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použité prameny a literaturu, a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 27. července 2021 

Jan Vlček 

  

  



 

  

 

Abstrakt 

Bakalářská práce představuje úpravu osobnostních práv v historicky 

prvním občanském zákoníku ČLR 中华人民共和国民法典 . Ta byla 

dosud upravena napříč několika normami. V tomto ohledu je kodifikace 

významným právním počinem. Práce se snaží nalézt odpověď na otázku, 

zda občanský zákoník nabízí větší míru ochrany než předchozí úprava, a 

do jaké míry je tato ochrana vymahatelná. Po úvodních kapitolách, které 

zasazují některá klíčová slova do kontextu, je většina práce věnována 

srovnání staré a nové úpravy. Práce dospívá k závěru, že byť se zákoníku 

podařilo do úpravy vnést řadu nových, a kontinentální právní úpravě 

známých institutů, v řadě oblastí zákoník původní nedostatky neodstranil; 

na jiných místech pak dokonce do úpravy vnáší nová kontroverzní 

ustanovení, která jsou v některých případech napojena na konkrétní 

mocenské zájmy KS Číny.  
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Abstract 

This bachelor thesis presents the regulation of personality rights in the first 

ever Civil Code of the PRC 中华人民共和国民法典 . Prior to the 

promulgation of the Civil Code personality rights had been scattered across 

various legal norms. In this respect, the codification is a significant legal 

achievement. This thesis seeks to answer the question of whether the Civil 

Code offers a greater degree of protection than the previous regulation, and 

to what extent is this protection enforceable. Following a few introductory 

chapters, which put some key words in context, most of the thesis is 

devoted to a comparison of the old and new regulation. The thesis 

concludes that although the Code has succeeded in introducing several new 

institutes also familiar to the continental law doctrine, in a number of areas 

the Code has not remedied the deficiencies of the original regulation; in 

other places, it even introduces new controversial provisions, which in 

some cases are linked to specific power interests of the CCP. 
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1. Zkratky a citace 

S ohledem na množství často se opakujících názvů a pojmů využívá tato práce níže uvedených 

zkratek. V některých případech, zejména pro potřeby stylistiky, či na začátku vět, budou 

výjimečně použity celé názvy. 

Pro zachování jednotnosti, tam, kde práce užívá níže uvedených zkratek k popisu institucí, 

budou tyto zkratky rovněž užity při citaci (závorkovou metodou) stanovisek, předpisů a dalších 

dokumentů vydaných těmito institucemi. V ostatních případech budou názvy čínských institucí 

citovány za pomocí přepisu pinyin bez tónových značek. Tónové značky pak nebudou uvedeny 

ani u jednotlivých bibliografických údajů. 

 

Čínská lidová republika - 中华人民共和国 - ČLR 

Komunistická strana Číny – 中国共产党 - KS Číny 

Nejvyšší lidový soud ČLR - 中华人民共和国最高人民法院 –Nejvyšší lidový soud 

Obecné zásady občanského práva ČLR - 中华人民共和国民法总则 – OZOP 

Občanský zákoník ČLR - 中华人民共和国民法典 – ČOZ 

Občanský zákoník ČR – OZ 

Ústava ČLR - 中华人民共和国宪法 - ÚČLR 

Ústřední výbor KS Číny - 中国共产党中央委员会 – ÚV KS Číny 

Všečínské shromáždění lidových zástupců - 全国人民代表大会 – VSLZ 
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2. Úvod 

Dne 28. května 2020 přijalo Všečínské shromáždění lidových zástupců zcela novou, pro čínský 

právní řád dosud neznámou úpravu občanského práva – Občanský zákoník Čínské lidové 

republiky (中华人民共和国民法典). Kodex poprvé v historii ČLR na jednom místě ukotvil 

nejdůležitější instituty občanského práva – dosavadní úprava byla roztříštěná do několika dílčích 

zákonů. V účinnost pak zákoník vešel 1. ledna 2021.  

 

Tato práce si klade za cíl představit jednu z částí nově přijaté úpravy, a to kodifikaci 

osobnostních práv. Tato v ČLR dosud spíše opomíjená oblast občanského práva byla před přijetím 

ČOZ upravena napříč několika různými zákony, doplněnými o soudní judikaturu a poznatky 

právní vědy. Nově je však úpravě věnována samostatná část občanskoprávního kodexu a 

v pomyslné hierarchii důležitosti se tak řadí mezi nejzásadnější instituty čínského občanského 

práva. Zároveň je nutno podotknout, že ostatní oblasti občanského práva, které zákoník ukotvuje, 

ve větší či menší míře mechanicky nahrazují původní zákony, které se těmto jednotlivým oblastem 

věnovaly – zákon o právu dědickém je nahrazen částí ČOZ o právu dědickém apod. Úprava 

osobnostních práv však na žádnou jednotnou zákonnou úpravu nenavazuje a je tak nejen 

teoretickou, ale i praktickou novinkou v čínském občanském právu. V této skutečnosti spatřuje 

autor práce důležitost o této problematice pojednat, a proto název bakalářské práce zní: 

 

Ochrana osobnostních práv v ČLR ve světle nedávno přijatého Občanského zákoníku 

Z názvu práce vyplývá, že pozornost nebude věnována jen čistě představení nové úpravy, ale 

i pokusu o zhodnocení míry ochrany, kterou zákoník poskytuje. Za tímto účelem, jak je ostatně 

pro práce s právní tematikou nutné, práce nejprve zhodnotí stav ochrany osobnostních práv před 

kodifikací, čímž identifikuje potenciální problémy a nedostatky původní úpravy, a následně na 

obdobných příkladech provede srovnání s úpravou novou. V praxi bude toto srovnání provedeno 
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na čtyřech vybraných osobnostních právech, která Nejvyšší lidový soud ČLR označil za 

nejzásadnější osobnostní práva.  

 

Tento postup nemá za cíl provést důkladnou analýzu všech nových ustanovení a přinést jejich 

překlad a shrnutí. Primárně si autor práce slibuje, že v nové úpravě identifikuje ta ustanovení, která 

nahrazují stará, problematická ustanovení. Jak již bylo řečeno, na poli ochrany osobnostních práv 

je ČOZ prvním celistvým zákonem, který úpravu osobnostních práv ukotvuje. Přirozeně se tak 

nabízí se domnívat, že nová úprava nahradí mnohé nedostatky a zaplní mezery původní úpravy. 

Po zhodnocení odlišností, nebo naopak setrvání u stejného, se práce zaměří na nové, důležité 

instituty, které ČOZ přináší. V těchto případech bude cílem práce pomoci objasnit, proč byly tyto 

instituty do úpravy zařazeny, a jaké jsou jejich praktické dopady. V neposlední řadě se práce 

pokusí identifikovat nedostatky v nové úpravě, avšak ne ve smyslu původních nedostatků staré 

právní úpravy, které ČOZ prostě jen nenahradil, ale nově přijatých ustanovení, která 

z nejrůznějších důvodů mohou ochraně osobnostních práv působit obtíže.  

 

Za tímto účelem bude práce pracovat především s texty zákonů (stará úprava) a textem ČOZ 

(nová úprava). Z těchto pramenů bude práce vycházet, nabídne jejich překlady, komentáře 

k jednotlivým ustanovením a pokusí se o analýzu popsanou v předchozím odstavci. Jedním 

z nejvýznamnějších zdrojů práce budou soudní rozhodnutí obecných soudů ČLR, 1  dále pak 

autoritativní výkladová usnesení Nejvyššího lidového soudu a akademické články sepsané 

čínskými soudci. Tyto zdroje poslouží především k objasnění výkladu zákonných ustanovení a 

představení původní úpravy na reálných případech. Kde to bude možné,2 zohlední práce rovněž 

důvodové zprávy k jednotlivým zákonům.  

 

 
1 Jsou to především soudy první a druhé instance, které v praxi řeší spory o ochraně osobnostních práv. 
2 Nutno totiž podotknout, že v čínské legislativní praxi mají doprovodné dokumenty, včetně důvodové zprávy, značně odlišnou 

roli od např. české praxe. Namísto vysvětlení zavedení či změny určitého ustanovení se jedná spíše o převyprávěnou verzi zákona.  
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V neposlední řadě práce zohlední poznatky právních expertů a teoretiků – zejména pak 

čínských. S tím souvisí i další z motivací autora věnovat se tomuto tématu. V anglicky psané 

literatuře, natož pak v české, se čínskou úpravou osobnostních práv mnoho autorů nezabývá. Mezi 

výjimky patří Chen Lei 陳磊, který se v souvislosti s kodifikací zamýšlel nad dosavadním stavem 

ochrany osobnostních práv a otázkou, zda je nutné osobnostním právu věnovat samostatnou část 

v ČOZ (2018a). V jiném případě zase krotil mnohdy přehnaná očekávání z přijetí nové úpravy 

s tím, že vývoj ochrany před zásahem do osobnostních práv skutečně nastane až s postupem 

soudního rozhodování, jako je tomu ve Francii (2018b). Jindy osobnostním právům věnují autoři, 

kteří nabízí pohled na konkrétní instituty v rámci úpravy osobnostních práv, jako např. Maja 

Blumer (2016). Její práce zeširoka pojednává o možnostech uplatnění nároku na odškodnění 

v případě zásahu do jednoho z osobnostních práv za účinnosti původní úpravy. Jiné anglicky psané 

texty na toto téma jsou vzácné nebo se je autorovi nepodařilo najít.  

 

Tato práce si tak v první řadě klade za cíl představit téma, která minimálně v českém jazyce 

dosud nebylo zpracováno. Za tímto účelem autor naváže na výzkum Chen Leia i Maji Blum, a to 

zejména při hodnocení staré úpravy. Primárně však bude práce vycházet z analýzy výše uvedených 

pramenů a k nim se vážícím dalším zdrojům. Cílem práce tak je poskytnout zcela nový vhled do 

úpravy osobnostních práv v čínském právním řádu, který v takovémto rozsahu v českém ani 

anglickém jazyce nemá srovnání.  

 

Práce je rozdělena na zkratky, úvod, čtyři hlavní analytické části a závěr. Úvodní část nabízí 

pojednání o samotných osobnostních právech, zejména pak jejich odlišení od lidských práv, úvod 

k dosavadní úpravě osobnostních práv v čínském právním řádu a pro srovnání rovněž specifika 

v rámci české právní úpravy. Další část se zastavuje nad širším kontextem občanského práva 

v ČLR, zejména vývoje od tzv. právní partikularizace občanského práva po jeho subsumpci pod 

obecnější snahy a cíle KS Číny k centralizaci vlastní moci a posílení své vedoucí úlohy. Vlastní 

jádro práce pak tvoří části 5 a 6, které představují celkem čtyři osobnostní práva a na jejich příkladu 
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nabízí pohled na úpravu a vymahatelnost ochrany osobnostních práv před a po kodifikaci. V závěru 

jsou shrnuty hlavní poznatky.  
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3. Lidská práva a osobnostní práva  

3.1. Zasazení osobnostních práv do kontextu lidských práv  

Na první pohled se může zdát, že mezi osobnostními právy a lidskými právy neexistuje 

výraznějšího rozdílu. Jednotlivá práva, která právní věda řadí mezi práva osobnostní, totiž můžeme 

nalézt i v základních dokumentech práv lidských - právo na život je natolik právem lidským, jako 

je i právem osobnostním. Tím tak i dovozujeme zdroj a základ jejich ochrany osobnostních práv.3 

Přesto je nutné oba pojmy od sebe oddělit a upozornit na jejich odlišnosti, které vyplývají jak 

z jejich odlišného teoretického ukotvení, tak zejména ze zájmů, které jejich ochrana sleduje.  

 

Dnešní chápání lidských práv vychází z Všeobecné deklarace lidských práv z prosince roku 

1948, která byla přímou reakcí mezinárodního společenství na ozbrojené konflikty první poloviny 

20. století a systematické utlačování a likvidování Židů a dalších etnických skupin, a kterou lze 

považovat za bezprecedentní projev celosvětové shody v nejzákladnějších otázkách lidského 

soužití (OSN n.d.). Článek 1 deklarace stanoví, že „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co 

do důstojnosti a práv. Jsou nadaní rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu 

bratrství“ (OSN 1948). Skutečnost, že katalog lidských práv vychází z deklarace a dalších 

mezinárodních smluv, přijatých konsenzuálním rozhodnutím mezinárodního společenství, činí 

z lidských práv, alespoň de iure, pojistku mírového soužití všech lidí. Tento kolektivní cíl je právě 

tím, co lidská práva odlišuje od práv osobnostních. 

 

Práva osobnostní je totiž nutné vykládat v mnohem užším sepětí k jejich nositeli. Jejich úprava 

má zajistit především ochranu samotné osobnosti člověka, a to jak její fyzickou, tak i abstraktní 

podobu. Osobnostní práva tak zajišťují „požitek z vnímání vlastní existence“ (Neethling 2005: 

211). Ze základních lidských práv mezi ně patří zejména již zmíněné právo na život, právo na 

nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na lidskou důstojnost či právo žít v příznivém 

 
3 Např. v právním řádu České republiky vychází většina osobnostních práv z Listiny základních práv a svobod. 
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životním prostředí; jejich výčet zde však je pouze demonstrativní. Naopak mezi osobnostní práva 

nelze řadit práva politická, práva hospodářská, práva sociální a kulturní či práva na soudní ochranu.  

 

Další a pro tuto práci patrně hlavní odlišností osobnostních práv od lidských práv, je jejich 

podřazení pod právo občanské. Lidská práva jsou chráněna právem veřejným, zejména právem 

ústavním, z jehož norem jsou dovozovány. Je to právě ústavní soudnictví, které je hlavním 

garantem této ochran, a institucí, prostřednictvím které mohou fyzické i právnické osoby 

uplatňovat své stížnosti, cítí-li se být zkráceni na svých základních lidských právech (Haijiyev: 

2002). Oproti tomu osobnostní práva jsou pojem známý výhradně právu občanskému, kde se řadí 

mezi práva nemajetková (Tichý: 2021) – k jejich případnému porušení dochází 

v soukromoprávních vztazích, a proto je prostředkem jejich procesní ochrany občanskoprávní 

žaloba (Huml: 2017). 

 

Toto rozlišení je pro posouzení nové úpravy osobnostních práv v ČOZ zásadní. Cílem této 

práce není hodnotit vymahatelnost lidských práv ve veřejnoprávním soudnictví, ale posoudit míru 

ochrany osobnostních práv v soukromoprávní sféře, tedy v předpisech občanského práva.  

 

3.2. Osobnostní práva v Čínské lidové republice  

Přestože pojem osobnostních práv 人格权 do čínského právního řádu vnesl právě až ČOZ, 

nejedná se o pojem čínské jurisprudenci neznámý. Jeho význam, jak je vidno z ustanovení COŽ, 

se neliší od jeho kontinentálního pojetí, kterým byl koneckonců inspirován (Chen 2018b: 31). 

