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Ústava – ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění později přijatých 

ústavních změn 

 

LPS, Listina základních práv a svobod – usnesení předsednictva České národní rady č. 

2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

České republiky ve znění později přijatých ústavních změn 

 

EÚLP – Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod uveřejněná ve sdělení 

Federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 209/1992 Sb. ve znění později 

ratifikovaných a vyhlášených dodatkových protokolů 

 

OZ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

OSŘ – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů 
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1. Úvod 

 

 

 Osobnost člověka, jakožto souhrn jedinečných individuálních vlastností lidského 

jedince – vrozených i získaných, je moderními demokratickými právními řády aprobována 

jako jeden z nejzákladnějších souborů hodnot, které zásadním způsobem předurčují kvalitu 

lidského života a pozici jednotlivce ve společnosti, zaručují člověku dostatečný prostor pro 

vlastní sebeuvědomění a sebeurčení, a to především ve smyslu podpory všestranného a 

svobodného rozvoje lidské samostatnosti, činorodosti, iniciativnosti, tvořivosti a 

nápaditosti, a jež pak současně prospívají společnosti jako celku. 

 

 Z těchto důvodů jsou hodnoty lidské osobnosti vyspělými demokratickými 

právními státy, mezi něž Česká republika v posledních dvou desetiletích dospívá, 

uznávány, respektovány a chráněny. Ochrana osobnostních hodnot pramení z přirozených 

práv člověka, která jsou demokratickými právními řády garantována jako nezadatelná 

osobní lidská práva a svobody na té nejvyšší, tedy ústavní, ale i mezinárodní úrovni. Tak 

tedy v České republice získala ochrana hodnot patřících osobnosti člověka své základní 

vyjádření v Listině základních práv a svobod a v některých ratifikovaných a vyhlášených 

mezinárodních smlouvách, jež jsou podle čl. 10, popřípadě i čl. 10a Ústavy součástí 

českého právního řádu. Ochrana osobnosti je přitom u nás státem poskytována jednotlivci 

konkrétním způsobem v rámci norem veřejného, ale především soukromého práva, 

zejména pak práva občanského, které je k tomuto účelu vybaveno nejefektivnějšími 

nástroji, což ostatně odpovídá dlouhodobým trendům ve vyspělých demokraciích. 

 

 Z hlediska nastíněné důležitosti nejen neporušení, ale již i neohrožení lidské 

osobnosti je proto žádoucí, aby tedy zejména občanské právo disponovalo dostatečně 

efektivními prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům do osobnosti člověka. Tyto 

neoprávněné zásahy způsobují v prvé řadě újmy nehmotné, vedle nichž však není vyloučen 

ani souběžný vznik újem majetkových – škod na straně jimi postižené osoby či případně 

bezdůvodného obohacení na straně původce zásahu. Z uvedeného plyne, že ve výrazně 

největším procentu případů těchto zásahů jde pak o nápravu, resp. o určité vhodné 

vyvážení a zmírnění jejich nepříznivých následků, jež mají vzhledem k nemajetkovému 

charakteru vzniklých újem povahu nároků zdržovacích nebo restitučních, popřípadě již jen 

satisfakčních, a to i v penězích. 
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Pokud se týká významu materiální satisfakce pro ochranu osobnosti, je právě ta 

často tím nejúčinnějším prostředkem v rukou soukromého, zejména občanského práva, a to 

z mnohých důvodů, jejichž přiblížení si tato práce klade mimo jiné za cíl. Peněžité 

zadostiučinění je výslovně upraveno občanským zákoníkem a zvláštními zákony (např. 

autorským zákonem). Nicméně s ohledem na šíři, bohatství, mnohovrstevnost a pestrost 

společenských vztahů souvisejících s obecnou občanskoprávní úpravou ochrany osobnosti 

podle občanského zákoníku neboli s úpravou všeobecného osobnostního práva podle § 11 

a n. OZ a v jejím rámci i s úpravou peněžitého zadostiučinění, ponechává tato práce 

zvláštní úpravu stranou, a totiž úpravu zvláštních osobnostních práv (autorská práva, práva 

výkonných umělců a průmyslová práva k výsledkům tvůrčí činnosti) či dalších doplňků 

výše uvedené obecné úpravy ochrany osobnosti (např. ochrana poskytovaná tiskovým 

zákonem či zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákonem  

o ochraně osobních údajů, zákoníkem práce atd.). 

 

 V neposlední řadě pak tato práce věnuje bližší pozornost následujícím otázkám, 

k nimž vždy nebylo či stále není zákonodárcem, občanskoprávní teorií nebo soudní praxí 

ve všech ohledech zcela jednotně přistupováno, a sice k: 

- některým aspektům vztahu zadostiučinění v penězích podle § 13 odst. 2, 3 OZ 

(konkrétně náhrady nemajetkové újmy při zásahu do osobnostního práva na zdraví 

a náhrady nemajetkové újmy při zásahu do osobnostního práva na soukromí, resp. 

na rodinný život vzniklé usmrcením blízké osoby) a náhrad za nemajetkovou újmu 

podle § 444 OZ (jmenovitě jednorázových odškodnění bolestí poškozeného a 

ztížení jeho společenského uplatnění a jednorázového odškodnění taxativně 

vyjmenovaných pozůstalých blízkých osob v případě usmrcení poškozeného), 

- preventivní funkci institutu peněžitého zadostiučinění, resp. k dovození možnosti 

přiznání této satisfakce postižené fyzické osobě soudem ve výši zahrnující i určitou 

sankční složku, 

- promlčení práva na poskytnutí peněžitého zadostiučinění – s přihlédnutím 

k aktuální, médii sledované kauze protiprávních sterilizací romských žen. 
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2. Obecně k občanskoprávní osobnostněprávní úpravě 

 

 

 Jak již bylo řečeno výše, tato práce se zaměřuje pouze na obecnou občanskoprávní 

úpravu ochrany osobnosti fyzické osoby podle občanského zákoníku, přesto v následujícím 

stručném úvodu do širší soukromoprávní, zejména však občanskoprávní osobnostněprávní 

úpravy několikráte vybočuje z tohoto předem stanoveného rámce, a to z důvodu co 

nejkomplexnějšího zachycení pozice, jakož i podstaty, účelu a smyslu úpravy všeobecného 

osobnostního práva podle § 11. a n. OZ, zahrnující i úpravu náhrady nemajetkové újmy 

v penězích, jakožto veřejností často nejcitlivěji vnímané složky společenského působení 

této občanskoprávní ochrany všeobecného osobnostního práva. 

 

 

2.A Právo na ochranu osob a obecně k zařazení všeobecného osobnostního práva 

v systému soukromého, resp. občanského práva 

 

Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, 

majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na 

ochranu osob (pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony).1 

Z předcházejícího ustanovení občanského zákoníku lze dovodit tři závěry, a to: 

1. „Předmětem občanskoprávních vztahů jsou – vedle věcí, práv či jiných 

nemajetkových hodnot (§ 118 odst. 1 OZ) – i určité nemajetkové, nehmotné (imateriální) 

hodnoty (v literatuře i soudní praxi se někdy též hovoří o nehmotných statcích, resp. o 

stránkách či o projevech osobnosti).“2 Přestože tyto osobní, resp. osobnostní nehmotné 

statky nejsou samy o sobě penězi ocenitelné, mohou práva k těmto nehmotným statkům 

vyvolávat určité majetkové reflexy – jednak ex contractu (např. smlouva o pořízení a užití 

fotografií fyzické osoby za úplatu), jednak ex delicto (např. právo na přiměřené 

zadostiučinění v penězích vzniklé neoprávněným zásahem do některého ze subjektivních 

občanských osobnostních práv fyzické osoby – viz. dále). Soukromoprávní úprava ochrany 

těchto nehmotných statků před neoprávněnými zásahy subjektů (fyzických či právnických 

osob) s rovným právním postavením, jakož i úprava určitých dovolených dispozic 

s některými z těchto nehmotných statků – jejichž povaha to připouští, je zabezpečována 

především ve sféře občanského práva, jež zejména ve středoevropské oblasti tvoří obecný 

                                                 
1 § 1 odst. 2 OZ 
2 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 125. 
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základ soukromého práva,3 přičemž tedy základ soukromoprávní – občanskoprávní úpravy 

ochrany většiny osobních nehmotných statků a s nimi dovolených dispozic je obsažen 

v občanském zákoníku. 

2. Předměty práva na ochranu osob přímo upravené občanským zákoníkem jsou 

všeobecné osobnostní právo fyzické osoby (§11 a n.; k jeho pojmu viz. dále), název 

právnické osoby (§ 19b odst. 2) a dobrá pověst právnické osoby (§ 19b odst. 3). Posledním 

dvěma jmenovaným se tato práce nevěnuje, právnická osoba totiž nemá z povahy věci 

právo na ochranu osobnosti jako fyzická osoba, má pouze výše uvedená práva, jež se 

podobají některým aspektům ochrany osobnosti fyzické osoby.4 

3. Vedle ochrany všeobecného osobnostního práva, které je nerozlučně spjato 

s každou fyzickou osobou, zajišťuje občanské právo prostřednictvím zvláštních zákonů 

(výslovný odkaz v § 1 odst. 3 OZ) i ochranu zvláštních osobnostních práv, jež náležejí 

pouze určitým fyzickým osobám – autorům, výkonným umělcům, vynálezcům, 

zlepšovatelům atd., tedy práv k výsledkům určité tvůrčí duševní činnosti fyzické osoby.5 

Ochrana některých atributů osobnosti každé fyzické osoby je mimo rámec úpravy 

všeobecného osobnostního práva doplněna dalšími soukromoprávními zákony (tiskový 

zákon, zákon o ochraně osobních údajů, zákoník práce atd.). Rovněž tak obchodní zákoník 

poskytuje určitou zvláštní ochranu specifickým předmětům práva na ochranu osob, a to 

podnikateli zapsanému v obchodním rejstříku před neoprávněným užíváním jeho obchodní 

firmy, jakož i názvu či dobré pověsti právnické osoby při nekalé soutěži.6 

 Úprava všeobecného osobnostního práva tedy tvoří integrální součást občanského 

práva a je zakotvena přímo v ustanoveních občanského zákoníku jako základního 

občanskoprávního a soukromoprávního předpisu. 

 

 

2.B Prameny právní úpravy všeobecného osobnostního práva 

  

 Ochrana nemajetkových hodnot spojených s osobností fyzické osoby je, jak již bylo 

uvedeno výše, nejširší měrou provedena v občanském zákoníku (§ 11-16), a to úpravou 

všeobecného osobnostního práva. 

                                                 
3 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 16. 
4 Knappová, M. – Švestka, J. – Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I. 4. vyd. Praha: ASPI, 
a.s., 2005, s. 243. 
5 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 17. 
6 Knappová, M. – Švestka, J. – Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I. 4. vyd. Praha: ASPI, 
a.s., 2005, s. 243. 
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Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) zakotvuje ústavní základ 

občanskoprávní úpravy všeobecného osobnostního práva, zejména pak v čl. 1 (zaručujícím 

svobodu a rovnost lidí v důstojnosti a právech, jakož i nezadatelnost, nezcizitelnost, 

nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod), v čl. 3 odst. 1 (zaručujícím 

základní práva a svobody všem bez rozdílu), v čl. 4 (podle něhož mohou být povinnosti 

ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a 

svobod; omezení základních práv a svobod mohou být upravena pouze zákonem, přičemž 

tato omezení musí platit stejně pro všechny případy splňující stanovené podmínky, při 

používání ustanovení o nich musí být šetřeno podstaty a smyslu základních práv a svobod 

a nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena), v čl. 6 

(zaručujícím mimo jiné právo každého na život a ochranu práv nascitura, jakož i 

stanovícím kategorický zákaz trestu smrti), v čl. 7 (zaručujícím nedotknutelnost osoby a 

jejího soukromí a stanovícím zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího 

trestání), v čl. 10 (v němž upravená základní lidská práva jsou konkretizací obecné ochrany 

nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí zakotvené ve výše zmíněném čl. 7.7 – čl. 10 tedy 

zaručuje právo každého, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 

pověst a chráněno jeho jméno, stejně tak i právo každého na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a rodinného života; odst. 3 tohoto článku ve spojení s čl. 7 

tvoří zároveň i ústavní základ ochrany osobních údajů fyzické osoby), v čl. 13 (zaručujícím 

listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů a tajemství dopravovaných 

zpráv, přičemž tyto záruky úzce souvisí s ochranou soukromí fyzické osoby a jejího 

soukromého života), v čl. 8 (zaručujícím osobní svobodu v tradičním pojetí, tedy ochranu 

každého před neoprávněným omezením nebo odnětím volnosti pohybu – ať už je jejich 

původcem fyzická osoba nebo právnická osoba či orgán veřejné moci; především pak ale 

v souvislosti s garancemi v trestním právu procesním), v čl. 12 a v čl. 14 (jež zaručují 

každému nedotknutelnost obydlí a svobodu pohybu a pobytu, které jsou vedle osobní 

svobody dalšími z dílčích projevů svobody člověka),8 jakož i v čl. 17 (zaručujícím svobodu 

projevu a právo na informace) a též v čl. 35 (zaručujícím mimo jiné právo každého na 

příznivé životní prostředí). 

 Mezinárodněprávní základ obecné občanskoprávní ochrany osobnosti fyzické 

osoby tvoří ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy, resp. tedy 

příslušná ustanovení Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (č. 

120/1976 Sb.), Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) ve 

                                                 
7 Pavlíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky. Díl II. Část 2. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 
79. 
8 Tamtéž, s. 87. 
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znění později ratifikovaných a vyhlášených dodatkových protokolů a Úmluvy na ochranu 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (č. 

96/2001 Sb. m. s.) včetně Dodatkového protokolu o zákazu klonování lidských bytostí (č. 

97/2001 Sb. m. s.); jakož i ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy podle čl. 10a ve 

spojení s čl. 10 Ústavy, a tedy Smlouva o Evropské unii (č. 44/2004 Sb. m. s.; ve znění 

Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení 

Evropského společenství – č. 111/2009 Sb. m. s.), na základě jejíhož novelizovaného čl. 6 

odst. 1 má Listina základních práv Evropské unie stejnou právní sílu jako tato smlouva, 

resp. mezinárodněprávním základem občanskoprávní úpravy všeobecného osobnostního 

práva jsou od 1. 12. 2009 také příslušná ustanovení Listiny základních práv Evropské unie. 

 Jak již bylo zmíněno výše, k ochraně osobnosti fyzické osoby, slouží i další zákony, 

jakožto významné doplňky občanskoprávní (soukromoprávní) úpravy všeobecného 

osobnostního práva.9 Příkladmo se jedná o zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském 

(autorský zákon), zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a 

zlepšovacích návrzích, zákon č. 46/2000 Sb., o vydávání periodického tisku (tiskový 

zákon), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů fyzické osoby, zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 285/2002 Sb., o 

darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon), zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 198/2009 Sb., o rovném 

zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon), 

ale i např. zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon či zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

(přestupkový zákon). 

 

 

2.C Pojem všeobecného osobnostního práva 

 

Obecnou občanskoprávní úpravou ochrany osobnosti fyzické osoby (obsaženou 

v části první, hlavě druhé občanského zákoníku pod marginální rubrikou „Ochrana 

osobnosti“) se rozumí úprava všeobecného osobnostního práva. Toto právo je jednak 

osobnostním proto, že jeho předmětem jsou nehmotné hodnoty osobnosti fyzické osoby 

v její fyzické a morální integritě, a jednak všeobecným proto, že se týká všech fyzických 

osob. 10 

                                                 
9 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 25. 
10 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 127. 
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Úprava všeobecného osobnostního práva je občanskoprávní konkretizací práv úzce 

spjatých s osobností každé fyzické osoby – přirozených a nezadatelných, a tedy nejširším a 

nejvýznamnějším, jak již bylo přiblíženo výše, zakotvením práva na ochranu osobnosti 

jako jednoho ze základních lidských práv, jakožto jednoho z nejpodstatnějších prostředků 

zabezpečení důstojné existence a svobodného rozvoje každého člověka.11 

 Pojem všeobecného osobnostního právo má dva rozměry, a to objektivního 

všeobecného osobnostního práva a subjektivního všeobecného osobnostního práva. 

 

 

2.C.1 Všeobecné osobnostní právo v objektivním smyslu 

 

 Všeobecným osobnostním právem v objektivním (normativním) smyslu se rozumí 

„souhrn homogenních právních norem, které upravují právo, resp. jednotlivá dílčí práva, 

jejichž předmětem je osobnost fyzické osoby jako celek, resp. jednotlivé nehmotné hodnoty 

tvořící součásti celkové fyzické a morální integrity osobnosti každé fyzické osoby jako 

individuality a suveréna a jejichž subjekty mají vůči ostatním subjektům (fyzickým či 

právnickým osobám) rovné právní postavení a zásadní autonomii vůle.“12 

 Uvedená definice odráží monistické pojetí všeobecného osobnostního práva 

v českém občanském právu, podle něhož je osobnost fyzické osoby jako celek v její 

fyzické a morální jednotě předmětem úpravy tohoto práva, přičemž ovšem rámec tohoto 

jednotného práva pokrývá všechna existující dílčí osobnostní práva za podmínky, že jejich 

subjekty mají vůči sobě rovné právní postavení.13 

Jinými slovy rozsah ochrany všeobecného osobnostního práva stanoví občanský 

zákoník v § 11, a to jednak formou tzv. generální klauzule, ale současně zde výslovně 

uvádí i jednotlivá chráněná práva, ovšem pouze jako jejich demonstrativní výčet, resp. jako 

výčet typických dílčích osobnostních práv (složek, projevů osobnosti) fyzické osoby.14 

Tento výčet je tedy neuzavřený a umožňuje tak soudní praxi (významně ovlivňované též 

občanskoprávní teorií) jej pružně rozšiřovat o další všeobecným osobnostním právem 

chráněné hodnoty osobnosti fyzické osoby v souladu s např. měnícími se společenskými 

podmínkami, se stavem poznání rozvoje lidské osobnosti či s veřejnými zájmy.15 

                                                 
11 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 133. 
12 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 57. 
13 Tamtéž, s. 62. 
14 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 24. 10. 1995, sp. zn. I. ÚS 15/95. 
15 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 64. 
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2.C.2 Všeobecné osobnostní právo v subjektivním smyslu a jeho omezení 

 

 Subjektivní všeobecné osobnostní právo jako jednotné právo, resp. v jeho rámci 

jednotlivá subjektivní dílčí osobnostní práva lze vyjádřit jako oprávnění, resp. možnost 

každé fyzické osoby jako individuality a suveréna nakládat v mezích právního řádu podle 

svého uvážení a sebeurčení co nejšíře se svou osobností, resp. s jednotlivými hodnotami 

tvořícími integritu její osobnosti v její fyzické a morální jednotě vůči ostatním právně 

rovným subjektům za účelem uplatnění a ochrany její svébytnosti, jejích zájmů a potřeb ve 

společnosti.16 

 Obsah všeobecného osobnostního práva v subjektivním smyslu se skládá jednak ze 

složky pozitivní (vyjadřující oprávnění fyzické osoby osobnost užívat a disponovat s ní, 

která fyzické osobě umožňují běžné uplatňování své osobnosti nezávisle na případných 

neoprávněných [protiprávních] zásazích ze strany právně rovných subjektů), jednak ze 

složky negativní (dávající fyzické osobě právo vzepřít se, resp. zapovědět neoprávněné 

zásahy do své osobnosti a tím zabezpečující její ochranu pro případ jejího neoprávněného 

porušení či ohrožení – k negativní složce dále viz. občanskoprávní prostředky ochrany 

všeobecného osobnostního práva).17 

 Výše vymezené možnosti fyzické osoby nakládat se svou osobností ovšem nejsou 

oprávněními absolutními, neomezenými. Fyzická osoba jako suverén a autonomní subjekt 

občanskoprávních vztahů má sice v obecné rovině dispoziční oprávnění ke své osobnosti, 

využít jej ovšem může pouze ve vztahu k těm hodnotám své osobnosti, jejichž povaha to 

připouští. Jinými slovy fyzická osoba může na základě právního úkonu udělit jinému 

subjektu svolení k nakládání jen ohledně některých hodnot své osobnosti (např. uzavře 

smlouvu o využití svého jména pro reklamní účely), avšak hodnot, jako jsou např. jméno, 

podoba, čest nebo důstojnost, nemůže pozbýt. Jak je tedy ze zmíněného příkladu patrné, 

fyzická osoba může jinému subjektu povolit užití svého jména, nemůže tím však současně 

sama ztratit možnost své jméno používat. Zde se jedná jednak o zásah do osobnosti, resp. o 

omezení subjektivního všeobecného osobnostního práva z vůle samotné dotčené fyzické 

osoby, jednak omezení pozitivní složky obsahu tohoto práva pro rozpor se zákonem či jeho 

obcházení anebo pro rozpor s dobrými mravy – viz. výše uvedené příklady nepřípustnosti 

trvalé ztráty osobnostních atributů.18 

                                                 
16 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 92. 
17 Tamtéž, s. 94. 
18 Tamtéž, s. 92, 93, 98 a 105. 
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 K omezením všeobecného osobnostního práva v subjektivním smyslu ale může 

docházet bez zřetele k vůli dotčené fyzické osoby i v dalších případech, ovšem jen 

v takových, které jsou výslovně stanoveny zákonem (popřípadě na základě zákona též 

z rozhodnutí státního orgánu), a pouze tehdy, jsou-li přitom plně respektovány ústavní 

zásady a mezinárodní závazky o používání ustanovení o mezích základních lidských práv a 

svobod. Tak např. občanský zákoník v § 12 stanoví zvláštní úpravu pro taxativně uvedené 

osobnostní hodnoty (písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo 

obrazové a zvukové záznamy), podléhající jinak obecnému režimu ustanovení § 11,19 

přičemž tato úprava umožňuje za stanovených podmínek zasahovat do těchto hodnot 

v případech tzv. zákonných licencí – úřední, vědecké a umělecké a zpravodajské.20 

