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Úvod - Účinná ochrana osobnosti v dnešní společnosti 

Právo a právní stát na počátku dvacátého prvního století zajišťuje možnosti 

uplatňování ochrany osobnostních práv jednotlivců. 

 Je jen otázkou, do jaké míry je soudobý právní rámec vhodným a nezbytným 

prostředkem této ochrany a jakou měrou poskytuje skutečně efektivní ochranu 

individuálně narušeným právům, která si právní stát klade za úkol chránit. Přestože 

vycházíme z dlouhodobé tradice uplatňování osobnostních práv, zdá se, že nadále 

neexistuje zcela jasná odpověď, jak vznikající spory eliminovat či případně účinně řešit.  

Je na místě si připomenout, že i uplatňování práv v oblasti ochrany osobnosti je 

mimořádně citlivým tématem a má a bude hrát významnou roli pro další právní vývoj a 

v jeho praktické aplikaci.  

Ochrana osobnosti, ochrana osobnostních práv vyvozuje svoji aktuální 

použitelnost z tisícileté tradice vývoje práva, právního rámce, zejména v námi 

zkoumaných podmínkách evropské kulturní oblasti ovlivněné starověkými kulturami, 

křesťanstvím, renesancí středověkých myšlenek, ale i soudobým chápáním světa a práva 

jako takového. 

Pokud se ptáme na otázku, jakým způsobem se může jednotlivec domoci svého 

porušeného osobnostního práva tak, aby postupoval v souladu s právním řádem a aby 

mu byla přiznána odpovídající pomoc na obranu jeho práv, pak narazíme na mnoho 

sporných otázek, jejichž alespoň částečné zodpovězení bude tématem mé práce. 

Právo na ochranu osobnosti v kontextu principů právního státu je 

nepomíjitelným právem, bez kterého by byl právní řád nekompletním. Pokud zde stát 

působí coby vykonavatel veřejné moci, pak zejména soudní soustava a především její 

nezávislé a fundované rozhodování by měly být zárukou řádné ochrany těchto práv. 

Objevuje se zde otázka, zda i Česká republika a její právní prostředí v oblasti 

ochrany osobnosti zajišťuje adekvátní reakci v případě narušení práva. V této 

souvislosti je potřeba nastínit odpovědi na navazující otázky, zda je na bázi 

každodenního života společnosti soudobý mechanismus poskytování ochrany 

dostačujícím, efektivním a dostatečně flexibilním pro případné změny, aby zajistil 

adekvátní ochranu práv. 

Při zkoumání problematiky ochrany osobnosti je nutné vycházet z právních 

norem, mezi které řadíme v prvé řadě normy upravující ochranu osobnosti v občanském 
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zákoníku. Současně přitom je nezbytné přihlédnout k ústavním principům, na nichž je 

právní úprava institutu ochrany osobnosti fyzické osoby založena, i k principům, které 

jsou pro Českou republiku v této právní oblasti závazné z hlediska přijatých 

mezinárodních smluv.1  

Vzhledem k tomu, že v této práci budeme analyzovat soudobou realitu procesu 

uplatňování práv na ochranu osobnosti, je též nutné porovnat jej s aktuální situací 

českého právního řádu a stavu justice v České republice, neboť její efektivní výkon má 

bezpochyby přímý vliv na aplikaci práv ochrany osobnosti. 

 Moje diplomová práce dále odpovídá na otázku, jakých konkrétních prostředků 

může jednotlivec použít ve snaze domoci se svého porušeného osobnostního práva. 

V této práci se budu zabývat problematikou civilního procesu při ochraně 

osobnosti, jeho jednotlivých stádií řízení od podání žaloby na ochranu osobnosti, 

žalobami, kterými se dotčená osoba může domáhat svého porušeného práva, a 

v neposlední řadě také současnými poměry soudního řízení na ochranu osobnosti v 

souvislosti se situací v praxi a prostředím České republiky, tedy aktuálními problémy 

české justice.  V neposlední řadě bude předmětem zkoumání nejen právní situace, ale i 

její faktické promítnutí v praktickém životě. 

                                                           

1 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 6. 2005, Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 30 Cdo 
1630/2004 
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1. Historické základy 

1.1. Vývoj ochrany osobnosti 

Svoji úlohu v pochopení problematiky ochrany osobnostních práv hraje i stručný 

exkurs do vývoje práva ochrany osobnosti, protože nám umožňuje pochopit a 

porozumět problematice v širším kontextu, nejen s ohledem na zkušenosti, které tento 

vývoj přinesl, ale i filosofické kořeny moderní společnosti. 

1.1.1. Ochrana osobnosti v římském právu 

Prvotní kořeny ochrany osobnosti lze pozorovat již v římském právu. Zájmem 

tehdejší vysoce rozvinuté společnosti bylo poskytnout ochranu práv, která jsou 

současnou teorií i praxí řazena do soustavy všeobecných osobnostních práv, zejména 

ochraně cti a důstojnosti. Tato práva byla garantována hlavně pro příslušníkům vyšších 

tříd. Vedle této ochrany byla pozornost věnována i otázkám lidského zdraví a tělesné 

integrity. Spory vyplývající ze zásahu do těchto hodnot byly řešeny zejména pomocí 

majetkového odškodnění za způsobenou újmu.  

 Přestože zde institut všeobecného osobnostního práva vytvořen nadále nebyl, je 

zřejmé, že římské právo mělo zásadní význam pro další vývoj a stalo se inspirací 

a základem pro mnohé instituty dnešního práva. 

1.1.2. Období středověku 

V období středověku převládá především trestněprávní ochrana osobnostních 

práv v podobě různých druhů pokut a dalších sankčních prostředků represivní povahy. 

Některá dílčí osobnostní práva, uveďme zde příkladem právo na čest 

a důstojnost, pak byla zajišťována svémocnými prostředky, mezi které řadíme krevní 

mstu, souboje, výkupné. 

1.1.3. Změny v ochraně osobnosti vlivem moderních teorií (od 17. Století, včetně 

ABGB) 

Přelom ve vývoji v rámci rozvoje institutu všeobecného osobnostního práva 

znamenaly zejména filosofické koncepce období 17. a 18. století, myšlenky osvícenství 

a racionalismu, nová přirozenoprávní koncepce. Svoji nepopíratelnou úlohu sehrála také 
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průmyslová revoluce v 19. století, v jejímž důsledku se objevují nové skupiny poměrně 

bohatých a vlivných vrstev obyvatelstva domáhající se  zrovnoprávnění tak, aby mohly 

úspěšně rozvíjet své zejména ekonomické aktivity. S tímto vývojem pak souvisí potřeba 

rozvoje občanských práv a svobod. Období 17. až 19. století tedy přineslo změny, které 

se staly základem pro vznik moderní koncepce všeobecného osobnostního práva. 

V těchto nových celospolečenských podmínkách jsou přijímány s ohledem na 

nové potřeby společnosti nejvýznamnější kodifikace. Pro České země se stává 

závazným Všeobecný občanský zákoník (ABGB) z roku 1811, který je vzácným 

příkladem trvanlivosti a kvality normy, neboť v pozměněných úpravách přežil i 

vytvoření samostatného státu v roce 1918 a setrval v platnosti až do roku 1950. V 

Rakousku platí i nadále, byt v novelizované podobě. 

 Pro účely našeho zkoumání vývoje osobnostních práv a jejich garancí je třeba 

podotknout, že v tomto zákoníku je všeobecné osobnostní právo zaručeno formou 

prohlášení neplatnosti právních úkonů, dále potom odpovědnosti za škodu a dalšími 

žalobními nároky. Tyto však nebyly nikde explicitně upraveny, teorií byly přijímány 

zejména tři druhy žalob. Prvním typem byla žaloba na odstranění rušení osobnosti (tj. 

žaloba na obnovu do původního stavu), druhým možným způsobem realizace práva 

uplatnění osobnostních práv byla žaloba zdržovací a třetím žaloba určovací. Všechny 

tyto žaloby bylo možné využít i při uplatňování práv v rámci řízení o náhradu škody.  

1.1.4. Socialistické zákonodárství  

Po únoru 1948 a změně politického uspořádání státního zřízení a celkové 

koncepce státu a práva byl přijat zcela nový kodex2 vycházející z představ beztřídní 

společnosti a nulity garance práv jednotlivce. Toto odstranění přednosti zájmů 

jednotlivců vedoucí k jejich opomíjení a zlehčování bylo nahrazenou novou ideou 

preference zájmů společnosti jako celku. Období je charakteristické zejména tím, že 

došlo k potlačení významu osobnostních práv v občanském zákoníku ve prospěch 

ochrany majetku, jakožto statku preferovaného.  

Následující vývoj socialistického zřízení nepřinesl celospolečensky 

proklamované zlepšení beztřídní společnosti, ba naopak společnost byla uvržena do 

                                                           

2 25. Října 1950 jako zákon č. 141/1950 Sb. 
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totalitní diktatury jediné komunistické strany.  Přestože tímto vývojem byla zasažena i 

oblast práva, můžeme zaznamenat, že došlo k částečné změně koncepce při 

rekodifikačních pracích3 v šedesátých letech dvacátého století. Byt poplatná tehdejším 

poměrům respektovala už základní principy ochrany majetkových a osobnostních práv 

jednotlivce.  

1.1.5. Polistopadový vývoj 

Politické a ekonomické změny na počátku devadesátých let se posléze promítly i 

do právní oblasti. Dochází k rozsáhlým novelizacím občanského zákoníku a rozvoji 

občanského práva obecně. První tzv. „velkou“ novelou OZ4 účinnou od 1. ledna 1992 

byla do občanského zákona mimo jiné implementována ustanovení obsahující úpravu 

práva na ochranu osobnosti. 

Český právní řád byl značně ovlivněn i přistoupením Československa k 

významným mezinárodním dokumentům, zejména k Úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod.5  

                                                           

3 26. Února 1964, publikovaný pod č.. 40/1964 Sb. občanský zákoník 
 

4 Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, publikovaný pod č. 509/1991 Sb. 

Čl. I 
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 
94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 
Sb. a zákona č. 87/1991 Sb., se mění, doplňuje a upravuje takto: 
 
§ 11 zní: 
Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života, zdraví, občanské cti a lidské 
důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.". 
§ 12 zní: 
(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se 
fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. 
(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo 
obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. 
(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby 
pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, 
rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy 
fyzické osoby.". 
(pozn. autora. Jedná se o výňatek ze zmíněné novely) 
 
5
 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících  
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2. Hmotněprávní úprava ochrany osobnosti 

2.1. Předmět ochrany 

Abychom lépe porozuměli, jakým způsobem se může osoba efektivně bránit 

zásahu do osobnostních práv, je třeba stručně charakterizovat práva, jakých se tato 

osoba může domáhat, a další aspekty hmotněprávní povahy. 

Předmětem ochrany osobnosti je všeobecné osobnostní právo, vyjádřené 

v článku 10 Listiny základních práva svobod (dále „Listina“)6: „ Čl. 10(1) Každý má 

právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno 

jeho jméno. (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života.(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ Toto 

právo je blíže upraveno v § 117 občanského zákoníku (dále OZ)8, který obsahuje 

všeobecnou čili generální klauzuli doplněnou o příkladný výčet typických hodnot 

osobnosti fyzické osoby. Pozitivní právo tedy předvídá a připouští existenci dalších 

hodnot koncepčně náležejících do rámce ochrany osobnosti. Demonstrativnost výčtu 

hodnot v § 11 OZ byla nadto potvrzena nálezem Ústavním soudem ze dne 24. 10.19959, 

který uvádí, že „jednotlivá dílčí práva na ochranu osobnosti musí být chápána pouze 

jako příkladná, typická.“ 

Předmětem ochrany je především osobnost každé fyzické osoby jako 

individuality a suveréna a její jednotlivé hodnoty. Právo na ochranu osobnosti 

představuje široký a různorodý soubor dílčích práv, která poskytují fyzické osobě 

soukromoprávní ochranu osobnostních tzv. nemajetkových práv souvisejících s její 

svobodou, tělesnou integritou, soukromím, rodinným životem, ctí, důstojností, 

postavením ve společnosti a s její autorskou činností. 

                                                           

6
 ústavní zákon č. 2/1993 Sb., LZPS, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

 
7
 § 11 OZ: „Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a 

lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“ 

8
 Zákon č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
9Judikaturní rozhodnutí sp.zn.  I. ÚS 15/95, Sb. nál. a usn., č. 66/sv.4 
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Ochrana osobnosti se neposkytuje právnickým osobám. Občanský zákoník 

přesto přiznává právnickým osobám osobní právo, vycházíme-li z jeho dikce pojmu 

osoby v právním smyslu. K tomuto tématu rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

ze dne 18. 3. 2008,10 definuje povahu práv týkající se dobré pověsti právnické osoby.11  

Pokud jde o povahu osobnostních práv, pak tato jsou nezcizitelná a nezadatelná. 

Právo na ochranu osobnosti se nepromlčuje a trvá po neomezenou dobu. Nejvyšší soud 

ve své judikatuře12 navíc považuje za nepromlčitelná nejen samotná osobnostní práva, 

ale i majetkové nároky plynoucí z jejich porušení, zejména nárok na náhradu 

nemajetkové újmy v penězích. Tento postoj se však v praxi může jevit problematickým 

zejména s ohledem na uplatňování velmi starých nároků poškozenými. 

 Právní odpovědnost za zásah do práva na ochranu osobnosti je zásadně 

objektivního charakteru, nezkoumá se tedy, zda jej škůdce zavinil či nikoli.  

 Povinností škůdce je zejména povinen odstranit zásah, nepokračovat v něm 

a poskytnout přiměřené zadostiučinění. V méně závažných případech může být tímto i 

veřejná omluva, naopak v závažnějších případech má poškozený nárok na 

zadostiučinění peněžního charakteru.  