Přesto, že do té doby byla jednotlivá práva roztříštěna napříč právním řádem – osobní důstojnost 

v čl. 38 ÚČLR, nedotknutelnost obydlí v čl. 39 ÚČLR, ochrana listovního tajemství v čl. 40 ÚČLR, 

právo na život, zdraví, jméno, čest či soukromí v ustanovení § 110 OZOP4 - rozuměla čínská 

právní věda tomuto termínu a tuto skutečnost reflektovala. Za nejvýznamnější projev kteréhokoliv 

 
4  Právní norma na úrovni zákona, jež upravuje základní zásady občanského práva. Zrušena s účinností nového čínského 

občanského zákoníku. 
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z orgánů veřejné moci ČLR před samotnou kodifikací, lze v tomto ohledu považovat rozhodnutí 

Soudního výboru Nejvyššího lidového soudu ČLR ze dne 18. února 2011, který autoritativně 

dovodil, jaká práva mohou být předmětem sporů v oblasti osobnostních práv (2011).  

 

Poslední dekáda se vyznačovala stupňující se debatou akademické obce i orgánů veřejné moci 

v ČLR, zda osobnostním právům nenáleží vlastní, jasně ukotvené místo v úpravě občanského 

práva. Právní expert z Čínské lidové univerzity Yang Lixin (2012) 杨立新 zdůraznil, že ukotvení 

některých osobnostních práv na ústavní úrovni není postačující, neboť v praxi vede k nejasnému 

výkladu soudními orgány. Zároveň vyjádřili přesvědčení, že osobnostní práva potřebují 

přinejmenším svou vlastní zákonnou úpravu (zákon o osobnostních právech, 人格权法) , což 

odůvodnil tím, že jiná odvětví občanského práva jako právo rodinné, dědické či duševního 

vlastnictví takovou úpravu mají, přičemž je jejich ochrana stejně tak důležitá jako ochrana 

osobnostních práv.  

 

Wang Liming 王利明 (2015), předseda Asociace pro výzkum občanského práva Čínské 

právnické společnosti (中国法学会民法学研究会) následně uvedl, že uzákonění osobnostních 

práv jako samostatné kapitoly občanskoprávní úpravy je klíčové k zajištění plné ochrany lidských 

práv a lidské důstojnosti, a že hromadící se případy porušení soukromí uživatelů internetu je toho 

důkazem. Liang Huixing 梁慧星 (2015) z Čínské akademie společenských věd naopak uvedl, že 

osobnostní práva jsou neoddělitelně spjata s osobností jako takovou, a že je nelze chápat jako práva, 

která existují ve vztahu mezi lidmi, ale jako práva, jež jsou již do lidí vtělena – jejich vyčlenění do 

samostatné úpravy tak dle Liang Huixinga není důvodné.  

 

3.3. Osobnostní práva v České republice 

Práce si klade za cíl nejen posoudit do jaké míry doznala úprava osobnostních práv ve světle 

přijetí ČOZ, ale také posoudit vhodnost, či naopak problematičnost nové úpravy. Z tohoto důvodu 
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práce v některých případech využije k přiblížení nově přijatých institutů srovnatelných ustanovení 

obsažených v české právní úpravě.  

 

Pojem osobnostní práva, resp. práva na ochranu osobnosti, v současné české právní úpravě, 

až na výjimky, 5  nefiguruje. Jedná se toliko o pojem právní nauky, který definuje skupinu 

všeobecných a absolutních práv, jež jsou všem lidem společná, a které chrání život, lidskou 

důstojnost, zdraví, občanskou čest či soukromí, a to od narození, v řadě případů i po smrti (Telec 

2009). Přestože tak jde o pojmenování akademické, je jeho význam znám i v právní praxi. Ve své 

rozhodovací praxi se k němu několikrát vyjádřil i Nejvyšší soud České republiky (2013), který 

judikoval, že osobnostní právo „náleží bez dalšího každé fyzické osobě jako individualitě 

a suverénu, má osobní, nemajetkový charakter, působí vůči všem ostatním subjektům s rovným 

právním postavením…trvá po celou dobu života fyzické osoby, je nepřevoditelné…“. 

 

Jako taková nachází osobnostní práva svůj základ v českém právním řádu v Listině základních 

práv a svobod (1993), kde jsou, byť odděleně, ukotvena práva na život (čl. 6), nedotknutelnost 

osoby a jejího soukromí (čl. 7), osobní svoboda (čl. 8) nebo právo na lidskou důstojnost, osobní 

čest, dobrou pověst a ochranu jména (čl. 10). Jejich ochrana rovněž vyplývá z řady mezinárodních 

smluv, jimiž je Česká republika vázaná, např. Všeobecná deklarace lidských práv, Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod nebo Úmluva o právech dítěte.  

 

Jakýkoliv odkaz této práce na český právní řád však bude vycházet z úpravy osobnostních 

práv v Oddílu 6 Občanského zákoníku (2012). Výchozím ustanovením je § 81 odst. 2 OZ, který 

stanoví, že „ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít 

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

Protože si tato práce klade za cíl přinést vhled do nové úpravy osobnostních práv v ČOZ, jejího 

 
5 Např. zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon – zde však zákon pracuje s institutem osobnostních práv k dílu, resp. osobnostních 

práv výkonného umělce. 



 

 16 

 

hlubšího pochopení a posouzení jejích případných dopadů, je na místě, aby diskuze byla místy 

doplněna o komparaci s českou právní úpravou. 
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4. Občanské právo ČLR a jeho kodifikace 

Všečínské shromáždění lidových zástupců přijalo Občanský zákoník Čínské lidové republiky 

dne 28. května 2020.6 V účinnost pak zákoník vstoupil dne 1. ledna 2021. Této historicky první 

kodifikaci občanského práva v dějinách ČLR však předcházela dlouhá legislativní i politická 

debata, jejíž bližší představení je pro pochopení smyslu i obsahu zákoníku zásadní.  

 

4.1. Právní partikularizace čínského občanského práva  

Samotná povaha státního zřízení ČLR nabízí otázku, zda lze v čínském kontextu vůbec hovořit 

o něčem, čemu kontinentální právní nauka říká občanské, soukromé či civilní právo. Ústava ČLR 

(1982) totiž stanoví, že „ČLR je socialistický stát pod lidově demokratickou diktaturou vedenou 

pracujícím lidem a založený na spojenectví dělníků a rolníků. Socialistický systém je základním 

systémem Čínské lidové republiky. Vedoucí úloha Komunistické strany Číny je nejpodstatnějším 

rysem socialismu s čínskými rysy. Jakékoli organizaci nebo jednotlivci je zakázáno „podkopávat 

socialistický systém“. Z toho plyne, že individuální práva jsou automaticky podřízena zájmům 

vedoucí úlohy strany. Název nově přijatého kodexu operuje s termínem minfa 民法, kde morfém 

min 民 má v kontextu státovědy ČLR především význam „lid“ – např. ve spojení renmin v názvu 

Čínské lidové republiky (中华人民共和国) nebo právě v pojmu „lidově demokratická diktatura 

lidu“ (人民民主專政). Nicméně právní praxe (Fang, Bigg a Zhang 2020) i Státní rada ČLR (2020) 

termín v souvislosti s právem do angličtiny překládají jako „civil“, tedy „občanské“. 

 

Avšak jak uvádí Bělovský (2009: 426), právní dualismus, tedy právní teorie, která rozlišuje 

mezi veřejným a soukromým (občanským) právem, a která vychází z poznatků položených právem 

římským, představuje pro marxisticko-leninskou doktrínu zásadní překážku, když na dvě různé 

koleje staví zájmy jednotlivce a zájmy státu, resp. konkrétní politické síly – komunistické strany. 

 
6 V praxi však legislativní proces řídí především přímo sama KS Číny, role VSLZ je tak spíše formální až symbolická viz Horsley 

(2019). 
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Podle Bělovského je tak „[v]ýrazným rysem socialistického právního řádu…jeho oborová 

partikularizace doprovázená tendencí k výrazné oborové specializaci, hraničící se vzájemnou 

izolací těchto oborů“. Proto je pro úpravu soukromého právo v socialistických státech typické její 

rozmělnění do několika různých zákonů, a tedy zásadní ideologickým důvodem motivované 

potlačení soukromého práva jako protipólu k právu veřejnému.  

 

Do přijetí ČOZ trpěla touto partikularizací i čínská úprava občanského práva – tedy 

přinejmenším od doby, kdy k nějaké úpravě občanského práva v ČLR vůbec došlo. Po vítězství 

Komunistické strany Číny v občanské válce a založení ČLR totiž bylo zrušeno tzv. Šest kodexů7 

(六法), na nichž bylo založeno právo svržené Čínské republiky. Od roku 1949 se pak ČLR vydala 

cestou sovětského právního modelu, avšak veškeré kodifikační snahy, s výjimkou zákona o 

manželství (婚姻法) z roku 1950, byly zhaceny čínsko-sovětskou roztržkou na konci 50. let a 

počátku 60. let. Následná Kulturní revoluce se pak vyznačovala doslova jako období „bez-práví“, 

kdy jakákoliv kodifikace byla nemyslitelná (Luney 1989: 134).  

 

K uzákonění jednotlivých oblastí občanského práva tak postupně začalo docházet, v duchu 

právní partikularizace charakteristické pro socialistický právní řad například i v bývalé ČSSR, až 

od konce 80. let – v roce 1980 byl přijat nový zákon o manželství, v roce 1985 zákon o dědictví 

继承法, v roce 1986 Obecné principy občanského práva 民法通则, později nahrazeny Obecnými 

zásadami občanského práva 民法总则 v roce 2017, v roce 1999 zákon o smluvním právu 合同

法, v roce 2007 zákon o věcných právech 物权法 a v roce 2009 zákon o odpovědnosti z deliktů 

侵权责任法.  

 

Přitom v mezidobí, po vstupu ČLR do Světové obchodní organizace v roce 2001, se začaly 

ozývat hlasy podporující celistvou kodifikaci občanského práva do jednoho právního předpisu a 

 
7 Jednalo se o šestici stěžejních kodexů práva – Ústava z roku 1946, Občanský zákoník z roku 1929, Občanský soudní řád z roku 

1930, Trestní zákoník z roku 1935, Trestní řád z roku 1928 a Administrativní zákony.  
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přizpůsobení právního řádu ekonomickému růstu a rozvoji tržního hospodářství. Tehdejší 

předseda Stálého výboru 9. VSLZ, Li Peng 李鹏, vydal instrukce k sestavení návrhu občanského 

zákoníku (中华人民共和国民法典[草案]). Expertní tým sestavený z šesti významných právních 

teoretiků započal svou práci dne 11. ledna 2002 a již v polovině dubna roku 2002 zasedl 

k zevrubné diskuzi. Wang Jiafu 王家福, přední právní expert a člen Stálého výboru 9. VSLZ  

přišel s návrhem deseti části, jednou z nichž byla i samostatná úprava osobnostních práv. Proti 

tomu se však vymezil další člen týmu, shora již zmíněný, Liang Huixing (2015). Neshody o podobě 

zákoníku pokračovaly až do prosince 2002, kdy Stálý výbor 9. VSLZ od návrhu definitivně upustil 

a rozhodl o „pokračování v přijímání samostatných zákonů“ (继续采取分别制定单行法), tedy 

postupu po vzoru dosavadní právní partikularizace (Duan Xiangyu 2020). 

 

4.2. Kodifikace občanského práva jako součást centralizace moci  

Definitivní doktrinální změna nastala až s nástupem vlády Xi Jinpinga, která se od svého 

počátku vyznačuje silnou orientací na užívání práva k řízení státu. Prvním krokem v tomto ohledu 

bylo 4. plenární zasedání 18. ústředního výboru KS Číny v říjnu 2014, které prohlásilo jako nutné 

„vytvořit systém vlády zákona socialismu s čínskými rysy“ (中国特色社会主义法治体系). 

Současně bylo přijato Rozhodnutí o některých významných problémech ve všestranném 

prosazování řízení státu za pomoci zákonů (中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的

决定 ) (Sinopsis 2021). V jeho čtvrté části stanovil Ústřední výbor KS Číny cíl „posilovat 

legislativu v klíčových oblastech“ (加强重点领域立法), kam zařadil i záměr „posilovat budování 

tržně-právního systému a vypracovat občanský zákoník“ (加强市场法律制度建设，编纂民法

典). V reakci na toto rozhodnutí pak Čínská právnická společnost (中国法学会) zřídila Malou 

vedoucí skupinu pro kodifikaci občanského zákoníku (民法典编纂项目领导小组), která započala 

svou práci v roce 2015 (Zhongguo fa xuehui 2015).  
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Rozdíl v dynamice, která doprovázela práci na zákoníku z roku 2002 a přípravě kodexu po 

roce 2014, stejně jako rozdíl v institucionální podpoře obou návrhů, dokládají zcela odlišnou míru 

důležitosti, jež vedení komunistické strany těmto návrhům přikládalo. Zatímco návrh z roku 2002 

vzešel v souladu s běžným legislativním procesem z pera VSLZ, tedy jediného zákonodárného 

orgánu ČLR8, kodifikace po roce 2014 byla řízena přímo Ústředním výborem KS Číny. První 

z kodifikačních snah byla vedena neformální skupinou šesti akademiků, která vznikla v reakci na 

Li Pengem vydané instrukce, kdežto v druhém případě se práce ujala za tímto účelem speciálně 

ad-hoc zřízená skupina, nesoucí označení „malá vedoucí skupina“ (领导小组). Ty jsou přitom 

zvláštními politickými orgány, jimiž Xi Jinping centralizuje svůj dohled nad zásadními aspekty 

politického směřování státu, a které přenáší skutečnou moc z ryze státních institucí a stranické 

orgány (Johnson, Kennedy a Qiu 2017).  

 

Tyto skutečnosti lze na jedné straně vykládat jako definitivní konec právní partikularizace 

občanského práva v podobě první ucelené kodifikace, na straně druhé však jako jeho současné 

zahrnutí do okruhu právních odvětví, do kterých jsou po nástupu Xi Jinpinga k moci stále více 

promítány mocenské zájmy KS Číny. To ostatně dokládá zahrnutí cíle „posilovat budování 

právního systému souvisejícího s občanským zákoníkem a doplňující jej“ (加强同民法典相关联、

相配套的法律制度建设) do nového pětiletého plánu Ústředního výboru KS Číny k „budování 

vlády zákona v Číně“ (法治中国建设规划) na období 2020 až 2025, který navazuje na koncept 

vlády zákona socialismu s čínskými rysy. Lze tedy očekávat, že budoucí vývoj občanského práva 

nebude primárně vycházet z aktuálních potřeb čínské společnosti, tedy i záruk ochrany 

individuálních práv, ale z úvah KS Číny, jak toto právní odvětví adekvátně „doplnit“ v souladu 

s pojetím vlády zákona socialismu s čínskými rysy (Klimeš 2016).  

  

 
8 Článek 57 ÚČLR totiž stanoví: „Zákonodárná moc náleží VSLZ a Stálému výboru VSLZ“(全国人民代表大会和全国人民代

表大会常务委员会行使国家立法权) 
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5. Úprava a vymahatelnost osobnostních práv před kodifikací  

Jak bylo již naznačeno v předchozích kapitolách, úprava osobnostních práv trpěla před 

účinností ČOZ značnou roztříštěností napříč právním řádem, přes ústavní a zákonné normy až po 

soudní judikaturu. Pro náležité zhodnocení nové úpravy je tedy nutné v první řadě přihlédnout 

k úpravě původní, upozornit na její nedostatky v zajištění ochrany osobnostních práv a až následně 

posoudit, zda a jak tyto nedostatky nová úprava řeší.  