 Omezení subjektivního všeobecného osobnostního práva jsou tedy ve všech 

případech dána objektivními hledisky, a sice existencí oprávněných zájmů ostatních 

subjektů s rovným právním postavením nebo veřejného zájmu.21 

 Základními rysy všeobecného osobnostního práva v subjektivním smyslu jsou jeho 

apriorní povaha (náleží bez dalšího každé fyzické osobě jako individualitě a suverénu), 

nemajetkový (ryze osobní) charakter, absolutní relevance (působí erga omnes), výlučně 

osobní charakter (patří po celou dobu života jen a pouze jeho nositeli), nepřevoditelnost a 

nezcizitelnost, nepostižitelnost výkonem rozhodnutí (popřípadě exekucí), časová 

neomezenost (trvá po celou dobu života fyzické osoby od jejího narození, resp. jejího 

početí až do její smrti) a nepromlčitelnost (výjimkou je promlčitelnost práva na poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění v penězích – viz. dále; prekluzi u všeobecného osobnostního 

práva občanský zákoník nestanoví).22 

 Účinná ochrana a efektivní uplatňování subjektivního všeobecného osobnostního 

práva fyzické osoby sehrává klíčovou úlohu v realizaci jejího celkového právního 

postavení, jelikož této osobě zajišťuje především elementární důstojnou existenci, jakožto 

povinně respektované maximy demokratického právního státu, a tak zcela zásadním 

způsobem přispívá k formování, podpoře a rozvoji její samostatnosti, osobní, pracovní, 

tvůrčí či jiné aktivity, podnikavosti, činorodosti, iniciativy a kreativity.23 

 

 

2.C.3 Subjekty všeobecného osobnostního práva 

                                                 
19 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 70. 
20 Tamtéž, s. 93, 105 a 106. 
21 Tamtéž, s. 93. 
22 Tamtéž, s. 96 až 100. 
23 Tamtéž, s. 94 a 106. 
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Jedním z pojmových znaků subjektivního všeobecného osobnostního práva je jeho 

ryze osobní charakter. Nositelem tohoto práva, resp. jeho oprávněným subjektem tedy 

může být toliko fyzická osoba, a to každá fyzická osoba od jejího narození, resp. jejího 

početí24 až do její smrti. Nasciturus má ovšem pouze podmíněnou právní subjektivitu (tím, 

že se narodí živý, až pak mu totiž vzniká – zpětně od početí – spolu se samostatnou právní 

subjektivitou i samostatná občanskoprávní ochrana), přičemž do narození se považuje za 

součást těla své matky a je chráněn spolu s ním. Občanskoprávní ochrana všeobecného 

osobnostního práva přísluší i nezletilcům nebo fyzickým osobám zbaveným či omezeným 

ve své způsobilosti k právním úkonům anebo osobám trpícím duševní poruchou, jež však 

nebyly soudem zbaveny, popřípadě omezeny ve své způsobilosti k právním úkonům. 25 

 Dalšími z pojmových znaků subjektivního všeobecného osobnostního práva fyzické 

osoby jsou jeho nepřevoditelnost a nezcizitelnost, přičemž tyto znaky v sobě v závislosti na 

jeho úzkém sepjetí s fyzickou osobou implikují i to, že po její smrti toto právo nepřechází 

na její dědice.26 To však neznamená, že by jistá postmortální ochrana určitých nadále 

přetrvávajících hodnot osobnosti zemřelého, resp. práva blízkých pozůstalých na pietu 

nebyla zabezpečena. Mohou ji ovšem uplatňovat jen osoby taxativně uvedené v § 15 OZ 

(manžel nebo partner či děti zemřelého, a není-li jich, jeho rodiče), přičemž toto zvláštní 

právo na posmrtnou ochranu osobnosti zemřelého vzniká těmto osobám originárně.27 

 Absolutní povaha subjektivního všeobecného osobnostního práva (a totiž, že působí 

erga omnes) je pojmovým znakem, díky němuž tomuto právu, náležejícímu výlučně 

fyzické osobě, odpovídá povinnost všech ostatních subjektů zdržet se jakýchkoli 

neoprávněných zásahů do tohoto práva. Přistoupí-li však k tomuto právnímu vztahu mezi 

nositelem subjektivního všeobecného osobnostního práva a všemi ostatními subjekty, 

povinnými jej nerušit, určitá nová právní skutečnost (právní úkon, zákonná licence či 

zejména neoprávněný zásah), vzniká v jejím důsledku osobnostněprávní vztah se 

subjektivními občanskými osobnostními právy relativní povahy, jehož povinným 

subjektem je pak již pouze konkrétní původce neoprávněného zásahu do osobnosti fyzické 

osoby28, jímž může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba, případně také stát.29 

                                                 
24 § 7 odst. 1 OZ 
25 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 75 a 79. 
26 Tento závěr zcela sdílí soudní praxe, a sice rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 1. 1998, sp. 
zn. 23 C 52/96 anebo usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 12. 2002, sp. zn. 25 Cdo 608/2002. 
27 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 99. A též rozsudek KS v Ostravě, sp. zn. 23 C 52/96. 
28 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 91. 
29 § 21 OZ 
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2.C.4 Předmět všeobecného osobnostního práva 

 

Předmět subjektivního všeobecného osobnostního práva jako jednotného práva, 

resp. v jeho rámci jednotlivých subjektivních dílčích osobnostních práv tvoří osobnost 

každé fyzické osoby jako individuality a suveréna, resp. jednotlivé hodnoty (statky, 

stránky, atributy, popřípadě projevy její osobnosti) tvořící integritu její osobnosti v její 

fyzické a morální jednotě, s níž, resp. s nimiž tato oprávněná fyzická osoba nakládá vůči 

všem ostatním právně rovným subjektům.30 

Tyto jednotlivé atributy osobnosti fyzické osoby, jejichž obecná občanskoprávní 

ochrana je zakotvena v generální klauzuli v § 11 OZ, rozčleňuje občanskoprávní teorie do 

následujících skupin:31 

1. Život, zdraví (včetně zdraví psychického) a tělo fyzické osoby neboli souhrnně 

tělesná integrita a její nedotknutelnost. 

2. Občanská (osobní) čest, lidská důstojnost a dobrá pověst fyzické osoby. 

3. Jméno fyzické osoby (jméno rodové – příjmení, za určitých okolností i jméno 

vlastní – křestní, popřípadě též jméno krycí – pseudonym). 

4. Soukromí fyzické osoby a její rodinný život neboli její intimní sféra. 

5. Slovní projevy fyzické osoby osobní povahy (její písemnosti osobní povahy či 

zvukové záznamy týkající se jejích projevů osobní povahy). 

6. Osobní svoboda fyzické osoby. 

7. Rovnost fyzické osoby (včetně její nediskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, 

pohlaví, věku, náboženství, národnostního původu, politického přesvědčení atd.). 

8. Svoboda pohybu a pobytu fyzické osoby. 

9. Podoba fyzické osoby či její podobizna, obrazový snímek nebo obrazový záznam. 

10. Příznivé životní prostředí fyzické osoby. 

Výše podaný výčet chráněných osobnostních hodnot je ovšem v souladu 

s občanskoprávním pojetím všeobecného osobnostního práva neuzavřený, a tedy 

představuje pouze určité, za současného stavu jeho poznání občanskoprávní teorií a soudní 

praxí typicky uznávané stránky či projevy lidské osobnosti. 

                                                 
30 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 120. 
31 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 134 a 135. 
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3. Prostředky občanskoprávní ochrany všeobecného osobnostního práva 

 

 

 Demokratický právní stát má zvláštní zájem na respektování právní ochrany 

osobnosti fyzické osoby32, jenž je dán jednak širokým úsilím moderní demokratické 

společnosti o zabezpečení důstojné existence, individuálních svobod a osobního rozvoje 

každé fyzické osoby (čemuž odpovídá i výrazně antropologický charakter právního řádu), 

jednak citlivostí, s jakou fyzické osoby vnímají neoprávněné zásahy do své osobnosti – 

často totiž tyto zásahy pociťují tíživěji než zásahy do svého majetku.33 Tento zájem 

právního státu se tedy projevuje mimo jiné i v tom, že ochrana osobnosti je poskytována 

komplementárně v různých právních odvětvích, a sice např. právem ústavním, trestním, 

správním, pracovním či občanským,34 přičemž právě občanské právo – s ohledem na 

ústavní a mezinárodní požadavky účinné právní ochrany – v mnohých případech disponuje 

prostředky k ochraně osobnosti fyzické osoby nejpovolanějšími. Je tomu tak také proto, že 

občanskoprávní úprava prostředků ochrany všeobecného osobnostního práva, resp. úprava 

odpovědnosti za nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do tohoto práva 

(§ 13 OZ) je založena na přísném objektivním principu. 

 Prostředky občanskoprávní ochrany všeobecného osobnostního práva se v literatuře 

třídí na obecné a zvláštní (specifické).35 

 

 

3.A Obecné prostředky občanskoprávní ochrany všeobecného osobnostního práva 

 

 Mezi tyto prostředky obecné občanskoprávní ochrany osobnosti fyzické osoby 

podle § 11 a n. OZ patří: 

a) svépomoc (§ 6 OZ), ovšem jen jakožto výjimka z monopolu státní moci na 

poskytování právní ochrany (§ 4 OZ), 

b) předběžná právní ochrana tzv. pokojného stavu u příslušného orgánu státní 

správy (§ 5 OZ) – ta u občanskoprávní ochrany osobnosti přichází v úvahu též 

pouze ve výjimečných případech, 

                                                 
32 Čl. 1 odst. 1. Ústavy: Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě 
k právům a svobodám člověka a občana; přičemž právo na ochranu osobnosti je jedním ze základních 
lidských práv (nezadatelných, nezrušitelných, nezcizitelných a nepromlčitelných) každé fyzické osoby. 
33 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 195. 
34 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01. 
35 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 171. 
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c) ochrana soudní (petitorní; § 4 OZ, § 3 a § 7 odst. 1 o.s.ř.), a to: 

- ochrana poskytovaná v rámci smírčího řízení – občanský soudní řád dává 

účastníkům řízení možnost jednak využít pokusu o tzv. prétorský smír před 

zahájením řízení ve věci samé (§ 67 a n. o.s.ř.), jednak i skončit řízení soudním 

smírem po jeho zahájení (§ 69 ve spojení s § 99 o.s.ř.),36 

- ochrana poskytovaná prostřednictvím předběžných opatření (§ 74 a n. o.s.ř.), 

- ochrana poskytovaná prostřednictvím jiných prostředků občanskoprávní ochrany 

všeobecného osobnostního práva než těch, jež jsou výslovně uvedeny v § 13 OZ, 

což vyplývá již ze samotné dikce ustanovení § 13 odst. 1 OZ,37 může se tedy např. 

jednat o žalobu o určení nepravdivosti zásahu do práva na ochranu osobnosti 

(zejména výroků slovních i písemných) nebo žalobu o určení, že původce zásahu 

neoprávněně zasáhl do tohoto práva žalobce, přičemž v těchto případech není třeba 

prokazovat naléhavý právní zájem na takovém určení podle § 80 písm. c) o.s.ř.,38 

- ochrana prostřednictvím žaloby na náhradu škody, na jejíž náhradu vzniklý nárok je 

zvláštní občanskoprávní sankcí zakotvenou v § 16 OZ,39 kterou může postižená 

fyzická osoba uplatnit vůči původci neoprávněného zásahu (škůdci) do její 

osobnosti chráněné všeobecným osobnostním právem, jestliže jí tímto zásahem 

vznikla vedle nemajetkové újmy i újma majetková (škoda); fyzické osobě pak tedy 

náleží vedle nároků podle § 13 OZ i samostatný žalobní nárok na náhradu této 

škody, přičemž odpovědnost za ni (hmotněprávní podmínky vzniku odpovědnosti 

škůdce, způsob a rozsah, případně přiměřené snížení náhrady škody) se řídí podle 

výslovného odkazu v § 16 OZ obecnými ustanoveními o odpovědnosti za škodu 

(§415 a n. OZ) – uplatní se zde tedy, na rozdíl od sankcí podle § 13 OZ, subjektivní 

odpovědnost škůdce, založená na principu presumovaného zavinění, s možností 

jeho exkulpace (§ 420 OZ). 

 

 

3.B Obecně k specifickým prostředkům občanskoprávní soudní ochrany všeobecného 

osobnostního práva 

                                                 
36 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 195. 
37 “Fyzická osoba má zejména právo se domáhat…” Výčet (specifických) prostředků občanskoprávní 
(soudní) ochrany všeobecného osobnostního práva obsažený v § 13 OZ je tedy pouze demonstrativní. 
38 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 1995, sp. zn. Cdon 18/95, uveřejněný ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR č. 46/1995 in Doležílek, J.: Přehled judikatury ve věcech 
ochrany osobnosti. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 90. 
39 Vedle nároků, jinými slovy tedy zvláštních občanskoprávních sankcí za neoprávněný zásah do 
všeobecného osobnostního práva podle § 13 OZ. Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, 
V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 145. 
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 Zvláštní prostředky občanskoprávní petitorní ochrany všeobecného osobnostního 

práva jsou hmotněprávně založeny ustanovením § 13 OZ. Občanskoprávní teorií jsou 

rovněž označovány za druh zvláštních občanskoprávních sankcí (vedle již zmíněného 

práva na náhradu škody podle § 16 OZ) postihujících původce neoprávněného zásahu do 

osobnosti fyzické osoby, majícího za následek vznik nemajetkové újmy, jenž spočívá 

v porušení či již jen v pouhém ohrožení osobnosti postižené fyzické osoby.40 Jinak 

z právnětechnického hlediska jsou tyto prostředky typickými nástroji soukromoprávní 

ochrany práv k nehmotným statkům jako takové, ale jsou též používány v právu proti 

nekalé soutěži.41 

 Tyto specifické prostředky působí na původce neoprávněného zásahu jak svou 

funkcí preventivní (zdržovací), tak restituční (odstraňovací), jakož i satisfakční 

(zadostiučiňovací). Vyznačují se tedy velice různorodou povahou, což odpovídá jejich 

společenskému účelu, a sice jednak jednotlivě, ale i ve vzájemné kombinaci zajistit 

v občanskoprávní oblasti co nejkomplexnější ochranu a co nejúčinnější respektování 

osobnosti fyzické osoby (resp. jednotlivých hodnot tvořících celistvost její osobnosti v její 

fyzické a morální jednotě) a jejího všestranného svobodného rozvoje.42 To současně 

předurčuje i jejich značný význam a dosah – představují totiž pružnou negativní reakci 

zákonodárce a společnosti na velmi široké spektrum neoprávněných zásahů do osobnosti 

fyzické osoby, které je dáno mnohočetností projevů jednotlivých stránek její osobnosti.43 

 Jedná se tedy o prostředky jednak obranné a nepeněžité (zdržovací a odstraňovací) 

a jednak zadostiučiňovací, přičemž zadostiučinění může být postižené fyzické osobě 

přiznáno i v penězích. Ve svém souhrnu proto, jakožto prostředky určené k nápravě 

imateriální osobnostní újmy fyzické osoby, naplňují uvedený hlavní účel svých 

společenských funkcí také jako nástroje speciální a generální prevence.44 

 Zároveň jsou tyto zvláštní občanskoprávní prostředky stanoveny v § 13 OZ pouze 

demonstrativním výčtem, a tak, jak již bylo uvedeno výše, jsou v praxi připuštěny další 

druhy žalob přímo na základě tohoto paragrafu. 

 Při aplikaci všech těchto zvláštních prostředků se uplatňuje absolutní objektivní 

odpovědnost původce neoprávněného zásahu, čímž je jejich účinnost ještě zvýšena. Mohou 

                                                 
40 Přitom na skutečnosti pouhého ohrožení, nebo již přímo ohrožení osobnosti fyzické osoby závisí výběr 
konkrétního občanskoprávního prostředku podle § 13 OZ. Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – 
Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 145 a 152. 
41 Hajn, P.: K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. Bulletin advokacie 4/2003, s. 7. 
42 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 146 a 175. 
43 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2652/2005. 
44 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 146 a 175. 
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být tedy použity bez zřetele na zavinění odpovědného subjektu, jehož liberaci tento 

odpovědnostní režim nijak neumožňuje (např. důkazem tzv. omluvitelného – 

ospravedlňujícího omylu),45 když totiž připouští pouze tzv. důkaz pravdy u difamujících 

skutkových tvrzení zasahujících čest a důstojnost fyzické osoby, ovšem s výhradou 

nepřípustnosti skutkových tvrzení ohledně jejího osobního soukromí, byť pravdivých. 

Takové pojetí odpovědnosti pro případ neoprávněného zásahu způsobujícího 

nemajetkovou osobnostní újmu je třeba považovat za adekvátní a žádoucí právní reakcí 

vzhledem k významu všeobecným osobnostním právem chráněných hodnot a závažnosti 

možných nepříznivých následků pro postiženou fyzickou osobu. Fyzická osoba totiž 

důsledky neoprávněného zásahu do své nemateriální osobnostní sféry vnímá zcela totožně, 

ať už tento zásah byl zaviněný či ne. Stejně tak pro ni nečiní rozdíl, je-li původce zásahu 

deliktně způsobilý či není (k pojmu původce neoprávněného zásahu ve vztahu 

k občanskoprávní odpovědnosti podle § 13 OZ viz. dále). Na druhou stranu není také 

rozhodné, jestli si je fyzická osoba vůbec vědoma toho, že k porušení či ohrožení její 

osobnosti došlo, jakož i jestli vzniklou újmu chápe zcela, částečně či nikoli.46 

 K hmotněprávním podmínkám uplatnění zvláštních prostředků občanskoprávní 

petitorní ochrany všeobecného osobnostního práva podle § 13 OZ, jakož i k samotnému 

pojmu neoprávněného zásahu do osobnosti fyzické osoby viz. dále. 

 V neposlední řadě je těmto specifickým občanskoprávním prostředkům společné to, 

že je lze realizovat (vedle možné mimosoudní dohody mezi postiženou fyzickou osobou a 

původcem neoprávněného zásahu do její osobnostní sféry o nápravě jeho následků podle § 

3 odst. 2 ve spojení s § 51 OZ47) pouze v občanském soudním řízení (§ 4 OZ, § 3 a § 7 

odst. 1 o.s.ř.). Přitom tedy petity žalob – „žalobní návrhy ve věcech ochrany osobnosti 

nesmějí být formulovány obecně a nepřesně; takové nepřesnosti musí být odstraněny a 

nemají být přebírány do rozsudků ve znění vyvolávajícím pochybnosti“.48 Vzhledem 

k tomu, že řízení o ochranu osobnosti fyzické osoby je návrhové řízení, musí tak být 

především vždy zcela jasně a určitě z žalobního petitu patrno, kterého prostředku (nebo 

kterých prostředků – kumulace žalobních nároků je totiž přípustná) občanskoprávní 

                                                 
45 Sborník III. Nejvyššího soudu ČSSR. Praha: SEVT, 1980, s. 177 in Doležílek, J.: Přehled judikatury ve 
věcech ochrany osobnosti. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 31. 
46 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 147, 151, 164, 165 a 166. 
47 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 195. 
48 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 5. 2003, sp. zn. 28 Cdo 2162/2002. 
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ochrany všeobecného osobnostního práva se postižená fyzická osoba v daném případě 

vlastně domáhá (§ 79 odst. 1 o.s.ř.).49 

 

 

3.C Konkrétně k jednotlivým specifickým prostředkům občanskoprávní soudní 

ochrany všeobecného osobnostního práva 

 

 Postižená fyzická osoba má právo se domáhat: 

a) aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti (§ 

13 odst. 1 OZ), resp. od jejich pokračování, jinými slovy fyzická osoba má právo 

domáhat se jejich zdržení, jemuž odpovídá žalobní nárok zdržovací (žaloba 

zdržovací/ zápůrčí/ negatorní; jejímž nezbytným hmotněprávním předpokladem 

tedy je, aby neoprávněný zásah do osobnostních práv fyzické osoby dosud trval, 

resp. aby pokračoval; přičemž v petitu žaloby, jakož i v enunciátu soudního 

rozhodnutí musí být přesně označeno konkrétní zasažené dílčí osobnostní právo 

postižené fyzické osoby a stejně tak zde musí být zcela konkrétně individualizován 

předmětný neoprávněný zásah),50 

b) aby byly odstraněny následky neoprávněných zásahů do jejích osobnostních práv (§ 

13 odst. 1 OZ), jinými slovy fyzická osoba má právo se na jejich původci domáhat 

již konkrétního pozitivního jednání – na rozdíl od nároku zdržovacího, aby tedy 

něco určitého vykonal a tím obnovil stav existující před neoprávněným zásahem do 

její osobnosti, čemuž pak odpovídá žalobní nárok odstraňovací (restituční; žaloba 

odstraňovací/ restituční; jejímž nezbytným hmotněprávním předpokladem tedy je, 

aby následky nastalého porušení osobnosti ještě trvaly, i když neoprávněný zásah 

sám již pominul, a aby je bylo možné reálným a přijatelným způsobem odstranit; 

přičemž i zde platí zákonný požadavek na zcela konkrétní vymezení toho, co má 

původce neoprávněného zásahu – žalovaný vykonat, např. zničit negativ fotografie, 

odstranit billboardy s vyobrazením osoby, která k reklamě nedala souhlas atd.),51 

c) aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění (na jehož přiznání má fyzická osoba při 

splnění stanovených zákonných podmínek právní nárok, přičemž ale tento 

prostředek – jako restituční žaloba – přichází v úvahu pouze tam, kde nemajetková 

                                                 
49 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 175 a 176. 
50 Tamtéž, s. 176. 
51 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 178. 
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újma na osobnosti fyzické osoby již vznikla;52 žalobní nárok zadostiučiňovací/ 

satisfakční – satisfakční žaloba), přičemž to podle povahy věci nabývá formy: 

1. nepeněžité (morální – tzv. morální zadostiučinění/ morální satisfakce; § 13 

odst. 1 OZ – primární způsob zadostiučinění53), 

2. peněžité (materiální – tzv. majetková či materiální satisfakce/ 

zadostiučinění v penězích/ náhrada nemajetkové újmy v penězích/ relutární 

satisfakce/ pekuniární kondemnace atd.; § 13 odst. 1, 2 OZ – subsidiární 

způsob zadostiučinění; viz. dále). 

