy ochrany osobnosti, 

osobních práv i mediálního prostředí. Druhá kapitola je přehledem relevantních pramenů 

práva k této pověst. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na judikaturu kolizních kritérií při vyvažování 

svobody projevu a osobnostních práv. Pátá kapitola pojednává o projevech koncepčních 

rozdílů osobnosti člověka a osobních práv právnických osob do prostředků ochrany 

občanského, trestního i správního práva. Šestá kapitola je věnována specifickým prostředkům 

ochrany mediálního práva, tedy právu na odpověď a dodatečnému sdělení. Poslední, sedmá 

kapitola, má za cíl navázat na kapitolu předchozí problematikou vyloučení odpovědnosti 

poskytovatelů služeb hostingu v prostředí internetu.  

Klíčová slova: ochrana osobnosti, média, judikatura  
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Protection of personality rights of individuals and the protection of 

reputation, name and privacy of legal persons in media, including case law 

analysis  

Abstract 

The thesis deals with the issue of protection of personality rights of individuals as well 

as personal rights of legal persons in media. Current decision-making practice of the European 

Court of Human Rights and Czech courts shall be considered as integral to this thesis.  

The thesis analyses not only theoretical questions relating personality rights of 

individuals and personal rights of legal persons, but it also reflects practical repercussions on 

legal remedies. It focuses mainly on reasonable compensation, defamation as well as the right 

to reply and supplementary statement. With regard to theme´s timeliness the thesis also 

reflects on legal framework of exemption from internet service provider´s liability in so-called 

new media under the Act No.  480/2004 Sb., about Certain Services of Information 

Companies, as subsequently amended. 

The thesis is divided into seven chapters and thematically related subheadings, and its 

introduction and final part. The first chapter defines the essential terms relating personality 

rights, personal rights and media. The second chapter provides the overview of relevant 

sources of law. The third chapter defines individual partial rights, such as name, privacy and 

reputation. The fourth chapter focuses on criteria constituted by case-law for the balancing 

exercise of freedom of speech and personality rights. The fifth chapter is aimed at solving the 

question, how the conceptual differences of individuals and legal persons translate to legal 

remedies within civil, criminal and administrative law. The sixth chapter is dedicated to 

special legal remedies under media law, meaning the right to reply and supplementary 

statement. The last, seventh chapter aims to follow up on the previous chapter and therefore 

presents the question of exemption from liability of ISP hosting on internet.  

Key words: protection of personality rights, media, case-law 

 

 

 