                                                           

10 Judikaturní rozhodnutí sp.zn.  30 Cdo 1385/2006   
 
11Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 3. 2008, Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 30 Cdo 

1385/2006 

 1. Dobrá pověst právnické osoby vzniká okamžikem vzniku právnické osoby a má povahu osobního 
práva. Dobrou pověst právnické osoby je nezbytné v konkrétním případě hodnotit podle jejího chování v 
obchodních vztazích. Pokud tento subjekt neplní své závazky řádně a včas, popř. pouze výjimečně dostojí 
svým povinnostem včas, nelze dospět k závěru, že jde o právnickou osobu – podnikatele, která by 
požívala dobré pověsti. 
2. Dokud není prokázán opak, předpokládá se, že právnická osoba má dobrou pověst. Není proto věcí 
žalobce, domáhajícího se ochrany dobré pověsti právnické osoby, aby prokazoval, že (difamující) tvrzení 
žalovaného jsou nepravdivá. 
3. Zákon chrání dobrou pověst právnické osoby před neoprávněným zásahem. Jde především o ochranu 
před šířením různých nepravdivých informací o konkrétní právnické osobě. Tato ochrana může být 
realizována zejména tak, že zásahem dotčená právnická osoba se může u soudu domáhat, aby od 
neoprávněných zásahů bylo upuštěno a aby byl odstraněn závadný stav. Rovněž je možné požadovat 
přiměřené zadostiučinění, které může být představováno i peněžitým plněním. Pokud v případě 
neoprávněného zásahu do dobré pověsti právnické osoby vznikne škoda, lze se domáhat její náhrady. 
Prostředek ochrany je třeba zvolit v závislosti na povaze každého případu. 

 

12 Rozsudek Nejvyšší soudu ze dne 25. 9. 2003, Judikaturní rozhodnutí sp.zn.  30 Cdo 1542/2003, 
uveřejněné v PR č.2/2004 
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2.1.1. Práva plynoucí z ochrany osobnosti 

Pokud dále budu hovořit o jednotlivých právech, jež jsou předmětem ochrany 

osobnosti, pak budu vycházet ze základní systematiky jednotlivých práv, tak jak je 

obsažena v občanském zákoníku v ustanovení § 11.13 

2.1.1.1. Ochrana života a zdraví 

Jednou z prvořadých hodnot osobnosti, které uvádí občanský zákoník je život a 

zdraví, dle širokého výkladu slova i zdraví psychické, tělesná integrita a 

nedotknutelnost osoby. 

2.1.1.2. Lidská čest a důstojnost 

Nezbytnou součástí ochrany osobnostních práv je poskytnutí ochrany lidské 

osobnosti ve smyslu občanské cti a lidské důstojnosti.  

S ohledem na vývoj každé lidské bytosti se čest proměňuje v závislosti na 

chování a postojích samotného jedince, proto nelze zobecňovat případy zásahu a 

poskytovat stejnou míru ochrany ve všech případech a periodách života jedince, ba 

naopak je nezbytné přihlížet k celkové integritě osobnosti z komplexnějšího pohledu. 

2.1.1.3. Dobrá pověst 

Velmi blízkou otázce lidské cti a důstojnosti je hodnota dobré pověsti uvedená v 

čl. 10 Listiny. Jedná se obvykle o jedincem požívanou obecně chápanou vážnost. 

2.1.1.4. Soukromý život 

Další hodnotou v případě ochrany osobnosti, kterou je nezbytné zmínit, je relace 

k ostatním subjektům s rovným postavením ve společnosti, tedy uplatňované právo na 

soukromí a jeho ochranu. 

Osobním soukromím chápeme vnitřní sféru života fyzické osoby. Ochrana je 

poskytována skutečnostem týkajících se jejího soukromého života proto, aby této osobě 

byla zajištěna vnitřní jistota a bezpečí včetně její seberealizace a další rozvoje. 

                                                           

13  § 11 OZ: „Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a 
lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“ 
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Nezbytnost diskrétnosti a intimity života jedince vyžaduje zvláště účinnou 

ochranu s přihlédnutím k nebývalému vědeckotechnickému rozvoji a novým 

technologický vynálezům, obzvláště audiovizuální povahy 

2.1.1.5. Jméno 

Pod institut ochrany osobnosti spadá ochrana jejího jména. Tato je poskytována 

jak jménu rodovému, vlastnímu či krycímu, obzvláště v oblasti umělecké či vědecké 

činnosti, tak i přezdívce, jež umožňuje jednoznačně identifikovat určitou konkrétní 

osobu. 

2.1.1.6. Podoba fyzické osoby a projevy osobní povahy 

V neposlední řadě ve výčtu hodnot lidské osobnosti stojí hodnota podoby 

fyzických osob a jejich projevy osobní povahy. 

Pod pojmem podoby lidské osobnosti chápeme její charakteristické rysy, ve 

smyslu podoby zejména její tváře a postavy. 

2.1.1.7. Osobní svoboda 

Další z významných hodnot, která ovšem není explicitně formulována ve výše 

zmíněném ustanovení Listiny, je osobní svoboda fyzické osoby.  

Osobní svoboda je vyvozena z jiných ustanovení Listiny a to čl. 8 a 14 Listiny. 

Definujeme jí jako určitý stav, v němž má fyzická osoba možnost a schopnost o sobě 

rozhodovat a jednat s ohledem na omezení stanovená zákonem.  

S hodnotou osobní svobody úzce souvisí jiná ustavně zaručená hodnota, rovnost 

fyzických osob, tyto dvě se vzájemně doplňují a podminují. Ať už se jedná o rovnost 

nebo o svobodu, obě hodnoty jsou vyjádřeny v základních právních předpisech českého 

právního řádu, jímž bezpochyby je preambule Ústavy stejně jako v čl. 1 Listiny 

základních práv a svobod a je na místě citovat: „Lidé jsou svobodní a rovní v 

důstojnosti i v právech.“14 

                                                           

14  Čl. 1 Listiny „(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě 
k právům a svobodám člověka a občana. 
(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva“. 
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2.1.2. Ochrana hmotně zachycených hodnot (zvláštní ochrana) 

Vedle obecné a základní úpravy všeobecného osobnostního práva zakotvené 

v § 11 OZ nalezneme v právním řádu zvláštní úpravu v § 1215 OZ, která zahrnuje 

ochranu hmotně zachycených hodnot. Podle této úpravy jsou například hmotné nosiče 

odlišnými právními předměty.  

2.1.3. Povaha osobnostních práv 

Osobnosti fyzické osoby je poskytována ochrana všeobecným osobnostním 

právem ve smyslu § 11 OZ. Naopak hmotné nosiče ve smyslu § 12 OZ obsahující 

informace týkající se fyzické osoby jsou chráněny v rámci práva vlastnického.  

V případě vzájemných kolizí těchto dvou subjektivních práv (vlastnického a 

osobnostního) se dává zpravidla přednost tomu právu, které má závažnější společenské 

důsledky, zejména s ohledem na čl. 416 Listiny, tedy právu všeobecnému osobnostnímu.  

2.2. Právní předpoklady poskytnutí ochrany 

Hlavní důsledky porušení všeobecného osobnostního práva, nemajetková i 

majetková újma, jsou způsobeny (především) neoprávněným zásahem do tohoto práva. 

V praxi pak mohou vznikat jak nezávisle na sobě tak také společně vedle sebe. 

2.2.1. Podmínky odpovědnosti za vznik nemajetkové újmy  

Pro způsobení nemajetkové újmy v rámci řešení problematiky občanskoprávní 

odpovědnosti za zásah do všeobecného osobnostního práva musí být splněny tři 

                                                           

15
 § 12 OZ: „(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy 

týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím 
svolením. 
(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo 
obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. 
(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby 
pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, 
rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy 
fyzické osoby.“ 

16 Čl. 4 Listiny „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich 
podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla 
stanovena.“ 
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hmotněprávní podmínky odpovědnosti za její vznik, mezi které řadíme existenci zásahu, 

jeho neoprávněnost a příčinnou souvislost mezi zásahem a vznikem újmy. 

2.2.1.1. Zásah 

Zásah musí být objektivně způsobilý vyvolat nemajetkovou újmu, spočívající 

buď v porušení či jen v ohrožení osobnosti fyzické osoby nebo jiných výše zmíněných 

hodnot. 

Z faktu, že je ochrana osobnosti poskytována již ve stádiu ohrožení, dovozujeme 

navíc i prvek prevence, kterým lze právo na ochranu osobnosti charakterizovat. 

2.2.1.2. Neoprávněnost zásahu a okolnosti tuto neoprávněnost vylučující 

Nezbytnou je podmínka neoprávněnosti tohoto zásahu, ve smyslu  rozporu 

s objektivním právem. Chápeme jím v zásadě nepravdivá či pravdu zkreslující tvrzení, 

jež zasahují do intimní sféry jedince.17 

Ohledně tématiky neoprávněnosti zásahu je zde na místě uvést i okolnosti, které 

tuto neoprávněnost vylučují.  

Obecně lze konstatovat, že zásah zůstává oprávněným, pokud je přiměřeným a 

současně není v protikladu s takovými zájmy fyzické osoby, na nichž je třeba za všech 

okolností bezpodmínečně trvat s ohledem na zajištění elementární úcty k hodnotám 

osobnosti.18 

Mezi základní okolnosti vylučující neoprávněnost řadíme svolení dotčené osoby. 

Toto svolení musí mít určitou kvalifikovanou podobu a zřejmě se vyžaduje jen pro 

případy práv a hodnot spadající do oblasti ochrany osobnosti, se kterými tato osobnost 

může platně disponovat.  

                                                           

17 Judikatura Vrchního soudu Rozsudek VS ze dne 30. září 2004, sp. zn. 30 Cdo 179/2004 definuje, co se 
rozumí pod pojmem neoprávněného zásahu. Na toto téma uvádí, že neoprávněnost zásahu do osobnosti 
fyzické osoby je objektivní kategorií, kterou je třeba odlišovat od zavinění. Takovýmto zásahem je např. 
rozšiřování nepravdivých, resp. pravdu zkreslujících skutečností. Je třeba zvážit, zda v konkrétním 
případě nejsou dány okolnosti vylučující neoprávněnost zásahu (např. svolení dotčené fyzické osoby, 
případy tzv. zákonných licencí, resp. případy, kdy k zásahu do osobnosti fyzické osoby došlo v rámci 
výkonu jiného subjektivního práva stanoveného zákonem, např. práva na informace, resp. práva na 
kritiku, na názor apod.). Nezbytné je posoudit, 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 její důstojnosti její osobnosti za všech okolností 
bezpodmínečně trvat. 

18 Rozsudek VS ze dne 30. září 2004, sp. zn. 30 Cdo 179/2004 
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Mezi další okolnosti vylučující neoprávněnost patří tzv. zákonné licence. Tyto 

jsou například upraveny v ustanovení § 12 odst. 2 a 3 OZ19  či licence uvedené v dalších 

zákonech. 

Za neoprávněný zásah nelze ani považovat takový zásah, k němuž došlo v rámci 

výkonu jiného subjektivního práva, nebo pokud jiný subjekt plnil svou povinnost 

stanovenou přímo zákonem. Jedná se o skupinu případů zahrnující například obecnou 

svépomoc podle § 6 OZ 20, speciální svépomoc uvedenou v § 417 OZ21, dále pak 

případy krajní nouze či nutné obrany dle §418 OZ 22a v neposlední řadě uveďme i 

výkon práva kritiky podle čl. 17 Listiny a další. 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 1. října 200223, definuje neoprávněný 

zásah jako jednání směřující proti osobní i mravní integritě fyzické osoby, které je 

objektivně způsobilé snížit její důstojnost, vážnost a čest a které ohrožuje její postavení 

a uplatnění ve společnosti. V případě samotného uveřejnění nepravdivého údaje, 

dotýkajícího se osobnosti fyzické osoby, pak již toto uveřejnění zakládá zpravidla 

neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti, odůvodňující požadavek na 

poskytnutí zadostiučinění podle ustanovení § 13 odst. 1 OZ.  

Naopak negativní vymezení pojmu neoprávněný zásah je obsaženo v usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 200224, které nezahrnuje pod pojem neoprávněný 

zásah do práv chráněných § 11 a násl. OZ projevy, které podle obsahu, formy a cíle je 

možné považovat za upozornění, podněty nebo žádosti o objasnění a prošetření určitých 

                                                           

19
  § 12 OZ „(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky 

nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. 
(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby 
pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, 
rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy 
fyzické osoby.“ 

 20 § 6 OZ „Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, 
přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.“ 
 
21  § 417 (1) OZ „ Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným 
okolnostem ohrožení.“ 
 
22 § 418 (2) OZ „ Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti hrozícímu nebo 
trvajícímu útoku. O nutnou obranu nejde, byla-li zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku.“ 
 
23 Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 28 Cdo 983/2002 
 
24Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 28 Cdo 95/2002, C 987 
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okolností, byly-li učiněny v prostředí oprávněném věc řešit. Neoprávněnost zásahu je 

vyloučena tehdy, došlo-li k zásahu v rámci úředního jednání, a jestliže zásah nevybočil 

z rámce daného platnými předpisy.  

Soudní praxe se dále věnovala otázce, zda neoprávněný zásah může být 

způsoben jak formou aktivního chování a působení či zda může spočívat i v jeho 

pasivním chování. Zde budeme poukazovat na stanovisko Ústavního soudu v nálezu ze 

dne 24. 10. 200525, jenž dospěl k názoru, že možnost zásahu záležející ve své podstatě 

ve formě pasivního chování je zde dána a tedy připuštěna. 

2.2.1.3. Příčinná souvislost 

Na posledním místě uveďme podmínku, která zakládá vztah příčinné souvislosti 

mezi neoprávněným zásahem způsobilým vyvolat nemajetkovou újmu spočívající v 

porušení nebo jen ohrožení osobnosti fyzické osoby a vznikem této újmy. Důkazní 

břemeno zatěžuje dotčenou osobu. 

2.2.2. Podmínky odpovědnosti za vznik majetkové újmy 

Pokud jde ale o náhradu majetkové újmy, pak podmínky vzniku odpovědnosti za 

tuto újmu, či jinak řečeno odpovědnosti za škodu, jsou shodné s úpravou obecné 

občanskoprávní odpovědnosti za škodu (§ 420). Je zde nezbytný protiprávní úkon, 

škoda coby majetková újma vyjádřitelná v penězích, příčinná souvislosti a zavinění, ať 

již ve formě úmyslu či nedbalosti.  

2.3. Subjekty občanskoprávní ochrany osobnosti 

2.3.1. Aktivní legitimace 

K uplatnění ochrany porušeného, resp. ohroženého osobnostního práva je v prvé 

řadě legitimován sám subjekt dotyčného všeobecného práva , tedy fyzická osoba 

z tohoto práva oprávněná. Po její smrti přísluší uplatňovat práva na ochranu osobnosti 

jejímu manželi a dětem, a pokud jich není, tak rodičům. Jedná se o tzv. postmortální 

ochranu práva na ochranu osobnosti. 