Je třeba, aby i petit žaloby o poskytnutí morální satisfakce splňoval požadavek 

určitosti, a musí jím být tedy požadována konkrétní forma tohoto zadostiučinění.54 

Základní hmotněprávní podmínkou pro přiznání morálního zadostiučinění 

(totéž platí i pro zadostiučinění v penězích) je jeho přiměřenost, která je vždy 

předmětem objektivního posouzení ze strany soudu, ten však při samotném jeho 

určení není vázán žalobním návrhem, přičemž ale nepochybnou a zároveň i 

nejčastější formou satisfakce je omluva.55 Povinnost žalovaného k omluvě může 

spočívat v rozmanitých formách, např. povinnost omluvit se v místním tisku, 

popřípadě v celostátním deníku, anebo pouze formou osobního dopisu atd. 

V zahraniční soudní praxi se však setkáváme i s tzv. symbolickou satisfakcí, 

jakožto částkou peněžitého zadostiučinění požadovanou žalobcem nebo přiznanou 

soudem pouze v nepatrném rozsahu (v britských podmínkách např. jedna libra). 

Taková symbolická satisfakce přitom neodporuje ani dnešnímu znění § 13 OZ.56 

Jako formu morální satisfakce nelze rovněž vyloučit uveřejnění výroku soudního 

rozhodnutí na náklady žalovaného v médiích.57 

                                                 
52 Tamtéž, s. 179. 
53 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 4. 2009, sp. zn. 30 Cdo 4577/2007: „Pokud nemajetková újma 
vzniklá na osobnosti fyzické osoby může být zmírněna některou z forem morálního zadostiučinění ve smyslu 
ustanovení § 13 odst. 1 OZ, je třeba zvolit takovou jeho formu, která je podle okolností každého konkrétního 
případu přiměřená a postačující k nápravě nemajetkové újmy vzniklé neoprávněným zásahem, a tím současně 
také účinná.“ 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2919/2006: „Pokud však soud shledá, 
že navržená forma morálního zadostiučinění není přiměřená, a tím z hlediska ustanovení § 13 o. z. 
postačující a účinná, pak jestliže není žaloba odpovídajícím způsobem upravena, je na soudu žalobu na 
přiznání navržené formy morálního zadostiučinění zamítnout. Soud při úvaze o přiměřenosti navrhované 
morální satisfakce musí především vyjít jak z celkové povahy, tak i z jednotlivých okolností konkrétního 
případu (musí přihlédnout např. k intenzitě, povaze a způsobu neoprávněného zásahu, k charakteru a 
rozsahu zasažené hodnoty osobnosti, k trvání i šíři ohlasu vzniklé nemajetkové újmy pro postavení a 
uplatnění postižené fyzické osoby ve společnosti apod.).“ Totéž stanovisko Nejvyšší soud zaujal také dříve, a 
to rozsudkem ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 30 Cdo 895/2005. 
55 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 7. 2002, sp. zn. 28 Cdo 822/2002. 
56 Hajn, P.: K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. Bulletin advokacie 4/2003, s. 11 
a 12. 
57 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 181. 



 22 

Naproti tomu sledovanému cíli morálního zadostiučinění (shodný cíl má ovšem 

i peněžitá satisfakce), tedy přiměřenosti nápravy (satisfakci), resp. vyvážení a 

zmírnění nemajetkové újmy vzniklé na osobnosti fyzické osoby s ohledem na 

všechny okolnosti konkrétního případu v co nejúčinnější míře, nemůže dostát 

omluva pronášená za takových okolností, že teprve z ní se určitá část veřejnosti 

dozví o zásahu do osobnosti fyzické osoby, o němž by se jinak nedověděla. Rovněž 

tak je třeba za nepřiměřenou považovat omluvu spočívající v povinnosti žalovaného 

ji písemně doručit všem občanům obce.58 

 

 

 

 

4. Institut peněžitého zadostiučinění jako prostředek občanskoprávní ochrany 

všeobecného osobnostního práva 

 

 

 Institut peněžitého zadostiučinění, slovy zákonodárce náhrady nemajetkové újmy 

v penězích, je jedním ze specifických prostředků občanskoprávní petitorní ochrany 

subjektivního občanského všeobecného osobnostního práva, výslovně upraveným v § 13 

odst. 2, 3 OZ. V literatuře je též označován jako zvláštní občanskoprávní sankce za 

způsobenou nemajetkovou újmu, která přitom spočívá v závažném porušení osobnosti 

fyzické osoby. V případě tohoto prostředku se jedná o nápravu nemajetkové újmy na 

osobnosti fyzické osoby, představující zejména snížení její důstojnosti nebo vážnosti ve 

společnosti ve značné míře (viz. dále). 

 Právo fyzické osoby požadovat materiální satisfakci za neoprávněný zásah do jejích 

osobnostních práv zavedla až v souvislosti se zásadní změnou společenského zřízení 

v tehdejším Československu novelizace občanského zákoníku zákonem č. 87/1990 Sb. Do 

té doby – v podmínkách socialistického rovnostářství – bylo totiž přiměřené zmírnění 

nemajetkové osobnostní újmy v penězích považováno za nemravné, a sice jako 

nepřípustné, neopodstatněné obohacení na straně postižené fyzické osoby.59 A přitom 

v určitých případech, pramenících zejména z obnovení plné svobody slova, tisku a 

hromadných informačních prostředků vůbec, ze vzniku bulvárního tisku, růstu aktivity 
                                                 
58 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 4. 1997, sp. zn. 23 C 3/97 a rozsudek Nejvyššího soudu 
ČR ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2745/2004 in Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a 
kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 197. 
59 Ryška, M.: Paradigma rovnostářství a smrtící komparace aneb Druhý krok do světa satisfakcí. Jiné právo 
[online]: http://jinepravo.blogspot.com/2009/07/paradigma-rovnostarstvi-smrtici.html. 
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reklamních společností a z podmínek svobody trhu, ale i života jednotlivce a společnosti 

jako takové, objektivně neexistuje jiný vhodný právní prostředek sloužící k přiměřenému a 

tím i účinnému a spravedlivému vyvážení a zmírnění nehmotné újmy vzniklé na osobnosti 

fyzické osoby. Výše uvedená novelizace tedy zásadním způsobem napomohla k doplnění 

takového komplexního a zároveň účinného vějíře občanskoprávních prostředků 

používaných při ochraně osobnosti fyzické osoby, jaký je inherentní a přirozenou součástí 

ochrany práv jednotlivce v moderním demokratickém právním státě. Jinými slovy 

v demokratické společnosti není žádný důvod chránit nemajetkové zájmy fyzické osoby 

méně účinně než její majetek, přičemž i socialistický zákonodárce ustoupil ve dvou 

případech náhrad škod, resp. nemajetkových újem na zdraví, a sice u jednorázových 

odškodnění bolestí a ztížení společenského uplatnění poškozeného, určitým způsobem ze 

svého dogmatického pojetí nápravy výhradně majetkových škod.60 

 Účelem peněžité satisfakce je vlastně porovnat neporovnatelné, a to újmu na 

hodnotách lidské osobnosti s hodnotou peněz. Tuto újmu však přesně vyjádřit a vyčíslit 

v penězích nelze, neboť se bezprostředně nepromítá do majetkové sféry postižené fyzické 

osoby. Přesto tato exaktní nekvantifikovatelnost nehmotné osobnostní újmy penězi 

automaticky neznamená, že by se v ochraně osobnosti fyzické osoby nemohla uplatnit 

jejich satisfakční funkce – z důvodů, které jsou popsány výše. Díky této funkci peněz je 

tedy v ochraně osobnosti v případech zejména značného snížení důstojnosti či vážnosti 

fyzické osoby ve společnosti, ve kterých objektivně nelze použít jiného prostředku 

občanskoprávní ochrany její osobnosti, naplňován satisfakční účel (funkce) samotného 

institutu peněžitého zadostiučinění, a sice přiměřeně, účinně a spravedlivě zmírnit 

předmětnou nemajetkovou újmu na osobnosti postižené fyzické osoby. Peněžitá částka, již 

soud přiznává fyzické osobě, jí pak totiž umožňuje si za ni podle vlastní vůle opatřit 

některé náhradní požitky a příjemnosti a tím tak dosáhnout kýžené přiměřené satisfakce.61 

 Jak již bylo poznamenáno výše, zadostiučinění v peněžité formě je subsidiárním 

způsobem satisfakce. Zadostiučinění v penězích, jakožto jediný vhodný i spravedlivý 

prostředek nápravy vzniklé nemajetkové osobnostní újmy, se tedy uplatní teprve tehdy, 

pokud by se morální satisfakce ze závažných důvodů, demonstrativně stanovených v § 13 

odst. 2 OZ (viz. dále), jevila nepřiměřená, nepostačující a tím i neúčinná. 

 Nemajetková újma na osobnosti fyzické osoby vzniká v důsledku neoprávněného – 

protiprávního zásahu do některé ze (či do některých) stránek její osobnosti ze strany 

subjektu s rovným právním postavením a tento zásah je tedy považován za civilní delikt. 

                                                 
60 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 182 a 183. 
61 Tamtéž, s. 152, 182 a 183. 
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Proto je přiměřené zadostiučinění v penězích jednou z civilněprávních sankcí, resp. 

zvláštních občanskoprávních sankcí podle § 13 OZ za uvedený protiprávní zásah. Tato 

sankce (negativní reakce právního řádu na protiprávní jednání určitého právního subjektu) 

se tak zároveň stává nástrojem speciální i generální prevence – pohrůžka touto sankcí má 

odrazovat jak původce neoprávněného zásahu do chráněných osobnostních hodnot, tak 

jeho prostřednictvím i ostatní jeho možné následovníky od tohoto protiprávního jednání.62 

 Na základě výše uvedeného je možné – vedle již zmíněné satisfakční funkce 

peněžitého zadostiučinění – dovodit také druhý a neméně podstatný účel působení 

materiální satisfakce, a sice její preventivní úlohu.63 Určitá část občanskoprávní teorie, 

jakož i soudní praxe peněžité satisfakci přisuzuje též sankční funkci.64 Blíže k funkcím 

institutu peněžitého zadostiučinění viz. dále. 

 Odpovědnost původce neoprávněného zásahu do chráněných hodnot osobnosti 

fyzické osoby se zde uplatňuje na přísném objektivním principu, tedy bez zřetele na formu 

nebo stupeň zavinění původce a bez možnosti jeho liberace.  

V neposlední řadě je třeba zmínit možnost souběhu peněžité satisfakce a jiných 

nároků, a to nároku na náhradu škody (přímo podle § 16 OZ) a nároku na vydání 

bezdůvodného obohacení (zejména na základě zneužití jmen, podobizen, obrazových 

snímků nebo záznamů populárních a známých osobností jako herců, zpěváků a dalších 

umělců, profesionálních sportovců, vědců, politiků atd. pro reklamní účely). S náhradou 

škody při ochraně osobnosti pak především souvisí složitá problematika odlišení nároků 

na náhradu škody na zdraví a nároku na náhradu nemajetkové újmy při zásahu do 

osobnostního práva na zdraví, jakož i vztahu jednorázového odškodnění pozůstalých 

blízkých osob v případě usmrcení poškozeného podle § 444 odst. 3 OZ a náhrady 

nemajetkové újmy při zásahu do osobnostního práva na soukromí, resp. na rodinný život 

vzniklé usmrcením blízké osoby) – blíže k některým aspektům viz. dále. 

 

 

4.A Funkce institutu přiměřeného zadostiučinění v penězích 

 

 Primární a zcela jednoznačnou funkcí peněžitého zadostiučinění je poskytnout 

fyzické osobě, která byla závažně dotčena na svých osobnostních právech, přiměřenou 

                                                 
62 Hajn, P.: K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. Bulletin advokacie 4/2003, s. 8. 
63 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, s. 184, 191 a 192. 
64 Viz. Hajn, P.: K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. Bulletin advokacie 4/2003, 
s. 8. Viz. též Ryška, M.: Umělci pod okny soudu aneb První krok do světa satisfakcí. Jiné právo [online]: 
http://jinepravo.blogspot.com/2009/07/umelci-pod-okny-soudu-aneb-prvni-krok.html. 
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satisfakci v penězích, a tedy odpovídajícím a zároveň účinným způsobem zmírnit a vyvážit 

nastalou nemajetkovou osobnostní újmu. Tato satisfakční funkce, jakož i její prvořadé 

postavení vyplývají přímo z textu § 13 OZ.65 

 Je však satisfakční funkce jedinou úlohou pravidelně přisuzovanou institutu 

zadostiučinění v penězích? Nebo lze u tohoto institutu, jakožto civilněprávní – 

soukromoprávní sankce, odůvodněně dovodit ještě určitou sankční (represivní) funkci – 

působící na ostatní účastníky občanskoprávních vztahů s rovným právním postavením nad 

rámec preventivní funkce v obecné podobě, společné všem typům sankcí – přičemž ale tato 

sankční funkce je podle obecné teorie práva typická pro trestněprávní či další 

veřejnoprávní sankce?66 

 Nejprve však k preventivní funkci materiální satisfakce. Porušení chráněných 

osobnostních práv fyzické osoby, jež způsobuje závažnou nemajetkovou újmu na její 

osobnosti, je soukromoprávním, resp. občanskoprávním deliktem, s nímž je spojen 

nepříznivý právní následek ve formě občanskoprávní sankce, konkrétně tedy práva na 

poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v penězích. Obsahem deliktního závazku z tohoto 

porušení je pak tedy především odpovědnostní povinnost rušitele poskytnout postižené 

fyzické osobě odpovídající peněžité zadostiučinění.67 Hrozba uložení této peněžité sankce 

má však přitom i významný a neopominutelný preventivní aspekt, a to jak ve vztahu 

k rušiteli samému (působení na rušitele prostřednictvím speciální prevence, aby se 

v budoucnu neoprávněných zásahů do osobnosti zdržel), tak jeho prostřednictvím i vůči 

ostatním potenciálním rušitelům (odstrašující účinek generální prevence).68 

 Část právní teorie (prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. z PF MU v Brně), jakož i část 

soudní praxe pak na základě této preventivní funkce materiálního zadostiučinění dovozují 

výslovně další jeho funkci, a sice úlohu sankčního působení peněžitého zadostiučinění na 

rušitele osobnostních statků chráněných všeobecným osobnostním právem a rovněž tak na 

ostatní subjekty s rovným právním postavením neboli jeho funkci sankční. 

 Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04 judikoval, 

že „těžištěm ústavního pořádku České republiky je jednotlivec a jeho práva garantovaná 

ústavním pořádkem ČR; jednotlivec je východiskem státu; stát a všechny jeho orgány jsou 

ústavně zavázány k ochraně a šetření práv jednotlivce.“ To tedy při ochraně osobnosti 

                                                 
65 Fyzická osoba má též právo se domáhat, aby jí byla dána přiměřená náhrada nemajetkové újmy 
v penězích, pokud by se nejevilo postačujícím přiměřené morální zadostiučinění. 
66 Gerloch, A.: Teorie práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 182. 
67 Boguszak, J. – Čapek, J. – Gerloch, A.: Teorie práva. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2004, s. 200 a 
201. 
68 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 184. 
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fyzických osob v právním státě zavazuje soudní praxi účinně přispívat ke snížení, popř. 

k eliminaci nežádoucích újem na jejich osobnosti, a sice nejen pravidelným přiznáváním 

samotného práva na poskytnutí peněžitého zadostiučinění v případech závažných 

osobnostních újem, ale také rozhodováním co do jeho výše odpovídajícím tomuto 

požadavku ústavodárce (i mezinárodních úprav) na zajištění účinné právní ochrany 

jednotlivce ze strany státu.69 

Tato sankční funkce tedy vyjadřuje přesvědčení o tom, že k postačujícímu, 

odpovídajícímu a zároveň účinnému uplatnění výše vymezeného preventivního působení 

peněžité satisfakce se v případech zejména značného snížení důstojnosti fyzické osoby či 

její vážnosti ve společnosti vyžaduje, aby se jednalo co do výše této satisfakce o sankci 

patřičně důraznou,70 třeba i citelně postihující rušitele chráněných osobnostních práv.71 

Přitom i zadostiučinění určené ve výrazné či dokonce v citelné výši je třeba stále 

považovat za přiměřené, jelikož naplňování významné preventivní funkce tohoto institutu 

tímto způsobem je zcela v souladu s jeho prvořadou satisfakční úlohou jednak s ohledem 

na neoddělitelnost preventivního a satisfakčního účelu civilněprávních sankcí a jednak 

s ohledem na uvedený ústavní princip účinného prosazování (základních) práv jednotlivce. 

 Výše uvedený závěr podporuje i Komentář k občanskému zákoníku, I. díl, nakl. C. 

H. Beck, a.s., Praha 2009, když na str. 200 uvádí: „Dopad citelné peněžité sankce všude 

tam, kde má podle povahy případu své skutečné místo, bude stimulovat původce 

neoprávněných zásahů k obezřetnějšímu postupu. U soudu by v žádném případě při úvaze 

o určení výše peněžitého odškodnění neměl převažovat pocit, že se výrazné uplatnění 

satisfakční funkce peněz ocitá v současných společenských podmínkách v rozporu 

s morálkou.72 Tuto cestu s odkazem na evropský standard „přiměřenosti“ začaly 

nastupovat již část právní teorie a zejména Ústavní soud ČR (sp. zn. III. ÚS 350/0373) při 

                                                 
69 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 200. 
70 Hajn, P.: K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. Bulletin advokacie 4/2003, s. 8. 
71 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 191. 
72 V případě výrazného uplatnění satisfakční funkce peněz, resp. výrazného uplatnění preventivní funkce 
institutu přiměřeného zadostiučinění v penězích či jinými slovy naplnění jeho sankční úlohy 
v odpovídající, tedy i přípustné, míře nelze proto hovořit o nepřiměřené nebo dokonce přemrštěné částce 
přiznaného peněžitého zadostiučinění, a tedy tato částka ve svých důsledcích nevede ani k neodůvodněnému 
obohacení fyzické osoby dotčené na svých osobnostních právech neoprávněným zásahem. 
73 „Moderním ústavním nepsaným pravidlem, které podle dnes již konstantní judikatury Ústavní soud rovněž 
aplikuje, je princip proporcionality („přiměřenosti“), který náleží mezi obecné zásady právní, jež sice nejsou 
v právních předpisech výslovně obsaženy, avšak v evropské právní kultuře se bezezbytku uplatňují (k tomu 
srov. např. nález pléna Ústavního soudu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 33/97). Ústavní soud se tak přihlásil k 
evropské právní kultuře i k jejím ústavním tradicím. Ve světle těchto obecných zásad právních také 
interpretuje ústavní předpisy, především Listinu základních práv a svobod. Taková interpretace se pak 
promítá i do výkladu jednotlivých právních předpisů, tzn. v tomto případě těch, které upravují výši přiznané 
náhrady za způsobenou škodu na zdraví (náhrady za ztížení společenského uplatnění). Porušením pravidla 
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řešení příbuzné problematiky, totiž při určování výše odškodnění za vytrpěné bolesti a za 

ztížení společenského uplatnění.“ Obdobně se na str. 191 vyjadřuje monografie Ochrana 

osobnosti podle občanského práva, 4. vyd., nakl. Linde Praha, a.s., Praha 2004): 

„Stanovením výše zadostiučinění v penězích se dostává soudům jeden z prostředků 

možného zvyšování účinnosti ochrany osobnosti fyzických osob a tím i preventivního 

působení celé této úpravy.“ 

 Princip proporcionality, autoritativně potvrzený Ústavním soudem jako obecná 

zásada právní, která se prolíná celým právním řádem, je tedy nutno bezezbytku respektovat 

i při určování výše přiznaného peněžitého zadostiučinění, tím spíše pak s ohledem na 

příbuznou povahu nároků na náhradu škody na zdraví (výše odškodnění bolestí a ztížení 

společenského uplatnění poškozeného se sice stanoví podle jednotných, relativně 

objektivních kritérií stanovených příslušnou vyhláškou č. 440/2001 Sb., ale ve zvlášť 

výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud jejich takto stanovenou 

výši přiměřeně zvýšit, a to podle své volné úvahy, takže konečným kritériem pro určení 

výše těchto nároků je právě princip proporcionality; obdobně je tomu tedy také v případě 

určování výše peněžité satisfakce, pro kterou – vedle výše zadostiučinění navrhované 

žalobcem v petitu, viz. dále – tento princip slouží rovněž jako takové konečné kritérium). 

Přitom podstatným kritériem v rámci principu proporcionality samého používaným 

při ochraně osobnosti, resp. při určování výše částky peněžité satisfakce je forma a 

intenzita zavinění rušitele osobnostních práv,74 což především Ústavní soud výslovně 

potvrzuje svojí ustálenou judikaturou, podle níž má subjektivní prvek zavinění rušitele 

význam pro soud při určování výše přiměřeného zadostiučinění v penězích podle § 13 odst. 