 

Na tomto místě je rovněž nutné připomenout, že samotná zákonná duplikace některých 

osobnostních práv není a priori nedostatkem, obzvláště pak ve vztahu ústavní norma – zákonná 

norma, kde ústavní norma, jakožto předpis vyšší právní síly, představuje východisko pro zbytek 

právního řádu. Zákonná úprava v takovém případě navazuje na ústavní pravidla a rozvádí je. 

Problém nastává v případě nesystematického zařazení jednotlivých práv do vícero zákonů, které 

podléhají odlišným procesním pravidlům. To znesnadňuje a komplikuje procesní ochranu, a tedy 

i vymahatelnost těchto práv. Dalším nedostatkem zákonné duplikace, jak je vidno níže, je 

nedostatečné propojení jednotlivých úprav – např. stanovení jaká práva požívají ochrany jedním 

předpisem a určení podmínek a rozsahu nahrazení újmy předpisem jiným. V praxi tak dochází 

k situaci, kdy vícero předpisů ukotvuje tatáž práva, žádný z nich však nezaručuje odpovídající 

vymahatelnost.  

 

Vzhledem k časovým možnostem a omezenému rozsahu pojedná práce o čtveřici 

osobnostních práv, které Nejvyšší lidový soud ČLR (2011) vytyčuje jako čtyři nejzákladnější 

osobnostní práva; jsou jimi: 

- Právo na život (生命权) 

- Právo na jméno (姓名权) 

- Právo na podobu (肖像权) 

- Právo na zachování dobré pověsti (名誉权) 
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5.1. Právo na život  

Právo na život 生命权 je jedním ze základních osobnostních práv přímo souvisejících se 

samotnou fyzickou existencí člověka. V textu Ústavy ČLR však ukotvené není. Od roku 1986 bylo 

upraveno v článku 98 Obecných principů občanského práva: 

 

公民享有生命健康权。 

Občané požívají práva na život a zdraví. 

 

Zákon o odpovědnosti z deliktů z roku 2009 pak v článku 2 právo na život zařadil do výčtu 

„občanských práv a zájmů“, jejichž porušení podléhá deliktní odpovědnosti. V roce 2011 přijal 

Nejvyšší lidový soud výše zmíněné rozhodnutí o přípustných předmětech sporu v oblasti 

osobnostních práv, v němž právo na život zařadil na první místo vedle práva na zdraví a práva na 

tělesnou integritu.  

 

Poslední právní normou, která se před přijetím ČOZ zabývala, byly Obecné zásady 

občanského práva v roce 2017, které nahradily Obecné principy z roku 1986 a v článku 110 

stanovily: 

自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣

誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。 

Fyzické osoby požívají práva na život, tělo, zdraví, jméno, podobu, 

dobrou pověst, čest, soukromí, manželskou svobodu a další práva. 

 

Otázkou práva na život se za účinnosti staré právní úpravy (tzn. zde vyjmenovaných právních 

norem) věnoval i Nejvyšší lidový soud. V rozhodnutí č. 141 ze dne 9. října 2020 se Nejvyšší lidový 

soud zabýval otázkou možné občanskoprávní odpovědnosti za smrt a odškodnění pozůstalých. 

V posuzovaném případě utonul člověk poté, co se propadl ledem na povrchu zamrzlé řeky. 
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Pozůstalí vinili z utonutí správce vodní plochy pro nezavedení dostatečných bezpečnostních 

opatření v okolí řeky. Nejvyšší lidový soud však dospěl k závěru, že vstup na zamrzlou vodní 

plochu vždy vyžaduje zvýšenou obezřetnost a že správce vodní plochy nenesl odpovědnost za 

porušení práva na život. Soud tak judikoval, že ochrana práva na život není absolutní, když 

vyžaduje po poškozeném určitou míru vlastní zodpovědnosti, aby případnému škodlivému 

následku předešel.  

 

V rozhodnutí č. 142 rovněž ze dne 9. října 2020 pak Nejvyšší lidový soud judikoval, že je v 

souladu se zákonem, aby účastník znemožnil jinému účastníkovi opustit místo střetu, aniž by 

překročil přiměřenou mez, a to za účelem ochrany oprávněných práv a zájmů účastníka, který byl 

střetem poškozen. V posuzovaném případu účastník označený jako Guo 郭 srazil na kole pětileté 

dítě, přítomní lidé ho vyzvali, aby setrval dokud na místo nedorazí rodiče dítěte. Guo však na 

příjezd rodičů čekat nechtěl a se svědky se dostal do potyčky. Následně se složil k zemi, a ještě 

před příjezdem záchranné služby zemřel na zástavu srdce. Později pak vyšla najevo skutečnost, že 

Guo byl o pár dní dříve propuštěn z nemocnice, kde mu byl diagnostikován infarkt, cukrovka a 

další vážná onemocnění. Nejvyšší lidový soud dospěl k závěru, že Guo v první řadě porušil vlastní 

povinnost poskytnout dítěti první pomoc, když se pokusil místo nehody opustit. Soud zároveň 

konstatoval, že svědci nemohli o zdravotním stavu Guoa vědět, a že tak nenesou odpovědnost na 

jeho smrti.  

 

Tato rozhodnutí především určují hranice toho, co ještě spadá do ochrany práva na život, resp. 

do porušení tohoto práva. Rozhodnutí soudu lze v obou případech, při zohlednění dostupných 

informací, považovat nejen za logické a rozumné, ale i právně odůvodněné. Druhý příklad pak 

poukazuje na kolizi dvou práv na život – na jedné straně sraženého dítěte, na druhé straně pana 

Guo. Je zřejmé, že za dané situace bylo v ohrožení života dítě, ohrožení života pana Guo a jeho 

následná smrt vyplynuly až z jeho neochoty poskytnout dítěti pomoc, následné potyčky a z ní 

pramenící zástavy srdce. Rozhodnutí soudu tak ukazuje, že právo na život jedné fyzické osoby, 
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nemůže nezákonně zasahovat do práva na život jiné fyzické osoby.9 V obou případech se žalobce 

odkazoval na ustanovení zákona o odpovědnosti za delikty (článku 37 odst. 1, resp. článku 6). 

Soud vždy odpovědnost vyloučil.  

 

Přestože tak byl tento zákon výše označen za jeden ze zdrojů ochrany práva na život, ukazují 

tato dvě rozhodnutí, že zákon ochranu neposkytuje bezmyšlenkovitě komukoliv, nýbrž že rozlišuje 

jednotlivé případy a jejich odlišnosti, a že dokáže na základě skutkového stavu poskytnout ochranu 

nejen poškozenému/zemřelému, ale i straně, které je případná odpovědnost za smrt kladena za 

vinu. Právní řád by měl stejně efektivně poskytovat ochranu poškozeným, jako by měl chránit i 

další poškozené (sražené dítě), případně nevinné (správce vodní plochy). 

 

Druhý případ však současně upozornil na problém, který bude blíže zohledněn v kapitole 6.4 

– ochranu života v souvislosti s dopravními nehodami. Ačkoliv zajisté nelze z jednání účastníka 

Guoa vyvozovat závěry o celospolečenském chování, jak práce dále ukáže, čínská společnost se 

léta potýká s problémem neochoty lidí poskytnout pomoc obětem dopravních nehod.  

 

Na tomto místě je rovněž nutné připomenout, že represivní a preventivní funkce trestního 

práva je v ČLR, mimo jiné, stále uplatňována pomocí trestu smrti, který zásadním způsobem 

zasahuje do práva lidí na život. V této práci je však právo na život posuzováno v rámci své 

občanskoprávní ochrany, tedy oblasti práva soukromého. Trest smrti, jakožto jeden z možných 

trestů předpokládaných čínským trestním právem, spadá do problematiky práva veřejného. Pro 

úplnost však uvádím, že v případě nezákonného odsouzení a popravení, se pozůstalí mohou 

domáhat odškodnění prostřednictvím zákona o státním odškodnění (国家赔偿法) z roku 1994. 

 
9 Přípustnými by byly instituty jako krajní nouze či nutná obrana, které se však v tomto případě nepřichází v úvahu. 
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5.2. Právo na jméno  

Dalším významným osobnostním právem je právo na jméno (姓名权). Jeho úprava v době 

před účinností ČOZ byla obdobná jako úprava práva na život. Nejprve bylo právo na jméno 

ukotveno v Obecných principech občanského práva, konkrétně v článku 99:  

 

公民享有姓名权，有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名，禁止

他人干涉、盗用、假冒。 

Občané požívají práva na jméno a práva určit, používat a měnit své 

jméno v souladu s předpisy a zakázat ostatním, aby do něj zasahovali, 

přivlastnili si ho nebo jej vydávali za své. 

 

Tato úprava byla doplněna o ustanovení článku 120: 

 

公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的，有权要求停止

侵害，恢复名誉，消除影响，赔礼道歉，并可以要求赔偿损失。 

Je-li zasaženo do práva občana na ochranu jeho jména, podoby, dobré 

pověsti nebo cti, má právo požadovat, aby porušování bylo zastaveno, aby 

byla napravena jeho dobrá pověst, odstraněny následky a aby mu byla 

poskytnuta omluva; může rovněž požadovat náhradu škody. 

 

Rovněž bylo obsaženo v článku 2 zákona o odpovědnosti za delikty, Nejvyšší lidový soud jej 

zařadil mezi osobnostní práva, jejichž porušení se lze dovolávat, a stejně tak se následně objevilo 

v článku 110 Obecných zásad občanského práva:  

 

自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣

誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。 
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Fyzické osoby požívají práva na život, tělo, zdraví, jméno, podobu, 

dobrou pověst, čest, soukromí, manželskou svobodu a další práva. 

 

Přestože právní doktrína, jak bylo výše uvedeno, řadí osobnostní práva v soukromoprávní 

nauce mezi práva nemajetková, je právo na jméno typickým případem osobnostního práva, které 

může, a často i má, určitou hodnotu vyčíslitelnou v penězích. Při porušení práva na jméno tak 

nedochází jen k zásahu do osobnosti dotčené osoby, ale i do jejich širších, socio-ekonomických 

vztahů – především těch, které plynou z podnikání, zaměstnání či jiné výdělečné činnosti.  

 

V roce 2014 na toto téma publikovali soudci Liu Jianghua 柳江华 a Zeng Litao 曾李桃 

z Mezitímního soudu v Changsha v provincii Hunan odborný článek ve Zprávách lidového soudu 

人民法院报. Stanovili přitom tři podmínky, které dle jejich názoru musí být splněny, aby osobní 

jméno mělo i majetkovou hodnotu:  

 

姓名权人在某一行业或领域具有一定的知名度。 

Držitel práva na jméno má určitou úroveň známost v určitém odvětví nebo 

oboru. 

姓名在客观上可以使用在商业活动中。 

Jméno lze objektivně užívat v obchodní činnosti.  

能够或可能产生使用该姓名前所得不到的利益。 

Je schopno nebo může přinést výhodu, která nebyla k dispozici před 

použitím jména. 

 

Tato úvaha je značně problematická. Přiznání práva na základě míry známosti vyřazuje 

z potenciálních sporů všechny ty, jejichž jméno známé není – tím by případná žaloba byla 

vyhrazena celebritám, významných podnikatelům, umělcům či politikům. Jak však ukazuje praxe, 
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případy zcizení jména se v drtivé většině týká běžných, z hlediska širší veřejnosti neznámých 

občanů.  

 

Obtíže, s jakými se běžní občané domáhají svých práv v případě zásahu a odcizení osobního 

jména, dokládá rozhodnutí Mezitímního soudu v Šanghaji z roku 2018. Žalobkyně označená jako 

paní Shen 沈  se domáhala odškodnění od více než 30 společností, 10  které zneužily jejího 

postavení profesionální účetní a bez jejího vědomí ji označily za odpovědnou zástupkyni svých 

vlastních finančních oddělení. Řada z těchto společností následně začala vykazovat nedostatky ve 

finančních výkazech, čehož si odpovědné daňové úřady všimly a dopátraly se, že společným 

jmenovatelem je ve všech instancích právě paní Shen. Výsledkem bylo její zařazení na seznam 

vysoce rizikových daňových subjektů, což je pro účetní a daňovou poradkyni zjevná profesní 

komplikace.  

 

Soud v prvním stupni vyhověl návrhu žalobkyně uložit žalovaným společnostem uveřejnění 

omluvy za zásah do práva ke jménu paní Shen. Návrh na uhrazení odškodnění duševních útrap a 

náhradu škodu ve výši 15.000 RMB však soud zamítl – žalobkyně údajně dostatečně neprokázala, 

že jednání společností negativně ovlivnilo její majetkové a duševní postavení. Odvolací soud závěr 

prvoinstančního soudu nepodpořil a co do nároku žalobkyně na uhrazení náhrady škody odkázal 

na článek 20 větu druhou zákona o odpovědnosti za delikty11 a žalobkyni tak přiznal náhradu 

škody, avšak pouze ve výši 2.583 RMB. Avšak návrh na odškodnění duševních útrap odvolací 

soud, stejně jako soud prvního stupně, zamítnul – duševní útrapy způsobené jednáním žalovaných 

údajně nedosahovaly podle jejich názoru natolik závažné úrovně, aby byl nárok na odškodnění 

dán. Žalobkyni tak byla za mnoho měsíců trvající zneužití jména a zásah do jejího osobnostního 

 
10 Ve skutečnosti se porušení dopustilo více než 200 společností. 
11 Ten stanoví: 被侵权人的损失难以确定，侵权人因此获得利益的，按照其获得的利益赔偿, tedy „ Je-li škoda způsobená 

poškozenému těžko zjistitelná a získá-li delikvent svým jednáním prospěch, náhrada škody odpovídá prospěchu, který [delikvent] 

získal.“ 
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práva přiznána náhrada škody jen v té míře, ve které se jedna ze společností uvedením jejího jména 

obohatila, jak stanoví právě článek 20 věta druhý zákona o odpovědnosti za delikty. 

 

Jak bylo již několikrát poznamenáno, osobnostní práva jsou považována za práva 

nemajetková – jejich vlastnictví nelze převést – avšak v určitých případech mohou tato právo, resp. 

předmět jejich ochrany, mít určitou majetkovou hodnotu. Rozhodnutí Mezitímního soudu 

v Šanghaji sice na jedné straně nezastává úzké vymezení majetkové hodnoty osobního jména 

soudců Liu Jianghuaa 柳江华 a Zeng Litaoa 曾李桃 (2014), zejména požadavku známosti, a lze 

tak kladně hodnotit přiznání náhrady škody i v situaci, kdy poškozená není osobou veřejného 

života. Na straně druhé je však nutné považovat výši této náhrady za nedostatečnou.  

 

Oproti tomu Kontinentální právní úprava, konkrétně § 2956 OZ při újmě na přirozených 

právech člověka přiznává poškozenému takříkajíc více než méně – „Vznikne-li škůdci povinnost 

odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu…nahradí škodu i nemajetkovou újmu; jako 

nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy“. Poškozenému je tak vyplacena náhrada 

škody, v podobě skutečné škody a ušlého zisku12 a dále nemajetková újma ve formě přiměřeného 

zadostiučinění. Jedná se přitom o úpravu speciální, chránící člověka před újmou na jeho 

přirozených právech (tedy i osobnostních); pro jiné delikty platí úprava mírnější. Zákonodárce 

dává najevo, že přirozená práva vyžadují vyšší stupeň ochrany, a tedy i náhrady za jejich narušení 

– „účelem pravidla je zajistit, aby se při porušení přirozeného práva člověka dostalo poškozenému 

plné nápravy jakékoli újmy, která mu vznikne“ (Bezouška 2014: 1700). Čínský zákonodárce oproti 

tomu zvolil zcela odlišný postup, kdy zásahy do osobnostních práv chrání méně než více a 

poškozeným přiznává náhradu za podstatně ztížených podmínek.  