                                                           

25
 Judikaturní rozhodnutí sp.zn.  I. ÚS 15/95 – Sb. n. a u. ÚS ČR 1995, II. Díl, č. 66/sv.4. 
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Této postmortální ochrany se nelze dovolávat, pokud zemřelá fyzická osoba 

ještě v průběhu života výslovně zakázala jakoukoli dispozici se svými osobnostními 

projevy, i pokud by výše uvedené osoby dispoziční souhlas udělily. Pokud ale naopak 

fyzická osoba ještě za svého života poskytla výslovné svolení k dispozicím s některým 

ze statků své osobnosti po své smrti (s tělem, rozmnožováním své podobizny), tak tento 

úkon vylučuje osoby výše jmenované z disponování s těmito statky. 

Každá fyzická osoba se může u soudu domáhat toho, aby bylo upuštěno od 

neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti, aby byly odstraněny následky 

těchto zásahů a aby jí bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění. 

V případě fyzických osob jsou předmětem ochrany podle ustanovení 

§ 11 a násl. OZ stránky lidské osobnosti a projevy osobní povahy soukromoprávního 

charakteru a to od narození ale i po smrti, tzv. posmrtná ochrana. Naopak u právnických 

osob je ochrana poskytována podle § 19b OZ ve dvou taxativně uvedených případech, a 

to v případě názvu a dobré pověsti právnické osoby. 

Uveďme ještě, že Nejvyšší soud se vyslovil k otázce plurality subjektů 

oprávněných domáhat se práva na ochranu osobnosti26 tak, že neoprávněným zásahem 

může být porušeno právo na ochranu osobnosti více občanů a potom všichni současně 

nebo kterýkoli z nich mají právo se obrátit se svými žalobami na soud. U každého 

z nich musí vždy jít o právo, které náleží každému jako fyzické osobě a které je 

chráněno ustanoveními § 11 a 12 OZ. 

2.3.2. Pasivní legitimace 

Původci neoprávněných zásahů do osobnosti fyzické osoby, tj. osoby odpovědné 

za zásahy do práva na ochranu osobnosti, jsou zejména osoby fyzické, ale mohou se 

jimi stát i osoby právnické.27 

                                                           

26 Soubor rozhodnutí C 1219, Rozsudek ze dne 21. května 2002, Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 28 Cdo 
416/2002 
 
27 Rozsudek ze dne 11. června 2002, Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 28 Cdo 931/2002 C 1271 
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2.3.2.1. Osoby fyzické  

 S ohledem na objektivní charakter občanskoprávní odpovědnosti za 

nemajetkovou újmu mohou být původci těchto zásahů všechny osoby, včetně osob 

nezletilých nebo osob trpících duševními poruchami.  

Naproti tomu předpokladem odpovědnosti za škodu majetkového charakteru je 

deliktní způsobilost původce.28 

2.3.2.2. Osoby právnické 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. června 200229 na otázku pasivní 

legitimace ve věcech ochrany osobnosti odpovídá tak, že subjektem, který neoprávněně 

zasáhl do práva na ochranu osobnosti fyzické osoby, může být jak fyzická osoba, tak i 

osoba právnická. Jestliže zaměstnanec právnické osoby při provedeném zásahu do 

osobnostních práv fyzické osoby jednal v rámci plnění úkolů právnické osoby, je zásah 

způsoben touto osobou.  

Odpovědnost právnických osob vzniká, došlo-li k újmě na osobnostních právech 

jednotlivce v souvislosti s realizací jejich činností. V rovině zaměstnaneckých vztahů 

může tedy dojít ke dvěma situacím. První případ zahrnuje situace, kdy původce zásahu 

způsobil újmu dotčené osobě v rámci pracovního poměru bez ohledu na rozhodnutí 

právnické osoby, jejímž je zaměstnancem. V daném případě by se dotčená osoba mohla 

domáhat ochrany své osobnosti buď samostatně vůči tomuto konkrétnímu původci, 

nebo právnické osobě, anebo praktičtěji současně proti oběma, nehledě na míru 

zavinění. Druhým případem pak bude situace, kdy původcem je zaměstnanec právnické 

osoby jednající v rámci plnění úkolů jemu svěřených právnickou osobou. Zde pro 

právnickou osobu vyplývá přímá odpovědnost a dotčená osoby bude uplatňovat své 

nároky pouze vůči ní. 

                                                           

28 Deliktní způsobilostí teorie chápe způsobilost nést následky chování, které je v rozporu s právním 
řádem. Jedná se o způsobilost k protiprávním úkonům. 
 
29 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. června 2002, Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 28 Cdo 931/2002 C 
1271 
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2.3.2.3. Osoby použité 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 200530 potvrdil, že odpovědnost 

vzniká i za neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti, který je způsoben 

někým, kdo byl použit právnickou či jinou fyzickou osobou. Pokud tedy byl 

neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti způsoben osobou použitou 

právnickou či jinou fyzickou osobou k činnosti této právnické či jiné fyzické osoby, pak 

dopadají občanskoprávní sankce na tuto používající právnickou či fyzickou osobu. 

2.3.3. Osobní právo a problematika procesního nástupnictví 

Povaha osobního práva v oblasti práva na ochranu osobnosti de facto vylučuje, 

aby toto právo využila jiná osoba z tohoto práva přímo neoprávněná, osoba odlišná. 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 9. 2005 uvádí, že při 

neoprávněném zásahu do osobnostních práv fyzické osoby je dána bezprostřední vazba 

mezi oprávněnou a povinnou osobou. Právo vzniklé v důsledku zásahu je právem 

osobním, které zaniká smrtí oprávněného nebo povinného (jako osoby, která má 

povinnost poskytnout příslušné zadostiučinění oprávněné osobě). 

2.4. Promlčení 

Co se týká otázky promlčitelnosti nároků ze všeobecného osobnostního práva 

tak je podle ustanovení § 100 odst. 2 Občanského zákoníku31 právem nepromlčitelným. 

Občanský zákoník nikde nehovoří o prekluzi těchto práv. Přesto plynutí času hraje i 

tady svoji roli. Například pokud žaloba na upuštění od neoprávněného zásahu byla u 

soudu uplatněna poté, co v důsledku plynutí času nebezpečí porušení práva pominulo, 

pak tento nárok bude neúspěšný nebo nevynutitelný. Tento princip je pevně zakotven 

v OSŘ, a podle něj úspěšné uplatnění každého práva vždy nutně předpokládá existenci 

právního zájmu. Zvláštní výjimka platí podle Knapa u nároků na peněžité 

zadostiučinění, s ohledem na jeho reparační funkci promlčení podléhá, a to ve tříleté 

promlčecí lhůtě (§101 OZ).  

                                                           

30Judikaturní rozhodnutí sp.zn.  30 Cdo 2837/2004 
 
31 § 100 (2) OZ „Promlčují se všechna práva majetková s výjimkou práva vlastnického. Tím není dotčeno 
ustanovení § 105. Zástavní práva se nepromlčují dříve, než zajištěná pohledávka.“ 
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Problematika promlčení je ještě komplikovanější, protože musíme odkázat na 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 200332, kdy tento judikoval, že právo na 

přiměřené zadostiučinění za neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti se 

nepromlčuje, což argumentuje tím , že právo na přiměřené zadostiučinění v penězích je 

osobnostním právem tudíž právem nepromlčitelným. Podstata tohoto tvrzení vychází 

z přesvědčení o jednotnosti práva na ochranu osobnosti, kdy dílčí práva na ochranu 

jednotlivých hodnot jsou neoddělitelnými součástmi celkové fyzické a psycho-morální 

integrity osobnosti. Občanskoprávní sankcí jsou potom jednotlivé prostředky ochrany 

uvedené v demonstrativním výčtu § 13 OZ, mezi které řadíme povinnost upustit od 

neoprávněných zásahů, odstranit následky a případně poskytnout přiměřené 

zadostiučinění morální či peněžité podoby. Smyslem náhrady nemajetkové újmy 

v penězích je relace mezi mírou újmy a konkrétním finančním vyjádřením náhrady, 

nadále je považováno za pouhý právní instrument ochrany osobnosti fyzické osoby, 

nelze jej vydělit z okruhu nepromlčitelných nemajetkových práv, byt´ jsou svou 

povahou vyjádřeny prostřednictvím finančních prostředků. V tomto případě judikát 

považuje podobnost náhrady nemajetkové újmy v penězích podle § 13(2) OZ a tříleté 

promlčecí lhůtou za ne zcela na místě. 

Navíc další rozsudek ze dne 28. 6. 200733uvádí, že právo na náhradu 

nemajetkové újmy v penězích za neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti je 

nepromlčitelným nárokem. 

                                                           

32 Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 30 Cdo 1542/2003, uveřejněné v PR č.2/2004.  
 
33Judikaturní rozhodnutí sp.zn.  30 Cdo 792/2007 
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3. Pravomoc a příslušnost soudu 

3.1. Pravomoc 

Ochrana osobnosti je zajišťována institucionalizovanými nezávislými orgány 

státu, soudy. Je vykonáváno podle stanovených pravidel a spočívá v závazném řešení 

konkrétních případů podle procesních norem. Soudnictví zajišťuje účastníkům právo na 

státem garantovanou soudní ochranu subjektivních práv, mezi která řadíme i 

problematiku ochrany osobnosti. Výkon soudnictví v oblasti ochrany osobnosti je 

svěřen do pravomoci soudu civilních, obecných.34 

3.2. Příslušnost 

V souvislosti s principem zákonného soudu a soudce je potřeba určit z hlediska 

věcného a místního konkrétní soud příslušný k rozhodování o věci.  

3.2.1. Věcná příslušnost 

Soustava soudů obecných zahrnuje dvojinstanční rozhodovací proces, který tvoří 

soudy prvního stupně a druhoinstanční soudy odvolací. 

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a OSŘ35 je k projednávání věcí 

týkající se sporů o ochranu osobnosti podle OZ a ochrany práv třetích osob podle 

právních předpisů příslušný krajský soud jako soud prvního stupně. Krajským soudem 

pak rozumějme i Městský soud v Praze.  

V otázkách ochrany osobnosti pak v druhém stupni rozhodují Vrchní soudy, 

jako soudy odvolací. 36 

                                                           

34 § 7 (1) OSŘ „V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, 
které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona 
neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.“ 
 
35 § 9(2) OSŘ „Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně a) ve věcech ochrany osobnosti podle 
občanského zákoníku a ochrany práv třetích osob, popřípadě ochrany práv třetích osob podle právních 
předpisů o hromadných informačních prostředcích,….“ 

36 § 10 OSŘ (2) „O odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně rozhoduje 
vrchní soud.“ 
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K tomuto tématu uveďme rozhodnutí Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 3. 

dubna 200137, který vyslovil, že pokud žalobce uplatní v žalobě na ochranu osobnosti 

podané u krajského soudu právo, které nepatří mezi prostředky ochrany osobnosti podle 

§ 13 OZ38, pak krajský (městský) soud po potřebném poučení podle § 5 OSŘ a po 

odstranění vad žalobního návrhu podle § 43 OSŘ rozhodne ohledně nároku 

nespadajícího pod ustanovení § 13 o své věcné nepříslušnosti a o postoupení věci 

příslušnému okresnímu soudu. 39 Pokud ale krajský soud namísto tohoto postupu žalobu 

zamítne, pak de facto odnímá žalobci možnost jednat před příslušným soudem. 

3.2.2. Místní příslušnost 

Problematika místní příslušnosti bude určena podle obecných pravidel a to 

s ohledem k § 84 a následující ustanovení Občanského soudního řádu. Základem je 

určení obecného soudu účastníka, proti kterému návrh směřuje, čili obecný soud 

žalovaného.40 

Pokud je věcně příslušný k projednávání krajský soud, pak s ohledem na 

ustanovení § 85a OSŘ se jedná o místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je 

obecný soud účastníka, tedy o místně příslušný soud žalovaného. 

                                                           

37Judikaturní rozhodnutí sp.zn.  28 Cdo 391/2001 
 
38

  § 13 OZ „(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných 
zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno 
přiměřené zadostiučinění. 
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 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. 
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za 
nichž k porušení práva došlo.“ 

39 Knap Karel a kolektiv, Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4 vydání, Praha : Linde, 2004. s. 176 
 
40 § 84 OSŘ „K řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-
li stanoveno jinak.“ 
 
§ 85a OSŘ „Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí 
obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud 
účastníka.“ 



 

 22   

4. Procesní a mimoprocesní prostředky ochrany osobnosti 

Prostředky občanskoprávní ochrany osobnosti v soudní praxi lze třídit podle 

různých kriterií, nicméně budu zde uvádět kritéria a klasifikaci, kterou vytvořili 

prof. Karel Knap a prof. Jiří Švestka. Výchozím pak bude dělení na prostředky obecné a 

zvláštní. Mezi obecné prostředky zařazujeme ty, jejichž úkolem je obecně zajišťovat 

spravedlivou ochranu práv a oprávněných zájmů subjektů. Zvláštními pak jsou ty, 

jejichž použití občanský zákoník přímo spojuje s právem na ochranu osobnosti.41 

Prostředky jsou svou podstatou velice různorodé, odpovídají totiž různorodým 

zásahům, neboť je nutné pro odstranění těchto zásahů vždy používat co nejadekvátnější 

a nejefektivnější prostředek. Prostředky občanskoprávní ochrany je možné, při splnění 

jednotlivých podmínek k jejich uplatnění, aplikovat samostatně ale i ve vzájemných 

kombinacích tak, aby bylo dosaženo co nejlepší ochrany. 

4.1. Obecné procesní prostředky 

Mezi obecné prostředky budeme řadit ochranu soudní čili petitorní ve smyslu 

§ 4 OZ, dále pak ochranu u příslušného orgánu státní správy podle § 5 OZ a 

v neposlední řadě ochranu svépomocí podle § 6 OZ, dále můžeme zmínit dohodu stran. 

4.1.1. Soudní ochrana osobnostních práv 

Pod pojem soudní ochrany podle §4 OZ42 subsumujeme čtyři typy této ochrany a 

to ochranu pomocí smírčího řízení, ochranu předběžnými opatřeními, ochranu 

prostřednictvím ostatních žalob obecného charakteru a konečně ochranu prostřednictví 

náhrady škody. 