3 OZ, kdy je zavinění rušitele posuzováno v rámci „okolností, za nichž k porušení práva 

došlo“.75 Neméně významně zavinění rušitele pro určování výše náhrady nemajetkové 

újmy zohledňují Principy evropského deliktního práva v čl. 10:301 odst. 2.76 Tyto principy 

(v originále Principles of European Tort Law – PETL), přestože jsou tzv. soukromou 

kodifikací skupiny předních evropských i mimoevropských civilistů, jsou v Evropě 
                                                                                                                                                    
proporcionality může dojít k zásahu do ústavně zaručených práv, a to konkrétně práva na soudní ochranu 
(čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).“ 
74 Ryška, M.: Umělci pod okny soudu aneb První krok do světa satisfakcí. Jiné právo [online]: 
http://jinepravo.blogspot.com/2009/07/umelci-pod-okny-soudu-aneb-prvni-krok.html. 
75 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 20. 5. 2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01. Obdobně význam samostatného 
kritéria zavinění pro určení výše konkrétní peněžité náhrady Ústavní soud podtrhl u ochraně osobnosti podle 
občanského zákoníku příbuzné oblasti již zmíněných náhrad škod na zdraví ve svém nálezu ze dne 29. 9. 
2005, sp. zn. III. ÚS 350/03. 
76 Obecně musí být při stanovení náhrady (nemajetkové) škody zváženy všechny okolnosti případu, včetně 
závažnosti, trvání a následků újmy. Stupeň zavinění škůdce musí být vzat v potaz pouze, pokud významně 
přispěl k újmě poškozeného. Principy evropského deliktního práva totiž používají odlišnou terminologii pro 
třídění majetkových a nemajetkových újem než platné české právo, a sice všechny újmy podřazují pod 
jednotný pojem škody, která se pak dále dělí podle povahy dotčených chráněných zájmů na škodu 
majetkovou a škodu nemajetkovou.  
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všeobecně přijímány a uznávány, jakož i náš Ústavní soud na ně již ve vícero svých 

rozhodnutích odkázal.77 Tedy i z takto významně a široce zakotvené úlohy posuzování a 

hodnocení zavinění rušitele všeobecného osobnostního práva fyzické osoby při 

rozhodování o výši přiznaného peněžitého zadostiučinění lze odůvodněně usuzovat na 

existenci její sankční funkce, přičemž v této souvislosti monografie Ochrana osobnosti 

podle občanského práva uvádí: „V případě zlého úmyslu (záměru) na straně původce 

neoprávněného zásahu by měl soud svůj odsudek nad tímto společensky i právně zvlášť 

odsouzeníhodným chováním vyjádřit právě citelným určením výše peněžitého 

zadostiučinění. Obdobně by bylo potřeba postupovat i v případě, že by původce 

neoprávněného zásahu do osobnostních práv právě tímto zásahem sledoval záměr zvýšit 

svůj majetkový prospěch,“78 bude se zde jednat např. o vydavatele bulvárního časopisu, 

který v souvislosti s uveřejněním článku skandalizujícího určitou populární osobnost počítá 

se zvýšeným zájmem ze strany čtenářů, nebo o vlastníka reklamní agentury využívajícího 

fotografií určitého úspěšného sportovce pro reklamní účely bez jeho svolení. Tyto rušitele 

pak bude od jejich závažných protiprávních jednání odrazovat pouze citelná peněžitá 

sankce,79 aby si byli napříště vědomi, že se jim takové počínání již nemusí vyplatit. 

Obecně je třeba totiž říci, že soukromé deliktní právo, a tedy i peněžitá sankce sloužící 

k občanskoprávní ochraně osobnosti fyzické osoby, by mělo co nejpřísněji postihovat ty 

delikventy, resp. rušitele chráněných osobnostních práv, kteří jsou k porušení práva 

motivováni záměrem, že se jim toto porušení významně finančně vyplatí. Přitom účinnější 

prostředek než peněžitou sankci, resp. určitou újmu na majetku delikventa soukromé právo 

jednoduše nezná.80 

 Jinými slovy sankční funkce institutu peněžitého zadostiučinění, resp. výrazné 

uplatnění satisfakční funkce peněz při ochraně osobnosti fyzické osoby zakládá 

v odůvodněných případech požadavek na přiznání patřičně vysoké materiální satisfakce. 

To bylo uznáno za oprávněné i Ústavním soudem prostřednictvím autoritativního potvrzení 

principu proporcionality. Přitom to, že Ústavní soud zároveň pro případ nerespektování 

tohoto principu stanovil, že tím může dojít k porušení ústavního práva na soudní ochranu, 

má zjevně vést obecné soudy k tomu, aby částky zadostiučinění v penězích, které 

                                                 
77 A to např. ve svém nálezu ze dne 13. 7. 2006, sp. zn. I. ÚS 85/04 mimo jiné těmito slovy: „Tyto principy, i 
když mají základ v soukromé iniciativě, mají významný dopad na legislativy evropských států, které se 
postupně tomuto pojetí přizpůsobují.“ Obdobně i v dalších svých rozhodnutích, konkrétně pod sp. zn. II. ÚS 
247/07, sp. zn. I. ÚS 642/06, sp. zn. 428/05 či sp. zn. Pl. ÚS 16/04. 
78 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 195. 
79 Hajn, P.: K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. Bulletin advokacie 4/2003, s. 9. 
80 Ryška, M.: Umělci pod okny soudu aneb První krok do světa satisfakcí. Jiné právo [online]: 
http://jinepravo.blogspot.com/2009/07/umelci-pod-okny-soudu-aneb-prvni-krok.html. 
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v jednotlivých případech postiženým fyzickým osobám přiznávají, respektovaly určité 

povinné standardy, jinak běžné v soudní praxi vyspělých evropských kontinentálních 

právních úprav, a nebyly tedy neodůvodněně nízké.81 Leč přestože soudní praxe nachází 

zejména v posledním období při určování výše peněžité satisfakce přece jen vyváženější 

stanovisko a neváhá, byť zatím výjimečně, přistupovat i k jejímu stanovení v citelné a 

razantnější výši, výše peněžitého zadostiučinění přiznávaná českými soudy ve sporech o 

ochraně osobnosti však zůstává při srovnání s praxí vyspělých zahraničních úprav 

v průměru stále na nižší úrovni.82 

 Zbývá podotknout, že mezi satisfakčním a sankčním působením přiměřeného 

zadostiučinění v penězích existuje jednak vztah komplementarity (navzájem se doplňují a 

posilují – v určitých případech, např. v uvedeném případu týkajícím se bulvárního tisku, 

totiž zvyšující se měrou zavinění původce neoprávněného zásahu se zesiluje i 

neoprávněnost tohoto zásahu, a tedy i tíživost jeho dopadu do osobnostních práv postižené 

fyzické osoby, čemuž by pak měla odpovídat i citelnost ukládané peněžité sankce, čímž je 

tedy nakonec posilována i samotná satisfakční role celého institutu) a jednak vztah 

konkurence (ani po uplatnění sankční funkce – ve výše uvedeném vymezení a naznačených 

limitech – peněžitého zadostiučinění by se jeho soudem přiznaná částka neměla stát 

bezdůvodným obohacením postižené fyzické osoby, nejde tu tedy o žádné „punitive 

damages“ či „exemplary damages“ známé z oblasti anglosaského práva). Je zřejmé, že 

pokud by se satisfakční a sankční funkce peněžitého zadostiučinění realizovaly odděleně, 

vedlo by to ke dvěma zcela odlišným řešením určitého případu, a proto musí být mezi 

jejich požadavky účelně a citlivě optimalizováno, což se tedy v praxi nezdá být vždy 

jednoduché.83 

 Ze zahraniční soudní praxe je třeba poznamenat, že posun v nahlížení sankční 

funkce satisfakce přiznávané v penězích zaznamenala nedávná německá judikatura 

Spolkového soudního dvora, jakožto nám velmi blízkého právního prostředí, a sice: 

„Podle novější judikatury může být občanskoprávní ochrana osobnosti v současných 

podmínkách v určitých případech účinná jen tehdy, jestliže i výše plnění uloženého rušiteli 

bude postižené fyzické osobě zajišťovat nejen přiměřené zadostiučinění odpovídající 

                                                 
81 Ryška, M.: Umělci pod okny soudu aneb První krok do světa satisfakcí. Jiné právo [online]: 
http://jinepravo.blogspot.com/2009/07/umelci-pod-okny-soudu-aneb-prvni-krok.html. 
82 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 199 a 200. 
83 Hajn, P.: K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. Bulletin advokacie 4/2003, s. 9. 
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závažnosti vzniklé nemajetkové újmy, nýbrž zároveň bude svým odstrašujícím účinkem 

působit preventivně jak na rušitele, tak i na ostatní potenciální rušitele.“84 

 

 

4.B Obecně k hmotněprávním podmínkám vzniku práva na peněžité zadostiučinění 

 

 Ke vzniku práva na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v penězích, resp. 

přiměřené peněžité náhrady nemajetkové újmy, spočívající v závažném porušení osobnosti 

fyzické osoby, zejména tedy ve snížení její důstojnosti či vážnosti ve společnosti ve značné 

míře, původcem neoprávněného zásahu podle § 13 odst. 2, 3 OZ musí být splněny jednak 

obecné hmotněprávní podmínky vzniku občanskoprávních sankcí za porušení či ohrožení 

osobnosti fyzické osoby podle § 13 OZ, jednak i zvláštní hmotněprávní podmínky, jež jsou 

pouze pro případ vzniku nároku na přiznání přiměřené peněžité satisfakce kumulativně 

stanoveny v § 13 odst. 2 OZ. 

 Pokud jde o obecné hmotněprávní podmínky vzniku občanskoprávních sankcí za 

neoprávněný zásah do osobnosti fyzické osoby, jsou tyto podmínky judikaturně shrnuty 

Nejvyšším soudem např. v jeho rozsudku, sp. zn. 30 Cdo 2206/2006: „Ke vzniku 

občanskoprávních sankcí za nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do osobnosti fyzické 

osoby podle § 13 občanského zákoníku musí být jako předpoklad odpovědnosti splněna 

podmínka (1) existence zásahu objektivně způsobilého vyvolat nemajetkovou újmu 

spočívající buď v porušení nebo jen ohrožení osobnosti fyzické osoby v její fyzické a 

morální integritě, (2) tento zásah musí být neoprávněný a (3) musí zde existovat příčinná 

souvislost mezi zásahem a neoprávněností zásahu. Nenaplnění kteréhokoliv z těchto 

předpokladů vylučuje možnost sankcí podle ustanovení § 13 občanského zákoníku.“ 

 Zvláštní hmotněprávní předpoklady pro vznik práva na poskytnutí přiměřené 

satisfakce v penězích tedy občanský zákoník stanoví výslovně v § 13 odst. 2: „Pokud by se 

nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 (tedy přiměřené zadostiučinění 

poskytované v morální – nepeněžité formě) zejména proto, že byla ve značné míře snížena 

důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na 

náhradu nemajetkové újmy v penězích.“ 

                                                 
84 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 192. 
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4.C Obecné hmotněprávní podmínky vzniku práva na peněžité zadostiučinění 

 

 Pokud se týká tohoto oddílu, tato práce se v něm zaměřuje pouze na ty skutečnosti 

ohledně obecných hmotněprávních předpokladů pro vznik občanskoprávních sankcí podle 

§ 13 OZ, které jsou relevantní jako obecné hmotněprávní podmínky vzniku práva na 

peněžité zadostiučinění podle § 13 odst. 2, 3 OZ. 

 

 

4.C.1 Existence zásahu objektivně způsobilého vyvolat nemajetkovou újmu na 

osobnosti fyzické osoby 

 

 Základní obecnou hmotněprávní podmínkou vzniku práva postižené fyzické osoby 

na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v penězích podle § 13 odst. 2, 3 OZ je to, že 

(neoprávněný) zásah je objektivně způsobilý vyvolat nemajetkovou újmu, spočívající (v 

tomto případě) v porušení práv chráněných ustanoveními § 11 a n. OZ, jinými slovy 

spočívající v porušení osobnosti fyzické osoby v její fyzické a morální integritě, a který 

ohrožuje její postavení a uplatnění ve společnosti.85 Je přitom nerozhodné, jestli byla tímto 

zásahem porušena pouze jednotlivá hodnota chráněná všeobecným osobnostním právem 

nebo více těchto hodnot, občanskoprávní ochrana se totiž bude týkat všech zároveň 

porušených hodnot.86 

 Tato podmínka na druhou stranu tedy znamená, že se tato občanskoprávní ochrana 

neposkytuje proti takovému jednání, které není objektivně způsobilé porušit osobnost 

fyzické osoby v její integritě. „Ne každý (neoprávněný) zásah, zejména do práva na 

ochranu občanské cti, bude objektivně způsobilý tuto náležitost splňovat. Bude záležet 

zejména na prostředí, v němž k zásahu došlo, na subjektu zásahu, objektu zásahu, na jeho 

obsahu, pokud spočíval v skutkových tvrzeních, na intenzitě a na ostatních okolnostech, za 

nichž byl proveden.“87 „Na nezpůsobilost zásahu narušit právo chráněné ustanovením § 

11 OZ je třeba usoudit hlavně v případech, kdy zásah spočíval v tvrzeních, která svým 

obsahem nevyvolávala obavy ze vzniku případného následku nebo byla pronesena za 

                                                 
85 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 28 Cdo 983/2002. 
86 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 150 a 151. 
87 Sborník III. Nejvyššího soudu ČSSR. Praha: SEVT, 1980, s. 176 in Doležílek, J.: Přehled judikatury ve 
věcech ochrany osobnosti. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 29 a 30. 
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takových okolností, za nichž nehrozilo zveřejnění, a nemohla tedy žádným způsobem snížit 

vážnost občana mezi spoluobčany (např. byla pronesena bez přítomnosti dalších osob).88 

 Toto objektivní kritérium hodnocení nemajetkových újem způsobených 

(neoprávněnými) zásahy současně vylučuje, aby se pro toto hodnocení staly relevantními 

negativní subjektivní psychické reakce fyzických osob dotčených zásahy, což by ve svých 

důsledcích zavádělo nežádoucí nerovnosti jejich původců. Není totiž rozhodné, jestli jsi je 

fyzická osoba vůbec vědoma toho, že k porušení či ohrožení její osobnosti došlo, jakož i 

jestli vzniklou újmu pro svůj věk či duševní stav chápe zcela, částečně či nikoli.89 

Co se týče samotného pojmu (neoprávněného) zásahu, ten vyjadřuje chování či 

konání jeho původce, přičemž to může mít podobu nejen aktivní, nýbrž i pasivní – 

opomenutí, „neboť i opomenutím (takového konání, k němuž byl odpovědný subjekt podle 

práva povinen) může být porušena právní či jiná povinnost, i opomenutím může být 

způsobena újma fyzické osobě, ať už majetková či nemajetková.“90 

 Forma konání původce (neoprávněného) zásahu přitom může být ústní (např. 

rozšiřování [nepravdivých, resp. pravdu zkreslujících a pomlouvačných] zpráv), písemná 

(např. uveřejnění [senzacechtivých difamujících] informací v bulvárním tisku) či jiná 

(pokud se z ní dá dovodit její smysl a význam – např. [znevažující] obraz, obrazový 

snímek, posunek, gesto, popřípadě i jiné urážlivé chování).91 

Tato podmínka je považována za základní obecný hmotněprávní předpoklad pro 

vznik nároku postižené fyzické osoby na přiznání přiměřeného peněžitého zadostiučinění, 

jelikož v případě jeho nenaplnění pak ani není namístě uvažovat o splnění ostatních těchto 

obecných hmotněprávních podmínek, 92 tedy protiprávnosti zásahu do osobnosti fyzické 

osoby a kauzálního nexu mezi tímto zásahem a vznikem nemajetkové újmy, spočívající 

v porušení její osobnosti. 

 

 

4.C.2 Neoprávněnost (protiprávnost) zásahu do osobnosti fyzické osoby 

 

                                                 
88 Tamtéž, s. 30. Na předmětnou právní větu Nejvyšší soud odkazuje i ve svém usnesení ze dne 18. 6. 2003, 
sp. zn. 28 Cdo 1523/2002. 
89 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 151. 
90 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 24. 10. 1995, sp. zn. I. ÚS 15/95. 
91 Sborník III. Nejvyššího soudu ČSSR. Praha: SEVT, 1980, s. 172 a 173 in Doležílek, J.: Přehled judikatury 
ve věcech ochrany osobnosti. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 16. 
92 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 151. 
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 „Neoprávněným zásahem je (takový) zásah do osobnosti fyzické osoby, který je v 

rozporu s objektivním právem, tj. s právním řádem.“93 „Neoprávněnost zásahu tedy tvoří 

objektivní kategorii představující záporné hodnocení zásahu do osobnosti fyzické osoby ze 

strany státu,“94 kterou je třeba odlišovat od zavinění původce zásahu, představující 

subjektivní kategorii.95 Zavinění původce neoprávněného zásahu do osobnostních práv 

fyzické osoby není ovšem podmínkou vzniku jeho odpovědnosti za tento zásah podle § 13 

OZ, soud by však měl k němu přihlédnout při určování výše peněžitého zadostiučinění 

podle § 13 odst. 3 OZ (viz. dále) jako k okolnosti, za níž k porušení práva došlo. 

 Forma konání původce neoprávněného zásahu, resp. způsob, popřípadě prostředek 

jeho provedení nemá žádný vliv na jeho kvalifikaci jako neoprávněného. Může mít však, 

jakožto jednotlivá okolnost konkrétního případu, právní význam pro soud, tedy pro určení 

formy přiměřeného zadostiučinění, resp. pro přiznání práva na zadostiučinění v penězích 

(ale i pro stanovení odpovídající formy morální satisfakce, jakož i pro určení výše 

materiální satisfakce).96 

 „I v případě, že se konkrétní zásah proti osobnostním právům fyzické osoby jeví 

jako odporující objektivnímu právu, však mohou ve skutečnosti existovat okolnosti, které 

neoprávněnost takového zásahu vylučují,“97 V občanskoprávní teorii i soudní praxi jsou 

tyto okolnosti nazývány jako „okolnosti vylučující neoprávněnost“, jež ospravedlňují 

porušení osobnosti fyzické osoby a jež jsou obsaženy přímo v právních normách, nebo je 

lze z jejich obsahu dovodit.98 Těmito okolnostmi jsou tedy např. svolení dotčené fyzické 

osoby (promítnutí zásady „volenti non fit iniuria“, jedná se o speciální dispoziční 

oprávnění fyzické osoby – výslovně zakotvené např. v § 12 odst. 1 OZ, ovšem jen ohledně 

takových hodnot její osobnosti, se kterými může platně disponovat – viz. výše), případy 

tzv. zákonných licencí (v jejich případě je zásah do osobnosti fyzické osoby s ohledem na 

různé zvláštní veřejné zájmy99 výslovně dovolen zákonem – jednak občanským zákoníkem 

v § 12 odst. 2, 3, ale i dalšími zákony, např. trestním zákonem, trestním řádem atd.), resp. 

případy, kdy k zásahu do osobnosti fyzické osoby došlo v rámci výkonu jiného 

subjektivního práva stanoveného zákonem, popřípadě kdy jiný subjekt plnil právní 

povinnost uloženou zákonem (jedná se např. o výkon práva na informace, resp. práva na 

                                                 
93 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2776/2005. 
94 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 7. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2573/2004. 
95 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 30 Cdo 179/2004. 
96 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 154, 155, 181 a 184. 
97 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 7. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2573/2004. 
98 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 
4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 155. 
99 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2776/2005. 
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kritiku, případy svépomoci, resp. odvracení škody, nutné obrany, krajní nouze, výkon 

povinnosti svědecké či znalecké, výkon činnosti advokáta nebo rozhodovací činnosti 

státních orgánů atd.).100 „Nezbytné ovšem je v těchto případech vážit, zda takovýto zásah se 

stal přiměřeným způsobem a zároveň, zda tento zásah není v rozporu s takovými 

oprávněnými zájmy fyzické osoby, na kterých je třeba s ohledem na požadavek zajištění 

elementární úcty k důstojnosti její osobnosti za všech okolností bezpodmínečně trvat.“101 

 

 

4.C.3 Příčinná souvislost mezi neoprávněným zásahem do osobnosti fyzické osoby a 

vznikem nemajetkové újmy na její osobnosti 

 

 Třetím obecným hmotněprávním předpokladem pro vznik práva na přiměřené 

peněžité zadostiučinění je kauzální nexus mezi neoprávněným zásahem do osobnosti 

fyzické osoby objektivně způsobilým vyvolat nemajetkovou újmu, spočívající v porušení 

osobnosti fyzické osoby v její fyzické a morální integritě, a vznikem této nemajetkové 

újmy. 102 Jinými slovy odpovědnost původce neoprávněného zásahu za tuto nemajetkovou 

osobnostní újmu je založena pouze tehdy, jestliže původce újmu skutečně způsobil, resp. 

vyvolal.103 

 Nemajetkovou újmou vzniklou na osobnosti fyzické osoby, která vyvolává 

občanskoprávní sankci podle § 13 odst. 2, 3 OZ, je závažná nemateriální újma, jež může 

spočívat z povahy věci pouze v porušení osobnosti104 postižené fyzické osoby, což 

představuje zejména snížení její důstojnosti či vážnosti (resp. osobní cti, dobré pověsti) ve 

společnosti ve značné míře. Tuto újmu nelze přitom napravit, resp. přiměřeně zmírnit a 

vyvážit, jiným vhodnějším a spravedlivějším občanskoprávním prostředkem, než 

poskytnutím odpovídající a účinné finanční satisfakce. 

                                                 
100 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 155 až 158. 
101 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 30 Cdo 179/2004. 
102 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 163. 
103 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 7. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2206/2006: „Fyzická či právnická 
osoba může být činěna odpovědnou za nemajetkovou újmu na osobnosti jiné fyzické osoby pouze tehdy, 
jestliže neoprávněný zásah spočívající v porušení nebo jen v ohrožení osobnosti fyzické osoby skutečně také 
vyvolala.“ 
104 Viz. Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 179: „Tento občanskoprávní prostředek přichází v úvahu pouze 
tam, kde nemajetková újma na osobnosti fyzické osoby již vznikla.“ V penězích se přitom zadostiučiňují jen 
ty nejzávažnější nemajetkové osobnostní újmy, spočívající v značném porušení osobnostních práv fyzické 
osoby. K tomu pak viz. Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti 
podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 188: „Nestačí tady jen pouhá možnost snížení 
důstojnosti či vážnosti fyzické osoby ve značné míře, nýbrž musí být soudem vždy zjištěno, že k tomuto snížení 
skutečně došlo.“ 
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4.D Pojem původce neoprávněného zásahu do osobnosti fyzické osoby ve vztahu 

k občanskoprávní odpovědnosti podle § 13 OZ 

 

 Zatímco subjekty všeobecného osobnostního práva v subjektivním smyslu, jež má 

absolutní charakter, jsou na straně oprávněné jeho nositel, a tedy pouze fyzická osoba105, a 

na straně povinné všechny ostatní subjekty s rovným právním postavením, které mají 

právní povinnost toto právo nerušit, tak povinným subjektem osobnostněprávního vztahu 

se subjektivními občanskými osobnostními právy relativní povahy, jenž vzniká v důsledku 

neoprávněného zásahu do všeobecného osobnostního práva, je již jen konkrétní původce 

zásahu (viz. výše). 