 

 
12 “To, co poškozenému ušlo “, srov. § 2952 OZ. 
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Vzhledem k těmto vážným nedostatkům je nutné dřívější úpravu práva na jméno, resp. její 

soudní ochranu, považovat za neadekvátní. Právo na jméno je po vzoru kontinentální jurisprudence 

řazeno mezi osobnostní práva a do čínského právního řádu vtěleno několika předpisy, zákon o 

odpovědnosti za delikty však poškozenému poskytuje jen částečnou náhradu újmy.  

 

Tato vada a případné vypořádání se s ní bude zohledněna v další části této práce pojednávající 

o nové úpravě, tj. ČOZ. 

 

5.3. Právo na podobu 

Právo na podobu (肖像权 ) je v pořadí třetím osobnostním právem, které ve svém výčtu 

osobnostních práv, jejichž ochrany se lze dovolat, uvedl Nejvyšší lidový soud. První zmínka o 

něm, stejně jako o dvou výše uvedených právech, se objevila v článku 100 Obecných principech 

občanského práva: 

 

公民享有肖像权，未经本人同意，不得以营利为目的使用公民的肖像。 

Občané požívají práva na podobu, která nesmí být bez jejich souhlasu užita 

za účelem zisku.  

 

Základ pro vymahatelnost náhrady za případné porušení tohoto práva byl ukotven v článku 120 

Obecných principů občanského práva: 

 

公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的，有权要求停止

侵害，恢复名誉，消除影响，赔礼道歉，并可以要求赔偿损失。 

Je-li zasaženo do práva občana na ochranu jeho jména, podoby, dobré 

pověsti nebo cti, má právo požadovat, aby porušování bylo zastaveno, aby 
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byla napravena jeho dobrá pověst, odstraněny neblahé následky a aby mu 

byla poskytnuta omluva; může rovněž požadovat náhradu škody. 

 

A rovněž v článku 2 zákona o odpovědnosti za delikty.  

 

Po novelizace občanského práva, zrušení Obecných principů a jejich nahrazení Obecnými 

zásadami občanského práva bylo právo na podobu ukotveno v článku 110: 

 

自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣

誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。 

Fyzické osoby požívají práva na život, tělo, zdraví, jméno, podobu, 

dobrou pověst, čest, soukromí, manželskou svobodu a další práva. 

 

Nově přijaté Obecné zásady občanského práva z roku 2017, na rozdíl od předchozích 

Obecných principů občanského práva podmínky nedotknutelnosti práva na podobu nikterak 

nerozvedly. V praxi tak je nadále vyžadováno, aby případné užití podoby druhého člověka bylo 

vykonáno za účelem dosažení zisku. Právě v této podmínce tkví kámen úrazu této úpravy, jak ve 

svém článku uvedla také soudkyně Zhang Qian 张倩  (2020) z Prvního Mezitímního soudu 

v Pekingu. Zmiňuje přitom konkrétní případy, kdy zjevný zásah do práva na podobu před soudy 

neobstál pouze pro nesplnění podmínky dosažení zisku. Soudkyně Qian dále uznává, že Nejvyšší 

lidový soud ve své rozhodovací praxi sice následně uznal jako žalovatelné důvody rovněž zásahy 

do práva na podobu vedené hanlivým, urážlivým a ponižujícím způsobem, záhy však dodává, že 

zákon o odpovědnosti za delikty případným poškozeným nedává hlubší nástroje k vhodnému 

dosažení náhrady újmy. Jedná se zde tedy o stejný problém, který byl výše naznačen u vymáhání 

náhrady újmy při zásahu do práva na jméno. V závěru svého hodnocení původní právní úpravy 

soudkyně Qian dodává: 
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综上，在民法典出台前，除适用侵权责任认定的一般规则外，肖像权

保护的专门规范数量有限且表述含混。 

Lze shrnout, že před zavedením občanského zákoníku byl vedle aplikace 

obecných pravidel pro určení deliktní odpovědnosti počet zvláštních 

norem na ochranu práv na podobu omezen a jejich vyjádření 

nejednoznačné.  

 

Právní expert na čínské soukromé právo působící na Durhamské univerzitě, Chen Lei (2018b: 

46) v souvislosti s vymáháním náhrad újmy za porušení práva na podobu připomíná příklad 

čínského atleta Liu Xianga 刘翔, který žaloval módní deník 精品购物指南 (volně přeloženo: 

Průvodce nákupy v buticích) za neoprávněné použití jeho podoby v jednom z jeho vydání. Liu 

Xiang požadoval náhradu škody ve výši 1.25 milionu RMB, což však prvoinstanční soud zavrhnul 

s tvrzením, že napadený článek plnil roli zpravodajství a nikoli reklamy. Odvolací soud toto 

rozhodnutí zrušil, avšak vedle nároku na uveřejnění omluvy Liu Xiangovi přiznal jen 20.000 RMB 

jako odškodnění za duševní útrapy.  

 

Tento příklad znovu poukazuje, byť v obráceném gardu než výše uvedený příklad ochrany 

práva na jméno, na nedostatky v ustanoveních zákona o odpovědnosti za delikty k vymahatelnosti 

náhrady újmy za zásah do osobnostních práv. Namísto uhrazení skutečné škody a ušlého zisku, tj. 

majetkové škody, která Liu Xiangovi zveřejněním jeho fotografie v módním deníku vznikla, a 

kterou vyčíslil na částku přesahující jeden milion RMB, mu bylo poskytnuto zadostiučinění za 

nemajetkovou újmu v podobě duševních útrap v mnohonásobně menší výši. Chen Lei k tomu 

dodává, že oproti tomu zásah do autorských práv k fotografii je žalovatelný co do výše skutečné 

škody a ušlého zisku, tak i nemajetkové újmy, např. právě duševních útrap.  

 

Čínský právní řád tak vytvořil paradoxní situaci, kdy právo osoby k vlastní podobě, resp. 

zásah do tohoto práva třetí osobou, je chráněn a je vymahatelný v menší míře než autorská práva 
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fotografa k pořízené fotografii té samé osoby. Jak uvádí soudkyně Qian, a jak bylo výše naznačeno 

co do rozsahu poskytovaných náhrad, zákon o odpovědnost za delikty neobsahoval speciální 

ustanovení, která by v případě zásahů do osobnostních práv rozšiřovala rozsah poskytovaných 

náhrad. Vzhledem k tomu, že ČOZ kodifikoval i vlastní úpravu závazků z deliktů, čímž zrušil 

zákon o odpovědnosti z deliktů, zohlední tato práce úpravu osobnostních práv ve světle této změny. 

 

5.4. Právo na zachování dobré pověsti  

 

Jako čtvrtou kategorii osobnostních práv, kterou uvádí Nejvyšší lidový soud, je v doslovném 

překladu právo na dobrou pověst 名誉权, chápáno jako právo na zachování dobré pověsti.  

 

Prvotní úpravou práva na zachování dobré pověsti byly Obecné principy občanského práva, 

které v článku 101 stanovily: 

 

公民、法人享有名誉权，公民的人格尊严受法律保护，禁止用侮辱、

诽谤等方式损害公民、法人的名誉。 

Občané a právnické osoby požívají práva na dobrou pověst. Lidská 

důstojnost občanů je chráněna zákonem. Zakazuje se poškozovat dobrou 

pověst občanů a právnických osob jejich urážením nebo hanobením. 

 

Článek 120 Obecných principů dále stanovil: 

 

公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的，有权要求停止

侵害，恢复名誉，消除影响，赔礼道歉，并可以要求赔偿损失。 

Je-li zasaženo do práva občana na ochranu jeho jména, podoby, dobré 

pověsti nebo cti, má právo požadovat, aby porušování bylo zastaveno, aby 
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byla napravena jeho dobrá pověst, odstraněny neblahé následky a aby mu 

byla poskytnuta omluva; může rovněž požadovat náhradu škody. 

 

Tím určil základní rozsah nároků, kterých se poškozený může domáhat. Ochranu práva na 

zachování dobré pověsti zaručuje v článku 2 i zákon o odpovědnosti za delikty.  

 

Stejně jako v předchozích případech bylo právo na zachování dobré pověsti rovněž upraveno 

v článku 110 Obecných zásad občanského práva: 

 

自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣

誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。 

Fyzické osoby požívají práva na život, tělo, zdraví, jméno, podobu, 

dobrou pověst, čest, soukromí, manželskou svobodu a další práva. 

 

Co se vymahatelnosti týče, není třeba znovu opakovat nedostatky, které zazněly v analýze 

předchozích osobnostních práv – úprava práva na zachování dobré pověsti vychází ze stejných 

předpisů, zejména pak ze zákona o odpovědnosti za delikty. Výše uvedené závěry jsou 

aplikovatelné i pro ochranu dobré pověsti právě z toho důvodu, že zákon o odpovědnosti za delikty 

postrádá speciální ustanovení, kterými by rozšířil okruh možných náhrad újmy. Maja Blumer 

(2016: 28), odbornice na čínské právo, upozorňuje na vágnost zákonných ustanovení, které ani 

v kombinaci s početnými instrukcemi Nejvyššího lidového soudu nenesou kýžený výsledek – ba 

naopak, sjednocovací ambice Nejvyššího lidového soudu do rozhodování vnáší ještě více nejistoty. 

Blumer dále uvádí, že soudní praxe v oblasti vyčíslení náhrad za zásahy do dobré pověsti občanů 

postrádá jednotnou metodiku, což má za následek široký rozptyl ve výši přiznaných náhrad.  

 

Tato skutečnost je o to palčivější, že sporů týkajících se zásahů do dobré pověsti v ČLR, 

zejména na internetu, rapidně přibývá. Obvodní lidový soud pro městskou část Haidian v Pekingu 
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v roce 2018 uvedl, že od roku 2013 zaznamenal v meziročním srovnání vždy dvojnásobný nárůst 

nových případů. Soud současně upozornil na rostoucí složitost řešení sporů v digitálním prostředí. 

Statistiky Druhého mezitímního soudu v Šanghaji z let 2015 až 2017 tento trend podporují a 

ukazují, že procentuálně nejčastějším byl spor mezi dvěma fyzickými osobami. Lze předpokládat, 

že sporů bude i nadále přibývat a že jejich předmět bude pramenit z komunikací na internetu a 

konkrétně na sociálních sítích.  

 

Maja Blumer (2016: 27) přitom uvádí, že jedním z hlavních nedostatků úpravy účinné do roku 

2020 byla její neschopnost rozlišit mnohdy oprávněnou kritiku od pomluv – tento fenomén nazývá 

favorizací černobílého rozhodování, která např. ztěžuje sdělovacím prostředkům publikaci 

kontroverzních zpráv a spotřebitelům možnost upozornit na vady výrobků. V dynamicky se 

rozvíjejícím internetovém prostředí lze tuto binární doktrínu jen stěží uplatnit. Úprava by měla být 

natolik flexibilní, aby nabídla ochranu jak na internetu, tak i v reálném světě – právě k tomu by 

měla směřovat sjednocovací praxe Nejvyššího lidového soudu.   



 

 35 

 

6. Úprava a vymahatelnost osobnostních práv po kodifikaci  

Předchozí část představila celkem čtyři osobnostní práva, jejich ukotvení napříč právním 

řádem a možnosti vymáhání náhrady v případě neoprávněných zásahů do těchto práv. Práce 

rovněž upozornila na nedostatky, kterými dosavadní úprava trpěla. Tato část práce by měla 

pojednat o nově přijaté úpravě osobnostních práv a změnách, které ČOZ přinesl, posoudit, zda 

nová úprava řeší nedostatky dosavadní úpravy a případně upozornit na vady v nové úpravě.  

 

6.1. Obecně k úpravě osobnostních práv v ČOZ  

Osobnostní práva jsou samostatně upravena v Hlavě IV. (第四编 ) čínského občanského 

zákoníku, v článcích 989 až 1039. Pro srovnání, úpravu osobnostních práv v českém občanském 

zákoníku najdeme v Hlavě II., Dílu 2, Oddílu 6, tedy podstatně hlouběji ukrytou než v případě 

ČOZ. Jednotlivé hlavy kodexů představují určité tematické kapitoly a jsou často označené podle 

stěžejních institutů daného právního odvětví. Hlava IV. se dále dělí na šest dílů. Z čistě 

systematického členění zákona lze ukotvení osobnostních práv v samostatné hlavě považovat jako 

symbolické potvrzení důležitosti přijaté úpravy.   

 

Jednotlivá osobnostní práva, která Čínský občanský zákoník v Hlavě IV. ukotvuje, svým 

obsahem vždy odpovídají jednomu ze šesti dílů, tedy: 

1. obecná ustanovení (一般规定);  

2. právo na život, právo na tělesnou integritu a právo na zdraví (生命权、身体权和健康权);  

3. právo na jméno a právo na název (姓名权和名称权);13 

4. právo na podobu (肖像权); 

5. právo na zachování dobré pověsti a cti (名誉权和荣誉权); 

6. právo na soukromí a právo na ochranu osobních údajů (隐私权和个人信息保护). 

 
13 Pojem 名称权 je obdobou práva na jméno, avšak čistě pro právnické osoby – jejich jméno právnická nauka označuje jako 

„název“, v případě obchodních společností pak jako „firmu“. Překlady „ochranná známka“ či „copyright“ nedostatečně vystihují 

povahu tohoto práva, které náleží pouze právnické osobě, osobě fyzické náleží 姓名权. 
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Na první pohled je tak zřejmé, že zákoník ctí judikaturu Nejvyššího lidového soudu, který ve 

svém zde již několikrát citovaném rozhodnutí zařadil mezi šestici nejvýznamnějších osobnostních 

tatáž práva jako právě ČOZ.14 Toto rozhodnutí lze chápat jako konečné potvrzení dlouhodobého 

úzu a legislativní reakci na činnost lidových soudů.  

 

Se stejným zájmem je však nutné sledovat i osobnostní práva, jež si přes své obsažení 

v rozhodnutí Nejvyššího lidového soudu v Hlavě IV. ČOZ místo nenašla. Mezi ty se řadí 

především právo svobodné rozhodování o manželství (婚姻自主权).To se po vzoru Obecných 

zásad občanského práva z roku 2017, které ČOZ nahradil, objevuje ve výčtu práv, kterým se těší 

fyzické osoby. 

 

Článek 110 ČOZ obsahuje doslovné znění článku 110 Obecných zásad občanského práva: 

 

自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣

誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。 

Fyzické osoby požívají práva na život, tělo, zdraví, jméno, podobu, dobrou 

pověst, čest, soukromí, svobodné rozhodování o manželství a další práva. 

 

Na žádném dalším místě ČOZ se však již právo na manželskou svobodu (婚姻自主权) 

neobjevuje. Zákoník tak v tomto ohledu nikterak neřeší jeden z hlavních problémů, které byly 

vytýkány předchozí právní úpravě, a to ponechání oblasti některých osobnostních práv příliš 

volnému výkladu z důvodu nedostatku právních definic.  