 Nároky vyplývající dotčené v případě ochrany osobnosti jsou demonstrativním 

výčtem vyjádřeny v § 13 OZ43, z čehož tedy vyplývá, že uvedené ustanovení nevylučuje 

                                                           

41 § 13 Občanského zákoníku 
 
42 § 4 OZ „Proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, lze se domáhat ochrany u orgánu, který je k tomu 
povolán. Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem soud.“ 
 
43 § 13 OZ „(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných 
zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno 
přiměřené zadostiučinění. 
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aplikaci jiných prostředků soudní ochrany obdobné povahy, kterými by bylo možno 

napravit objektivně hrozící či již vzniklou újmu v oblasti práva na ochranu osobnosti 

fyzické osoby.  

I přes tuto různorodost prostředků ochrany osobnosti soudní praxe v zásadě 

nevykazuje širší uplatnění dalších jiných právních prostředků ochrany osobnosti, proto 

jejich výčet považujeme za kompletní.44 

4.1.1.1. Smírčí řízení 

Část druhá, hlava první OSŘ v ustanoveních § 6745 až 69 upravuje problematiku 

„Smírčího řízení.“  

 Podstatou smírčího řízení je skutečnost, že lze u kteréhokoli věcně a místně 

příslušného soudu navrhnout, připouští-li to povaha věci, aby provedl pokus o smír 

(smírčí řízení) ve věci ochrany osobnosti podle OZ a po jeho uzavření rozhodl o jeho 

schválení, je-li v souladu s právními předpisy. Přínosem použití institutu smírčího řízení 

je uzavření smíru, který nahrazuje pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu ve věci.  

Ze systematického hlediska chápeme, že smírčí řízení ještě není řízením 

v procesním slova smyslu, protože se zde nekoná jednání či se neprovádí dokazování. 

Soud nemá k účastníkům smíru, kteří v tomto případě nejsou ani stranami sporu ve 

smyslu civilně-procesní nauky, donucovací oprávnění s výjimkou několika 

pořádkových opatření. Soud pak dále autoritativně nerozhoduje. Jeho role spočívá 

zejména ve schválení usnesení o uzavřeném smíru mezi účastníky, ať už k němu dospěli 

sami vzájemnou dohodou nebo za přispění soudu. 

                                                                                                                                                                          

(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 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. 
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za 
nichž k porušení práva došlo.“ 

44 Nejvyšší soud o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a 
rodinněprávních: sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe, zpráv o rozhodování 
soudů a soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu.1964-1969 /[redigoval Milan Pokorný]. 
Praha: SEVT, 1980. s. 185 
 
45 § 67 OSŘ „Připouští-li to povaha věci, lze navrhnout u kteréhokoli soudu, který by byl věcně příslušný 
k rozhodování věci, aby provedl pokus o smír (smírčí řízení) a, došlo-li k jeho uzavření, aby rozhodl i o 
jeho schválení. Jestliže by věcně příslušný byl krajský soud, může provést smírčí řízení a schválení smíru 
i kterýkoli okresní soud.“ 
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Výhodu smírčího řízení lze spatřovat v jeho neformálním charakteru. Smírčí 

řízení se nemůže proměnit při nedohodě účastníků v řízení v prvním stupni, pro takové 

by bylo nutné podat žalobu soudu.  

Usnesení o schválení smíru lze napadnout na základě žaloby o neplatnost smíru 

podle § 99 odst. 3 OSŘ46 , žalobou na obnovu řízení podle § 228 odst. 2 OSŘ anebo 

žalobou pro zmatečnost dle § 279 odst. 1, 2 OSŘ.  

4.1.1.2.  Předběžné opatření 

Profesor Karel Knap si položil otázku, zdali je v právní praxi v případě 

neoprávněného zásahu do všeobecného osobnostního práva přípustná aplikace 

předběžného opatření dle § 74 a násl. OSŘ. Uplatnění předběžného opatření připouští a 

přisuzuje mu roli jakéhosi doplňku ochrany všeobecného osobnostního práva.47 

Podstatou předběžného opatření je svěření pravomoci předsedovi senátu nařídit 

předběžné opatření, je-li potřeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, anebo 

je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.48 Ustanovení § 76 OSŘ49 

                                                           

46
 § 99 OSŘ „(1) Připouští-li to povaha věci, mohou účastníci skončit řízení soudním smírem. Soud 

usiluje o smír mezi účastníky; při pokusu o smír předseda senátu zejména s účastníky probere věc, 
upozorní je na právní úpravu a na stanoviska Nejvyššího soudu a rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek týkající se věci a podle okolností případu jim doporučí možnosti 
smírného vyřešení sporu. 
(2) Soud rozhodne o tom, zda smír schvaluje; neschválí jej, je-li v rozporu s právními předpisy. V 
takovém případě soud po právní moci usnesení pokračuje v řízení. 
(3) Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku. Rozsudkem však může soud zrušit usnesení o 
schválení smíru, je-li smír podle hmotného práva neplatný. Návrh lze podat do tří let od právní moci 
usnesení o schválení smíru.“ 
 
47Stanislav Kadečka, článek Prostředky občanskoprávní ochrany osobnosti v soudní praxi, Časopis pro 
právní vědu a praxi č. 2/2001 

48 § 74 (1) OSŘ „Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby 
zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl 
ohrožen.“ 
 
49 § 76 OSŘ „(1) Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby 

a) platil výživné v nezbytné míře; 
b) odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do péče toho, koho označí soud; 
c) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných 
důvodů nepracuje; 
d) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu; 
e) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; 
f) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. 
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uvádí demonstrativní výčet předběžných opatření, z nichž je aplikovatelná na případy 

ochrany osobnosti zejména povinnost složit peněžitou částku nebo věc do úschovy u 

soudu, nenakládat s určitými věcmi nebo právy, něco vykonat, něčeho se zdržet nebo 

něco snášet a jim podobné. 

Je zřejmé, že by například nemělo být uloženo žalovanému takové předběžné 

opatření, které nařizuje zdržet se až do rozhodnutí ve věci samé uveřejňování komentářů 

a informací (veškerých hodnotících) týkajících se osoby žalobce jiných než zpráv 

převzatých od oficiálních tiskových agentur. Takové rozhodnutí o předběžném opatření 

by znamenalo nepřípustný zásah do svobody projevu jež je zaručena čl. 17 Listiny. I 

když ani svoboda projevu nemůže být v demokratické společnosti a v právním státu 

bezbřehá a neomezená je třeba vždy pečlivě zvažovat výběr vhodných předběžných 

opatření s ohledem na jejich právní důsledky i sledovaný cíl. Nelze tedy a priori 

postupovat podle ustanovení 76 odst. 1 písm. f) OSŘ.“50 

4.1.1.3. Sporné řízení - Ostatní žaloby obecného charakteru 

Ochrana je dále zajištěna prostřednictvím ostatních žalob obecného charakteru v 

oblasti ochrany osobnosti. § 13 OZ pro svou demonstrativní povahu umožňuje použít 

žaloby určovací, které nejsou určovacími žalobami ve smyslu § 80c OSŘ, dále pak 

určovací žaloby v pravém slova smyslu podle § 80c OSŘ a také žaloby na vydání 

bezdůvodného obohacení podle § 451 a následující ustanovení Občanského zákoníku. 51 

                                                                                                                                                                          

(2) Předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm 
spravedlivě žádat. 
(3) Předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, 
podal u soudu návrh na zahájení řízení; to neplatí, může-li být řízení ve věci zahájeno i bez návrhu. Může 
také stanovit, že předběžné opatření bude trvat jen po určenou dobu.“ 
 
50 Knap Karel a kolektiv, Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4 v 
ydání, Praha: Linde, 2004. s. 174 
 
51 Stanislav Kadečka, článek Prostředky občanskoprávní ochrany osobnosti v soudní praxi, Časopis pro 

právní vědu a praxi, č. 2/2001 „K problematice určovacích žalob citujme rozsudek Nejvyššího 
soudu ČR z května 1995: "Ochrany osobnosti ve smyslu ustanovení 11 a násl. OZ lze se vedle žalob 

domáhajících se zdržení se neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti a vedle žalob na 
odstranění následků takových zásahů domáhat také např. žalobami o určení nepravdivosti zásahů tohoto 
druhu nebo určení, že původce zásahu neoprávněné zasáhl do práva žalobce na ochranu osobnosti. V 
těchto případech není potřeba prokazovat naléhavý právní zájem na takovém určení." Nejde tedy o 
určovací žaloby ve smyslu ustanovení 80 písm. c) OSŘ. Oproti tomu však, jak uvádí soud, "je-li ze strany 
žalobce podána žaloba, jíž se žalobce domáhá výslovně pouze takového určení, že nebyl některou z osob 
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4.1.1.4.  Sporné řízení - Náhrada škody 

Podle ustanovení § 16 OZ 52se může fyzická osoba domáhat náhrady škody na 

tom, kdo tuto škodu způsobil neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti. 

Obecně je náhrada škody upravena v Občanském zákoníku, a to v ustanovení § 415 a 

násl. OZ. 

4.1.2. Ochrana osobnostních práv u příslušného orgánu státní správy 

Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se v souladu s § 5 OZ53 

domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy, aby předběžně zasáhl zákazem 

nebo uložením povinnosti obnovit předešlý stav. Tímto není dotčeno právo domáhat se 

ochrany u soudu. 

4.2. Zvláštní procesní prostředky 

Pokud jde o problematiku zvláštní ochrany v případě ochrany osobnosti, jsou 

tyto soudní prostředky explicitně zakotveny v § 13 OZ54, který vypočítává použití 

žaloby negatorní (zdržovací) pro odtísnění od neoprávněných zásahů, žaloby restituční 
                                                                                                                                                                          

uváděných v ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. a tvrdí i dokládá, že má naléhavý právní zájem 
na tomto určení, nejde tu o žalobu ve věci ochrany osobnosti ve smyslu ustanovení 9 odst. 2 písm. a) OSŘ 
a takovou žalobu náleží projednat a rozhodnout o ní příslušnému okresnímu (obvodnímu) soudu". Půjde 
tedy o určovací žaloby ve smyslu 80 písm. c) OSŘ. 
 Žaloby na vydání bezdůvodného obohacení podle 451 a násl. OZ bude, dle mého právního 
názoru, rovněž možné v souladu s demonstrativní povahou 13 OZ užít. Exemplárním případem by mohla 
být situace, zveřejní-li hromadný sdělovací prostředek fotografie fyzické osoby, za jejichž zveřejnění by 
jinak musel platit, či zvyšuje-li díky neoprávněně zveřejňovaným informacím ze soukromí fyzické osoby 
svůj náklad a zisk.“ 

52 § 16 OZ „Kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobí škodu, odpovídá za ni 
podle ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti za škodu.“ 
 
53 § 5 OZ „Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného 
orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím 
není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu.“ 
 
54 § 13 OZ „(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných 
zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno 
přiměřené zadostiučinění. 
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 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. 
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za 
nichž k porušení práva došlo.“ 
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(odstraňovací) pro odstranění nepříznivých následků těchto zásahů a nakonec žaloby 

satisfakční, která směřuje k přiznání přiměřeného zadostiučinění.  

 V další části práce tedy bude uveden stručný exkurz do jednotlivých typů žalob 

uvedených v ustanovení § 13 OZ. 

4.2.1.  Žaloba negatorní 

Prvním procesním prostředkem ochrany osobnosti ve výčtu je žaloba negatorní 

čili zdržovací, jež směřuje k  upuštění od neoprávněného zásahu.  

Je nezbytné, aby takovýto zásah byl trvalé povahy, či alespoň takový, aby 

hrozilo bezprostřední nebezpečí jeho uskutečnění či opakování. Z toho plyne, že se 

žaloba tohoto druhu nepoužije v případě, kdy zásah do osobnosti byl již ukončen či 

jinak dokonán nebo kde neexistuje žádné bezprostřední nebezpečí jeho uskutečnění či 

opakování v budoucnu, tzn., že tato žaloba se neaplikuje v případě jednorázového 

zásahu. Tím tento občanskoprávní prostředek nabývá výrazně preventivního 

charakteru.“55 

Žalobní návrh musí být dostatečně určitý a individualizovaný. Nelze obecně 

požadovat a následně stanovit rozhodnutím soudu obecnou povinnost zdržet se 

například zveřejňování veškerých hodnotících soudů o postižené osobě. Proto, aby mohl 

být rozsudek vykonatelný, musí být tento neoprávněný zásah exaktním způsobem 

popsán. Jakékoli nekonkrétní vyjádření, že se žalovaný má zdržet urážlivých výroků či 

výroků zasahujících do cti žalobce, nestačí. Rozsudek musí být exaktně vyjádřen a 

konkretizován s ohledem na danou skutkovou situaci a nemůže zároveň se týkat jiných 

zásahů než těch, ke kterým už došlo.  

Rozsudek a jeho náležitosti vyhotovení nemusí obsahovat lhůtu na plnění 

uložené povinnosti a v souladu s § 161 odst. 2 OSŘ pak je rozsudek vykonatelným 

okamžikem nabytím právní moci rozhodnutí. 

 Pokud vyhoví soud žalobě na zdržení, vysloví současně i to, že žalovaný musí 

upustit od neoprávněných zásahů do osobnosti fyzické osoby. Význam tohoto 

rozhodnutí však spočívá v tom, že dotčená osoba může proti všem dalším takovým 

neoprávněným zásahům vést výkon rozhodnutí již na základě tohoto jediného vydaného 

                                                           

55 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.4.1997, Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 23 C3/97 
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pravomocného rozsudku. Tímto prostředkem na ochranu osobnosti se nelze domáhat 

uskutečnění pozitivního jednání, které by mohlo znemožnit původci pokračovat v tomto 

zásahu. 

Co se týká samotného výkonu rozhodnutí, tak jestliže byla výrokem soudního 

rozhodnutí uložena povinnost upustit od neoprávněných zásahů a jestliže došlo po 

právní moci rozsudku k opakování tohoto neoprávněného zásahu, jednalo by se 

o porušení jiné povinnosti podle ustanovení § 351 OSŘ56.  

4.2.2. Žaloba restituční 

Na rozdíl od předchozí žaloby u žalob na odstranění nepříznivých následků 

neoprávněných zásahů směřuje petit žaloby ke konkrétnímu pozitivnímu jednání 

původce, čili k aktivnímu zásahu. U těchto restitučních žalob, jak vyplývá z názvu 

samotného, jde o to, aby původce neoprávněného zásahu něco konkrétně vykonal nebo 

obnovil konkrétní stav, který existoval před neoprávněným zásahem.  