 Přitom subjekty odpovědnými za neoprávněný zásah do osobnosti fyzické osoby 

(objektivně způsobilý přivodit újmu na právech chráněných ustanovením § 11 a n. OZ) 

neboli jeho původci mohou být fyzické osoby, právnické osoby a případně také stát (§ 21 

OZ).106 

 Co se týče odpovědných fyzických osob, z objektivní povahy občanskoprávní 

odpovědnosti podle § 13 OZ (která u fyzické osoby nevyžaduje splnění subjektivního 

předpokladu, a sice zavinění) plyne, že subjektem postiženým touto odpovědností za 

neoprávněný zásah do osobnosti fyzické osoby může být (kromě zletilé fyzické osoby plně 

způsobilé k právním úkonům – § 8 OZ) i nezletilec nebo fyzická osoba zbavená či 

omezená ve své způsobilosti k právním úkonům (§ 10 OZ), jakož i fyzická osoba trpící 

duševní poruchou, jež však soudem nebyla zbavena, popřípadě omezena ve své 

způsobilosti k právním úkonům.107 

 Pokud jde o odpovědnou právnickou osobu (nebo fyzickou osobu), jež vědomě 

použila k plnění své činnosti (jinou) fyzickou osobu – za podmínky, že ta poté jednala 

v rámci svého pověření,108 bylo soudní praxí judikováno: „Pokud byl zásah do osobnosti 

fyzické osoby způsoben někým, kdo byl použit právnickou osobou (či jinou fyzickou 

osobou) k realizaci činnosti této právnické (či jiné fyzické) osoby, postihují případné 

občanskoprávní sankce (resp. občanskoprávní odpovědnost) podle § 13 obč. zák. samotnou 

                                                 
105 Přitom „neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti podle ustanovení § 11 občanského 
zákoníku může být porušeno právo na ochranu osobnosti více občanů a potom všichni současně nebo 
kterýkoliv z nich (nezávisle na sobě) mají právo se obrátit se svými návrhy na soud. U každého z nich musí jít 
vždy o právo, které každému jako fyzické osobě náleží a které je chráněno ustanoveními § 11 a § 12 
občanského zákoníku.“ Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 5. 2002, sp. zn. 28 Cdo 416/2002. 
106 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2652/2005: „Subjekty odpovědnými 
za zásah mohou být buď fyzické osoby, nebo osoby právnické.“ 
107 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 166. 
108 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 193. 
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právnickou (či fyzickou) osobu, když se neoprávněný zásah přičítá této samotné právnické 

osobě či (jiné fyzické) osobě (analogie podle § 420 odst. 2 ve spojení s § 853 OZ).“109 

Přitom se bude nejčastěji jednat o zaměstnance, resp. statutární orgán této osoby (§ 20 

odst. 1 OZ), ale takto použitou fyzickou osobou může být i fyzická osoba od předchozích 

dvou jmenovaných osob odlišná. Tyto použité fyzické osoby pak osobně přímo 

neodpovídají postižené fyzické osobě, ale pouze té právnické (či fyzické) osobě, která je 

při své činnosti vědomě použila.110 Pokud by však použitá fyzická osoba vybočila z rámce 

realizace činnosti právnické (či jiné fyzické) osoby (jednalo-li by se tedy o tzv. exces 

použité osoby), byla by tato použitá osoba sama přímo odpovědná vůči postižené fyzické 

osobě.111 

 Pakliže se jednoho neoprávněného zásahu dopustí více původců (fyzických nebo 

právnických osob), je každý z nich samostatně odpovědný podle § 13 OZ, a to v rozsahu 

své účasti na způsobení nemajetkové osobnostní újmy.112 

 

 

4.E Právo na peněžité zadostiučinění v rámci tzv. postmortální ochrany osobnosti 

 

 Právo na zadostiučinění v penězích je výlučně spjaté s postiženou fyzickou osobou, 

a proto je třeba toto právo de lege lata podřídit stejnému právnímu režimu jako tzv. práva 

osobní povahy – práva omezená jen na osobu věřitele (§ 579 odst. 2 OZ), díky čemuž 

právo na materiální satisfakci smrtí postižené fyzické osoby zaniká a nepřechází tedy na 

její dědice (podle § 579 odst. 2 a § 460 a n. OZ).113 Přitom je nelze za života fyzické osoby 

podle § 525 odst. 1 OZ ani postoupit. To vše je dáno jedním ze základních rysů 

                                                 
109 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2006, sp. zn. 30 Cdo 3406/2006, jakož i rozsudek 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2003, sp. zn. 30 Cdo 73/2003. 
110 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 193 a 194. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2003, sp. zn. 30 Cdo 73/2003: 
Předpokladem odpovědnosti takové právnické (nebo fyzické) osoby je zde tedy, „aby činnost toho, kdo 
předmětnou nemajetkovou újmu způsobil, nepostrádala místní časový a věcný (vnitřní účelový) vztah k 
plnění úkolů právnické (či jiné fyzické) osoby.“ 
111 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 194. 
112 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 167. 
113 Obdobně tomu je i v zrcadlově obrácené situaci, tedy v případě úmrtí povinného subjektu, viz. rozsudek 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1051/2005: „Při neoprávněném dotčení 
osobnostních práv fyzické osoby se jedná o bezprostřední vazbu mezi oprávněnou osobou na jedné straně a 
povinnou osobou na straně druhé. Jde tak o právo osobní, jehož jedním z atributů je, že ve smyslu ustanovení 
§ 579 občanského zákoníku, jestliže osoba, u níž okolnosti odůvodňují posuzovat ji jako potencionálně 
povinnou osobu za tvrzený zásah do osobnostních práv žalobců, zemřela, zanikla tím s přihlédnutím k 
vyloženému ve smyslu ustanovení § 579 odst. 1 občanského zákoníku její případná povinnost vyvozovaná z 
ustanovení § 13. V tomto případě se jedná o výlučně osobní povinnost povinného subjektu. Kromě toho zákon 
sám nestanoví eventuální možnost případného přechodu této povinnosti na další osoby, jako osoby z tohoto 
vztahu povinné.“ 
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subjektivního všeobecného osobnostního práva, a sice jeho nepřevoditelností – 

nezcizitelností.114 

 Přitom ani osoby, jimž vzniká právo na posmrtnou ochranu osobnosti blízké 

zemřelé fyzické osoby originárně (§ 15 OZ), nemohou s úspěchem uplatňovat právo na 

peněžité zadostiučinění; přísluší jim totiž pouze nároky zdržovací, odstraňovací a na 

poskytnutí morálního zadostiučinění. To vyplývá přímo ze znění § 15 OZ („po smrti 

fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti…“), podle něhož 

taxativně vymezenému okruhu osob náleží právo realizovat ochranu určitých nadále 

přetrvávajících hodnot osobnosti zemřelého, resp. jejich práva na pietu, přičemž ale 

výlučné omezení zadostiučinění v penězích a jeho satisfakční funkce na osobu postižené 

fyzické osoby nepřipouští použití tohoto prostředku občanskoprávní ochrany osobnosti 

podle § 11 a n. OZ jinou osobou než samotným postiženým, resp. zemřelým.115 Proto také 

„zánik práva na materiální satisfakci smrtí postižené fyzické osoby nastává bez ohledu na 

to, zda právo bylo původcem neoprávněného zásahu do osobnosti fyzické osoby již uznáno, 

či nikoliv, zda bylo zemřelou postiženou fyzickou osobou ještě za jejího života uplatněno u 

soudu, či nikoliv, popřípadě zda bylo o tomto právu před smrtí fyzické osoby již 

pravomocně rozhodnuto, či nikoliv; právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích 

zanikne i v případě, byl-li již nařízen výkon rozhodnutí, avšak toto právo nebylo ještě za 

života postižené fyzické osoby úspěšně vymoženo.“116 „Procesním důsledkem 

nepřípustnosti procesního nástupnictví v řízení o přiznání peněžitého zadostiučinění tedy 

je, „že zemře-li v průběhu soudního řízení fyzická osoba, která takové právo uplatnila, 

musí být řízení podle § 107 odst. 1 a 5 o.s.ř. zastaveno, neboť vzhledem k povaze věci 

(zánik práva vázaného na konkrétní osobu - § 579 odst. 2 obč. zák.), nelze v soudním řízení 

pokračovat s dědicem zemřelého.“117 

 Zcela odlišnou problematikou je však právo osob blízkých zemřelému požadovat 

po původci neoprávněného zásahu do jejich osobnosti poskytnutí peněžité satisfakce za 

nemajetkovou újmu, která vznikla usmrcením osoby blízké a která tedy spočívá v porušení 

jejich osobnostního práva na soukromí, resp. na rodinný život (viz. dále).118 

                                                 
114 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 201. 
115 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 189. 
116 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 1. 1998, sp. zn. 23 C 52/96 in Doležílek, J.: Přehled 
judikatury ve věcech ochrany osobnosti. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 84. 
117 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 12. 2002, sp. zn. 25 Cdo 608/2002. 
118 Viz. např. usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 20. 5. 2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01, rozsudek Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1678/2004, nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. 
Pl. ÚS 16/04 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2219/2006 („Ztráta 
jednoho z členů rodiny je z objektivního pohledu zcela neodčinitelnou újmou, která stíhá její zbývající členy. 
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4.F Zvláštní hmotněprávní podmínky vzniku práva na peněžité zadostiučinění podle 

§ 13 odst. 2 OZ 

 

 Jak již bylo uvedeno výše, občanský zákoník v ustanovení § 13 odst. 2 stanoví 

určité zvláštní hmotněprávní předpoklady pro přiznání zadostiučinění v penězích soudem, 

které musí být v daném případě naplněny kumulativně. 

 

 

4.F.1 Nedostatečnost, resp. nepřiměřenost – neúčinnost morálního zadostiučinění 

 

 Tato podmínka, tedy že morální satisfakce (primární forma zadostiučinění) se 

nejeví v konkrétním případě prokazatelně postačující (ať zcela či zčásti), resp. přiměřenou 

a zároveň účinnou, je základní, a především obligatorní podmínkou úspěšného přiznání 

práva na přiměřenou peněžitou satisfakci. Jinými slovy se v této podmínce promítá 

subsidiární úloha peněžitého zadostiučinění.119 Proto musí být tato nedostatečnost, resp. 

nepřiměřenost a tím již i neúčinnost morálního zadostiučinění v daném případě vždy 

bezpečně zjištěna,120 resp. „při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy (§ 13 odst. 2 

obč. zák.) musí mít soud prokázáno, že jsou tu okolnosti dokládající, že v konkrétním 

případě nestačí zadostiučinění podle ustanovení § 13 odst. 1 obč. zák., a to zejména 

z hlediska intenzity, trvání a rozsahu nepříznivých následků vzniklých žalobci vzhledem 

k postavení žalobce v rodině a společnosti.“121 

 Podstatným aspektem ovlivňujícím dostatečnost, resp. přiměřenost morální formy 

zadostiučinění v konkrétním případě může rovněž být (nepřiměřená) délka soudního řízení, 

(případně i porušení ústavního a mezinárodního práva žalobce na projednání jeho věci 

soudem v přiměřené lhůtě, resp. na vyřízení věci bez zbytečných průtahů – čl. 38 odst. 2 

LPS a čl. 6 odst. 1 EÚLP). Ústavní soud k tomuto aspektu zakládajícímu tedy 

nepřiměřenost morální satisfakce judikoval: „V řízení o ochraně osobnosti je třeba 

postupovat tak, aby byl naplněn požadavek přiměřenosti soudem přiznaného 

zadostiučinění (§ 13 odst. 1, 2 občanského zákoníku). Pokud forma morální satisfakce 

                                                                                                                                                    
Náhrada nemajetkové újmy v penězích podle § 13 odst. 2 občanského zákoníku je v takovém případě 
přiměřeným prostředkem obrany proti neoprávněnému zásahu.“). 
119 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 184 a 186. 
120 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 198. 
121 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 1993, sp. zn. 5 Co 18/93, uveřejněné ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR č. 21/1995 in Doležílek, J.: Přehled judikatury ve věcech 
ochrany osobnosti. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 83. 
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(omluvný dopis) již nemůže být totožná, příp. srovnatelná s formou, v jaké k zásahu do 

osobnostních práv dotčené osoby došlo (článek v periodiku), příp. míjí-li se s ohledem na 

velký časový odstup daný (nepeněžní) způsob satisfakce účinkem, pak zpravidla nezbývá, 

než vzniklou nerovnováhu kompenzovat zadostiučiněním finančním.“122 Přitom tím bylo 

Ústavním soudem potvrzeno již jeho předchozí rozhodnutí týkající se této problematiky: 

„Za stavu, kdy důvody uvedené v ustanovení § 13 odst. 2 občanského zákoníku svědčící pro 

poskytnutí náhrady nemajetkové újmy v penězích, jsou zákonem uváděny pouze 

demonstrativně (blíže k důvodům nedostatečnosti, resp. nepřiměřenosti morální satisfakce 

viz. dále), měl se odvolací soud, při zachování zásad spravedlivého procesu v posuzované 

věci, právě s ohledem na nemožnost již odčinit uvedení nepravdivých údajů o stěžovatelce 

rovnocenným způsobem (nastalá objektivní změna situace, způsobená délkou trvání řízení 

a zánikem Moravskoslezského večerníku), především zabývat otázkou, zda omluva 

žalovaných, k níž byli tito pravomocně soudem zavázáni formou osobního dopisu, který 

však již nemůže v poměru k jiné osobě, než je samotná stěžovatelka, vyvrátit nepříznivé 

účinky uveřejněného článku, je vůbec způsobilá být přiměřeným, a tedy ve smyslu 

ustanovení § 13 odst. 2 o. z. i postačujícím zadostiučiněním. Jinak řečeno, pokud primární 

způsob zadostiučinění je v době rozhodování soudu již natolik oslaben, že svým 

způsobem pozbývá své funkce,  je povinností soudu tím pečlivěji zvažovat přiznání 

zadostiučinění finančního.“123 

 Posouzení podmínky nedostatečnosti morálního zadostiučinění je vždy předmětem 

volného uvážení soudu, které musí vycházet jak z jednotlivých okolností, tak z celkové 

povahy konkrétního případu, a tedy z úplně zjištěného skutkového stavu. Tato volná úvaha 

soudu se musí přitom vždy opírat o zcela konkrétní a přezkoumatelná hlediska. 

Část teorie a soudní praxe nevylučuje poté ani přiznání peněžitého zadostiučinění 

již při spolehlivě zjištěném splnění této první podmínky, a tedy již bez potřeby ověřovat 

značné snížení důstojnosti fyzické osoby či její vážnosti ve společnosti (viz. dále).124 

 Znění § 13 odst. 2 OZ125 připouští i současné uplatnění nároku na morální satisfakci 

s nárokem na zadostiučinění v penězích v případech, kdy teprve jejich spojením může dojít 

k účinné nápravě nemajetkové osobnostní újmy, což je v praxi hojně využíváno.126 

                                                 
122 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2004, sp. zn. III. ÚS 281/03. 
123 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 581/99. 
124 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 184 a 185. 
125 „Pokud by se nejevilo postačujícím (morální) zadostiučinění, má fyzická osoba též právo na náhradu 
nemajetkové újmy v penězích.“ Jedná se zde tedy o výklad použitého slova „též“. 
126 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 199. 
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4.F.2 Snížení důstojnosti fyzické osoby nebo její vážnosti ve společnosti ve značné 

míře 

 

 Tento druhý zvláštní předpoklad pro přiznání práva na přiměřené zadostiučinění 

v penězích vyjadřuje důvody nedostatečnosti (nepřiměřenosti) morální satisfakce 

v konkrétním případě, resp. výslovně pouze jeden z těchto důvodů, avšak ten nejtypičtější 

– což je předurčeno především obsahem činnosti bulvárního tisku či některých reklamních 

agentur, popřípadě rozsahem vlivu hromadných sdělovacích prostředků na veřejnost. 

Jinými slovy ke splnění této druhé zvláštní podmínky občanský zákoník vyžaduje vznik 

určitého kvalifikovaného následku neoprávněného zásahu do osobnosti fyzické osoby, a 

sice nemajetkové újmy, spočívající zejména ve snížení důstojnosti fyzické osoby či její 

vážnosti ve společnosti ve značné míře. Tato podmínka je rovněž obligatorní, musí být 

tedy naplněna kumulativně s podmínkou nedostatečnosti satisfakce v morální formě.127 

 Jinak lze výše uvedený kvalifikovaný následek neoprávněného zásahu do osobnosti 

fyzické osoby obecně vymezit jako takovou nemajetkovou osobnostní újmu, kterou tato 

osoba vzhledem k intenzitě, k rozsahu, k trvání a především k široce veřejnému ohlasu 

nepříznivého následku tohoto zásahu (spočívajícího tedy zejména ve snížení její lidské 

důstojnosti či společenské vážnosti, resp. osobní cti a dobré pověsti) ve společnosti – 

v rodině, v bydlišti, na pracovišti, v podnikání nebo v politickém či jiném veřejném životě 

atd. – pociťuje a prožívá (objektivně posuzováno) jako závažnou, resp. jako újmu ve 

značné míře.128 Pociťování a prožívání takto vymezené újmy na osobnosti fyzické osoby je 

tedy hodnoceno zásadně objektivně, a to s přihlédnutím jednak ke konkrétní situaci, za níž 

k neoprávněnému zásahu došlo, jednak k osobě postižené fyzické osoby, zejména k jejímu 

věku a postavení. O vznik výše definovaného kvalifikovaného následku neoprávněného 

zásahu pak půjde pouze tam, kde – za konkrétní situace, za které k neoprávněnému zásahu 

došlo, jakož i s přihlédnutím k zájmům postižené fyzické osoby – lze spolehlivě dovodit, 

že by nastalou nemajetkovou osobnostní újmu (s ohledem na její intenzitu, rozsah, trvání a 

široce veřejný ohlas ve společnosti) pociťoval a prožíval jako závažnou každý, kdo se 

nachází na místě a v postavení postižené fyzické osoby. Takovéto objektivní kritérium 

posuzování pociťování a prožívání nemajetkové újmy na osobnosti fyzické osoby jako 

                                                 
127 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 184 až 187. Přitom, jak již bylo zmíněno výše, část teorie i soudní 
praxe spolehlivé zjišťování jejího splnění v určitých specifických případech nezbytně nevyžaduje. 
128 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 198. Obdobně formulovanou definici uvedeného kvalifikovaného následku 
neoprávněného zásahu používá také Nejvyšší soud, např. ve svém rozsudku ze dne 27. 10. 2003, sp. zn. 30 
Cdo 2005/2003. 
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závažné dopadá na všechny zkoumané případy stejně a je tím plně v souladu s požadavky 

spravedlnosti a rovnosti, jakož i vylučuje, aby se pro hodnocení, zda došlo k naplnění výše 

charakterizovaného druhého zvláštního předpokladu pro přiznání peněžité satisfakce podle 

§ 13 odst. 2 OZ staly rozhodujícími pouze subjektivní pocity samotné postižené fyzické 

osoby. Individuální psychické reakce různých lidských jedinců na tytéž, resp. na velmi 

obdobné nemajetkové osobnostní újmy se totiž mohou diametrálně lišit. Způsob uplatnění 

tohoto objektivního kritéria soudem je přitom vždy věcí jeho volné úvahy.129 

 Ke splnění této druhé podmínky vzniku práva na přiznání zadostiučinění v penězích 

je zásadně třeba, aby soud v konkrétním případě bezpečně zjistil, že k uvedenému 

kvalifikovanému následku neoprávněného zásahu, tedy zejména ke značnému snížení 

důstojnosti či společenské vážnosti fyzické osoby, v konkrétním případě skutečně došlo; 

pouhá možnost způsobení tohoto následku neoprávněným zásahem zde nestačí. Stejně tak 

nelze peněžitou satisfakci používat jako prostředek k nápravě menší, běžné, popř. jen 

krátkodobě působící nemajetkové osobnostní újmy.130 

 Jak již bylo naznačeno výše, z použité formulace ustanovení § 13 odst. 2 OZ 

plyne,131 že „snížení důstojnosti fyzické osoby nebo její vážnosti ve společnosti ve značné 

míře“ představuje pouze demonstrativní výčet chráněných osobnostních hodnot, jejichž 

porušením pociťovaným a prožívaným fyzickou osobou jako závažným je možné naplnit 

uvedený druhý předpoklad pro přiznání peněžitého zadostiučinění. Jinými slovy důvody 

pro přiznání materiální satisfakce jsou zde uvedeny pouze demonstrativně, a tedy právo na 

přiměřené zadostiučinění v penězích může soud přiznat i v jiných případech obdobné 

závažnosti (přičemž uplatní totéž objektivní kritérium posuzování pociťování a prožívání 

vzniklé nemajetkové osobnostní újmy postiženou fyzickou osobou).132 K tomu se vyjádřil 

Krajský soud v Ostravě ve svém rozsudku, sp. zn. 23 C 52/96: „Snížení důstojnosti fyzické 

osoby nebo její vážnosti ve společnosti ve značné míře není jediným případem, kdy 

postižené fyzické osobě vznikne právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle § 13. 

odst. 2 obč. zák.; podmínky pro vznik tohoto práva jsou splněny ve všech případech 

neoprávněných zásahů do osobnostních práv, kdy se nejeví postačujícím zadostiučinění 

podle § 13 odst. 1 obč. zák.“ 

                                                 
129 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 185 a 188. 
130 Tamtéž, s. 185 a 188. 
131 „zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti“ 
132 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 198. 
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5. Určování výše peněžitého zadostiučinění 

 

 

5.A Obecně k určování výše peněžitého zadostiučinění 

 

 Jak již bylo řečeno a popsáno výše, institut přiměřeného zadostiučinění v penězích 

plní ve společnosti sankční a preventivní funkci, přičemž v případech určitých 

nemajetkových újem zvlášť tíživě postihujících osobnostní sféru postižených fyzických 

osob, k jejichž způsobení byli původci protiprávních zásahů vedeni především zvlášť 

odsouzeníhodnými pohnutkami, tedy jinými slovy v určitých odůvodněných mimořádně 

závažných případech lze nad rámec běžného preventivního působení tohoto institutu na 

původce protiprávních zásahů materiální satisfakci přiřknout i určitou sankční úlohu, 

limitovanou ovšem zejména ústavním principem proporcionality – přiměřenosti. 