 

 
14 V rozhodnutí Nejvyššího lidového soudu jsou právo na zachování dobré pověsti a právo na zachování cti uvedeny zvlášť, 

zatímco ČOZ je uvádí společně v tomtéž dílu. Šestice osobnostních práv z rozhodnutí Nejvyššího lidového soudu tak odpovídá 

Dílům 2 až 6 Hlavy IV. ČOZ.  
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Situaci navíc komplikuje skutečnost, že zákoník v Hlavě V., pojednávající o právu 

manželském a rodinném, hovoří o „svobodě [uzavírat a rozvazovat] manželství“ (婚姻自由), jež 

má představovat jednu ze zásad manželství15. Oficiální dokumenty VSLZ přitom termíny „právo 

na svobodné rozhodování o manželství“ a „svobodu [uzavírat a rozvazovat] manželství“ volně 

zaměňují – např. v článku VSLZ, který přináší informace o zlepšené ochraně práv občanů je 

v souvislosti s uzavíráním manželství výhradně užíván pojem „právo na svobodné rozhodování o 

manželství“, nikoliv „svoboda [uzavírat a rozvazovat] manželství“, jež je naopak termínem, který 

výhradně užívá ČOZ v úpravě manželského práva (VSLZ 2018). Patrná podobnost obou pojmů 

nemůže zastínit skutečnost, že jsou v zákoníku užívány zcela odděleně. Již zmíněný nedostatek 

právních definic v kombinaci s terminologickou dichotomií vnáší do úpravy práva na svobodu 

manželství/svobody manželství zmatek, jehož výsledkem je naprosto nežádoucí volné zaměňování 

obou pojmů, která může vést až k tomu, že kýžené ochrany nebude vůbec dosaženo.  

 

6.2. Obecná ustanovení – základní pojmy  

 

Obecná ustanovení úpravy osobnostních práv vnáší do čínského právního řádu zcela nová 

ustanovení, jež čínská občanskoprávní praxe dosud dovozovala z judikatury či z kontinentální 

jurisprudence (Zhongguo renmin daxue min shangshi falu kexue yanjiu zhongxin 2012).  

 

Článek 990 nejprve stanoví, že:  

 

人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、

肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。 

 
15 Článek 1041 říká: „Je zaveden manželský systém, [který vychází] ze svobody manželství, monogamie a rovnosti mezi muži a 

ženami.“ „实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度。“ 
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Osobnostní práva jsou práva, která požívají subjekty občanského práva, 

jako právo na život, tělo, zdraví, jméno, podobu, dobrou pověst, čest a 

soukromí. 

除前款规定的人格权外，自然人享有基于人身自由、人格尊严产生

的其他人格权益。 

Kromě osobnostních práv uvedených v předchozím odstavci požívají 

fyzické osoby dalších osobnostních práv a zájmů vyplývajících z osobní 

svobody a lidské důstojnosti. 

 

Oproti původní právní úpravě, především tedy článku 110 Obecných zásad občanského práva 

z roku 2017, přiznává ČOZ výše uvedená osobnostní práva „subjektům občanského práva“, tedy 

nikoliv jen fyzickým osobám, ale i osobám právnickým. Obecné zásady občanského práva 

právnickým osobám přiznaly pouze právo na jméno, dobrou pověst a čest.  

 

Čínský občanský zákoník touto úpravou zásadním způsobem vybočuje z chápání osobnostních 

práv kontinentální právní naukou – kapitola 3.1 této práce popsala osobnostní práva jako práva, 

která přísluší výhradně lidem. V praxi si lze jen stěží představit situaci, kdy by došlo k zásahu do 

práva na život či zdraví právnické osoby. Logickým vysvětlením by bylo, že právnickým osobám 

náleží z výčtu článku 990 ta osobnostní práva, která jim lze, vzhledem k jejich povaze, přiznat – 

tj. právo na jméno, podobu, dobrou pověst, čest a soukromí. Tento závěr nepřímo potvrzují 

ustanovení Dílu 2, která práva na život, tělesnou integritu a zdraví přiznávají výhradně fyzickým 

osobám. Přesto lze definici osobnostních práv v článku 990 označit přinejmenším za zavádějící. 

Vhodnější by bylo zvolit definici rozdělenou do dvou odstavců – jeden pro fyzické a druhý pro 

právnické osoby – v lepším případě pak právnické osoby z úpravy osobnostních práv úplně 

vynechat. Tím by totiž bylo jasně dáno najevo, že zákoník ctí a chápe zranitelnost, a zejména pak 

fatálnější dopady této zranitelnosti, v případě fyzických oproti právnickým osobám. Ba co víc, toto 

legislativní „zrovnoprávnění“ fyzických a právnických osob může vést ke složitější ochraně zájmu 
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a práv jednotlivců v případě, kdy velké konglomeráty budou mít v dané věci rovněž vlastní zájem, 

a z důvodu přiznání pozice nositele osobnostních práv budou disponovat stejnými právy jako 

fyzické osoby. Tento odklon od kontinentálního chápání povahy osobnostních práv je proto 

překvapivý a současně kontroverzní. Bude samozřejmě záležet, jak se tento problém projeví 

v praxi – i nadále platí, že fyzickým osobám náleží více osobnostních práv, např. právo na život. 

Přesto by tato výrazná změna neměla zapadnout a budoucí právní nauka by jej měla zevrubně 

zhodnotit. 

 

Článek 991 pak stanoví:  

 

民事主体的人格权受法律保护，任何组织或者个人不得侵害。 

Osobnostní práva subjektů občanského práva jsou chráněna zákonem a 

žádná organizace ani jednotlivec do nich nesmí zasahovat. 

 

Přes svou deklaratorní povahu je toto ustanovení podstatné v tom ohledu, že explicitně stanoví 

objektivní modalitu normativnosti, 16  která je výchozím bodem pro celý zbytek úpravy 

osobnostních práv, včetně případného vymáhání náhrady škody či odškodnění.  

 

Následující ustanovení, tj. článek 992, v zákoně ukotvuje teorií obecně uznávanou myšlenku 

(Telec 2009), že:  

 

人格权不得放弃、转让或者继承。 

Osobnostních práv se nelze vzdát, nelze je převádět ani dědit. 

 

 
16 Regulace chování adresátů normy z hlediska zákonodárce – příkaz, zákaz, nebo dolovení. 
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Tímto teoretickým vymezením se úprava hlásí ke kontinentálnímu vymezení osobnostních 

práv.17 Z oficiálních tiskových zpráv o školení soudců před účinností ČOZ vyplývá, že jednou 

z hlavních motivací k přijetí tohoto ustanovení, byla skutečnost, že „komerční využití 

osobnostních práv vedlo ke stále většímu stírání hranic mezi výlučnou a nevýlučnou povahou 

osobnostních práv, což představuje riziko pro ochranu lidské důstojnosti“ (Beijing shi di san 

zhongji renminfayuan 2020). Tím má být zamezeno situacím, kdy lidé vědomě či nevědomě 

převedli právo k vlastnímu jménu či podobě na jiný subjekt občanského práva a následně byli 

v bezvýchodné situaci, kdy s tímto prvkem vlastní osobnosti nebyli schopni autonomně nakládat. 

Nově tak právo ke jménu a podobě může být užito třetí stranou jen na základě svolení, s výjimkou 

případů, kdy takové svolení odporuje zákonu či povaze chráněného práva.18 

 

Zákoník však rovněž neopomíná zavést možnost, aby se po smrti člověka ochrany jeho 

osobnosti domáhala osoba jemu blízká.19 Soudy se k otázce přípustnosti takové žaloby stavěly 

různě, byť převažoval názor, že práva zesnulého by měly rovněž podléhat ochraně (Zhou Youjun 

2020). Kodifikace tohoto pravidla je potvrzením těchto soudních názorů a přijetím kontinentální 

právní úpravy. Jistou odchylkou je, že ochrany osobnostních práv zesnulého se můžou dle ČOZ 

domáhat manžel/manželka, děti a rodiče zesnulého; česká právní úprava pracuje s pojmem „osoba 

blízká“, který je mnohem širší – Ústavní soud České republiky mezi osobu blízkou řadí např. i 

dobrého přítele. 20  Přesto lze zavedení aktivní legitimace rodinných příslušníků považovat za 

pokrok, neboť k zásahu do práva na jméno či podobu zesnulého může docházet i dlouho po jeho 

smrti.  

  

 
17 Pro srovnání, česká právní úprava tuto charakteristiku osobnostních práv v zákonné podobě nevymezuje, dovodil ji však Nejvyšší 

soud České republiky, ku příkladu v usnesení ze 23. ledna 2013, sp. zn. 30 Cdo 31/2012. 
18 Článek 993 ČOZ 
19 Článek 994 ČOZ 
20 Nález Ústavního soud ČR ze dne 9. 7. 2018, sp. zn. II. ÚS 955/18 
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6.3. Obecná ustanovení – odpovědnost za zásah do práv a další pravidla 

 

Zbývající část Dílu 1 představuje úpravu základních předpokladů pro uplatnění odpovědnosti 

za zásah do osobnostních práv jiného a další obecná pravidla.  

 

Stěžejním je v tomto ohledu článek 995, který stanoví:  

 

人格权受到侵害的，受害人有权依照本法和其他法律的规定请求行

为人承担民事责任。受害人的停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除

影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权，不适用诉讼时效的规定。 

V případě zásahu do osobnostních práv má poškozený právo požadovat, 

aby delikvent převzal občanskoprávní odpovědnost v souladu s 

ustanoveními tohoto zákona, jakož i dalších zákonů. Právo poškozeného 

požadovat upuštění od neoprávněného zásahu, odstranění obtíží, 

odstranění nebezpečí, odstranění nepříznivého vlivu, obnovení dobré 

pověsti a omluvu nepodléhá ustanovením o promlčení. 

 

Uvedené ustanovení ctí další ze zásad osobnostních práv, a to jejich nepromlčitelnost. V situaci, 

kdy poškozený žádá jeden z nároků uvedený ve větě druhé článku 990, je nerozhodné, kdy 

k zásahu do práva došlo, resp. jak dlouho od zásahu uplynulo. Výčet možných nároků je za použití 

jazykového výkladu nutno považovat za taxativní, což znamená, že nároky zde neuvedené zásadě 

nepromlčitelnosti podléhat nebudou – především půjde o nárok na náhradu nemajetkové újmy 

nebo škody, tedy určité peněžité plnění. To bude i nadále podléhat obecným pravidlům o 

promlčení.  
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I v tomto případě lze nalézt určitou paralelu s českým právním řádem. V České republice 

dlouho platilo,21 že v případě, kdy bylo zasaženo do osobnostních práv fyzické osoby a případné 

přiměřené zadostiučinění by k odškodnění nepostačovalo, měla fyzická osoba rovněž nárok 

požadovat náhradu nemajetkové újmy v penězích, přičemž toto právo nepodléhalo promlčení. 

Nejvyšší soud však tento právní názor v roce 2008 změnil,22 když judikoval, že „[j]e-li obsahem 

nároku na náhradu nemajetkové újmy požadavek na zaplacení peněžní částky, pak princip právní 

jistoty vylučuje, aby plynutí času nebyly přiznány žádné právní účinky…je to obsah nároku, a 

nikoliv předmět jeho ochrany, co činí pro povahu nároku určující, zda se uplatní obecný právní 

institut (promlčení) oslabující jeho vymahatelnost…" Náhradu nemajetkové újmy či škody je tedy 

nutné chápat jako zvláštní nárok poškozeného v případě zásahu do jeho osobnostního práva, který 

se od ostatních nároků liší právě tím, že jeho obsahem je určité peněžité plnění. V tomto ohledu 

tak čínská právní úprava následuje úpravu českou a mimo jiné v samotné liteře zákona dospívá 

k řešení, které v České republice dovodil až Nejvyšší soud.  

 

Čínský občanský zákoník rovněž zavádí institut, který v ochraně osobnostních práv není zcela 

obvyklý. Úprava totiž přistupuje k určité individualizaci odpovědnosti v závislosti na dalších, 

s deliktem mnohdy ani nesouvisejících, faktorech. Článek 998 stanoví: 

 

认定行为人承担侵害除生命权、身体权和健康权外的人格权的民事

责任，应当考虑行为人和受害人的职业、影响范围、过错程度，以及

行为的目的、方式、后果等因素。 

Občanskoprávní odpovědnost delikventa za porušení jiného práva na 

ochranu osobnosti než práva na život, tělo a zdraví se stanoví s 

přihlédnutím k povolání delikventa a poškozeného, rozsahu vlivu, míře 

zavinění, jakož i k účelu, způsobu a následkům deliktu. 

 
21 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. září 2003, sp. zn. 30 Cdo 1542/2003 

22 Rozsudek velkého senátu Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2008, sp. zn. 31 

Cdo 3161/2008 
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Zarážející je především zahrnutí osoby poškozeného do této individualizace, konkrétně pak to, 

jaké je její povolání. Přestože tato úprava otevírá prostor pro situace, kdy by se poškozenému 

dostalo vyšší míry ochrany právě proto, že to vyžaduje povaha jeho povolání, je při posuzování 

kvality právní úpravy nutné zohlednit a myslet zejména na případy, kdy by konkrétní ustanovení 

mohlo být zneužito.  

 

Již první kapitoly této práce označily osobnostní práva za práva absolutní. Absolutní práva se 

vyznačují tím, že bez rozdílu působí erga omnes, tedy vůči všem. Ustanovení článku 998 ČOZ 

představuje pravidlo, které tuto absolutnost narušuje. Je sice zřejmé, že zásah do osobnostních práv 

může mít různou intenzitu. Nárok poškozeného se bude přirozeně od této intenzity odvíjet a o jeho 

konečné podobě a výši rozhodne dle vlastního uvážení soud. Zde však zákoník relativizuje a 

individualizuje samotnou odpovědnost delikventa. Ta by přitom měla být nesporná a nikterak by 

neměla souviset s povoláním poškozeného. Úprava tímto pravidlem podkopává princip právní 

jistoty, když zcela jednoznačně narušuje absolutní povahu osobnostních práv, čímž dává prostor 

nepředvídatelnému a kreativnímu výkladu, který nemusí vždy zaručit plnou ochranu práv 

poškozeného – v krajních případech může dojít k tomu, že určitá povolání budou soudy 

zvýhodňována, zatímco jiná naopak znevýhodňována.  