Z podstaty této žaloby vyplývá, a tedy je nezbytnou podmínkou, že následky 

nastalého porušení ještě trvají, i přestože neoprávněný zásah byl ukončen či pominul. 

Další podmínkou je to, aby vzniklé následky tohoto porušení bylo možno fyzicky 

odstranit.  

Obsah vlastního petitu se vždy řídí konkrétní situací a povahou závadného stavu, 

který neoprávněným zásahem nastal. Proto může také podle okolností být velice 

různorodého charakteru. Neoprávněný zásah zpravidla způsobí následky vůči osobnosti 

fyzické osoby, že dotčená osoba má pochopitelně zvláštní zájem na jejich urychleném 

odstranění a zde se jeví na místě v žalobním petitu navrhovat takový způsob odstranění 

následků, který je co možná nejúčinnějším a situaci a zásahu přiměřeným. 

I v tomto případě, stejně jako u žaloby negatorní, je samozřejmou podmínkou 

dostatečná určitost žalobního nároku podle §79 OSŘ. De facto lze říci, že způsob 

odstranění následků má odpovídat obsahu, formě i rozsahu neoprávněného zásahu do 

                                                           

56 § 351 OSŘ „(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí jinou povinnost, uloží soud za porušení této 
povinnosti povinnému pokutu až do výše 100 000 Kč. Nesplní-li povinný ani poté vykonávané 
rozhodnutí, ukládá mu soud na návrh oprávněného další přiměřené pokuty, dokud výkon rozhodnutí 
nebude zastaven. Pokuty připadají státu. 
(2) Zaplacením pokut se povinný nezprošťuje odpovědnosti za škodu.“ 
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určité osobnostní hodnoty s cílem obnovit stav před neoprávněným zásahem,“ 57 tedy 

restituovat. Postižený má zájem na kompletním odstranění následků a obnovení stavu 

před počátkem zásahu. Je tedy povinností soudu náležitě posuzovat adekvátně 

přiměřenost a vykonatelnost navrženého způsobu odstranění následků zásahu. Přitom 

soudy musí hledět na možnost vykonat výrok rozhodnutí prostředky soudního výkonu 

rozhodnutí“.58 

Rozsudky v těchto případech znějí na to, aby původce neoprávněného zásahu 

něco vykonal (facere). Bude třeba splnit povinnost, která je stanovena v rozsudku a to 

v třídenní lhůtě na plnění ode dne nabytí právní moci, pokud ovšem soud v souladu 

s ustanovením § 160 odst. 1 OSŘ, nestanoví lhůtu delší. 

Jestliže soud uložil odstranění následků neoprávněného zásahu, lze rozlišovat 

dva druhy případů. Prvním případem je situace, kdy soudem uložená povinnost směřuje 

jen k tomu, aby žalovaný svoje tvrzení odvolal, případně aby se žalobci omluvil, jde o 

případ, kdy se od žalovaného vyžadují tyto uvedené projevy. Pokud by žalovaný tuto 

svou povinnost nesplnil, nemusí se nařizovat výkon rozhodnutí, protože pravomocný 

rozsudek tento projev nahrazuje. Druhý případ spočívá v situaci, kdy má být projev 

učiněn vůči jiné osobě než žalobci. V tomto případě jde o jinou povinnost dle 

ustanovení § 351 OSŘ.59 

4.2.3. Žaloba satisfakční 

Dalším prostředkem soudní ochrany, dle mnoha názorů nejdiskutovanějším a 

nejproblematičtějším v teorii i praxi, je žaloba satisfakční, která směřuje k přiznání 

přiměřeného zadostiučinění dotčené fyzické osobě.  Tato žaloba přichází v úvahu, 

pokud již vznikla nemajetková újma jako nepříznivý důsledek neoprávněného zásahu. 

                                                           

57 Knap Karel a kolektiv, Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4 vydání, Praha: Linde, 2004. s. 179 
 
58 Nejvyšší soud o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a 
rodinněprávních: sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe, zpráv o rozhodování 
soudů a soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu, 1964-1969 /[redigoval Milan Pokorný]. 
Praha: SEVT, 1980. s.184 
 
59 § 351 OSŘ „(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí jinou povinnost, uloží soud za porušení této 
povinnosti povinnému pokutu až do výše 100 000 Kč. Nesplní-li povinný ani poté vykonávané 
rozhodnutí, ukládá mu soud na návrh oprávněného další přiměřené pokuty, dokud výkon rozhodnutí 
nebude zastaven. Pokuty připadají státu. 
(2) Zaplacením pokut se povinný nezprošťuje odpovědnosti za škodu.“ 
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 Zadostiučiněním podle je určité plnění, které se přiznává určité osobě. Existují 

dvě formy přiměřeného zadostiučinění a to historicky starší morální nepeněžité a 

historicky mladší peněžité. Přiměřeným zadostiučiním se sleduje taková náprava 

neoprávněného zásahu, která odpovídá individuálnímu charakteru daného případu. Soud 

musí zvážit a vycházet jak z celkové povahy, tak z jednotlivých okolností konkrétního 

případu.  

4.2.3.1. Morální zadostiučinění 

První formou přiměřeného zadostiučinění, kterou se budu v této práci zabývat, je 

morální zadostiučinění (satisfakce nemajetkového charakteru). 

 Podle dosavadní praxe, přicházejí do úvahy takové morální zadostiučinění jako 

např. omluva. Naopak přiměřeným zadostiučiněním podle ustanovení § 13 odst. 1. OZ 

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

veřejnosti dozví o zásahu do osobnostních práv fyzické osoby, o němž by se jinak 

nedozvěděla a jenž by tedy do té doby ani nemohl vážnost postižené osoby v očích dané 

části veřejnosti snížit“.60 Nelze ovšem vyloučit případy, kdy morální forma 

zadostiučinění bude naplněna již samotným výrokem soudu o odstranění závadného 

stavu“.61 

Za morální zadostiučinění lze považovat i peněžité zadostiučinění, i jen v 

pouze symbolické výši (např. 1Kč, 1Dolar), přestože se v českém prostředí s takovou 

žalobou příliš nesetkáváme. Pomocí takového požadavku může žalobce vyjádřit, že mu 

jde skutečně o čest a de facto peněžitý postih nemá většího významu než pouze 

symbolického charakteru.  

Pokud jde o výkon soudního rozhodnutí ve formě omluvy, pak již omluva 

vychází ze samotného pravomocného rozsudku a musí tomu odpovídat. Pokud by se 

jednalo o omluvu původce neoprávněného zásahu, která by měla být učiněna na určitém 

                                                           

60 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.4.1997, Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 23 C3/97 
 
61 Nejvyšší soud o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a 
rodinněprávních: sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe, zpráv o rozhodování 
soudů a soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu.1964-1969 /[redigoval Milan Pokorný]. 
Praha: SEVT, 1980. s. 209 
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místě, lze výkon takovéhoto rozhodnutí provést pomocí ustanovení § 350 OSŘ. Omluvu 

ve formě osobního dopisu by bylo možné vykonat podle ustanovení § 351 OSŘ.62 

Rozsudek ze dne 30. 11. 200663 stanoví náležitosti petitu na morální 

zadostiučinění za zásah do práva na ochranu osobnosti, kdy tento v žalobě uvedený 

nárok žaloby fyzické osoby, která se domáhá morálního zadostiučinění za neoprávněný 

zásah do práva na ochranu osobnosti, musí vždy znít na určitou formu tohoto 

zadostiučinění. Pokud soud shledá, že navržená forma morálního zadostiučinění není 

přiměřená a žaloba není odpovídajícím způsobem upravena, žalobu zamítne. 

4.2.3.2. Peněžité zadostiučinění 

Na počátku devadesátých let dvacátého století bylo novelou č. 87/1990 Sb. 

občanského zákoníku implementováno do občanského práva další forma přiměřeného 

zadostiučinění, a to zadostiučinění peněžitým plněním (materiální satisfakce). Pro 

přesnost je třeba konstatovat, že jisté zadostiučinění v penězích bylo občanskému právu 

známo již dříve a souviselo se zásahem do zdraví. Zavedení institutu finanční satisfakce 

znamenalo posunutí v tehdejším vnímání problematiky práva na ochranu osobnosti. 

Tento institut výrazně napomáhá ke kultivaci veřejného prostoru, protože tato 

úprava nutí zejména veřejně činné právnické, ale i fyzické osoby, k většímu 

respektování morální i tělesné integrity osobnosti fyzických osob z důvodu hrozby 

uložení peněžního zadostiučinění. Přiznání peněžního zadostiučinění vyžaduje splnění 

dvou zákonem kvalifikovaných podmínek (§13 odst. 2 OZ). 

Přiznání peněžité satisfakce přichází v úvahu, jeví-li se morální zadostiučinění 

nedostatečným. V soudní praxi se dovozuje, že při rozhodování o náhradě nemajetkové 

újmy musí soud prokázat, že existují okolnosti dokládající, že v konkrétním případě 

nestačí morální zadostiučinění podle ustanovení § 13 odst. 1 občanského zákoníku, a to 

zejména z hlediska charakteru intenzity, trvání a rozsahu nepříznivých následků 

                                                           

62 § 351 OSŘ „(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí jinou povinnost, uloží soud za porušení této 
povinnosti povinnému pokutu až do výše 100 000 Kč. Nesplní-li povinný ani poté vykonávané 
rozhodnutí, ukládá mu soud na návrh oprávněného další přiměřené pokuty, dokud výkon rozhodnutí 
nebude zastaven. Pokuty připadají státu. 
(2) Zaplacením pokut se povinný nezprošťuje odpovědnosti za škodu.“ 
 
63 Judikaturní rozhodnutí sp.zn.  30 Cdo 2919/2006 
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vzniklých žalobci vzhledem k jeho postavení v rodině a společnosti. Je třeba upozornit 

na nález Ústavního soudu64, ve kterém Ústavní soud naznačil, že pokud morální způsob 

zadostiučinění je v době rozhodnutí soudu natolik oslabeno, že pozbývá svou funkci, je 

povinností soudu zvážit náhradu nemajetkové ujmy v penězích. 

Druhou nezbytnou podmínkou pro přiznání zadostiučinění v penězích soudem 

je, že neoprávněným zásahem došlo ke snížení důstojnosti osobnosti fyzické osoby 

nebo její vážnosti ve společnosti ve značné míře. Za tuto závažnou újmu odůvodňující 

peněžité zadostiučinění je v soudní praxi považována zejména újma vzniklá 

(poškozením) prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, které zpravidla mají 

svým ohlasem velmi široký vliv na veřejnost, a tedy dochází ke snížení lidské osobnosti 

ve značné míře a současně nemajetková náhrada je nepostačující.65  

Rozsudek ze dne 27. října 200366reagoval na otázku finančního zadostiučinění, 

které lze přiznat, pokud nebude postačující morální zadostiučinění, pokud došlo ke 

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

pokud pociťuje a prožívá újmu vzniklou v osobnostní sféře dotčená fyzická osoba 

vzhledem k povaze, intenzitě, opakování, trvání a šíři okruhu působení nepříznivého 

jako závažnou. 

Možnost, aby soud přiznal třetí osobě zadostiučinění v penězích, ustanovení 

§ 13 OZ nepřepouští s ohledem na funkci, kterou toto ustanovení plní pouze ve vztahu 

ke konkrétní dotčené osobě, která se ho domáhá. Právo na ochranu osobnosti je osobní 

povahy, jak již bylo výše uvedeno. Judikatura67se zabývala otázkou, zda je v rámci 

postmortální ochrany osobnosti obsaženo i právo na peněžní zadostiučinění a opět 

deklarovala, že toto právo je omezeno výlučně na dotčenou fyzickou osobu a její smrtí 

zaniklo. Proto není možné, aby osoby uvedené v ustanovení § 15 odst. 1 OZ se jej 

                                                           

64 Judikaturní rozhodnutí sp.zn. IV. ÚS 581/99 
 
65 Knap Karel a kolektiv, Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4 vydání, Praha : Linde, 2004. s. 185 
 
66 Judikaturní rozhodnutí sp.zn.  30 Cdo 2005/2003 
 
67 Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 1 Co 338/94 v PRč. 10/1995, 23C52/96 
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s úspěchem domáhaly. Opačný výklad by podle názoru soudů vedl k tomu, že by toto 

právo získalo ryze majetkovou povahu.  

Při rozhodnutí o náhradě nemajetkové újmy v penězích je třeba přihlédnout i 

k zadostiučinění, kterého se postižené fyzické osobě dostává též obsahem odůvodnění 

rozsudku, v němž je konstatováno, že došlo k porušení jejího práva na ochranu 

osobnosti. 

Ustanovení § 13 nevyžaduje vedle objektivních předpokladů (neoprávněný 

zásah, vznik nemajetkové ujmy na osobnosti fyzické osoby představující snížení její 

důstojnosti nebo vážnosti ve značné míře a v neposlední řadě nezbytná příčinná 

souvislost) žádný subjektivní předpoklad na straně původce (zavinění). To znamená, že 

tento právní prostředek ochrany osobnosti postihuje původce neoprávněného zásahu 

vždy, když jsou splněny všechny výše zmíněné objektivní předpoklady. 

Ustanovení § 13 dává jednoznačně přednost satisfakční funkci přiměřeného 

zadostiučinění před působením sankčním. Avšak zásah do práv je též civilním deliktem, 

proto nastupuje přiměřené zadostiučinění v roli civilní sankce s primární funkcí 

odrazovat rušitele chráněných osobnostních hodnot a jeho možné následovníky od 

protiprávního jednání. V tomto pojetí je tedy nástrojem prevence. Odrazovací funkce 

míří proti těm subjektům, jež porušují chráněné osobnostní statky ,,ex professo“68, jako 

příklad uveďme některé aktivity bulvárních časopisů či reklamních agentur. 

V každém případě mezi satisfakční a sankční funkcí přiměřeného zadostiučinění 

existuje vztah, kdy se tyto funkce navzájem doplňují a posilují. 