 Z výše uvedeného plyne, že určování výše soudem přiznané peněžité satisfakce je 

otázkou výjimečně citlivou, jež má mimořádný význam nejen pro samotnou postiženou 

fyzickou osobu, nýbrž i pro všechny ostatní účastníky občanskoprávních vztahů. Soudy by 

tedy při stanovení výše tohoto zadostiučinění měly plně respektovat kategorické 

požadavky principu proporcionality (stojícího nad zákonem), jakož i obsahem své 

rozhodovací činnosti co nejúčinněji přispívat k prosazování práva ve společnosti. Proto je 

třeba zásadně odmítnout snahy části soudní praxe dovodit z nedůstojných limitů 

paušálního odškodnění podle § 444 odst. 3 OZ (viz. dále) jakési důležité srovnávací 

kritérium pro určení částky peněžité náhrady nemajetkové újmy v daném případě.133 

 Celková složitost problematiky určování výše konkrétní částky přiznaného 

peněžitého zadostiučinění je dána samozřejmě také exaktní neměřitelností nastalé 

nemajetkové osobnostní újmy v penězích, jakož i neexistencí, a především principiální 

nepřijatelností jakýchkoli administrativně předem stanovených hranic nebo limitů či 

srovnávacích tabulek (jakožto kritérií pro stanovení konkrétní výše této peněžité náhrady, 

přičemž tato nepřípustnost administrativní apriorní objektivizace výše náhrady této 

nemajetkové újmy vyplývá z její povahy, jakož i z uvedených povinně uplatňovaných 

principů a obecných zásad. Určení přiznávané částky materiální satisfakce je tedy zcela 

ponecháno na volném uvážení soudu, jenž by měl při tomto určování respektovat výše 

zmiňované standardy, jinak běžné pro moderní úpravy ochrany osobnosti fyzické osoby ve 

vyspělých demokratických právních státech. 

                                                 
133 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 200. 
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 Souhrnně vyjádřeno, pro určování výše přiměřeného zadostiučinění v penězích 

vyplývá jednak výslovně ze znění § 13 OZ a jednak z ústavních principů a obecných 

právních zásad několik základních kritérií naplňujících všechny závazné požadavky: 

 1. Přiznané zadostiučinění musí být přiměřené (proporcionální; což platí pro obě 

formy satisfakcí) ke vzniklé nemajetkové újmě na osobnosti fyzické osoby – požadavek 

přiměřenosti peněžité satisfakce se musí promítat jak ve fázi rozhodování o 

opodstatněnosti (důvodnosti) jejího přiznání, tak ve fázi určování již její konkrétní výše, 

přičemž v této druhé fázi musí soud vždy sledovat cíl dosáhnout s ohledem na všechny 

okolnosti konkrétního případu odpovídajícího a tím i účinného zmírnění a vyvážení nastalé 

nemajetkové osobnostní újmy.134 Přitom však tato satisfakční funkce peněz musí 

(v souladu s požadavkem přiměřenosti podle občanského zákoníku [§ 13 odst. 1 OZ], 

jakož i s Ústavním soudem aprobovaným obecným požadavkem proporcionality, ale i při 

respektu k základnímu právu jednotlivce na zabezpečení účinné ochrany jeho práv ze 

strany státu) plně zohledňovat preventivní, případně i sankční úlohu institutu peněžitého 

zadostiučinění ve společnosti. Jedná se tedy o vůdčí princip uplatňovaný při určování výše 

materiální satisfakce. 

 2. Konkrétní částka přiznané peněžité satisfakce je určována výhradně soudem jako 

právní otázka v rámci jeho volné úvahy (§ 13 odst. 3 OZ; § 136 o.s.ř.). Soud se přitom 

musí opírat „o úplně zjištěný skutkový stav věci a konkrétní a přezkoumatelná hlediska“.135 

„Možnost vyžádat si znalecký posudek za účelem objektivizace výše peněžitého 

zadostiučinění je pro zvláštní povahu práva na materiální satisfakci vyloučeno.“136 A dále 

je soud při této své volné úvaze povinen přihlížet ke dvěma zákonem taxativně 

stanoveným kritériím (§ 13 odst. 3 OZ), a to z úřední povinnosti, není proto pro postiženou 

fyzickou osobu, avšak i pro původce neoprávněného zásahu nutné se jejich použití 

domáhat (blíže k těmto kritériím viz. dále).137 

 Přitom pro toto určení konkrétní výše peněžitého zadostiučinění občanský zákoník 

nestanoví ani maximální ani minimální hranici,138 zároveň však platí: „Řízení o ochranu 

osobnosti je návrhové řízení. S odkazem na ustanovení § 79 odst. 1 o.s.ř. proto musí být ze 

žaloby patrno i to, jaké konkrétní výše zadostiučinění v penězích se žalobce domáhá. 

Požadovaná výše peněžitého zadostiučinění pak tvoří maximální částku, kterou soud může 

                                                 
134 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 191. 
135 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2003, sp. zn. 2005/2003. 
136 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 201. 
137 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 193. 
138 Tamtéž, s. 190. 
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přiznat.“139 Posledně uvedená právní věta je pak provedením zásady „ ne eat iudex ultra 

petita partium“, zakotvené v § 153 odst. 2 o.s.ř. Jak již ale bylo zmíněno výše, soud není na 

druhou stranu vázán návrhem uplatněným v žalobě (viz. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 16. 7. 2002, sp. zn. 28 Cdo 822/2002), takže mu nic nebrání, aby žalobci nakonec 

přiznal nižší částku, než kterou v petitu své žaloby požaduje. Soud pak musí žalobu co do 

nepřiznané části jejího petitu zamítnout.140  

 Co se týče v některých případech se vyskytnuvších komparací výše přiznávaného 

zadostiučinění v penězích s limity jednorázového odškodnění za usmrcení osoby blízké 

podle § 444 odst. 3 OZ, viz. dále. 

 3. Konkrétní výši přiznaného zadostiučinění v penězích určuje soud zásadně 

jednorázovou úhrnnou částkou, není tedy možné, aby postižené fyzické osobě přiznal 

jakékoli opakující se peněžité plnění (rentu – důchod). To konkrétně souvisí i s tím, že 

v rámci jednoho řízení o náhradě nemajetkové újmy na osobnosti fyzické osoby nelze 

současně přiznat i náhradu škody (např. náhradu za ztrátu na výdělku; oba nároky totiž 

mají odlišný jak hmotněprávní [§ 13 OZ – režim pro nápravu nemajetkové újmy; § 16 OZ 

– režim pro náhradu škody], tak procesní režim[§ 9 odst. 2 písm. a) o.s.ř. – věcně příslušný 

je ve věcech ochrany osobnosti krajský soud; § 9 odst. 1 o.s.ř. – naproti tomu ve věcech 

náhrady škody je příslušný okresní soud]).141 

 4. Určení výše zadostiučinění v penězích je po právní moci soudního rozhodnutí 

pro postiženou fyzickou osobu, jakož i pro původce protiprávního zásahu do její osobnosti 

v předmětné věci definitivní.142 

 

 

5.B Zákonná kritéria pro určování výše peněžitého zadostiučinění v konkrétním 

případě 

 

 Občanský zákoník v ustanovení § 13 odst. 3 zakotvuje taxativně143 dvě kritéria, 

k nimž při určování výše přiměřeného peněžitého zadostiučinění musí soud z úřední 

povinnosti v rámci své volné úvahy v konkrétním případě přihlížet. 

                                                 
139 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 7. 1995, sp. zn. 1 Co 174/95 in Doležílek, J.: Přehled 
judikatury ve věcech ochrany osobnosti. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 83. 
140 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 192. 
141 Tamtéž, s. 186 a 193. 
142 Tamtéž, s. 193. 
143 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 199. 
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 Jedná se tedy o: 

1. závažnost vzniklé nemajetkové újmy na osobnosti fyzické osoby, 

 2. okolnosti, za nichž k neoprávněnému zásahu do osobnosti fyzické osoby, resp. 

k porušení jejích osobnostních práv došlo. 

 

 

5.B.1 Závažnost vzniklé nemajetkové újmy 

 

 Jde o první a výchozí kritérium obligatorně používané soudem při určování výše 

peněžité satisfakce, není však vzhledem k existenci ještě druhého kritéria hlediskem 

výlučným. 

 Uplatnění tohoto kritéria předurčuje „zásada, že čím závažnější je co do své 

intenzity, rozsahu, trvání a šíře ohlasu (nastalá nemajetková osobnostní) újma ve 

veřejnosti, tím vyšší by měla být i výše zadostiučinění v penězích.“ Takový výklad funkce 

kritéria závažnosti je pak zcela v souladu s vůdčím závazným požadavkem na stanovení 

výše materiální satisfakce, a sice s uvedeným principem proporcionality.144 

 

 

5.B.2 Okolnosti, za nichž k porušení práva na ochranu osobnosti fyzické osoby došlo 

 

 Toto druhé kritérium je stanoveno záměrně natolik obecně, aby při určování 

konečné výše přiznaného peněžitého zadostiučinění umožnilo soudu (v rámci jeho volného 

uvážení) pružně přihlédnout ke všem okolnostem a momentům, za nichž k porušení 

osobnostních práv fyzické osoby došlo, a sice zejména jak k okolnostem na straně původce 

protiprávního zásahu, ale také zároveň na straně samotné postižené fyzické osoby. Toto 

kritérium umožňuje přihlížet dokonce i k okolnostem nejen objektivní povahy, nýbrž i 

povahy subjektivní. Občanský zákoník přitom ani příkladmo neuvádí žádnou z těchto 

okolností. Lze potom dovodit, že soud je v rámci takto široce pojatého kritéria nejen 

oprávněn, ale rovněž i povinen přihlížet k nejrůznějším okolnostem, které mají příčinnou 

souvislost jednak se samotným neoprávněným zásahem a jednak s jeho nepříznivými 

důsledky (tj. se vzniklou nemajetkovou újmou na osobnosti fyzické osoby) a které má 

odůvodněně za to, že jsou „z hlediska spravedlivého a slušného vyvážení zájmů všech 

zúčastněných stran“ pro určení výše přiměřené peněžité satisfakce v konkrétním případě 

                                                 
144 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 193 a 194. 
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právně relevantní. Může se případně jednat i o okolnosti, jež neoprávněný zásah ovlivnily, 

eventuelně i podnítily.145 Soud přitom musí pokaždé vycházet ze zjištěného úplného 

skutkového stavu a opírat se o zcela konkrétní a přezkoumatelná hlediska, z čehož 

vyplývá, že všechny relevantní úvahy a zjištění, jež soud učinil, musí splňovat tyto 

požadavky a musí být též obsahem odůvodnění jeho rozhodnutí. 

 Okolnostmi na straně původce neoprávněného zásahu do osobnosti fyzické osoby 

jsou např. povaha, způsob, prostředek nebo forma zásahu, konkrétní situace, za které 

k němu došlo, či charakter, rozsah, resp. okruh působení jeho nepříznivého následku atd. 

Další významnou okolností na straně původce zásahu, k níž je nutno náležitě přihlédnout, 

je podle názoru Nejvyššího soudu to, „jaké zadostiučinění bylo již poskytnuto, a to v jaké 

míře a jakým způsobem; je třeba se zabývat tím, zda ten, kdo zasáhl do osobnostních práv 

dotčené fyzické osoby, projevil snahu mimosoudně poskytnout určitou míru satisfakce, a to 

ať již v peněžní formě nebo snahou o zmírnění následků zásahu, např. projevenou lítostí, 

součinností či účasti s poškozeným.“146 

 Soudní praxe však rozeznává a nezřídka považuje za relevantní i okolnosti na straně 

samotné postižené fyzické osoby. Tak např., zda k rozšíření nepříznivého následku 

vyvolaného neoprávněným zásahem přispělo i spolupůsobení samotné postižené osoby147 

či zda i ona sama měla možnost tento zásah odvrátit;148 přičemž tatáž hlediska se uplatňují 

i při rozhodování o výši náhrady škody podle § 415 a n. OZ. Nebo dokonce, zda si „jistou 

formu zadostiučinění na úkor zájmů škůdce fakticky neposkytl sám poškozený, např. ve 

formě následného a jinak neakceptovatelného verbálního nebo brachiálního útoku; 

v takových případech je třeba ve smyslu § 13 obč. zák. porovnat míru dotčení osobnosti 
                                                 
145 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 194. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 29. 6. 2000, sp. zn. 30 
Cdo 427/2000 k tomuto kritériu shodně uvádí: „Toto poslední kritérium je stanoveno natolik obecně, aby 
umožnilo soudu přihlédnout k nejrůznějším momentům, za nichž k neoprávněnému zásahu do osobnosti 
fyzické osoby došlo, a které i případně takovýto neoprávněný zásah ovlivnily, resp. event. i podnítily. Obecně 
je tyto okolnosti možno zjišťovat a vážit především na straně samotného škůdce, ale současně je nezbytné se s 
nimi vypořádat i na straně poškozené fyzické osoby (např. třeba i v rámci úvahy, zda poškozená fyzická 
osoba případně sama svým jednáním nemohla ovlivnit možnost mylného a přitom nepříznivého, resp. i 
dehonestujícího posuzování a hodnocení jejích aktivit apod.).“ 
146 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2006, sp. zn. 30 Cdo 1088/2005. 
147 Tuto okolnost posuzuje Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2797/2004: 
„Je-li v řízení dle § 13 odst. 2 občanského zákoníku (neoprávněný zásah do osobnostních práv) prokázáno, 
že žalobce sám svým jednáním (ve značné míře) snížil svou důstojnost a vážnost ve společnosti, pak jednání 
žalovaných, spočívající ve vydání a uveřejnění novinového článku, v němž žalobce spatřuje zásah do svých 
osobnostních práv, nemůže v této míře žalobci způsobit újmu, a tudíž  náhrada nemajetkové újmy v penězích 
nepřichází v úvahu.“ Též Ryška, M.: Sex ve městě a kráska v nesnázích aneb Třetí krok do světa satisfakcí. 
Jiné právo [online]: http://jinepravo.blogspot.com/2009/07/sex-ve-meste-kraska-v-nesnazich-aneb.html: 
Dosažené společenské postavení fyzické osoby má nezanedbatelný vliv na hodnotu některých jejích 
osobnostních atributů, a tedy pakliže se tato osoba z velké části sama vzdala své důstojnosti i vážnosti ve 
společnosti, sama tak vlastně přispěla ke značnému snížení hodnoty těchto svých osobnostních statků. Jinak 
řečeno, „degradace osobnosti člověka je zkrátka i degradací hodnoty některých jeho osobnostních práv“. 
148 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 194. 
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fyzické osoby a tomu odpovídající předpoklad přiměřenosti odpovídající satisfakce s tím, 

do jaké míry byl nárok na satisfakci suplován případnou „svémocí“ poškozeného.“149 

Soud by měl rovněž zohlednit i „zadostiučinění, kterého se postižené fyzické osobě dostává 

též obsahem odůvodnění rozsudku, v němž je konstatováno, že došlo k porušení jejího 

práva na ochranu osobnosti.“150 Jak již bylo zmíněno v poznámce pod čarou na předchozí 

straně, nezanedbatelný vliv na hodnotu některých osobnostních práv fyzické osoby, a tedy 

i na určení výše peněžitého zadostiučinění v konkrétním případě, má její dosažené 

postavení ve společnosti, což může mít sice negativní aspekt (spočívající v degradaci 

některých osobnostních statků postižené fyzické osoby), ale ovšem také aspekt opačný – 

pozitivní, který se bude v praxi projevovat zejména u úspěšných sportovců, zpěváků, herců 

a populárních osobností vůbec. Nejčastější protiprávní zásahy do osobnosti těchto 

fyzických osob budou potom představovat různé formy zneužití některých jejich 

osobnostních atributů, resp. jejich neschválené použití – především jména a podobizny – 

v reklamě, což se sice nijak nemusí dotýkat jejich důstojnosti či společenské vážnosti, ale 

jedná se o závažné parazitování na popularitě, renomé a tím i pracovních výsledcích jiné 

osoby (jejíž některé osobnostní atributy tedy mají značnou přidanou hodnotu) v zájmu 

bezprávného obohacení vlastní osoby. Takového rušitele pak bude pravidelně odrazovat 

pouze citelná peněžitá sankce (zde se ovšem jedná o relevantní okolnost na straně původce 

protiprávního zásahu) – viz. preventivní a sankční funkce peněžitého zadostiučinění.151 

 Zde je třeba podotknout, že shora uvedený příkladmý výčet okolností, jež jsou 

v soudní praxi zpravidla považovány za relevantní pro určení výše materiální satisfakce 

v konkrétním případě, zahrnuje okolnosti jak objektivní, tak i subjektivní povahy. 

 Dalšími, pro určení výše peněžité satisfakce v zásadě nejvýznamnějšími 

subjektivními okolnostmi na straně původce neoprávněného zásahu, a to především 

s ohledem na preventivní a sankční působení tohoto institutu, jsou pohnutky původce 

zásahu (zejména záměr dosáhnout protiprávním způsobem značného majetkového 

prospěchu) a forma a stupeň jeho zavinění, přičemž nejzávažněji se mu přičítá zlý úmysl 

(např. záměrně skandalizovat a pomluvit určitou osobu; naopak v případě nevědomé 

nedbalosti – lehkovážnosti původce zásahu by takovéto zohlednění subjektivního momentu 

                                                 
149 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. 30 Cdo 2971/2000. 
150 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 1. 1998, sp. zn. 23 C 52/96 in Doležílek, J.: Přehled 
judikatury ve věcech ochrany osobnosti. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 84. 
151 Hajn, P.: K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. Bulletin advokacie 4/2003, s. 7 a 
8. Též Ryška, M.: Jak zneužít kulturistiku aneb Čtvrtý krok do světa satisfakcí. Jiné právo [online]: 
http://jinepravo.blogspot.com/2009/07/jak-zneuzit-kulturistku-aneb-ctvrty.html. V uvedených případech 
ovšem dochází vedle nároku na náhradu nemajetkové újmy i ke vzniku nároků na náhradu škody či na vydání 
bezdůvodného obohacení. 
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mělo vést ke zmírnění ukládané peněžní sankce). Naproti tomu k majetkovým poměrům 

původce zásahu ani postižené osoby by soud zásadně přihlížet neměl.152 

 

 

5.C Komparace výše přiznávaného peněžitého zadostiučinění s limity jednorázového 

odškodnění podle § 444 odst. 3 OZ 

 

 Jak již bylo poznamenáno výše, výše peněžité satisfakce pravidelně přiznávaná 

českými soudy zůstává ve srovnání s vyspělou zahraniční soudní praxí ve svém průměru 

stále na nižší úrovni. Tento neblahý setrvalý stav svým způsobem posílily i limity 

jednorázového odškodnění pro případy usmrcení blízkých osob podle ustanovení § 444 

odst. 3 OZ, jež bylo do občanského zákoníku vtěleno zákonem č. 47/2004 Sb.153 

K této jednorázové náhradě, jež je poskytována taxativně vypočtenému okruhu 

pozůstalých za škodu usmrcením osoby blízké (resp. za nemajetkovou újmu, spočívající 

v zaviněně způsobené ztrátě blízké osoby), Ústavní soud jednoznačně konstatuje: „Tímto 

ustanovením zákonodárce upravil způsob a rozsah náhrady za tento druh imateriální 

škody. Tato úprava neumožňuje svojí jednoznačností žádný prostor pro odlišný výklad. Je 

však natolik paušální, že ji nelze považovat za vyčerpávající řešení daného problému. 

Proto nevylučuje, aby se dotčené osoby domáhaly další satisfakce podle ustanovení na 

ochranu osobnosti.“154 Ústavní soud tedy nijak nepřisvědčil zřejmě původnímu úmyslu 

zákonodárce, aby byl touto speciální odškodňovací úpravou konzumován nárok na náhradu 

nemajetkové újmy podle § 13 odst. 2, 3 OZ. Jak tedy také tento výrok Ústavního soudu 

jasně potvrdil, lze limitní částky paušálního odškodnění při usmrcení blízké osoby 

považovat za ve svých důsledcích nespravedlivé.155 

 Ve světle tohoto výroku Ústavního soudu je poté více než zarážející snaha části 

soudní praxe začít poměřovat částku 240 000 Kč, jakožto „limitní“ výše konkrétně např. 

jednorázového odškodnění rodiče usmrceného dítěte, s částkami přiznávaných satisfakcí za 

                                                 
152 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 195. 
153 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 200. 
154 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04. Podle ustanovení na ochranu osobnosti 
se tedy tito pozůstalí mohou domáhat další náhrady za nemajetkovou újmu, spočívající v porušení jejich 
osobnostního práva na soukromý, resp. rodinný život, tedy práva na vytváření a rozvíjení pevných vztahů 
mezi blízkými příbuznými, jejichž obsahem jsou nejen morální a sociální vazby, nýbrž také materiální zájmy 
– např. vyživovací povinnost. Blíže k obsahu práva na soukromý a rodinný život viz. nález Ústavního soudu 
ČR ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99. 
155 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 200 a 1298. 
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újmy na jiných – v takovém srovnání méně významných – chráněných osobnostních 

statcích, než je lidský život, při ochraně osobnosti podle § 11 a n. OZ.156 

Tak např. Nejvyšší soud ve svém rozsudku, sp. zn. 30 Cdo 1123/2008 uvádí: 

„Jestliže občanský zákoník v § 13 odst. 2 za určitých kvalifikovaných podmínek poskytuje 

možnost přiznat postižené fyzické osobě zadostiučinění v penězích, pak zde ovšem současně 

nevymezuje případnou hranici (ať minimální nebo maximální) pro určení jeho výše. 