 

Oficiální dokumenty VSLZ k zahrnutí tohoto ustanovení žádné vysvětlení neposkytují. Jednu 

z mála dohledatelných úvah k přijetí této regulace nabízí jen Lei Zhenwen 雷震文 (2020) z 

Právnické fakulty Pekingské univerzity letectví a kosmonautiky. Lei v souvislosti s článkem 998 

hovoří o „základní myšlence vyvážené ochrany“ (平衡保护的基本理念), která má vyřešit údajný 

odvěký problém mezi ochranou práv a svobodou jednání. Posuzované ustanovení má v tomto 
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ohledu plnit roli určitého návodu, podle kterého má soud postupovat a tak „hledat konkrétní a 

vhodnou rovnováhu mezi ochranou osobnostních práv a zájmů a zachováním svobody jednání.“23  

 

Ačkoliv nelze tuto právní úvahu považovat za autoritativní výklad daného ustanovení, nabízí 

určitý vhled do chápání osobnostních práv, resp. vymáhání jejich ochrany, čínskými právními 

teoretiky. Hovořit v souvislosti s osobnostními právy o nutnosti nalezení „vhodné rovnováhy“ či 

„vyvážené ochrany“ je přinejmenším znepokojující. Jak již bylo zmíněno, osobnostní práva 

poskytují „požitek z vnímání vlastní existence“ a jako takové chrání fyzickou i abstraktní osobnost 

člověka. V čínském pojetí se však zdá, že je tato absolutnost relativizována a podkopávána do té 

míry, že bytostné zájmy lidí jsou stavěny naroveň jiným, v pomyslné hierarchii práv méně 

významným,24 zájmům. To ve výsledku znamená, že ochrana osobnostních práv naráží na limity, 

které západní jurisprudence nezná.  

 

Jak se již zdá být určitým zvykem zákoníku, kontroverzní ustanovení střídají ustanovení, která 

jsou pro úpravu osobnostních práv naprosto typická, resp. je možné je najít i v kontinentální úpravě, 

a tím je tzv. zákonná licence – určité výslovně uvedené situace, kdy lze omezit či zasáhnout do 

jiných chráněných osobnostních práv člověka (Prints a Pešek 2017). Článek 999 stanoví: 

 

为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为的，可以合理使用民事

主体的姓名、名称、肖像、个人信息等；使用不合理侵害民事主体人

格权的，应当依法承担民事责任。 

Pokud je zpravodajství nebo monitorování veřejného mínění prováděno 

ve veřejném zájmu, mohou být jména, názvy, podoby a osobní údaje 

občanských subjektů použity přiměřeným způsobem; pokud takové použití 

 
23 „在人格权益保护和行为自由维护间寻求具体的、妥当的平衡。“ 
24 Nutno dodat, že nelze mluvit o jakési univerzální hierarchií práv. Tu si každý stát určuje sám. V ČLR je nejzásadnějším rysem 

právní řádu vedoucí úloha Komunistické strany Číny, od čehož se odvíjí relativní významnost ostatních práv a zájmů. 



 

 45 

 

nepřiměřeně zasahuje do osobnostních práv subjektů občanského práva, 

zakládá to občanskoprávní odpovědnost v souladu se zákonem. 

 

Tento druh zákonné licence se nazývá zpravodajský a slouží k tomu, aby média mohla 

referovat o „skutečnostech reálného světa“ (Valoušek 2018). V české právní úpravě je 

zpravodajská licence spojena s licencí vědeckou a uměleckou a je upravena v ustanovení § 89 

občanského zákoníku: 

 

Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení 

člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému 

nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné 

zpravodajství. 

 

Jak je vidno, obě úpravy pracují s předpokladem, že zásah je proveden „přiměřeným 

způsobem“. Tím má být například předejito situacím, kdy bulvární média pořizují či zveřejňují 

obtěžující fotografie (Šarochová 2021). S požadavkem přiměřenosti dále souvisí podmínka 

veřejného zájmu, kterou ČOZ rovněž uvádí, zatímco česká úprava ji postrádá. Dovodila ji až 

judikatura českých soudů, která stanovila, že „obsahem zpravodajství by mělo být informování o 

věcech veřejného zájmu“ (Valoušek 2018) Definice veřejného zájmu je přitom klíčová – 

v případných sporech totiž soudy posuzují právě to, zda uveřejnění informace je, nebo není ve 

veřejném zájmu. (Šarochová 2021). Veřejný zájem by se například těžce hledal v situaci, kdy by 

novináři v ranních hodinách naháněli běžného občana a fotografovali by jej – jinak by tomu však 

bylo v případě, kdy by šlo o vrcholného politika.  

 

Ke zde posuzovanému ustanovení se vyjádřil i čínský zákonodárný sbor, který uvedl, že pojmy 

„zpravodajství“ a „monitorování veřejného mínění“ byly do zákoníku zařazeny právě z toho 

důvodu, že dosavadní úprava nikterak vztah mezi médii a nositeli osobnostních práv neřešila. 
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Zavedení zákonné licence má být reakcí na narůstající počet soudních sporů, kdy si lidé stěžují na 

reportáže, které o nich byly zveřejněny, a žalují média pro zásah do práva na dobrou pověst. Nová 

úprava má tedy vyjasnit vztah mezi těmito dvěma skupinami a posilovat svobodu tisku (Zhang 

2020). 

 

Hovořit v kontextu ČLR o svobodě tisku je samozřejmě velice problematické. Nevládní 

organizace Reporters Without Borders (2021) řadí ČLR v žebříčku World Press Freedom Index 

na 177. místo z celkových 200. Zavedení institutu zpravodajské licence do úpravy čínského 

občanského práva je tak nutno brát s jistým nadhledem a posuzovat s přihlédnutím ke všem 

politickým souvislostem.  

 

6.4. Právo na život  

Právo na život, a s ním spojená práva,25 upravuje ČOZ v článcích 1002 až 1011, tj. Dílu 2 

Hlavy IV. Samotná úprava do jisté míry napravuje nejasnost v obecných ustanoveních, kterou 

práce již výše naznačila – stanovení, že osobnostní práva náleží „subjektům občanského práva“, 

nikoliv jen fyzickým osobám. V souvislosti s ochranou osobnostních práv v Dílu 2 Hlavě IV již 

zákoník hovoří výlučně o „fyzických osobách“ (自然人). Ustanovení článku 1002 stanoví: 

 

自然人享有生命权。自然人的生命安全和生命尊严受法律保护。任

何组织或者个人不得侵害他人的生命权。 

Fyzická osoba požívá práva na život. Bezpečnost života a důstojnost 

života fyzických osob jsou chráněny zákonem. Žádná organizace ani 

jednotlivec nesmí porušovat právo na život jiné osoby. 

 

 
25 Právo na tělesnou integritu a právo na zdraví. 
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Čínský občanský zákoník v nejobecnějším rozsahu přebírá předchozí úpravu Obecných 

principů občanského práva, resp. Obecných zásad občanského práva, když stanoví, že „fyzické 

osoby požívají práva na život“. Zároveň zavádí ochranu v oblasti občanského práva dosud 

neuzákoněných pojmů – bezpečnost života (生命安全) a důstojnost života (生命尊严). Na první 

pohled se může zdát, že pojmy nepředstavují větší komplikace. Jak však práce na mnoha místech 

ukázala, právní definice jsou v čínském právním řádu specifickou záležitostí, která se často může 

míjet legitimnímu očekávání zahraničních pozorovatelů.  

 

Deník Fazhi wang (法制网) (2021a), přinášející novinky z právního prostředí, upozorňuje, že 

pojem „důstojnost života“ je velmi zavádějící a dokonce jej označuje za „zásadní nedostatek 

občanského zákoníku“. Problém totiž vidí v tom, že důstojnost (尊严) je obecně chápána jako 

kombinace ochrany duchovních a fyzických složek člověka. Pojem „důstojnost života“ takovou 

ochranu neposkytuje, když sleduje ochranu důstojnosti života jako kontinuální existence člověka, 

resp. ochranu před narušením této existence – takovou ochranu však poskytuje již samotné právo 

na život. Připomíná přitom incidenty násilného strkání, tahání za vlasy, či pouličního fackování, 

které jsou typickými případy zásahu do tělesné důstojnosti člověka, které by však pod uvedenou 

definici obsaženy nebyly, neboť by nezasahovaly do důstojnosti „života“. Článek proto uzavírá, 

že mnohem vhodnější by bylo označení „tělesná důstojnost“ (身体尊严), které by občany před 

podobnými incidenty lépe chránilo.  

 

Úprava dále rovněž zavádí zvláštní povinnost poskytnout pomoc osobám, o kterých to stanoví 

zvláštní zákon. Ta se uplatní nad rámec výše uvedené obecné povinnosti podle článku 995. 

Ustanovení článku 1005 totiž stanoví:  

 

自然人的生命权、身体权、健康权受到侵害或者处于其他危难情形

的，负有法定救助义务的组织或者个人应当及时施救。 
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Při porušení práva fyzické osoby na život, tělo nebo zdraví nebo v jiných 

situacích ohrožení je organizace nebo fyzická osoba, která je podle 

zákona povinna poskytnout pomoc, povinna tak učinit včas. 

 

Citované ustanovení odkazuje na další zákony, ze kterých určitým osobám vyplývá povinnost 

poskytnout fyzickým osobám pomoc. Těmi jsou především zákon o policii (人民警察法), požární 

zákon (消防法) a zákon o ozbrojené policii (武装警察法), které příslušníkům bezpečnostních 

sborů ukládají povinnost poskytnout pomoc všem, kdo jsou v nebezpečí života či zdraví.  

 

Jak uvádí právník Li Li 李立 (2021) ve své sérii článků o ČOZ, ustanovení mělo mířit 

zejména na situace poskytnutí pomoci občanem jinému občanovi – zejména pak dopravní nehody. 

Pro názorný případ není třeba chodit daleko. Otřesnou ukázkou je případ z roku 2017, kdy byla 

v provincii Henan sražena autem žena, která přecházela silnici. Po sražení ležela několik desítek 

vteřin bezvládně na silnici, zatímco okolo bez ostychu procházeli lidé. Nedlouho na to byla přejeta 

a usmrcena dalším okolo jedoucím autem (Lai 2017).  

 

Přijatá úprava však na tyto situace nikterak nemyslí. Zvláštní povinnost poskytnout pomoc se 

týká výlučně osob, kterým tato povinnost vyplývá z jiného zákona. Li Li článek 1005 shrnul takto:  

 

除非有法定救助义务或者约定义务，否则的话，普通人没有救助他

人的法律义务。 

Pokud neexistuje zákonná nebo smluvní povinnost poskytnout pomoc, 

nemá běžná osoba žádnou právní povinnost zachránit jinou osobu. 

 

Situaci komplikuje skutečnost, že ani čínské trestní právo nezná trestný čin neposkytnutí 

pomoci. Kdyby tomu tak bylo, měla by každá trestněprávně odpovědná osoba v souladu 

s ustanovením ČOZ povinnost pomoc poskytnout – povinnost poskytnout pomoc by totiž 
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vyplývala z trestního zákoníku, a tudíž by se dala dovodit i pro občanskoprávní vztahy. Opak je 

však pravdou. V kapitole 5.1, kde práce představovala případ, kdy pan Guo srazil dítě a po 

následné šarvátce umřel na zástavu srdce Nejvyšší lidový soud dovodil, že v první řadě on sám 

porušil povinnost poskytnout dítěti první pomoc – tuto povinnost však soud dovodil s přihlédnutím 

k věku poškozeného a skutečnosti, že na místě nehody nebyli jeho rodiče; nejednalo se o uplatnění 

žádné konkrétní zákonné normy. Lze si tak jen stěží představit, že ustanovení, které nezakládá 

jakoukoliv povinnost „běžným osobám“, povede ke snížení případů neposkytnutí pomoci při 

dopravních nehodách či jiných podobných událostech. Jak ostatně uvádí Li Li, nejlepší způsob jak 

lidi motivovat, je zavést odměny; nejlepší způsob jak je od něčeho odradit, je zavést tresty.  

 

Pozornost si rovněž zaslouží článek 1007, který stanoví: 

 

禁止以任何形式买卖人体细胞、人体组织、人体器官、遗体。 

Prodej lidských buněk, lidských tkání, lidských orgánů a lidských ostatků 

v jakékoli formě je zakázán. 

违反前款规定的买卖行为无效。  

Jakýkoli prodej nebo koupě v rozporu s předchozím odstavcem je neplatná. 

 

Čínská lidová republika již po desetiletí čelí kritice za přehlížení problému s obchodem 

s částmi lidského těla. V některých případech dokonce existují podezření, že k těmto aktivitám 

dochází s vědomím čínského státního aparátu (Bowcott 2019). China Tribunal, nezávislý lidový 

tribunál, který byl v této souvislosti zřízen v Londýně v roce 2018, dospěl k závěru, že v ČLR 

dochází k systematickému odebírání orgánů vězňům, zejména z řad členů skupiny Falun Gong a 

ujgurské národnostní menšiny (China Tribunal 2019). Současně se odhaduje, že trh s orgány má 

hodnotu okolo jedné miliardy amerických dolarů (Smith 2019).  
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Prodejci jsou často soukromými subjekty, někdy jde dokonce i o doktory (BBC 2020). 

Zavedení zákazu prodeje a koupě částí lidského těla tak je nutné vnímat jako legislativní krok 

správným směrem k lepší ochraně individuálních práv. Otázkou však zůstává, do jaké míry bude 

tento zákaz vymahatelný, když na jednom z konců tohoto obchodu stojí vězeňské a další státní 

orgány ČLR. Robertson (2020) přitom hovoří o „největším státem řízeném obchodování s orgány 

na světě“, to vše bez většího znepokojení ze strany Světové zdravotnické organizace, či 

Transplantační společnosti, a naopak s částečnou, byť nevědomou, pomocí západních 

zdravotnických institucí. 

 

Mezinárodní komunita, v čele s Organizací spojených národů (2021), na ČLR opakovaně tlačí 

a vyzývá k připuštění nezávislých pozorovatelů do inkriminovaných úřadů a věznic, aby celou 

situaci náležitě prošetřili. Nic však nenasvědčuje tomu, že by se situace měla zlepšit. Přijatá úprava 

tak patrně největší úspěch sklidila u státních médií, které prohlásily, že s přijetím ČOZ byly v ČLR 

zakázány všechny formy obchodu s lidskými orgány (Xinhua 2021). 

 

Lze shrnout, že na poli ochrany práva na život, jako nejvýznamnějšího osobnostního práva, 

došlo ve skutečnosti k marginálním změnám. Zákoník sice zavedl několik nových institutů, jejich 

význam a váha jsou však silně potlačeny, jindy pak působí nedotaženě. Snaha dosáhnout větší 

společenské ohleduplnosti zavedením povinnosti poskytnout osobám v ohrožení života pomoc 

přišla vniveč, když povinnost konat mají jen zákonem zvlášť určené osoby. Ve faktické rovině je 

definitivním posunem uzákonění zákazu obchodu s lidskými orgány, neoddiskutovatelné zapojení, 

a především zájem státu na této aktivitě však na úpravu vrhá velmi negativní stín a podkopává 

jakoukoliv případnou vymahatelnost s tím spojených práv. Zdá se tak, že zákonodárce zvolil 

témata, která jsou v domácích i zahraničních médiích hojně diskutované, samotná úprava však je 

je nedostatečná a přinesla více otázek než odpovědí. 
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6.5. Právo na jméno  

 

Kapitola 5.2 této práce poukázala na mnohé nedostatky předchozí právní úpravy práva na 

jméno. Konkrétní rozhodnutí ve sporech o zásah do práva na jméno ukázaly, že hlavní nedostatek 

spočíval v absenci konkrétních definic a zejména ustanoveních zákona o odpovědnosti za delikty 

věnujících se vymáhání odškodnění za zásah do osobnostních práv. Tato kapitola tak především 

posoudí, zda a do jaké míry nová úpravy tyto nedostatky řeší. Vedle Dílu 3 Hlavy IV ČOZ tak 

bude nutné zohlednit i úpravu odpovědnosti za delikty, kterou ČOZ zařadil do Hlavy VII.  