V poslední době se v zahraniční rozhodovací praxi uplatňuje názor, že přiměřené 

zadostiučinění v peněžité podobě má zároveň povahu jakési odměny úspěšnému 

                                                           

68 Hajn,P. K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti, Bulletin advokacie,2003,číslo 
4,str. 9  
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žalobci, který se nebál podstoupit riziko a nepříjemnosti spojené s vedením soudního 

sporu a přispěl tak k uplatnění prevenční funkce práva“.69  

4.2.3.3. Výše peněžitého zadostiučinění 

V neposlední řadě problematika zahrnuje určení, v jaké konkrétní výši soud 

peněžité zadostiučinění dotčené osobě přizná. Obecně se v ustanovení § 13 hovoří 

o zadostiučinění přiměřeném. Stanovení výše zadostiučinění se však stává předmětem 

volného uvážení soudu.70 

 Nyní je třeba si ujasnit, jaké by toto volné uvážení mělo být. Mezi principy 

soudní úvahy bude patřit situace, kdy tato soudní úvaha by neměla být 

nepřezkoumatelnou libovůlí soudu, měla plnit satisfakční funkci přiměřeného 

zadostiučinění a zajišťovat ji přiměřeně k  okolnostem. 

Z judikatury je možno vyčíst 71, že pro určení výše přiznaného zadostiučinění 

v penězích, je rozhodující návrh samotné postižené osoby. 

Nelze přehlédnout, že řízení na ochranu osobnosti je řízením návrhovým 

(§79 odst. 1 OSŘ) a musí být ze žaloby patrno, čeho se žalobce domáhá, tedy v dané 

věci jaké konkrétní výše zadostiučinění v penězích se domáhá. Rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 21. 5. 200372, potvrzuje, že žalobní návrhy ve věcech ochrany osobnosti 

musí být formulovány dostatečně přesným a určitým způsobem. Požadovaná výše 

zadostiučinění pak tvoří maximální hranici, kterou soud může přiznat, a tedy nemůže 

být v souladu s ustanovení § 153 odst. 2 OSŘ soudem překročena. Skutečnost, že výši 

                                                           

69 Hausnerová, Lenka. Ochrana osobnosti v historickém kontextu[rukopis]. Právnická fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně. Brno, 2004 .s.32  
 
70 Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 28. 6. 2007, sp. Zn. 30 Cdo 2625/2007 se vyjádřil 
k problematice určení výše nároku na náhradu nemajetkové újmy za neoprávněný zásah do práva na 
ochranu osobnosti v penězích. Tuto náhradu určí soud vesměs podle své úvahy. Tato úvaha podléhá 
hodnocení, kdy základem úvahy je zjištění takových skutečností, které umožní soudu založit úvahu na 
určitém kvantitativním posouzení základních souvislostí případu, i s přihlédnutím k podílu žalobce na 
incidentu. 
 
71 Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 1Co174/95,PR č.10/1995 str. 421 
 
72  Judikaturní rozhodnutí sp.zn.  28 Cdo 2162/2002 
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náhrady podle ustanovení § 13 odst. 2 OZ 73 určuje soud s přihlédnutí k závažnosti 

vzniklé ujmy a k okolnostem, za nichž k porušení práv došlo, však nebrání soudu, aby 

postižené fyzické osobě za účelem přiměřeného vyvážení a zmírnění vzniklé 

nemajetkové újmy přiznal méně, než požaduje, popřípadě její návrh v tomto směru 

zamítl jako zcela nedůvodný. 

Problematickou otázkou je, jakým způsobem jednoznačně určit výši náhrady 

nemajetkové újmy v penězích již v samotném žalobním návrhu. I přestože soud uplatní 

postup podle § 136 OSŘ, tedy určí výši podle své úvahy, je na žalobci, aby se přiblížil 

úvaze soudu a zároveň dopředu nežaloval méně, než by mohl ve skutečnosti získat a tím 

se de facto sám nezbavil svého nároku. 

 Pro určení výše přiměřeného zadostiučinění jsou v ustanovení § 13 odst. 3 

stanoveny taxativně dvě kriteria.  

Prvním faktorem je závažnost vzniklé újmy a dále pak okolnosti, za kterých 

k neoprávněnému zásahu do osobnosti došlo. Obecně lze říci, že soud musí k těmto 

kriteriím přihlížet z úřední povinnosti. Výše zadostiučinění se určuje jednorázovou 

částkou. Co se týká poměru mezi závažností vzniklé újmy a výší peněžního 

zadostiučinění, měla by zde existovat přímá úměra, tedy čím závažnější je zásah co do 

rozsahu, intenzity, trvaní a šíře ohlasu ve společnosti tím vyšší by mělo být peněžní 

zadostiučinění. Jedině tak bude zadostiučinění přiměřené a bude plnit svoji satisfakční 

funkci. 

Druhé kriterium nutí soudce přihlížet ke všem okolnostem, které mají příčinnou 

souvislost s neoprávněným zásahem a nastalou nemajetkovou újmou. Soud tak musí 

přihlížet ke specifickým okolnostem konkrétního případu. Například Nejvyšší soud ve 

svém rozhodnutí 74uvedl, že při rozhodování o přiměřeném zadostiučinění, jež má být 

poskytnuto fyzické osobě za účelem reparace následků neoprávněného zásahu do jejich 

osobnostních práv, je třeba přihlédnout k tomu, že jistou formu zadostiučinění na úkor 

zájmů škůdce si fakticky poskytl sám poškozený, např. ve formě následného a jinak 

neakceptovatelného verbálního nebo brachiálního útoku. V takovýchto případech je 

                                                           

73 § 13 (2) OZ „Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 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.“ 
 
74Judikaturní rozhodnutí sp.zn. .30 Cdo 2971/2000 
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třeba ve smyslu § 13 OZ porovnat míru postižení osobnosti fyzické osoby a tomu 

odpovídající předpoklad přiměřenosti odpovídající satisfakce s tím, do jaké míry byl 

nárok na satisfakci suplován případnou ,,spoluúčastí“ poškozeného. Z ustálené praxe 

různých soudů vychází také potřeba, aby soud také zohlednil okolnosti subjektivní 

povahy při stanovování výše peněžitého zadostiučinění, to znamená i vzal v úvahu, zda 

neoprávněný zásah vznikl například pouze z nedbalosti nebo zda byl přítomen zlý 

úmysl. 

Na místě je tedy úvaha, zda požadované částky, které slouží jako náhrada 

nemajetkové újmy by neměly odpovídat přibližným hodnotám, jako je tomu v případě 

odškodnění takových imateriálních újem, jakými jsou bolest a ztížení společenského 

postavení upravené vyhláškou ministerstva zdravotnictví. 

Rozsudek ze dne 30. 11. 200675 se vyjádřil k problematice kritérií pro posouzení 

přiměřenosti požadovaného morálního zadostiučinění za zásah do práva na ochranu 

osobnosti tak, že popsal, že při úvaze o přiměřenosti požadovaného morálního 

zadostiučinění za neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti musí soud vyjít z 

celkové povahy 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 a k vlivu vzniklé nemajetkové újmy na 

postavení a uplatnění postižené fyzické osoby ve společnosti. 

Na závěr problematiky bude vhodné zmínit názor JUDr. Motejla: „Jestliže se 

něco jeví opravdu jako sociální problém, je to situace, která se vyvíjí v oblasti 

odškodňování nemateriálních škod. Jde často o milionové částky za věci vážné jindy 

zase za věci neuvěřitelně malicherné a bagatelní. Peněžité zadostiučinění je tak 

vnímáno spíše jako sankce, než jako odškodnění. Velice těžké je totiž zjistit, do jaké míry 

se dá ona nemateriální škoda vyčíslit materiálně“.76 

                                                           

75 Judikaturní rozhodnutí sp.zn.  30 Cdo 2919/2006 
 
76 Kořínek,M – Motejl,O. Ochrana osobnosti před justiční zvůlí, Necenzurované noviny,1995,číslo 36, 
str.28 
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4.3. Mimoprocesní prostředky ochrany osobnosti 

Závěrem kapitoly obsahující procesní prostředky při ochraně osobnosti uveďme 

ještě pro doplnění další prostředky ochrany osobnosti, které svou povahou nelze řadit 

mezi prostředky občanskoprávní ochrany osobnosti využívané v soudní praxi. Jejich 

použití je přesto na místě neboť občanské právo je založeno na zejména na dispozičních 

úkonech účastníků. 

4.3.1. Ochrana svépomocí 

Pokud ještě budeme uvažovat problematiku v širším kontextu, pak ve 

výjimečných případech, pokud hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může 

ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.77 

4.3.2. Dohoda 

V neposlední řadě mi zbývá doplnit tématiku obecných prostředků ochrany 

osobnosti ochranou prostřednictvím dohody, jejíž uzavření odpovídá § 3 odst. 2 OZ78, 

který umožňuje, aby fyzická či právnická osoba dbala o to, aby nedocházelo 

k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů a aby spory mezi účastníky 

byly odstraněny především jejich vzájemnou dohodou. 

 Jedná se o to, že dotčená osoba se může domáhat ochrany přímo u osoby, která 

nemajetkovou újmu na všeobecném osobnostním právu způsobila. Obě strany, jak 

povinný, tak i oprávněný si svá práva mohou vzájemně upravit a to za podmínky 

dodržení zákonnosti a na základě vzájemné dohody. K platnosti takovéto dvoustranné 

dohody je nutno zejména vymezit skutkový stav, který představuje neoprávněný zásah 

do osobnosti fyzické osoby a způsob reparace tohoto skutku. 

                                                           

77 § 6 OZ „Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, 
přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.“ 
 
78 § 3 (2) OZ „Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy dbají o to, aby 
nedocházelo k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi 
účastníky byly odstraněny především jejich dohodou.“ 
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5. Řízení ve věcech ochrany osobnosti 

5.1. Řízení ve věcech ochrany osobnosti a procesní zásady 

Řízení o ochraně osobnosti je druhem občanskoprávního řízení. Je založeno na 

principu, že každý má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 

občanské cti a lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy. Každá 

fyzická osoba se proto u soudu může domáhat toho, aby bylo upuštěno od 

neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti, aby byly odstraněny následky 

těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. V případě, že by morální 

zadostiučinění (zejména omluva) nebylo dostatečné, může soud rozhodnout o náhradě 

nemajetkové újmy v penězích. 79 

Pokud jde o základní procesní zásady, které ovládají civilní proces, pak 

vycházíme zejména z ústavního zakotvení těchto zásad, z čl. 81, 82, 95, 96 Ústavy 80a 

                                                           

79 § 13 OZ „(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných 
zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno 
přiměřené zadostiučinění. 
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 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. 
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za 
nichž k porušení práva došlo.“ 

80 Ústava České republiky  

Článek 81- Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.  

Článek 82- (1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. 
(2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z 
kárné odpovědnosti stanoví zákon. 
(3) Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí 
ve veřejné správě; zákon stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný. 
Článek 95 - (1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí 
právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou 
mezinárodní smlouvou. 
(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním 
pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.  

Článek 96 - (1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva. 
(2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně. 
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čl. 36, 37, 38 LZPS81, dále pak ze zásad zmíněných v obecných ustanoveních OSŘ v § 1 

až 6, z úpravy zásad obsažené v ZSS a v dalších právních předpisech. Nelze opominout 

čl. 6 odst. 182 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod z roku 1950.83 

Mezi základní zásady je potřeba předně uvést obecné právo na spravedlivý 

proces, které pojmově zahrnuje i nezávislost a nestrannost soudů a soudců, princip 

zákonného soudu a soudce, princip rovnosti a kontradiktornosti, právo na právní pomoc, 

princip veřejnosti, ústnosti, přímosti a i hospodárnosti a s tím související rychlosti 

řízení. 

                                                           

81 Listina základních práv a svobod 
 
Článek 36 - (1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného 
soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. 
(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na 
soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanové-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však 
nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny. 
(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního 
orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem. 
(4) Podmínky a podrobnosti stanoví zákon. 
Článek 37 - (1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě 
nebo osobě blízké. 
(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné 
správy, a to od počátku řízení. 
(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni. 
(4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka. 
Článek 38 - (1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví 
zákon. 
(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a 
aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech 
stanovených zákonem. 
 
82

  Čl.6 odst.1,  Právo na spravedlivý proces - Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, 
veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který 
rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění 
proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po 
dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v 
demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života 
účastníků anebo, v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním 
okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 

83 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod je nejdůležitější lidskoprávní úmluvou sjednanou 
v rámci Rady Evropy a základem regionální mezinárodněprávní ochrany lidských práv v Evropě. Byla 
podepsána v Římě dne 4. listopadu 1950. Československo bylo roku 1992 vůbec prvním státem střední a 
východní Evropy, který se stal stranou Úmluvy (úmluva byla ratifikována 18. března 1992). 
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5.2. Subjekty a účastníci 

5.2.1. Subjekty řízení 

Problematika subjektů civilního procesu zahrnuje ty subjekty, které svojí 

činností právně ovlivňují proces, a proto jsou k tomu účelu vybaveny procesními právy 

a povinnostmi. Mezi těmito subjekty vznikají zahájením řízení procesněprávní vztahy. 

V případě sporného řízení vzniká dvoustranný procesněprávní vztah mezi žalobcem, 

žalovaným a soudem a to podáním žaloby. Skutečnost, že dále žaloba je doručena 

žalovanému zakládá trojstranný, tedy vztah mezi soudem a žalovaným a dále pak 

žalovaným a žalujícím, který existuje až do pravomocného skončení řízení. 

5.2.2. Účastníci 

Od obecné charakteristiky subjektů civilního řízení odlišujeme materii týkající 

se účastníků řízení, neboť pouze účastníku řízení vznikají práva a povinnosti 

v souvislosti s jeho účastí na procesu a pouze o jeho právech a povinnostech se jedná.  

Účastníkem sporného řízení ve smyslu první definice účastenství uvedené v § 90 

OSŘ84 je žalovaný a žalobce, sporné strany, a to v zásadě na celé řízení. Výjimkami 

jsou změny v osobách účastníka například v případě záměny nebo procesního 

nástupnictví. Podáním žaloby žalobce určuje, kdo bude žalobcem a stranou žalovanou.  

Podle § 19 OSŘ představuje způsobilost být účastníkem, procesní subjektivita, 

způsobilost být nositelem procesních práv a povinností a jako taková je přiznána 

každému, kdo má hmotněprávní subjektivitu, tedy jak fyzickým osobám, právnickým 

osobám včetně státu. Navazující ustanovení OSŘ pojednávají o problematice procesní 

způsobilosti, tedy způsobilosti samostatně vykonávat procesní úkony, jednat samostatně 

před soudem ale i zastoupení procesně nezpůsobilého účastníka. 

Pokud jde ještě o otázku procesního nástupnictví, pak uvedme k doplnění ještě 

usnesení ze dne 12. prosince 200285, obsažené v § 107 OSŘ, které pro řízení o náhradu 

nemajetkové újmy v penězích a stanoví, že v tomto řízení nelze pokračovat, pokud 

žalobce zemře. 

