
Jméno člověka v soukromém právu 

 

Abstrakt 

Předmětem práce je komplexní analýza právní úpravy jména člověka v soukromém 

právu. Práce se věnuje především úpravě jména v nejdůležitějším soukromoprávním předpisu, 

kterým je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a současně 

reflektuje právní úpravu ostatních zákonů věnující se jménu, a to především jeho ochraně. 

V návaznosti na část druhou Sb., občanského zákoníku je věnována pozornost i relevantním 

ustanovením zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení (dále jen „zákon č. 

301/2000 Sb.“). V práci je také reflektována právní úprava Evropské unie, jelikož v některých 

oblastech silně ovlivňuje vnitrostátní právní úpravu. Pro podložení teoretického výkladu 

jednotlivých ustanovení je práce doplněna vhodnou judikaturou. 

První část práce se věnuje významu jména člověka. Je zde vysvětlen význam jména 

člověka v jeho životě, ale také význam pojmu „jméno člověka“ v právu. Druhá část provází 

historickým vývojem právní úpravy jména. Historický vývoj jména je představen jak ve 

starověkém Římě, tak na území českých zemí. Třetí část práce představuje samotné právo na 

jméno, přičemž vysvětluje, co je jeho obsahem. Práce srovnává vnitrostátní a mezinárodní 

právní úpravu práva na jméno. Čtvrtá část představuje jednotlivé prostředky ochrany jména dle 

občanského zákoníku. Pátá a šestá část práce jsou zaměřeny na určování osobního jména a 

příjmení dle části druhé občanského zákoníku a zároveň reflektují navazující úpravu v zákoně 

č. 301/2000 Sb. Sedmá část práce je zaměřena na změnu osobního jména a příjmení, 

představuje různé životní situace, při kterých ke změnám osobního jména a příjmení dochází. 

V poslední části je představeno užívání jména v souvislosti s podnikáním a jeho ochrana. 

Pozornost je věnována možnostem užití jména v podnikání, jako je například podnikání pod 

vlastním jménem, jméno člověka v názvu právnické osoby či ochranné známky, které mohou 

jméno člověka rovněž obsahovat. 
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