Ustanovení § 13 o.z. pouze hovoří o tom, že zadostiučinění musí být přiměřené. Určení 

výše zadostiučinění v penězích se proto stává předmětem volného uvážení soudu. Soud je 

zde ovšem povinen vycházet z úplně zjištěného skutkového stavu a opírat se o zcela 

konkrétní a přezkoumatelná hlediska. Těmi jsou především závažnost nemajetkové újmy a 

zjištěné okolnosti, za kterých k neoprávněnému zásahu do osobnosti fyzické osoby došlo. 

Těmto požadavkům napadené rozhodnutí podle názoru dovolacího soudu vyhovělo, když 

přihlíží jak závažnosti vzniklé újmy, tak k okolnostem, ze nichž k porušení práva došlo. 

Současně s ohledem na výtku dovolatelky vztahující se k § 444 odst. 3 o.z. je nutno 

zdůraznit, že odvolací soud toto ustanovení ve svém rozhodnutí zmínil pouze v souvislosti 

s vymezením relací při hodnocení míry zásahu do různých složek osobnosti fyzické 

osoby. Je nepochybné, že takováto úvaha je zcela legitimní, přičemž však současně 

neznamená, že by toto ustanovení bylo přímo aplikováno na danou věc.“157 

 Oproti tomuto výroku Nejvyššího soudu je naopak nepochybné, že takovéto snahy 

zavádět komparativní kritérium hodnoty lidského života (ještě navíc kvantifikované 

odstupňovanými paušálními částkami) přítomné v úvahách části soudní praxe jsou zcela 

nelegitimní a ve světle ústavního principu proporcionality, jak bylo opakovaně judikováno 

Ústavním soudem, zároveň i neústavní, jakožto zřejmé porušování práv poškozených 

fyzických osob na spravedlivý proces. Takové snahy jdou ostatně i proti smyslu a funkcím 

samotného institutu zadostiučinění v penězích, který slouží k tomu, aby byla postižené 

fyzické osobě poskytnuta přiměřená, tedy odpovídající a zároveň účinná, tím i důstojná a 

spravedlivá satisfakce za porušení jejích osobnostních práv, která má nadto 

v odůvodněných případech působit ve společnosti prostředky speciální, jakož i generální 

prevence. Tato prevenční úloha peněžitého zadostiučinění může přitom v některých 

případech mimořádné závažnosti zároveň nabývat i určitou sankční podobu. Výše uvedený 

                                                 
156 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 200. 
157 Jednalo se o případ neschváleného použití podobizny populární dýdžejky „Ladidy“ k reklamním účelům. 
Nejvyšší soud přitom v uvedeném rozsudku potvrdil rozsudek odvolacího soudu, přičemž tedy zároveň 
posvětil závěr odvolacího soudu o legitimní existenci určitých relací při určování výše peněžité satisfakce 
založených zákonem č. 47/2004 Sb. Odvolací soud ve svém rozsudku totiž dále konstatoval, že usmrcení 
blízkého člověka je nepochybně zásahem nesrovnatelně závažnějším, než zásah do osobnostních práv 
žalobkyně v posuzovaném případě. 
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uměle rovnostářský přístup, jenž dosud přetrvává v části naší soudní praxe, je též 

nepochybně pozůstatkem dob minulých.158 

 

 

5.D Právo požadovat vedle peněžitého zadostiučinění i úroky z prodlení 

 

 K této otázce se judikaturně vyjádřil Krajský soud v Ostravě svým rozsudkem, sp. 

zn. 23 C 113/99: „Fyzická osoba, domáhající se práva na náhradu nemajetkové újmy 

v penězích podle § 13 odst. 2 obč. zák. nemůže požadovat úroky z prodlení,“ přičemž tento 

svůj výrok odůvodnil tím, že právní vztah mezi původcem neoprávněného zásahu do 

osobnostních práv fyzické osoby a touto osobou, jehož obsahem je právo (postižené) 

fyzické osoby domáhat se ochrany podle § 11 a násl. obč. zák., a to i žalobou na náhradu 

nemajetkové újmy v penězích, a povinnost původce zásahu snášet sankce uložené soudem, 

včetně případné povinnost k zaplacení náhrady nemajetkové újmy v penězích, není 

závazkovým právním vztahem“ (podle § 488 a n. OZ), s nímž občanský zákoník právo 

věřitele na úroky z prodlení výlučně spojuje (viz. § 517 odst. 2 OZ – prodlení dlužníka 

s plněním peněžitého dluhu). „Právo na peněžité zadostiučinění proto není (ryzí 

majetkovou159) pohledávkou věřitele za dlužníkem a uspokojení této pohledávky není 

plněním peněžitého dluhu ve smyslu ustanovení § 517 obč. zák.“160 

 Povinnost původce neoprávněného zásahu k náhradě nemajetkové újmy v penězích 

podle § 13 odst. 2, 3 OZ sice vzniká již v okamžiku splnění hmotněprávních podmínek 

vzniku práva postižené fyzické osoby na tuto náhradu (a to jednak obecných podmínek, 

jednak zvláštních podmínek podle § 13 odst. 2 OZ), ale vlastní rozsah této povinnosti 

původce zásahu (určovaný soudem podle § 13 odst. 3 OZ až poté, co bezpečně zjistí 

splnění všech příslušných hmotněprávních předpokladů) není přesně znám do nabytí 

právní moci soudního rozhodnutí ve věci přiznání této náhrady postižené fyzické osobě a 

určení její výše. Rozhodnutí soudu podle § 13 odst. 2, 3 OZ má tedy konstitutivní charakter 

– na rozdíl od deklaratorního rozhodnutí o peněžité pohledávce věřitele ze závazkového 

právního vztahu, jejíž výše je v každém okamžiku objektivně seznatelná. Proto není možné 

přiznat žalobci vedle peněžité satisfakce i úroky z prodlení. Jiná situace ovšem nastává u 

pravomocně přiznaného nároku na peněžité zadostiučinění, který je již „běžnou“ peněžitou 

                                                 
158 Ryška, M.: Paradigma rovnostářství a smrtící komparace aneb Druhý krok do světa satisfakcí. Jiné právo 
[online]: http://jinepravo.blogspot.com/2009/07/paradigma-rovnostarstvi-smrtici.html. 
159 Švestka, J. – Spáčil, J. – Škárová, M. – Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 201. 
160 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 4. 2000, sp. zn. 23 C 113/99 in Doležílek, J.: Přehled 
judikatury ve věcech ochrany osobnosti. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 88. 
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pohledávkou a u kterého okamžikem vykonatelnosti vzniká oprávněnému i nárok na úroky 

z prodlení podle ustanovení § 517 odst. 2 OZ.161 

 

 

5.F Náhrada nákladů řízení o přiznání peněžitého zadostiučinění 

 

 Při rozhodování o nákladech řízení o přiznání peněžitého zadostiučinění by měl 

soud respektovat „zásadu, že spor o právo na ochranu osobnosti je sporem, který nelze 

v penězích ocenit; to platí i o nároku na peněžité zadostiučinění“.162 

 Další pravidlo pro rozhodování o nákladech tohoto řízení stanoví občanský soudní 

řád v ustanovení § 142 odst. 3: „I když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu 

soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo 

záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu.“ 

 Ustálená judikatura obecných soudů, jakož i Ústavního soudu tato základní pravidla 

uznává a soudy tedy pravidelně přiznávají žalobcům plnou náhradu nákladů řízení jednak 

v případech, kdy měl žalobce neúspěch jen ohledně části požadované peněžité satisfakce 

(neboť rozhodnutí o výši plnění záviselo na úvaze soudu),163 jednak v případech, kdy měl 

žalobce, domáhající se morálního zadostiučinění spolu s materiální satisfakcí, úspěch jen 

co do morálního zadostiučinění (neboť nepřiznání požadovaného zadostiučinění v penězích 

bylo dáno úvahou soudu).164 

 

 

 

 

6. Promlčení práva na peněžité zadostiučinění 

 

 

 „Všeobecné osobnostní právo, resp. jednotlivá dílčí osobnostní práva, která vznikla 

postižené fyzické osobě neoprávněným zásahem do její osobnosti, jsou – na rozdíl od 

majetkových práv – jako práva nemajetkového charakteru nepromlčitelná“165 (a contrario 

                                                 
161 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 196 a 197. 
162 Tamtéž, s. 196. 
163 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 7. 1997, sp. zn. 23 C 102/96. 
164 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 170/99. 
165 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 198. A též rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2003, sp. 
zn. 30 Cdo 1542/2003. 
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k ustanovení § 100 odst. 2 věty první OZ: „Promlčují se všechna práva majetková 

s výjimkou práva vlastnického.“). 

 Přitom co se týče práva na upuštění od neoprávněného zásahu, práva na odstranění 

následků neoprávněného zásahu a práva na přiměřené morální zadostiučinění, byly 

občanskoprávní teorie a soudní praxe jako takové vždy zajedno, a sice že jsou tato práva 

ryze osobní a zásadně tedy nepodléhají promlčení. 

 U práva postižené fyzické osoby požadovat zadostiučinění v penězích pro 

přiměřené vyvážení a zmírnění nepříznivého následku nastalé nemajetkové újmy na její 

osobnosti však ohledně možnosti promlčení (a tedy – ve zkratce – jde o právo majetkové 

povahy) nebo naopak nepromlčitelnosti (nelze je jako právo ryze osobní povahy vydělit 

z okruhu nepromlčitelných nemajetkových práv) práva na použití tohoto prostředku 

ochrany všeobecného osobnostního práva panovaly – již od jeho zavedení zákonem č. 

87/1990 Sb. – v občanskoprávní teorii i v soudní praxi spory. K těmto rozdílným 

stanoviskům je třeba uvést na jedné straně názor právní teorie od samého počátku důsledně 

zastávající promlčitelnost nároku na peněžité zadostiučinění, nejvýrazněji reprezentovaný 

prof. JUDr. Jiřím Švestkou, DrSc. a již zesnulým prof. JUDr. Karlem Knapem, DrSc. 

(např. Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. vyd., nakl. Linde Praha, a.s., Praha 

2004; Komentář k občanskému zákoníku, I. díl, nakl. C. H. Beck, a.s., Praha 2009), 

v teoretické oblasti pak na druhé straně nepromlčitelnost tohoto nároku obhajoval např. 

Holub, M. a kol.: Komentář k občanskému zákoníku, 1. svazek, nakl. Linde Praha, a.s., 

Praha 2002.166 Pokud se týká odlišných názorů na tuto problematiku v praxi vyšších soudů, 

na jedné straně mezi lety 2003 až 2007 prosazoval senát 30 Cdo Nejvyššího soudu 

nepromlčitelnost práva na materiální satisfakci (ve svých rozhodnutích např. sp. zn. 30 

Cdo 1542/2003, sp. zn. 30 Cdo 154/2007, sp. zn. 30 Cdo 1522/2007, sp. zn. 30 Cdo 

792/2007, sp. zn. 30 Cdo 744/2007 nebo sp. zn. 30 Cdo 997/2007), na druhé straně se však 

proti této praxi uvedeného senátu Nejvyššího soudu dlouhodobě zásadně vymezil Vrchní 

soud v Olomouci (ve svých rozsudcích např. sp. zn. 1 Co 63/2003 [R 4/2008] nebo 1 Co 

196/2005) a posléze také Vrchní soud v Praze (např. ve svém rozsudku, sp. zn. 1 Co 

315/2007). 

 Přitom ke sjednocení judikatury, tedy zejména Nejvyššího soudu a vrchních soudů, 

v oblasti promlčení práva na peněžité zadostiučinění došlo dne 12. 11. 2008 rozsudkem 

velkého senátu Nejvyššího soudu v řízení vedeném pod sp. zn. 31 Cdo 3161/2008, když 

                                                 
166 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 1522/2007. 
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bylo jednoznačně judikováno, že „právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle 

ustanovení § 13 odst. 2 občanského zákoníku podléhá promlčení.“167 

 Tento složitý proces sjednocování judikatury posoudil nedlouho poté i Ústavní soud 

ve svém usnesení ze dne 7. 10. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1407/09, a to kladně z hlediska jeho 

souladu s příslušnými procesními normami, jakož i jeho souladu s ústavními a závaznými 

mezinárodními předpisy a principy, a sice především z hlediska souladu tohoto procesu 

s principem ochrany legitimního očekávání, přičemž se vyjádřil: „Skutečnost, že institut 

promlčení ve vztahu k žalovanému nároku na náhradu nemajetkové újmy prošel určitým 

judikaturním vývojovým procesem, nezakládá podle názoru Ústavního soudu jeho 

protiústavnost, neboť představuje součást rozhodovací praxe orgánů veřejné moci (zvláště 

pak soudů) a v nich obsažená interpretace tvoří v materiálním smyslu součást příslušné 

právní normy, od níž se odvíjí ochrana důvěry adresátů právních norem v právo.“ 

Skutečnost sjednocení judikatury právním názorem velkého senátu Nejvyššího soudu, 

korespondujícího s (převažujícími) rozhodnutími obecných soudů, je dále podle zde 

vysloveného stanoviska Ústavního soudu zvlášť významným argumentem ve prospěch 

setrvání na vytvořeném právním základu. 

 Ovšem podstatnějším aspektem citovaného rozhodnutí Ústavního soudu, než jen 

legitimita a formální opodstatněnost výše popsaného judikatorního vývoje, je jím zároveň 

konstatovaná věcná správnost závěrů obecných soudů o promlčitelnosti práva na 

zadostiučinění v penězích. 

 Nejprve však k závěru o promlčitelnosti práva na materiální satisfakci podaného 

právní teorií. Toto právo postižené fyzické osoby podle § 13 odst. 2, 3 OZ tedy podléhá 

promlčení, a to vzhledem k podobnosti jeho úlohy s reparační funkcí majetkových nároků 

vůbec, přičemž soudní praxe i teorie dlouhodobě podobně přistupují i k nárokům na 

bolestné a na náhradu za ztížení společenského uplatnění podle § 444 odst. 1, 2 OZ, jakož i 

od roku 2004 k jednorázovému odškodnění podle § 444 odst. 3 OZ. Jinak řečeno, právo na 

peněžité zadostiučinění se ústrojně včleňuje do okruhu obdobných práv na satisfakci v 

penězích (bolestného atd.)., o možnosti jejich promlčení přitom teorie ani soudní praxe až 

dosud – navzdory jejich nehmotné povaze – nijak nepochybovaly. Případná 

nepromlčitelnost tohoto práva, jinými slovy časová neomezenost jeho uplatnění, by mohla 

v praxi vést k nerovnému postavení některých postižených fyzických osob, jelikož při 

nedostatku zvláštní úpravy odpovědnosti za škodu některé případy peněžité satisfakce 

podle § 13 odst. 2, 3 OZ fakticky nahrazují nárok na náhradu škody. Lze tedy spolehlivě a 

                                                 
167 Tomu ovšem předcházelo rozhodnutí občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 
14. 11. 2007 o zařazení výše uvedeného rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 2. 2004, sp. zn. 
1 Co 63/2003 do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (R 4/2008). 
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odůvodněně konstatovat, že nárok na zadostiučinění v penězích je právem majetkového 

charakteru, na který se vztahuje § 100 odst. 2 OZ, a jako takový se proto promlčuje v 

obecné tříleté promlčecí době, která začíná běžet ode dne, kdy tento nárok mohl být 

vykonán poprvé (§ 101 OZ).168 

 Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ve svém již 

zmíněném sjednocujícím rozsudku ze dne 12. 11. 2008, sp. zn. 31 Cdo 3161/2008 

pregnantně shrnul důvody svědčící pro promlčování práva na peněžitou satisfakci, a sice: 

„Právo na náhradu nemajetné újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 o. z. je 

jedním z dílčích a relativně samostatných prostředků ochrany jednotného práva na 

ochranu osobnosti fyzické osoby. Vzniká tehdy, kdy morální satisfakce jako ryze osobní 

právo k vyvážení a zmírnění nepříznivých následků protiprávního zásahu do osobnostních 

práv nedostačuje, a byť jde o satisfakci v oblasti nemateriálních osobnostních práv 

(obdobně jako u bolestného a ztížení společenského uplatnění či u stanovení hodnoty 

autorského díla nebo předmětu průmyslového vlastnictví), jeho vyjádření peněžním 

ekvivalentem způsobuje, že jde o osobní právo majetkové povahy (viz. R 4/2008). Proto 

právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 o. z. 

promlčení podléhá.“ Přitom dále podotýká, že „je-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; přípustnost námitky 

promlčení proti takovému nároku umožňuje přihlédnout k omezeným možnostem 

prosaditelnosti práva a obrany proti němu; podle názoru Nejvyššího soudu 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 v závislosti na okamžiku 

jeho uplatnění u soudu (a ovšem i na dispozitivním chování žalovaného)“. 

 Velký senát Nejvyššího soudu se tak vypořádal s argumenty senátu 30 Cdo tohoto 

soudu, jenž v předmětné věci již jednou rozhodl ve svém rozsudku ze dne 28. 6. 2007, sp. 

zn. 30 Cdo 1522/2007.169 Senát 30 Cdo v tomto rozhodnutí míní, že přes jistou podobnost 

                                                 
168 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., s. 198 a 199. 
169 Posléze totiž ve věci znovu rozhodl Vrchní soud v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. 1 Co 315/2007, 
přičemž nerespektoval procesně závazný názor nadřízeného soudu o nepromlčitelnosti práva na peněžité 
zadostiučinění, a sice s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 28 Cdo 
3342/2007 (R 80/2008; podle něhož vázanost právním názorem nadřízeného soudu není na místě chápat 
formalisticky, nýbrž materiálně dynamicky – v době před vydáním uvedeného nového rozhodnutí pražského 
vrchního soudu totiž došlo rozhodnutím občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 
k zařazení rozsudku Vrchního soudu v Olomouci R 4/2008, potvrzujícího důvodnost promlčování práva na 
peněžitou satisfakci, do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Senát 30 Cdo Nejvyššího soudu pak při 
projednávání v pořadí druhého dovolání žalobců v předmětné věci, a tedy proti rozsudku, sp. zn. 1 Co 
315/2007, postoupil věc velkému senátu tohoto soudu podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změnách některých zákonů. 
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satisfakčního významu peněz s jejich funkcí reparační toto samo o sobě neposkytuje 

dostatečný zákonný podklad pro dovození možnosti promlčení práva na zadostiučinění 

v penězích. Dále pak mimo jiné uvádí, že jednotlivá dílčí práva (existující v rámci 

jednotného všeobecného osobnostního práva – chápaného v jeho nedělitelné celistvosti) na 

použití jednotlivých prostředků podle § 13 OZ, jakožto subjektivní osobní práva vzniklá 

postižené fyzické osobě neoprávněným zásahem do její osobnosti, jsou jako práva 

nemajetková nepromlčitelná (vyjádřením náhrady nemajetkové újmy v penězích toto právo 

neztrácí svou osobní, resp. osobnostní povahu), přičemž poukazuje na zřetelnou snahu 

zákonodárce odlišit dílčí právo na peněžitou satisfakci od majetkových práv, jakož i na 

zařazení práva fyzické osoby na náhradu škody souběžně vzniklé zásahem do její 

osobnosti v § 16 OZ. A konečně tento senát zmiňuje, že faktickým vydělením práva 

domáhat se peněžitého zadostiučinění ze skupiny subjektivních nemajetkových 

osobnostních – nepromlčitelných – práv by došlo k citelnému omezení možnosti uplatnění 

práva na ochranu osobnosti fyzických osob (jelikož by vzhledem k povaze nemajetkové 

újmy nastalé na osobnosti postižené fyzické osoby v určitých případech neexistoval žádný 

jiný prostředek k jejímu přiměřenému vyvážení a zmírnění). Proto se podle jeho názoru 

jeví nepřípadnou úvaha o funkci institutu promlčení při ochraně osobnosti, jakožto obraně 

dlužníka proti časově neurčité hrozbě soudního donucení. 

 

Blíže ke kauze protiprávních sterilizací romských žen, resp. k případu promlčení práva 

na přiměřené peněžité zadostiučinění za protiprávní sterilizaci paní Heleny Ferenčíkové, 

projednávaného Krajským soudem v Ostravě v řízení pod sp. zn. 23 C 25/2008, Vrchním 

soudem v Olomouci v řízení pod sp. zn. 1 Co 43/2006, Nejvyšším soudem v řízení pod sp. 

zn. 30 Cdo 2905/2007 a Ústavním soudem v řízení pod sp. zn. IV. ÚS 1407/09. 

 

 Spolu s druhým porodem byla rovněž paní Ferenčíkové provedena lékaři 

Vítkovické nemocnice, a.s. sterilizace. Přestože její zdravotní dokumentace obsahuje 

formální záznam, že „pacientka žádá sterilizaci“, nelze to – s ohledem jednak na 

mezinárodní závazky České republiky, jednak na naše vnitrostátní zákonodárství – 

považovat za dostatečné, jelikož k provedení takovéhoto závažného a v drtivé většině 

případů také nevratného zákroku je zásadně vyžadován úplný a informovaný souhlas 

dotčené osoby. Tento standard však nebyl ze strany lékařů Vítkovické nemocnice splněn. 