                                                           

84 § 90 OSŘ „Účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný.“ 
 
85 Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 25 Cdo 608/2002, C 1622 
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5.3. Zahájení řízení a žaloba 

5.3.1. Zahájení řízení 

Ochrana osobnosti je zajišťována prostřednictvím sporného řízení. Toto řízení 

vede k vydání deklaratorního rozhodnutí. Sporné řízení zajišťuje ochranu porušeného 

nebo ohroženého subjektivního práva. Jeho hlavním smyslem je reparační funkce, tedy 

napravit porušení práva. Sporné řízení se zahajuje (aktivním) podáním žaloby 

účastníkem. Podáním žaloby se tento stává žalobcem a druhá strany sporu pak stranou 

žalovanou. 

Řízení v prvním stupni je zahájeno žalobou. Žaloba je tedy procesní dispoziční 

úkon účastníka řízení.  

Ustanovení § 41 až 43 OSŘ86 hovoří o základních formálních a obsahových 

předpokladech těchto úkonů. Speciální ustanovení o náležitostech žaloby obsahuje § 79 

OSŘ.87 

                                                           

86 § 41 OSŘ „(1) Účastníci mohou provádět své úkony jakoukoli formou, pokud zákon pro některé úkony 
nepředepisuje určitou formu. 
(2) Každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen. 
(3) K úkonu účastníka, který není za řízení přípustný, se nepřihlíží; to platí i tehdy, je-li pro platnost 
hmotněprávního úkonu předepsána písemná forma. Ustanovení § 40 odst. 3 se použije obdobně.  
(4) Hmotněprávní úkon účastníka učiněný vůči soudu je účinný také vůči ostatním účastníkům, avšak 
teprve od okamžiku, kdy se o něm v řízení dozvěděli. 
§ 42 OSŘ „(1) Podání je možno učinit písemně nebo ústně. Písemné podání se činí v listinné nebo 
elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, telegraficky nebo telefaxem. Ústní podání se 
činí do protokolu. Ústně do protokolu je možno podání učinit, jde-li o návrh na zahájení řízení o povolení 
uzavřít manželství, o určení a popření rodičovství, o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho 
osvojení, o osvojení a řízení, které lze zahájit i bez návrhu, a návrhy na výkon rozhodnutí v těchto 
řízeních vydaných. 
(2) Každý okresní soud je povinen sepsat podání do protokolu a postoupit je bez průtahu příslušnému 
soudu. Takové podání má tytéž účinky, jakoby se stalo přímo u příslušného soudu. 
(3) Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je třeba písemně doplnit nejpozději do tří 
dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem nebo v elektronické podobě, je třeba v téže lhůtě jej doplnit 
předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud 
nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen 
soudu předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem. 
(4) Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, 
kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Je-
li účastník zastoupen advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož 
vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. Podání v listinné podobě je třeba předložit s 
potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník 
dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. K 
podání učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v elektronické podobě. 



 

 42   

Po formální stránce musí být úkon učiněn písemně nebo ústně. Písemné podání 

se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, 

telegraficky nebo telefaxem. Ústní podání se činí do protokolu.  Podání musí zejména 

uvádět označení soudu, kterému je určen, kdo jej činí a které věci se týká, návrh čili 

petit, podpis a datum případně další náležitosti uvedené v ustanovení 79(1) OSŘ. 

Procesní úkon musí být výslovným, pokud zákon nestanoví jinak, podle ustanovení § 

41a OSŘ.88 

                                                                                                                                                                          

(5) V případě podání v elektronické podobě opatřeného zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se 
nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 3. 

§ 43 „(1) Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které 
neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo 
doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. 
(2) Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento 
nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním 
soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník 
poučen. 

 
87 § 79 OSŘ „(1) Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) 
obsahovat jméno, příjmení, a bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků (obchodní firmu nebo 
název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před 
soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, 
jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech 
vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo právnické osoby, 
identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci 
účastníků řízení. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních vztahů mezi žalobcem a žalovaným (§ 
90), se nazývá žalobou.  
(2) Žalobce je povinen k návrhu připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v 
elektronické formě. 
(3) Žalobu (návrh na zahájení řízení) soud doručí ostatním účastníkům do vlastních rukou. Žalobce 
(navrhovatel) může obeznámit žalovaného (ostatní účastníky řízení) s obsahem návrhu tím, že vedle 
stejnopisu žaloby (návrhu) doručovaného soudem mu sám zašle další stejnopis. 
(4) Stejnopis návrhu na zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům toho, kdo je advokátem, doručí 
soud bez odkladu též ministru spravedlnosti a předsedovi České advokátní komory.“ 
 
88 § 41 a OSŘ „(1) Nestanoví-li zákon jinak, může účastník učinit úkon jen výslovně. 
(2) K úkonu účastníka, který je vázán na splnění podmínky, se nepřihlíží. 
(3) Úkon může být odvolán, jen jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem. 
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5.3.2. Žaloba 

Žaloba je základní dispoziční procesní úkon účastníků řízení, jímž lze zahájit 

řízení. Je jí návrh žalobce soudu, aby o jeho právu proti žalovanému autoritativně 

rozhodl. Podáním žaloby se zahajuje konkrétní řízení na uplatnění subjektivního práva 

žalobce na ochranu osobnosti. 

5.3.2.1.  Náležitosti žaloby 

Proto, aby žaloba splňovala všechny náležitosti, musí být zejména podána u 

místně příslušného krajského soudu, který je ve věci příslušný rozhodovat v prvním 

stupni.  

Žaloba musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 OSŘ) uvedených výše 

obsahovat dle § 79 (1) OSŘ jméno, příjmení, a bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla 

účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo v případě právnické osoby), popřípadě též 

jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se 

navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Žalobce je 

povinen k návrhu připojit písemné důkazy, jichž se dovolává. 

Rozhodující skutečnosti tvořící skutkový základ by měly být vylíčeny co možná 

nejpřesněji a nejkonkrétněji. Tato povinnost se označuje jako povinnost tvrzení, která 

tíží žalobce a kterou má žalobce v celém rozsahu splnit už v žalobě. V žalobním návrhu 

by tedy měl být vymezen subjekt (původce) neoprávněného zásahu a postižená osoba. 

Dále by měl být konkretizován způsob, doba a místo neoprávněného zásahu a také 

vylíčena, která osobnostní hodnota fyzické osoby jím byla dotčena 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 200089, uvádí, že v případě podání 

žaloby na ochranu osobnosti musí žaloba obsahovat takové vylíčení rozhodujících 

skutečností, z něhož bude zřejmé, jakým skutkem došlo k zásahu do práv na ochranu 

osobnosti žalobce a která z dílčích složek osobnosti žalobce byla dotčena. Výčet práv, 

dle § 13 OZ je pouze demonstrativní.  

Soudy v každém případě akcentují, aby údaje o tom, co se úkonem sleduje, čili 

čeho se žalobce žalobou domáhá, tzv. žalobní petity byly konstruovány a formulovány 

přesně, se zřetelem k věci a neměly by být příliš obecnými a neurčitými či jiným 

                                                           

89Judikaturní rozhodnutí sp.zn.  30Cdo 2870/2000 
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způsobem vyvolávajícími pochybnosti. Tato povinnost je zmíněna například v rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 21. května 200390, který dále požaduje, aby takové nepřesnosti 

byly odstraněny a nebyly následně přebírány do soudních rozsudků ve znění 

vyvolávajícím pochybnosti. 

V žalobním petitu má být stručným a určitým způsobem formulován žalobcův 

požadavek, tedy v jakém rozsahu ochrany se žalobce domáhá svých do jisté míry 

subjektivních nároků, žalobcových představ, jak by daná věc měla skončit. S ohledem 

na skutečnost, že řízení o ochranu osobnosti je řízením návrhovým, pak musí být se také 

ze žaloby zřejmá výše případného zadostiučinění v penězích. Soud je zásadně vázán 

petitem, nemůže tedy vybočit z jeho mezí a v zásadě nesmí rozhodovat o ničem jiném, 

než o tom co bylo v petitu požadováno a označeno  

Žalobce navrhuje soudu důkazy, kterými lze prokázat skutečnosti, o které se 

žaloba opírá. Tyto navržené důkazní prostředky působí na podporu argumentace 

žalobcova nároku a mají význam při rozhodování soudu, které je závislé na kvalitě a 

množství podpůrného materiálu, neboť pro soud je neprokázaná skutečnost skutečností 

neexistující. V této souvislosti bych odkázala na pasáž uvedenou v kapitole dokazování, 

která obsahuje pojednání o novele Občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb., která 

ovlivnila nejen průběh dokazování, ale i podávání důkazů soudu. 

Na místě je zmínit i fakt, že žalobce není povinen uvádět právní kvalifikaci 

vylíčeného skutkového stavu, právní posouzení je věcí soudu.  

Podání musí být datováno a podepsáno žalobcem a v případě zastoupení 

zástupcem či zmocněncem a také uhrazen příslušný soudní poplatek.  

5.3.2.2. Vady žaloby 

OSŘ zaujímá k vadám žaloby neformální stanovisko. Tento princip je patrný 

především v základní povinnosti soudu vůči účastníkům o jejich řádném poučení 

v případě podání soudu, které vykazuje vady a implicitně tedy možnost tyto vady 

odstranit.(§5 OSŘ).  

Řízení je zahájeno i podáním vadné žaloby, ovšem pokud lze vůbec podání jako 

žalobu identifikovat. Soud do jisté míry spolupůsobí formou poučení na vypracování 

                                                           

90 Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 28 Cdo 2162/2002, C 1921 
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„bezvadné“ žaloby společně s účastníky. Pokud jde o vady, které je možno opravit, má 

soud za povinnost starat se o to, aby žaloba byla opravena či jinak doplněna. 

 I zde je na místě uvést skutečnost, že pokud podání vadné ve stanovené lhůtě 

není doplněno či opraveno, pokračuje soud jen, lze-li přes dané nedostatky jednat ve 

věci a jinak ji odmítne. Je zde přitom na zvážení každého jednotlivého případu, kdy 

soud zastaví řízení pro vadnost žaloby. 

Vady žaloby mohou mít v zásadě více podob, ale zřejmě závažnými důsledky 

postižené nepřípustností žaloby jsou vady formálního charakteru. Je na místě uvést 

příklady, kdy je podání učiněno anonymně či z něj není patrno, kdo toto podání činí a 

není ani patrno, čeho se domáhá, a případně je učiněno jinou než dovolenou formou. 

Z těchto důvodů nelze na úkony, ať jsou jakkoli nazývány, nahlížet jako na podání ve 

smyslu žaloby. 

Nedostatkem zásadního charakteru může být skutečnost, že chybí jakékoli 

označení žalovaného nebo vylíčení skutkového stavu a žalobce není s to uvést žádné 

skutečnosti, z nichž vyvozuje své uplatňované právo, nebo že absentuje petit a žalobce 

jej i přes poučení nevyjádří. Tyto skutečnosti jsou překážkou v dalším pokračování 

řízení. 

 V ostatních méně závažných případech lze zásadně v řízení pokračovat. 

Nedostatky žaloby, které nebrání věcnému projednání, se v konečném důsledku mohou 

projevit v obsahu meritorního rozhodnutí, které ovlivňují. 

5.4. Procesní podmínky 

Pokud jde o podmínky řízení, procesní podmínky, jsou stanoveny procesním 

právem a upravují průběh řízení a vydání rozhodnutí, jsou předpokladem přípustnosti 

vydání meritorního rozhodnutí. Soud zkoumá tyto podmínky z úřední povinnosti, 

zpravidla hned po zahájení řízení a dále sleduje, zda nedošlo k jejich změně.  

Mezi podmínky civilního procesu řadíme v první řadě podmínku civilní 

pravomoci a věcné, funkční a místní příslušnosti, dále pak způsobilost být účastníkem a 

procesní způsobilost včetně tématu řádného zastoupení. Další podmínkou je skutečnost, 

zda nebrání překážka již probíhajícího řízení v téže věci, překážka litispendence, a dále i 

překážka věci pravomocně rozhodnuté, překážka rei iudicatae.  
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Nezbytným předpokladem je náležité zahájení řízení, rozhodování zákonným 

nepodjatým soudem a nesmíme zapomenout na zaplacení soudního poplatku.  

Závažný nedostatek procesních podmínek brání vydání meritorního rozhodnutí a 

je třeba určit, zda tento nedostatek lze odstranit a pokračovat v řízení či nikoli.  

Než se ale započne jednat ve věci samé, soud zkoumá procesní podmínky a řeší 

se odstranění jejich případných vad, oprava a doplnění žaloby pokud chybí některá 

náležitost nebo je žaloba nesrozumitelná či neurčitá dle § 43 odst. 2 OSŘ. 

5.5. Postup po zahájení řízení a jednání  ve věci 

Poté co bylo řízení řádným způsobem zahájeno, je nezbytné přidělení věci 

soudci případně senátu. Ten dále postupuje z úřední povinnosti bez dalších návrhů tak, 

aby byla věc co nejrychleji projednána a rozhodnuta a aby spor byl vyřešen.  

Sporné řízení je v zásadě řízením s jednáním. Jednání je vyvrcholením řízení a 

proto má být dobře připraveno, s ohledem na § 114a a následující tak, aby bylo možno 

věc rozhodnout při jediném jednání, ke kterému je zejména nezbytné řádně předvolat 

účastníky a promyslet důkazní prostředky, zároveň vyzvat žalovaného, aby se k věci 

písemně vyjádřil, případně zajistit repliku žalobce či dupliku žalovaného, dále pak 

učinit jiná vhodná opatření, předběžná opatření, dbát o zaplacení soudního poplatku a 

další náležitosti. 

5.6. Dokazování 

Základním předpokladem pro vydání rozhodnutí je provedení dokazování. Jako 

důkazní prostředky slouží všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci podle obecné 

úpravy týkající se problematiky dokazování a jednotlivých důkazních prostředků 

obsažené v § 12591 a následujících ustanoveních OSŘ.  Dle § 128 OSŘ je každý 

povinen bezplatně na dotaz soudu sdělit skutečnosti, které mají význam pro rozhodnutí. 