 

Základním ustanovením pro ochranu práva na jméno je článek 1012, který stanoví: 

 

自然人享有姓名权，有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自

己的姓名，但是不得违背公序良俗。 

Fyzické osoby požívají práva na jméno a právo určit, užívat, změnit nebo 

povolit jiným osobám užívat jejich jméno v souladu se zákonem, pokud to 

není v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy. 

 

Oproti předchozí úpravě obsahuje ČOZ nově také právo povolit jiným osobám užívání 

vlastního jména. Jak již bylo naznačeno v kapitole 5.2, přestože jsou osobnostní práva, včetně 

práva na jméno, právy nemajetkovými, mohou v určitých případech nést komerční hodnotu. Toto 

povolení, tzn. určitý druh licence, a z ní vyplývající oprávnění užívat cizího jména pro např. 

reklamní účely, tak bude podléhat určitému protiplnění, nejčastěji v penězích. Zavedení možnosti 

poskytovat toto povolení dává nositelům práva na jméno větší kontrolu a flexibilitu nakládat 

s prvky vlastní osobnosti. Opětovně citovaný deník Fazhi wang (2021b) tuto změnu kvituje a 

hovoří o vhodné legislativní reakci na rostoucí výskyt obchodních transakcí týkajících se právě 

jmen fyzických osob. 
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Z právního hlediska lze za obzvlášť silný aspekt této úpravy označit dovětek „pokud to není v 

rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy“. Ačkoliv se může zdát, že tato podmínka limituje 

člověka v možnostech povolovat jiným osobám užívání jeho jména, tak naopak tohoto člověka 

chrání před případným smluvním ujednáním dosaženým například z důvodu nátlaku druhé strany, 

které by takového člověka nutilo k nerovnoměrnému plnění. Stručně řečeno, člověk může smluvně 

povolit užívání vlastního jména jinou osobou jen do té míry, do jaké jej to neuvede do nepřiměřeně 

nevýhodného postavení. Jakékoliv takové ujednání by tak měl soud prohlásit za neplatné.  

 

Na toto pravidlo navazuje článek 1014, který rovněž rozšiřuje obecný zákaz zásahu do 

osobnostních práv, a jehož obsah zahrnovala již původní úprava: 

 

任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的姓名

权。 

Žádná organizace ani jednotlivec nesmí porušovat práva na jméno jiných 

osob tím, že do nich zasahuje, přivlastňuje si je nebo je vydává za své.  

 

S právem na jméno rovněž souvisí výše uvedený koncept zákonné licence, který umožňuje 

médiím v přiměřeném rozsahu zasahovat do určitých osobnostních práv, je-li obsah takového 

zpravodajství ve veřejném zájmu. Podmínkou zde je přiměřenost takového zásahu. Domnívá-li se 

fyzická osoba, že míra této přiměřenosti byla překročena, má právo dovolávat se nezákonnosti 

takového zásahu. Zákonná licence tak podobně jako v této kapitole uvedená podmínka souladu 

s veřejným pořádkem a dobrými mravy sice na jednu stranu nositele práva v jeho právech do určité 

míry limituje, na druhou stranu však vymezuje hranice takového omezení, a tudíž i předpoklad pro 

případnou žalobu.  

 

Kapitola 5.2 této práce uvedla, že předchozí úprava, tj. zákon o odpovědnosti za delikty, 

poskytovala poškozenému jen omezenou náhradu za újmu v případě zásahu do práva na jméno. 
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Za problematickou označila článek 20 větu druhou tohoto zákona, který v případech těžko 

zjistitelné výše škody určil, že náhrada škody bude odpovídat prospěchu, který delikvent získal. 

Neoprávněný zásah do práva na jméno, resp. náhrada škody za něj, se tak rovnala výši finančního 

výtěžku nebo jakéhokoliv jiného prospěchu získaného delikventem. Čínský občanský zákoník na 

toto ustanovení navazuje v článku 1182, který stanoví:  

 

侵害他人人身权益造成财产损失的，按照被侵权人因此受到的损失

或者侵权人因此获得的利益赔偿；被侵权人因此受到的损失以及侵

权人因此获得的利益难以确定，被侵权人和侵权人就赔偿数额协商

不一致，向人民法院提起诉讼的，由人民法院根据实际情况确定赔

偿数额。 

Pokud porušením osobnostních práv a zájmů jiné osoby vznikne škoda, 

hradí se náhrada podle škody, která poškozenému vznikla, nebo podle 

prospěchu, který delikvent v důsledku toho získal. Je-li škoda způsobená 

poškozenému, nebo prospěch, který v důsledku toho delikvent získal, těžko 

zjistitelná a poškozený a delikvent se na výši náhrady nedohodnou a 

podají žalobu k lidovému soudu, určí výši náhrady lidový soud podle 

skutečného stavu. 

 

Podle původní úpravy by poškozený získal takovou náhradu škody, která by odpovídala 

prospěchu, který delikvent svým jednáním získal. Pro připomenutí, práce se v kapitole 5.2 

zabývala případem účetní Shen, kterou řada společností neoprávněně uvedla jako osobu 

odpovědnou za finanční záležitosti a zasáhla tak do jejího práva na jméno. Prospěch, který 

společnosti tímto jednáním získaly, byl však nesrovnatelně menší než újma, kterou takové jednání 

paní Shen způsobilo, a proto i výše náhrady byla z perspektivy poškozeného nedostačující. Podle 

nové úpravy by paní Shen, za předpokladu, že by se s dotčenými společnostmi nedohodla 

mimosoudní cestou, náležela náhrada škody, kterou by lidový soud určil „podle skutečného stavu“.  
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Je zřejmé, že ČOZ se snaží na problematické ustanovení zákona o odpovědnosti za delikty 

reagovat a proces vymáhání odškodnění za zásah do osobnostních práv změnit. Otázkou však je, 

zda nová úprava přináší změnu k lepšímu, či naopak situaci poškozeného ještě víc nekomplikuje. 

Je-li škoda těžko zjistitelná, a má-li výše náhrady vycházet ze „skutečného stavu“ podle názoru 

soudu, bude tato výše vycházet čistě z uvážení soudu, resp. okolností případu, které se soudu 

podaří zjistit. V občanskoprávních sporech v Evropě i v ČLR leží důkazní břemeno na žalobci, a 

je tedy jeho povinností svůj nárok dostatečně prokázat. V případě „těžko zjistitelné škody“ bude 

velmi obtížné zjistit „skutečný stav“. Zatímco původní úprava poskytovala alespoň jistotu, byť 

nepřiměřenou, že poškozený v nejhorším případě získá částku, kterou delikvent získal jako 

prospěch, po kodifikace tato jistota mizí.  

 

Nové úpravě se nepodařilo vyřešit hlavní problém v procesu vymáhání odškodnění, a to 

setrvání u konceptu, který tato práce nazvala méně než více. Zatímco západní úprava poskytuje 

osobnostním právům nejvyšší míru ochrany a automaticky přiznává nejširší možný okruh 

kompenzací, kterou jsou v průběhu soudního řízení konkretizovány, ČOZ přes částečnou změnu 

zůstává u doktríny, kdy je poškozený odkázán na vlastní schopnost prokázat újmu – úprava se 

poškozenému nikterak nesnaží jít naproti a zohlednit tak specifičnost osobnostních práv oproti 

běžným deliktům.  

 

Lze tak shrnout, že co se týče hmotné úpravy práva na jméno, přijal ČOZ celou řadu ustanovení, 

která toto právo specifikují, jasně stanovují jeho hranice a poskytují jeho nositeli právo zpřístupnit 

své jméno jiným osobám udělením licence. Všechny tyto změny je nutno vnímat pozitivně. Pokud 

však jde o procesní normy, které nahrazují ustanovení zákona o odpovědnosti za delikty, nejistota 

v procesu vymáhání odškodnění setrvává. V praxi tak bude důležité, aby tento nedostatek lidové 

soudy případně překonaly přijetím výkladových stanovisek, které by ctily pozitivní změny přijaté 

na poli hmotné úpravy práva na jméno.  
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6.6. Právo na podobu  

V souvislosti s právem na podobu, upozornila kapitola 5.3 této práce na podstatný nedostatek 

předchozí úpravy – zásah do práva byl nezákonný, pouze pokud bylo do práva na podobu zasaženo 

bez souhlasu jeho nositele, a to za účelem zisku. Práce přitom citovala článek soudkyně Zhang 

Qian (2020), která toto pravidlo kritizovala, přičemž zmiňovala rozhodnutí lidových soudů, které 

žalobě nemohly vyhovět jen proto, že podmínka dosažení zisku nebyla splněna. V první řadě tak 

v této kapitole bude zohledněno, zda a jakým způsobem se s tímto nedostatkem kodifikace 

vypořádává.  

 

Výchozím ustanovením nového ČOZ je článek 1018, který stanoví: 

 

自然人享有肖像权，有权依法制作、使用、公开或者许可他人使用自

己的肖像。 

Fyzická osoba požívá práva na podobu a práva vyhotovit, použít, zveřejnit 

nebo povolit jiným užívání své podoby v souladu se zákonem. 

肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自

然人可以被识别的外部形象。 

Podobou se rozumí vnější podoba konkrétní fyzické osoby zachycená na 

videozáznamech, sochách, kresbách nebo na jiných nosičích, podle 

kterého lze tuto osobu identifikovat. 

 

Již z tohoto ustanovení je patrné, že ČOZ opustil původní podmínku dosažení zisku a stanovil 

mnohem širší a robustnější definici práva na podobu. Úprava dokonce přímo definuje, co chápe 

pod pojmem podoba. Současně explicitně zavádí, podobně jako u práva na jméno, možnost povolit 

jiným osobám užívání vlastní podoby. Podmínkou však je, na rozdíl od práva na jméno, kde je 
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vyžadován soulad s veřejným pořádkem a dobrými mravy, soulad se zákonem. Zákonodárce tak 

nezavádí morální korektiv v podobě podmínky dobrých mravů, rozpor s nimiž by automaticky 

vedl k neplatnosti smlouvy, nýbrž stanoví, že k ochraně postačí soulad se zákonem. Vzhledem 

k tomu, že úprava práva na podobu dosud byla dosti omezená, půjde především o soulad s dalšími 

ustanoveními ČOZ. Jedním z nich je článek 1019, který stanoví: 

 

任何组织或者个人不得以丑化、污损，或者利用信息技术手段伪造

等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意，不得制作、使用、公

开肖像权人的肖像，但是法律另有规定的除外。 

Žádná organizace ani jednotlivec nesmí porušovat právo na podobu jiné 

osoby tím, že by její podobu skandalizoval či poškozoval nebo falšoval 

prostřednictvím informačních technologií. Nestanoví-li zákon jinak, 

nesmí nikdo zhotovit, použít nebo zveřejnit podobu nositele práv bez jeho 

souhlasu. 

 

Ke změně v ochraně práva na podobu se vyjádřilo mnoho právních expertů na čínské občanské 

právo. Meng Qiang 孟强 z Právnické fakulty Pekingské technické univerzity vyzdvihl ukotvení 

článku 1019 a jeho zaměření na informační technologie, ve snaze zamezit tzv. online spoofingu.26 

Výslovné uvedení informačních technologií v liteře zákoníku totiž vnímá jako jasný signál 

zákonodárce zabránit tomuto rostoucímu problému a připravenosti čínského právního řádu na 

digitální budoucnost. Zhang Xinbao 张新宝 z Právnické fakulty Čínské lidové univerzity pak 

vítá upuštění od podmínky dosažení zisku. Uvádí totiž, že jeden z nejčastějších zásahů do práva 

na podobu, tzv. face swapping,27 není motivován peněžním výdělkem, ale především touhou se 

někomu pomstít, či jej ponížit. Lidé se pak dostávají do nelehké pozice, kdy po internetu kolují 

upravené fotografie, které je zachycují v trapných až ponižujících situacích. Podle staré úpravy 

 
26 Jedná se o případy, kdy útočník předstírá, že je někdo jiný, zejména důvěrná osoba.  
27 Digitální úprava fotografie vložením obličeje poškozeného na tělo někoho jiného, např. v rámci pornografického snímku.  



 

 57 

 

byly všechny tyto případy právně nepostihnutelné a jakákoliv náhrada nevymahatelná, ČOZ tak 

v prevenci digitálních deliktů rozhodně udělal krok vpřed směrem k lepší ochraně práv jednotlivce 

(Gongchangdang yuan wang 2020).  

 

Za podstatný je rovněž nutné označit článek 1021, který stanoví, že: 

 

当事人对肖像许可使用合同中关于肖像使用条款的理解有争议的，

应当作出有利于肖像权人的解释。 

V případě sporu stran o výklad podmínek o užití podoby v licenční 

smlouvě k podobě, bude výklad proveden ve prospěch nositele práv na 

podobu. 

 

Ustanovení navazuje na podmínku souladu se zákonem a zaručuje, že nositel práv nebude 

v případě interpretačních neshod znevýhodněn. Co je možná důležitější, zákoník explicitně 

deklaruje, že pozici fyzické osoby je nutné chránit, a tam, kde je to vhodné, upřednostnit. Tímto 

přístupem se úprava symbolicky postavila na stranu slabších osob, což se ostatně od úpravy 

osobnostních práv čeká.  

 

K zevrubnějšímu zhodnocení nové úpravy, především v oblasti soudní vymahatelnosti 

jednotlivých ustanovení, bude nutné počkat až na případy řešené v praxi. Nemělo by zůstat 

opomenuto, že kritika, která zazněla v předchozí kapitole v souvislosti se stanovením výše 

odškodného, se práva na podobu samozřejmě týká také – ta je ostatně všem osobnostním právům 

společná. Zavedení nových, podrobných definic, upuštění od podmínky dosažení zisku, orientaci 

na řešení problémů digitální doby a stranění nositeli práv v případě smluvních nejasností je však 

nutné vnímat jako pozitivní změny, které dávají naději, že ochraně práv na podobu se dostane 

mnohem širší skupině občanů než dříve.  
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6.7. Právo na zachování dobré pověsti 

 

Oblast práva na zachování dobré pověsti byla další z těch, které před kodifikací vykazovaly 

značné nedostatky. Výše citovaná Maja Blumer (2016) ve své kritice především upozorňovala na 

nedostatečnou schopnost úpravy, a mnohdy i samotné soudní praxe, rozlišovat mezi oprávněnou 

kritikou na straně jedné a neoprávněnou pomluvou na straně druhé – tento problém nazvala 

favorizací černobílého rozhodování. Tomuto problému je možné předejít především lepšími 

definicemi samotného práva na zachování dobré pověsti a dále také stanovením výjimek z toho 

práva.  

 

Stěžejním je v tomto ohledu hned první ustanovení Dílu 5 Hlavy IV, tedy článek 1024, který 

stanoví:  

民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式

侵害他人的名誉权。 

Subjekty občanského práva mají právo na dobrou pověst. Žádná 

organizace ani jednotlivec nesmí porušovat právo na dobrou pověst jiné 

osoby urážením, hanobením apod. 

名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。 

Dobrá pověst je společenské hodnocení charakteru, pověsti, talentu a 

kreditu subjektu občanského práva. 