Ačkoli bylo u paní Ferenčíkové dlouho dopředu známo, že porodí císařským řezem (stejně 

jako v případě jejího prvního porodu), požádali lékaři o její souhlas se sterilizací jen 

několik minut před započetím samotné operace, a to v době, kdy již začínala rodit a 
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zažívala tedy prudké porodní bolesti. K tomu paní Ferenčíková později uvedla, že ve stavu, 

v jakém se v rozhodné době nacházela, nevěděla přesně, co podepisuje, přičemž by 

k takovémuto zákroku sama dobrovolně nesvolila, neboť si přála mít další potomky. 

Provedenou sterilizací se však stala neplodnou. Tímto protiprávním postupem, jak bylo 

později shodně konstatováno všemi soudy jednajícími v této věci, tedy došlo k hlubokému 

a téměř nereparovatelnému zásahu do osobnosti paní Ferenčíkové, a sice do jejích práv na 

zdraví a soukromí. Tento zákrok jí přitom způsobil trvalé fyzické i psychické následky.170 

 Krajský soud v Ostravě v předmětné věci přiznal žalobkyni – Heleně Ferenčíkové – 

právo na morální zadostiučinění – omluvu, a to formou osobního dopisu žalované 

Vítkovické nemocnice, a.s, s odůvodněním, že žalovaná protiprávně provedenou sterilizací 

hluboce a takřka nereparovatelně zasáhla do osobnostních práv žalobkyně na zdraví a 

soukromí chráněných ustanovením § 11 a n. OZ. Ohledně žalobkyní zároveň požadované 

peněžité satisfakce však žalobu zamítl, přestože jí sice vzhledem k hloubce a 

nereparovatelnosti nastalé újmy současně nárok na tuto satisfakci vznikl, ale žalovaná 

v průběhu řízení důvodně vznesla námitku jeho promlčení. Soud při posuzování 

důvodnosti této námitky vyšel totiž z úvahy, že právo na zadostiučinění podle § 13 odst. 2, 

3 OZ má majetkovou povahu, a tedy v době rozhodování soudu bylo toto právo žalobkyně 

podle § 100 odst. 2 ve spojení s § 101 OZ již promlčeno – s ohledem na okolnost, že jej 

uplatnila opožděně. 

 Vrchní soud v Olomouci žalovanou i žalobkyní napadený rozsudek soudu prvního 

stupně potvrdil, když se ztotožnil s jeho skutkovými zjištěními i právními závěry. 

Rozsudek odvolacího soudu posléze nabyl právní moci. 

 Nejvyšší soud dovolání H. Ferenčíkové svým usnesením ze dne 5. 3. 2009 jako 

nepřípustné odmítl, přičemž v jeho odůvodnění odkázal na shora uvedený rozsudek 

velkého senátu tohoto soudu ze dne 12. 11. 2008, sp. zn. 31 Cdo 3161/2008 a tím potvrdil 

promlčení práva dovolatelky na poskytnutí peněžitého zadostiučinění. 

 Ústavní soud ústavní stížnost paní Ferenčíkové odmítl jako zjevně neopodstatněnou 

ve svém – výše právě již citovaném – usnesení ze dne 7. 10. 2009, sp. zn. IV. ÚS 

1407/2009, když – v uvedených řízeních proběhnuvších v předmětné věci – neshledal 

                                                 
170 Liga lidských práv: Nucené sterilizace romských žen – první vítězství u středoevropského soudu [online]: 
http://www.llp.cz/cz/tiskove-zpravy/nucena-sterilizace-romskych-zen-prvni-vitezstvi-u-stredoevropskeho-
soudu-z54. Případu paní Ferenčíkové se dostalo také patřičné mediální pozornosti, především tedy 
v souvislosti s odmítavým rozhodnutím Ústavního soudu: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministri-pri-
uradu-vlady/michael-kocab/ministr-v-mediich/zadala-penize-za-vynucenou-sterilizaci--soud-ji-odmitl-
63940/; http://zpravy.idnes.cz/sterilizovane-zene-omluva-nestacila-u-ustavniho-soudu-ale-neuspela-1ge-
/domaci.asp?c=A091023_090556_krimi_jba; http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-
pravo/clanek.phtml?id=650932; http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/us-nevyhovel-romce-ktera-
zadala-penezni-nahradu-za-sterilizaci/404193; http://www.ct24.cz/domaci/73337-vlada-se-omluvila-za-
nezakonne-sterilizace-zen/. 
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porušení žádného ze stěžovatelkou namítaných ústavních či závazných mezinárodních práv 

a principů, a sice neshledal především porušení její ochrany legitimního očekávání 

s odůvodněním viz. výše. A dále v dané věci konstatoval, že „ve věci rozhodující soudy 

ústavní stížností napadenými rozhodnutími rozhodly věcně správně a zcela v souladu se 

zákony i principy zakotvenými v Listině základních práv a svobod a Evropské úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních svobod; svá rozhodnutí přehledně, logicky, 

srozumitelně a podrobně odůvodnily, přičemž se dostatečně vypořádaly se všemi 

rozhodujícími skutečnostmi a splnily své povinnosti tak, aby bylo vyloučeno porušení 

ochrany legitimního očekávání“. 

 

 

 

 

7. Rozlišení nároků na bolestné a na náhradu za ztížení společenského uplatnění a 

nároku na náhradu nemajetkové újmy při zásahu do osobnostního práva na zdraví 

 

 

 Integrální součástí všeobecného osobnostního práva fyzické osoby podle § 11 a n. 

OZ je dílčí právo na tělesnou integritu a její nedotknutelnost, jehož předmětem jsou 

nehmotné hodnoty jako život, zdraví (včetně zdraví psychického) a tělo fyzické osoby. 

Neoprávněným zásahem do dílčího osobnostního práva na zdraví je tedy způsobena 

nemajetková újma na osobnosti postižené fyzické osoby, jejíž náhradu občanský zákoník 

výslovně zakotvuje v ustanovení § 444 odst. 1 a 2 OZ v rámci úpravy náhrady škody.171 

 Občanský zákoník přitom v tomto ustanovení upravuje dílčí nároky na náhradu za 

bolesti dotčené fyzické osoby a za ztížení jejího společenského uplatnění. Definice bolestí 

a ztížení společenského uplatnění podle prováděcí vyhlášky k ustanovení § 444 odst. 2 OZ 

č. 440/2001 Sb. je však natolik široká,172 že lze mít za to, že v nárocích na jejich náhradu je 

                                                 
171 Viz. nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04, jenž dílčí nároky na bolestné, na 
náhradu za ztížení společenského uplatnění a na jednorázovou náhradu při úmrtí blízké osoby označil za 
„náhradu škody za nemateriální újmu“. Pojmy náhrady (majetkové) škody a náhrady nemajetkové újmy 
jsou přitom v případě zásahu do osobnostního práva na zdraví de lege lata značně zmateny, když podle 
občanského zákoníku pod režim náhrady škody podle § 415 a n. zároveň spadají i nároky na náhradu 
nemateriální újmy na zdraví (upravené v § 444 odst. 1 a 2 OZ) – viz. Ryška, M.: Kočka má devět životů, 
kolik zdraví má člověk? Jiné právo [online]: http://jinepravo.blogspot.com/2008/11/michal-ryka-koka-m-
devt-ivot-kolik.html. 
172 Bolestí se rozumí bolest způsobená škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků; 
za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví poškozeného. Za 
ztížení společenského uplatnění se považují následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají 
prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování 
jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, 
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zahrnuto i odškodnění, resp. satisfakce za nemajetkovou újmu případně vzniklou i na 

s právem na zdraví souvisejících atributech osobnosti fyzické osoby, zejména práva na 

důstojnost a práva na soukromí včetně práva vytvářet a rozvíjet vztahy s ostatními 

lidskými bytostmi ve společnosti a rozvíjet tak svou osobnost, a to i v rámci nejmenší 

společenské jednotky – rodiny.173 

 V soudní praxi však dochází k systémově nežádoucímu jevu, kdy se někteří žalobci 

pro jeden zásah do osobnostního práva na zdraví – tedy na základě téhož skutku – 

domáhají zároveň dvěma žalobami náhrady nastalé nemajetkové osobnostní újmy, a sice 

před okresním soudem z titulu náhrady škody na zdraví a před krajským soudem z titulu 

práva na ochranu osobnosti podle § 11 a n. OZ. Tento stav svým způsobem posílil i právní 

názor Nejvyššího soudu vyjádřený v jeho usnesení ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 

154/2007, v němž dovodil faktickou samostatnost nároků na náhradu škody na zdraví 

podle § 444 odst. 1, 2 OZ a na náhradu nemajetkové újmy při zásahu do osobnostního 

práva na zdraví podle § 13 odst. 2, 3 OZ:174 „Neoprávněným zásahem je zásah do 

osobnosti fyzické osoby, který je v rozporu s objektivním právem, t. j. s právním řádem, 

přičemž, jak již bylo naznačeno, dotčena tak může být jakákoliv z chráněných složek 

osobnosti fyzické osoby. Právo na ochranu zdraví je pak bez jakékoliv pochybnosti pro 

každého jedním z nejvýznamnějších, neboť má bezprostřední dopad na kvalitu existence 

fyzické osoby, resp. na její existenci vůbec. Lze proto uzavřít, že dovolatelka se mýlí, pokud 

dovozuje (případně spíše dovozuje účelově), že uplatnění nároků z titulu práva na ochranu 

osobnosti supluje resp. doplňuje a rozšiřuje rozsah náhrady škody podle ustanovení § 442 

násl. o. z. (resp. § 420 násl. o. z.), neboť se jedná o zcela svébytné a samostatné nároky 

podmíněné rozrůzněnou sférou ochrany, kterou poskytuje občanský zákoník.“ 

 Jedná se však skutečně o dva rozdílné nároky, když občanský zákoník ohledně 

odpovědnosti za škodu způsobenou neoprávněným zásahem do osobnosti fyzické osoby 

odkazuje na ustanovení o náhradě škody (§ 16), mezi něž je – byť de lege lata 

nesystematicky – výslovně zařazena náhrada škody, resp. nemajetkové újmy na zdraví (§ 

444 odst. 1 a 2 OZ)? Anebo vzhledem k obecné právní zásadě non bis in idem a totožnosti 

skutkového tvrzení – ohledně neoprávněného zásahu do osobnostního práva na zdraví, 

totožnosti uplatňovaného nároku (byť rozdílně pojmenovaného; a tedy i totožnosti 

předmětu soudního řízení) a konečně totožnosti účastníka řízení (dotčené fyzické osoby – 

                                                                                                                                                    
dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s 
ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví; přičemž odškodnění za ztížení společenského 
uplatnění musí být přiměřené povaze těchto následků a jejich předpokládanému vývoji, a sice v rozsahu, 
v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti. 
173 Ryška, M.: Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti. Právní rozhledy 16/2009, s. 592. 
174 Tamtéž, s. 591. 
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poškozeného) je úprava náhrad podle § 444 odst. 1, 2 OZ speciální úpravou ve vztahu 

k obecné úpravě ochrany osobnosti (§ 11 a n. OZ)? Odpovědí na předchozí otázky je právě 

totožnost skutku, nároku, jakož i předmětu řízení a jeho účastníka, a tedy s ohledem na 

specialitu úpravy náhrad za škodu, resp. nemajetkovou újmu na zdraví podle § 444 odst. 1, 

2 OZ je možné se náhrady této nemajetkové újmy domáhat pouze podle těchto ustanovení. 

Jinými slovy uplatnění nároků podle § 444 odst. 1, 2 OZ zakládá překážku litispendence 

(případně rei iudicatae) pro soud zároveň (resp. posléze) projednávající žalobu o náhradu 

nemajetkové újmy podle § 13 odst. 2, 3 OZ vzniklé při tomtéž zásahu do osobnostního 

práva na zdraví téže postižené fyzické osoby.175 

 Obecný režim ochrany osobnosti fyzické osoby podle § 11 a n. OZ je tedy u 

nemajetkové újmy na zdraví na základě výše uvedeného možné použít pouze v případě 

odlišného skutku, než je porušení osobnostního práva na zdraví, nebo odlišného nároku, 

než je peněžité zadostiučinění, resp. náhrada škody za nemateriální újmu na zdraví, anebo 

když nárok podle § 13 odst. 1, 2 OZ ve specifických případech uplatní fyzická osoba 

odlišná od osoby, která byla sama dotčena neoprávněným zásahem do svého osobnostního 

práva na zdraví. O rozdílný skutek se bude jednat např. v případě absence informovaného 

souhlasu pacienta, kdy je předmětem ochrany jeho osobnosti odlišný osobnostní statek, než 

je lidské zdraví (a to konkrétně právo na informace, na sebeurčení a na svobodné 

individuální rozhodování fyzické osoby). O jiný nárok půjde např. v případě uplatnění 

morální satisfakce za zásah do práva na zdraví postižené fyzické osoby. O odlišnosti osob 

lze hovořit v případě těžkého zranění fyzické osoby, a to tehdy, když se náhrady 

nemajetkové újmy domáhá třetí osoba s úzkým osobním vztahem k této dotčené osobě 

s poukazem na porušení vlastního osobnostního práva na soukromý, resp. rodinný život 

(analogicky k výše uvedené náhradě nemajetkové újmy vzniklé usmrcením blízkého 

příbuzného).176 

 Co se týče již zmiňované náhrady nemajetkové újmy nastalé v důsledku usmrcení 

blízké osoby, možnost současného uplatnění nároku na jednorázové odškodnění této újmy 

podle § 444 odst. 3 OZ a nároku na peněžitou náhradu podle § 13 odst. 2, 3 OZ je dána 

natolik paušálním charakterem prvně uvedené náhrady (§ 444 odst. 3 OZ), že ji nelze 

považovat za vyčerpávající řešení daného problému (viz. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 

16/04). 

                                                 
175 Žďárek, R.: Civilní odpovědnost při poskytování zdravotní péče. Medicínské právo [online]: 
http://www.medicinskepravo.cz/2007/11/civilni-odpovednost-pri-poskytovani.html. Též Ryška, M.: Náhrada 
škody na zdraví a ochrana osobnosti. Právní rozhledy 16/2009, s. 591 a 592. 
176 Ryška, M.: Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti. Právní rozhledy 16/2009, s. 593. 
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8. Závěr 

 

 

 Základní lidské právo každého jedince na uznání, respektování, jakož i na patřičnou 

a důslednou ochranu jeho osobnosti ze strany státu je, jak již bylo řečeno, jedním 

z nejvýznamnějších nástrojů k zabezpečení důstojné existence a svobodného rozvoje 

každého člověka ve vyspělé demokratické společnosti. Všestranné úsilí zákonodárce, jakož 

i orgánů veřejné moci toto právo aplikujících o jeho co možná nejvíce plnohodnotné 

uvedení v život je pak výrazem úcty moderního právního státu k individualitě a svobodě 

každého jednotlivce. Rozsah ochrany osobnosti fyzické osoby by měl přitom jednoznačně 

obstát ve srovnání s mírou ochrany jejích majetkových zájmů. 

 Komplementární ochrana je u nás jednotlivým aspektům osobnosti fyzické osoby 

poskytována – různými způsoby – napříč všemi odvětvími právního řádu. Rovněž tak je 

ochrana některých osobnostních práv diferencována samostatně i v rámci některých 

z těchto odvětví. Přitom ale komplexní ochrana je osobnosti fyzické osoby zajišťována 

občanským právem prostřednictvím úpravy všeobecného osobnostního práva v jeho 

monistickém pojetí, jež disponuje uceleným souborem prostředků ochrany tohoto práva 

fyzické osoby. Tyto prostředky se v konkrétním případě mohou vzájemně doplňovat a 

slouží tak k co nejúčinnější ochraně jednotlivých dílčích osobnostních práv, jakož i 

všeobecného osobnostního práva vůbec, přičemž v situaci závažného porušení osobnosti 

fyzické osoby je jedinou adekvátní odpovědí občanského práva na toto porušení poskytnutí 

přiměřeného, účinného a spravedlivého zadostiučinění v penězích této postižené osobě. 

Výše peněžité satisfakce by přitom měla plně zohledňovat jak satisfakční, tak preventivní 

působení občanskoprávní úpravy ochrany osobnosti fyzické osoby podle § 11 a n. OZ. To 

v sobě v určitých nejzávažnějších, a tedy zcela odůvodněných, případech obnáší možnost, 

resp. při respektu k ústavnímu principu proporcionality i povinnost soudu určovat 

zadostiučinění v penězích v patřičně důrazné výši, postihující rušitele chráněného 

osobnostního statku. Jinými slovy výše relutární satisfakce může obsahovat i určitou 

sankční složku. 

 Klíčovou úlohu při dotváření a praktickém naplňování obecné občanskoprávní 

úpravy ochrany osobnosti fyzické osoby sehrává soudní praxe, nezřídka však ovlivňovaná 

právní teorií. Proto by soudy měli mít odvahu zejména peněžité zadostiučinění – s ohledem 

na závažnost jím nahrazovaných újem – přiznávat v dostatečně odpovídající výši, 

respektující přitom ústavní i mezinárodní požadavky. Ve srovnání s vyspělou zahraniční 
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soudní praxí však naše realita dosud silně pokulhává. Zvláště pak je třeba odmítnout 

chybné snahy části soudní praxe vytvořit si z limitů podle § 444 odst. 3 OZ jakési měřítko. 

 Dílčí osobnostní právo na peněžitou satisfakci podle § 13 odst. 2, 3 OZ, jež vzniká 

postižené fyzické osobě neoprávněným zásahem do její osobnosti, je v souladu 

s převažujícím dlouholetým názorem právní teorie, který byl v posledním období potvrzen 

i jednoznačným judikatorním rozhodnutím Nejvyššího soudu, právem majetkové povahy, a 

proto podléhá promlčení podle § 100 odst. 2 ve spojení s § 101 OZ. 

 V neposlední řadě je třeba zdůraznit další významnou a zároveň i po delší dobu 

diskutovanou problematiku ohledně práva na peněžité zadostiučinění, která však – oproti 

předešle zmíněnému promlčování tohoto práva – nebyla ještě především v soudní praxi 

zcela přesvědčivě vyřešena, resp. alespoň bez důvodných pochybností o správnosti jejího 

řešení prozatím předeslaného Nejvyšším soudem. Jedná se o spor ohledně 

komplementarity, či naopak speciality vztahu nároků na náhradu podle § 444 odst. 1, 2 OZ 

a nároku na náhradu podle § 13 odst. 2, 3 OZ, které vznikají v důsledku neoprávněného 

zásahu do osobnostního práva na zdraví. Tato práce přitom netvrdí, že jí popsané řešení 

této otázky – ve prospěch teze o specialitě úpravy náhrad škody, resp. nemajetkové újmy 

na zdraví podle § 444 odst. 1, 2 OZ – je tím beze zbytku správným, avšak po zhodnocení 

přesvědčivosti jednotlivých argumentů, považuje toto řešení vzhledem k platné právní 

úpravě občanského zákoníku za systematické a spravedlivé řešení daného problému. Tím 

spíše, že Ústavní soud výslovně pro určování výše těchto náhrad podle § 444 odst. 1, 2 OZ 

judikoval závaznost principu proporcionality. 

 Výše přiblížená nejednotnost, ale také pokračující pozitivní vývoj v přístupech 

k některým sporným aspektům týkajícím se práva na přiměřené zadostiučinění v penězích 

podle § 13 odst. 2, 3 OZ a obecné ochrany osobnosti fyzické osoby podle občanského 

zákoníku vůbec odpovídá dynamickému fenoménu lidské osobnosti v moderní 

demokratické společnosti, a to především z hlediska pojmové rozmanitosti možných 

projevů osobnosti člověka a tím i neuzavřeně širokému spektru možných zásahů do ní, 

jakož i teprve bezmála dvacetiletému vývoji kategorického a úplného uplatňování ochrany 

práv, individuality a osobnosti lidského jedince v prostředí znovuobnovené pluralitní 

demokracie, svobody a humanity. 
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„Monetary Satisfaction as a Legal Tool for the Protection of Personality Rights under 

Czech Law” 

 

 

11. Abstract 

 

 This Master Thesis considers monetary satisfaction as a legal tool for the protection 

of personality rights under Czech law, whereas this work uses a both descriptive and 

analytical method. 

 

The right to protection for rights of personality is a fundamental right of every 

individual that guarantees his or her dignified existence and free development in society. 

Hence all modern democratic legally consistent states must recognize, respect and protect 

personality rights. The Czech Republic fully provides a modern legal regime for the 

protection of personality since 1990, wherein civil law protection against unlawful 

interferences with personality rights is of the most importance to an individual. The 

broadest scope of this protection under Czech civil law is regulated by the Civil Code in 

Section 11 to 16. These provisions of the Civil Code impose strict liability for the above-

mentioned unlawful interferences. 

 

 In Section 13, the Civil Code expressly grants four types of civil remedies for 

personal injuries – the right of retention, the right to restitution and the right to adequate 

satisfaction that can take either a moral form or a pecuniary form. 

 

  In serious cases of violations of personality rights, the monetary satisfaction is the 

only sufficient and therefore effective and fair legal remedy for the aggrieved person’s 

personal injury that has been caused by the unlawful interference with his or her 

personality rights of another. 

 

 The monetary satisfaction as a legal mean of the protection of personality fulfils 

two basic functions in society – satisfactory and preventive function. But in certain cases 

of the most intense violations of personality rights, it can also gain sanction function. 

Nevertheless, the latter function is limited by a constitutional principle of proportionality. 
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 Among others, this work also challenges controversial issues pertinent to the 

monetary satisfaction such as forfeiture of the right to this satisfaction (with a view to the 

recent case of unlawful sterilisations of Romany women) or relationship between the right 

to compensate for damage to health set out in Section 444 Subsection 1 and 2 of the Civil 

Code and the right to monetary satisfaction according to Section 13 Subsection 2 and 3 of 

the Civil Code in this matter. 

 

 

12. Seznam klíčových slov v českém jazyce 

 

Ochrana osobnosti, peněžité zadostiučinění, materiální satisfakce. 

 

 

13. Translation of the List of Keywords into English 

 

Protection of personality rights, pecuniary satisfaction, monetary satisfaction. 