 

Na první pohled je tato úprava vcelku pochopitelná a logická. Deklaraci práva na (zachování) 

dobré pověsti následuje zákaz zásahu do něj a poté i přesná definice „dobré pověsti“. Bližší 

zkoumání však v této úpravě odhalí velice kontroverzní bod – kreditové hodnocení subjektů (信

用评价). To je přitom součástí systému sociálního kreditu, státem řízeného hodnocení sociální a 

občanské integrity čínské populace, a především kontrolního mechanismu KS Číny k posílení své 

výlučné moci (Wong a Dobson 2019: 221). Čínská vláda si slibovala dokončit systém k roku 2020 , 
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a přestože již před touto lhůtou mohla značná část populace okusit důsledky nepostačujícího 

kreditu, projekt se v jeho zamýšlené podobě zatím nepodařilo plně uvést v život (Reily, Lyu a 

Robertson 2021). Počátkem roku 2021 ho však ÚV KS Číny zařadil do jednoho z cílů pětiletého 

plánu budování vlády zákona v ČLR, který, mimo jiné, počítá s „posilováním absolutní vedoucí 

úlohy strany nad soudní práci“ (Sinopsis 2021). Jak přitom vyplývá z oficiálního tisku čínského 

soudnictví, implementace ČOZ má být jedním z klíčových kroků k vybudování „vědeckého, 

standardizovaného a řádného systému sociálního kreditu“.28  

 

Zahrnutí sociálního kreditu do definice dobré pověsti je tak nutno chápat v kontextu všech 

jeho politických souvislostí a významových konotací a jako takové jej nelze vnímat jinak, než jako 

tvrdou politizaci jednoho z klíčových osobnostních práv. Již v dnešní době je veřejně veden 

seznam „nevěrohodných osob“ (失信被执行人), ve kterém může kdokoliv dohledat den, místo a 

obsah provinění. Tito nevěrohodní občané jsou v seznamu vedeni celým jménem a osobním 

identifikačním číslem s jedním vynechaným čtyřčíslím.29 

 

Reálně tedy hrozí, že případné budoucí zásahy do dobré pověsti občanů, budou lidovými 

soudy tolerovány právě proto, že skóre nositelů práva na zachování dobré pověsti nebude v rámci 

systému sociálního kreditu dosahovat požadované výše. Statistiky VSLZ (2019) přitom hovoří o 

tom, že jen za první pololetí roku 2019 bylo v ČLR vedeno 14.4 milionu nevěrohodných osob, 

26.8 milionu lidem byl omezen nákup letenek a necelým šesti milionům nákup jízdenky ve 

vysokorychlostním vlaku jako trest za evidovaná provinění. Ať již byl důvod pro jejich zařazení 

na listinu nevěrohodných osob jakýkoliv, v praxi to znamená, že na 14 milionů čínských občanů 

by podle ČOZ jen těžko obhajovalo svou dobrou pověst.  

 

Článek 1029 pak v souvislosti s kreditovým hodnocením zavádí určitý korektiv:  

 

 
28 „科学、规范、有序的社会信用体系” 
29 Seznam je veřejně dostupný na adrese: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/  

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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民事主体可以依法查询自己的信用评价；发现信用评价不当的，有

权提出异议并请求采取更正、删除等必要措施。信用评价人应当及

时核查，经核查属实的，应当及时采取必要措施。 

Subjekty občanského práva se mohou v souladu se zákonem dotazovat na 

své kreditní hodnocení; pokud zjistí, že kreditní hodnocení je nesprávné, 

mají právo vznést námitku a požadovat přijetí nezbytných opatření, jako 

je oprava nebo výmaz. Hodnotitel kreditu dotaz neprodleně ověří, a pokud 

je požadavek prověření oprávněný, neprodleně přijme nezbytná opatření. 

 

Zákoník nikterak nespecifikuje, kdo je onen hodnotitel kreditu. Drinhaussen a Brussee (2021) 

tvrdí, že jde o soustavu státních institucí včetně Státní rady, Národní komise pro rozvoj a reformy 

(国家发展和改革委员会) nebo Čínské lidové banky (中国人民银行); postupem času se očekává, 

že do ní budou zařazeny i komerční instituce. Soudce Zhou Bo 周波 (2020) ze třetího senátu 

občanskoprávního kolegia Nejvyššího lidového soudu s odkazem na článek 1029 uvádí, že toto 

ustanovení pouze rozšiřuje úpravu hodnocení sociálního kreditu ukotvenou v článku 1024 a že 

„uplatnění práva vznést námitku proti hodnocení kreditu ze své podstaty nepředpokládá, že bylo 

porušeno právo subjektu občanského práva na dobrou pověst.“30 Zhou dále upozorňuje, že je 

v plně v pravomoci hodnotitele kreditu případnou námitku zamítnout a kredit ponechat v původní 

výši, jsou-li pro to důvody. Pokud námitce vyhoví, nezakládá původní pochybení hodnotitele 

kreditu jakýkoliv nárok na odškodnění. 

 

Lze tedy shrnout, že zavedení sociálního kreditu, jakožto jednoho z prvků tvořícího podstatu 

dobré pověsti, potlačilo ostatní, byť sebelepší, změny, které ČOZ v úpravě práva na zachování 

dobré pověsti ukotvil – oproti předchozí úpravě např. kodifikace definovala, co se myslí dobrou 

pověstí. Koncept sociálního kreditu je uměle vytvořený a nemá nic společného s morálními 

vlastnostmi konkrétních osob, a tedy tím, co je běžnou, kulturně nepodmíněnou zvyklostí chápáno 

 
30 „从性质上看， 信用评价异议权的行使不以民事主体名誉权受侵害为前提。“ 
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jako dobrá pověst. Tato kritika by přitom neměla zapadnout mezi ostatní vytknuté vady 

v předcházejících kapitolách – ty byly povětšinou právně-technického rázu a vycházely 

z nedostatečného řešení vad předchozí úpravy. Zde se jedná o naprosto vědomý zásah státu do 

absolutních práv občanů. Když tato práce hovořila o rostoucím problému deliktů spáchaných 

v online prostředí v souvislosti s právem na podobu, dotýká se to přirozeně i práva na zachování 

dobré pověsti. Podle nové úpravy bude mnohem jednodušší hanobit na internetu ty občany, kterým 

bylo z nejrůznějších důvodů sníženo kreditové skóre, a to právě z toho důvodu, že sociální kredit 

se nově podle práva stal jedním z elementů dobré pověsti. Pokud tedy Maja Blumer (2016) 

hovořila před kodifikací o favorizaci černobílého rozhodování, lze po kodifikaci hovořit o 

favorizaci sociálního kreditu na úkor morálního.  
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7. Závěr  

Bakalářská práce si stanovila za cíl představit novou úpravu osobnostních práv v souvislosti 

s přijetím historicky prvního občanského zákoníku v dějinách ČLR.  

 

V první řadě práce vymezila pojem osobnostní práva a odlišila jej od termínu lidská práva. 

Zatímco ukotvení lidských práva je výsledkem mezinárodního konsensu po zkušenostech 

s válečnými konflikty, masakry a genocidami 20. století a jejichž chápání je napříč světem vesměs 

jednotné, viz přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948, osobnostní práva jsou 

zvláštním institutem občanského práva, který upravuje ochranu jednotlivých základních složek 

fyzických osob, a který se liší stát od státu, podle tamní občanskoprávní úpravy. Čínská právní 

nauka pojem osobnostní práva znala i před přijetím kodifikace, byť byla jednotlivá práva 

roztříštěna napříč několika zákony. Právě i proto se jej snažila harmonizovat zejména pomocí 

soudní judikatury a autoritativních výkladových usnesení soudních orgánů. Přesto je přijetí ČOZ, 

ukotvení osobnostních práv do samostatné hlavy a nahrazení předchozí roztříštěné legislativy 

významným milníkem v historii čínské úpravy osobnostních práv.  

 

V další části se práce pokusila naznačit ideologický posun, který v ČLR ve vztahu 

k občanskému právu, ale i právu jako takovému nastal. Dřívější úprava, a to od samých počátků 

historie ČLR až po příchod nového milénia, byla ve znamení právní partikularizace – procesu, kdy 

socialistický stát účelně ponechává oblast občanského/soukromého práva necelistvou, 

nejednotnou, a především nejednoznačnou za účelem potlačení její důležitosti a snahy regulovat 

mezilidské vztahy, pokud možno normami veřejného práva. S pozvolnými kodifikačními 

tendencemi a zejména s následným nástupem Xi Jinpinga k moci však bylo od právní 

partikularizace upuštěno. Xi Jinpingova éra se vyznačuje silnou orientací na právo, jakožto 

jednoho z prostředků kodifikace společenských norem s cílem posílit a dlouhodobě zajistit 

vedoucí úlohu KS Číny. Téma nutnosti kodifikovat občanského právo se tak ve větší míře začalo 
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objevovat v oficiálních dokumentech 18. a 19. Ústředního výboru KS Číny v souladu se snahou 

budovat tzv. vládu zákona socialismu s čínskými rysy. Čínský občanský zákoník tak nelze vnímat 

jen jako výsledek legislativní práce reagující na vývoj v oblasti čínského občanského práva, ale 

rovněž jako výsledek snah toto právní odvětví „doplnit“ v souladu s pojetím vlády zákona 

socialismu s čínskými rysy.  

 

Hlavní části této práce pak pojednaly o dosavadním stavu ochrany osobnostních práv a 

následně o důsledcích nově přijaté úpravy. Obecně lze shrnout, že úprava je důslednější zejména 

pokud jde o definice jednotlivých osobnostních práv – ty v předchozích zákonech, ani v jiných 

normativních textech ukotveny nebyly a ochrana určitého práva s sebou nesla komplikaci 

v podobě nejasného výkladu. Práce však rovněž upozornila na případy, kdy nově přijaté definice 

představují potenciální problémy pro budoucí uplatnění ochrany osobnostních práv. Na některých 

místech, jako je právo na život, kde by zákoník měl spíše hovořit o tělesné důstojnosti, nežli 

důstojnosti života je možné se domnívat, že jde o teoretický nedostatek úpravy, avšak jinde, jako 

např. u práva na zachování dobré pověsti nedostatek definice vyplývá ze zavedení kreditového 

systému jakožto jedné ze složek dobré pověsti – nedostatkem definice tak není ryze právní vada 

jako spíše skutečnost, že část dobré pověsti bude podléhat výkladu státních orgánů.  

 

Práce rovněž v původní úpravě identifikovala řadu nedostatků, které ČOZ nahradil. Za jednu 

z nejpozitivnějších změn lze označit upuštění od podmínky dosažení zisku u zásahu do práva na 

podobu. Tato změna v kombinaci se zavedením definice toho, co se rozumí podobou, slibuje snazší 

dosažení ochrany v případě zásahu do práva. Současně pak práce na několika místech zmiňuje 

zavedení tzv. zákonných licencí, které taxativně vymezují případy, kdy je nutné zásah do práva 

strpět z důvodu určitého veřejného zájmu, nejčastěji zpravodajství. Práce spatřuje výhodu 

zákonných licencí zejména v tom, že jasně stanoví případy, kdy je zásah do práva oprávněný, 

z čehož lze a contrario dovodit případy neoprávněných zásahů. Jako takové tak zákonné licence 

pomáhají dovytvářet definice a výklad jednotlivých osobnostních práv.  
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Práce si však nekladla za cíl posoudit jen čistě hmotněprávní úpravu osobnostních práv, ale 

také se zamyslet nad případným vymáháním odškodnění v případě jejich narušení. V části 5 práce 

několikrát upozornila na nedostatečnou úpravu v zákoně o odpovědnosti za delikty věnující se 

nárokům, které může poškozený v případě zásahu do jeho osobnostního práva žádat. Přístup čínské 

legislativy k ochraně poškozeného tato práce nazvala jako méně než více. Práce v části 6 dovodila, 

že nově přijatá úpravy tyto nedostatky nevyřešila, a že situaci ještě více zkomplikovala. Za 

účinnosti původní úpravy, v situacích, kdy byla škoda těžko zjistitelná totiž delikvent nahrazoval 

částku, která se rovnala jeho přímému prospěchu z takového deliktu. Nově však ČOZ zavedl 

v takovém případě nahradit škodu podle skutečného stavu. Jak však práce ukázala, skutečný stav 

se mnohdy těžko prokazuje a poškozeným, tedy nositelům jednotlivých osobnostních práv nová 

úprava odebrala jistotu, kterou za předchozí úpravy měli.  

 

S tím souvisí i zakotvení relativizace odpovědnosti delikventa jiného práva než práva na život, 

tělo nebo zdraví s přihlédnutím k povolání delikventa a poškozeného. Práce na několika místech 

označila osobnostní práva za práva absolutní. Tato relativizace tuto absolutní povahu osobnostních 

práv podkopává a tím i celý princip právní jistoty. O to zarážející je, že čínští právní teoretici 

v souvislosti s tímto pravidlem hovoří o „základní myšlence vyvážené ochrany“.  

 

Za rovněž nevyužitou příležitost lze označit zavedení povinnosti poskytnout pomoc v rámci 

ochrany práva na život. Tuto povinnost totiž zákoník zakládá jen těm subjektům, kterým tato 

povinnost vyplývá z jiného právního předpisu. V praxi tak půjde jen o velice úzkou skupinu osob, 

zejména z řad příslušníků bezpečnostních složek, a úprava tak nebude na cílit na širokou veřejnost, 

jejíž zahrnutí do této povinnosti mnozí právní experti předpokládali.  

 

Závěrem lze konstatovat, že očekávání, která s sebou ČOZ v souvislosti s ukotvením 

osobnostních práv vzbudil, zůstala nenaplněna. Přestože zákoník úpravě vyčlenil samostatnou část, 
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čímž symbolicky podtrhl důležitost této úpravy, nesou se pravidla ve střídavém duchu slibných, a 

naopak komplikujících až kontroverzních ustanovení. Ačkoliv hlava ČOZ o osobnostních právech 

nevykazuje přílišný vliv nastíněných snah KS Číny za pomoci zákonů posilovat svou vedoucí 

úlohu, je dosazení kreditového systému do definice dobré pověsti důkazem o tom, že ani tato oblast 

zákoníku pozornosti státu neunikla. Jak je již v ČLR zvykem, a jak nastínila diskuze o původní 

úpravě, skutečná míra ochrany osobnostních práv bude záviset na praxi lidových soudů. Přesto 

nelze, až na drobné výjimky, očekávat, že se situace na poli osobnostních práv s účinností nové 

úpravy dramaticky zlepší.  

 

Zákoník jistě zavedl mnoho institutů, které se svým obsahem blíží kontinentální úpravě, na 

mnoha místech však od těchto slibných pokroků ustoupil protichůdnými pravidly a zejména pak 

principy, které je nutné vyčíst mezi řádky – kultura ochrany osobnostních práv je v ČLR nevalná; 

spíše, než aby ČOZ skutečně osobnostní práva chránil, ostentativně reaguje na zájem vytvořit 

kodex podobající se kontinentálním občanským zákoníkům ve snaze prokázat vyspělost čínského 

právního řádu; pozornost, kterou stát zákoníku věnuje v oficiálních dokumentech a úsilí, které jeho 

přijetí předcházelo naznačuje, že kvalitní úprava osobnostních práv, jejich účinná ochrana ani 

vymahatelnost nejsou prioritou státu.  
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