Průběh dokazování se dělí v zásadě do čtyř fází. Pro první fázi, navrhování 

důkazů, je charakteristické, že je především povinností účastníků. Tato fáze je ve 

                                                           

91 § 125 OSŘ „Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech 
svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo 
exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob provedení důkazu 
předepsán, určí jej soud.“ 
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sporném řízení časově omezená a to s odkazem na novelu OSŘ, o které bude dále 

pojednáno. Další navazující fáze obstarávání důkazů, provádění důkazů a hodnocení 

důkazů jsou věcí soudu. Soud tedy obstarává důkazy, tak aby je bylo možno provést. 

Pokud se nepodaří důkazní prostředek opatřit, má to stejné důsledky jako by nebyl 

navržen. Je dále věcí soudu provést dokazování a to v průběhu jednání, kterému by 

účastníci měli být přítomni. Mohou klást doplňující otázky a žádat protokolaci. Pokud 

se dokazování provádí mimo jednání je vždy povinnost soudu účastníkům přítomnost 

umožnit. Soud hodnotí důkazy na základě obecně platné zásady volného hodnocení 

důkazů92 podle § 132 OSŘ, přičemž za důkaz lze považovat všechny prostředky, jimiž 

lze zjistit stav věci podle § 125 OSŘ. Toto hodnocení soudu se týká výlučně 

pravdivosti, ne zákonnosti ani závažnosti věci.  

Hodnocením důkazů rozumíme myšlenkovou činnost soudu, při které je 

provedeným důkazům přisuzována hodnota závažnosti, zákonnosti, pravdivosti či 

věrohodnosti poskytnutých důkazů. 

Závažností důkazu chápeme význam jednotlivého důkazu pro rozhodnutí a 

skutečnost, zda a jak je použitelný pro zjištění skutkového stavu.  

Zákonností důkazu pak chápeme takový způsob získání a provedení důkazu, 

který je v souladu se zákonem. Za nezákonný důkaz je považovaný takový, který by 

získán nebo proveden v rozporu s obecně závazným právním předpisem, a 

k takovémuto důkazu soud nepřihlíží.  

Pravdivostí důkazu rozumíme pro rozhodnutí soudu významný a zákonný důkaz, 

který lze považovat za pravdivý či prokázaný. Dle judikaturního rozhodnutí sp.zn. 30 

Cdo 3263/2006 v zásadě platí, že pravdivá informace nezasahuje do práva na ochranu 

osobnosti, pokud není podána tak, že zkresluje skutečnost, či není natolik intimní, že by 

odporovala právu na ochranu soukromí a lidské důstojnosti.  

Z hlediska pravdivosti důkazu je vhodné posuzovat i věrohodnost důkazu93 

s ohledem na důkazní prostředek a způsob jeho provedení. Věrohodnost důkazu nemůže 

                                                           

92 Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 30 Cdo 3263/2006: Skutkové tvrzení se opírá o fakt, o objektivně existující 
realitu, která je zjistitelná pomocí dokazování; pravdivost tvrzení je tedy ověřitelná.  

93 Při důkazu výpovědí svědka musí soud vyhodnotit věrohodnost výpovědi s přihlédnutím k tomu, jaký 
má svědek vztah k účastníkům řízení a k projednávané věci a jaká je jeho rozumová a duševní úroveň, k 
okolnostem, jež doprovázely jeho vnímání skutečností, o nichž vypovídá, vzhledem ke způsobu 
reprodukce těchto skutečností a k chování při výslechu (přesvědčivost, jistota, plynulost výpovědi, ochota 
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být důvodem k tomu, aby soud odmítl provést navržený důkaz, poněvadž závěr o 

věrohodnosti důkazu je součástí hodnocení soudu ve smyslu ustanovení § 132 

občanského soudního řádu.94 

 

Pro sporné řízení jako základním civilním procesu se uplatňuje projednací 

zásada. Ta znamená, že soud v procesu zjistí a projedná skutkový stav pouze v rozsahu, 

který účastníci tvrdí a dokládají svými důkazy. Důkazní břemeno chápeme jako 

procesní odpovědnost účastníka za výsledek řízení. 

Věc by měla věc rozhodnuta zpravidla při jediném jednání. Tímto OSŘ rozumí 

jednání, které bylo nařízeno, neboť soud učinil v rámci přípravy jednání všechny a ve 

věci není podle zákona možné rozhodnout bez nařízení jednání. 

Je třeba znovu připomenout, že mezi základní zásady soudního řízení řadíme 

rychlou ochranu práv. Obecná zásada rychlosti řízení je obsažena jak v Listině 

základních práv a svobod95, tak i v občanském soudním řádu96, ale i mezinárodních 

dokumentech. Cílem a účelem tohoto připomenutí je skutečnost, že dále budu 

pojednávat o dvou základních novelizacích občanského soudního řádu, které mají přímý 

vliv na průběh dokazování v soudním řízení. Novelizace Občanského soudního řádu 

z roku 2000 a 2009 totiž zavádějí nová koncentrační ustanovení, která by v praxi měla 

vést k urychlení procesu vydání soudního rozhodnutí, jež je tíživým problémem české 

justice obecně. 

                                                                                                                                                                          

odpovídat na otázky apod.) a k poznatkům, získaným na základě hodnocení jiných důkazů (do jaké míry 
je důkaz výpovědi svědka souladný s jinými důkazy, zda jim odporuje, popřípadě zda se vzájemně 
doplňují); celkové posouzení z uvedených hledisek pak poskytuje závěr o pravdivosti či nepravdivosti 
tvrzených (prokazovaných) skutečností. 

Z judikatury – hodnocení důkazu výpovědi svědka - Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 22 Cdo 136/2002 
Význam chování svědka při výpovědi.Věrohodnost výpovědi svědka lze hodnotit i s přihlédnutím ke 
způsobu,  jakým   svědek  soudu  sděluje   zjišťované  skutečnosti a k jeho chování při výpovědi 
 
•94 Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 29Cdo 2893/2000  
 
95 Čl. 38 (2) Listiny 
 
96 § 6 OSŘ „V řízení postupuje soud v součinnosti se všemi účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla 
rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly spolehlivě zjištěny.“ 



 

 49   

Novela OSŘ provedená zákonem č. 30/2000 Sb.97. zavedla v § 118b OSŘ, který 

se přímo dotýkal problematiky soudní ochrany osobnosti, nové principy koncentrace, 

které ovlivnily dokazování. 

Princip koncentrace obecně dává možnost soustředit řízení v komplexní celek a 

tím urychlit rozhodnutí ve věci, v souladu se záměrem zákonodárce a tím de facto 

zabránit zbytečným průtahům řízení způsobovaných stranami sporu. 

Účastníci byli touto novelou donucování ke splnění povinnosti tvrzení a důkazní 

několika instituty, které obecně slouží k přípravě jednání. Mezi ně patřila zaprvé prostá 

výzva k písemnému vyjádření ve věci a dále pak tzv. kvalifikovaná výzva k písemnému 

vyjádření, vyžadovala – li tak povaha věci nebo okolnosti případu. 98 

Ustanovení § 118b99 OSŘ jakožto koncentrační ustanovení deklarovalo pro 

oblast procesního práva, že ve věcech ochrany osobnosti mohou účastníci uvádět 

rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání nejpozději do 

konce prvního jednání, které se konalo. Tato zásada je prolomena, jde-li o skutečnosti 

nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazů, které 

nastaly až po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést (§ 

118b odst. 1 OSŘ) a současně s předpokladem, že byli v souladu s ustanovením § 118b 

odst. 2 OSŘ o této povinnosti poučeni již v předvolání k prvnímu jednání ve věci. 

                                                           

97 Tzv. velká novela občanského zákoníku 
 
98Povahou věci se rozumí skutková či právní obtížnost věci, která si vyžaduje kvalifikovanou přípravu 
jednání. Okolnosti případu jsou vymezeny skutečnostmi doprovázejícími konkrétní spor bez ohledu na 
jeho složitost po stránce skutkové nebo právní. Ve zcela jednoduchých věcech, které nevyžadují 
podrobnější a rozsáhlejší přípravu jednání, je vydání kvalifikované výzvy vyloučeno. 
Tyto termíny činily v aplikační praxi výkladové problémy. 
 
99

 § 118b (1) zákona č. 30/2000 Sb. „(1) Ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku, ve 
věcech ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku, 
popřípadě ochrany práv třetích osob podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, v 
incidenčních sporech v rámci insolvenčního řízení, o základu věci ve sporech o ochranu hospodářské 
soutěže, o základu věci ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním 
jednáním, o základu věci ve sporech z porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství a v dalších 
případech stanovených zákonem mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit 
důkazy k jejich prokázání nejpozději do skončení prvního jednání, které se v nich konalo; k později 
uvedeným skutečnostem a důkazům se nepřihlíží. To neplatí, jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má 
být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly (vznikly) po prvním 
jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést. 
(2) O povinnostech podle odstavce 1 a o následcích nesplnění těchto povinností musí být účastníci 
poučeni v předvolání k prvnímu jednání ve věci.“ 
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Tato právní úprava koncentrace řízení, jak bylo výše naznačeno, obecně 

spočívala ve vytvoření časového prostoru účastníkům řízení, ve kterém musí splnit 

povinnost tvrzení a povinnost důkazní. Časové omezení bylo omezeno skončením 

prvního jednání, věcné omezení pak zákonným výčtem věcí, u kterých se uplatnil 

vysoký společenský zájem na efektivním a rychlém řízení, resp. rozhodnutí. Jde o tzv. 

zákonné koncentrace řízení.100 Jiným druhem koncentrace bylo použití koncentrace 

vhodné101, zejména pro ostatní sporné věci, ale tato byla vázána na rozhodnutí soudu, 

podmíněné návrhem účastníka řízení. 

I přestože procesní následky nevyhovění této kvalifikované výzvě zahrnovaly 

fikci uznání a následné vydání rozsudku pro uznání bez slyšení žalovaného, pokud se 

tento nevyjádří řádně k žalobě minimálně ve 30-ti denní lhůtě102, nebyl tento institut pro 

složitost další procedury téměř využíván. 

Koncentrace zákonná se v praxi ukázala být efektivním nástrojem řízení. Naproti 

tomu institut koncentrace vhodné nenaplnil očekávání. Jeho uplatnění soud zatěžovalo 

vydáváním zvláštního usnesení, ve kterém bylo nutné podrobně upravit, proč 

k takovému kroku soud přistupuje. Navíc možnost jejího použití až v situaci, kdy 

k průtahům v řízení již došlo de facto setřelo její preventivní působení. 

Dne 1. 7. 2009 vstoupil v účinnost zákon č. 7/2009 Sb.103, který je v důvodové 

zprávě označen jako souhrnná novela OSŘ. Důvodová zpráva označuje novelu 

                                                           

100 § 118b zákona č. 30/2000 Sb. 
 
101

 § 118c zákona č. 30/2000 Sb. „(1) Dochází-li v projednání věci k průtahům proto, že účastník je 
nečinný nebo že přes výzvy soudu nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti nebo neoznačil potřebné 
důkazy, může soud, je-li to účelné a nejde-li o věci uvedené v § 120 odst. 2, na návrh jiného účastníka 
usnesením rozhodnout, že ve věci lze uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich 
prokázání nejpozději ve lhůtě, kterou určí, a že k později uvedeným skutečnostem a důkazům nebude 
přihlíženo; lhůta nesmí být kratší než 15 dnů od doručení usnesení. 
(2) Po lhůtě určené soudem mohou účastníci uvést další skutečnosti nebo označit důkazy, jen jestliže jimi 
má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků nebo jestliže účastník byl vyzván k 
doplnění vylíčení rozhodných skutečností podle § 118a odst. 2, jakož i skutečnosti a důkazy, které nastaly 
(vznikly) po uplynutí lhůty nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést. 
(3) Usnesení podle odstavce 1 se účastníkům doručuje do vlastních rukou. 

102 Ústavní soud a jeho dřívější judikatura potvrzuje, že právo na slyšení účastníka před soudem, tedy i na 
projednání věci v jeho přítomnosti (právo na „hearing“), je základním právem, na jehož respektování je 
třeba bezvýhradně trvat.  

103 zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 
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zavedenou zákonem č. 7/2009 Sb. za souhrnnou a zároveň za průlomový právní předpis 

civilního řízení. Prioritou je zavést taková opatření, která povedou k rychlejšímu 

rozhodování soudu, a pomůže se vypořádat s problémy, které sužují českou justici 

dlouhodobě a činí soudní proces zdlouhavým a neefektivním. Z tohoto důvodu mění 

hned několik oblastí právní úpravy civilního procesu a zavádí zejména změny v 

systému doručování, protokolace a omezení odůvodnění soudních rozhodnutí.   

Instrumentem k soustředění a zefektivnění řízení a k urychlenému rozhodnutí ve 

věci je zavedena příprava jednání a na ní navazující tzv. zásada koncentrace řízení.  

Institut přípravného jednání je alternativou ke kvalifikované výzvě, jejíž koncept 

byl souhrnnou novelou opuštěn. Příprava jednání znamená, že pokud je to nutné nařídí 

soud přípravné jednání, ve kterém musí být předloženy všechny důkazy a skutečnosti 

sporné mezi účastníky. Pomocí institutu přípravného jednání je možné rozhodovat věc 

při jediném jednání a odročovat jen ve zcela výjimečných případech. Řízení by tak 

neměla být protahována doplňováním důkazů a jiných skutečností. Navíc procesní 

následky nedostavení se k přípravnému jednání mají mít oproti předchozí úpravě daleko 

závažnější důsledky. Pokud se například nedostaví žalovaný, kterému byla doručena 

žaloba, ačkoli byl řádně a včas předvolán nejméně 20 dnů předem a ani se včas a z 

důležitého důvodu neomluvil, má se ve sporných věcech za to, že uznává nárok 

uplatněný proti němu žalobou, byl-li o tom žalovaný poučen. To neplatí pouze v 

případech, kdy jsou splněny podmínky pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby. 

Nedostaví-li se žalobce ačkoli byl řádně a včas předvolán nejméně 20 dnů předem a ani 

se včas a z důležitého důvodu neomluvil, soud řízení zastaví, byl-li o tom žalobce 

poučen. Výkladem lze dovodit, že v případě nedostavení se obou účastníků řízení, bude 

zřejmě dán důvod pro zastavení řízení. 

Soud se zejména pokouší v průběhu přípravného jednání o smír, účastníky poučí 

o jejich právech, vyzývá je k doplnění tvrzení a důkazů a k plnění procesních povinností 

a při přípravném jednání zkoumá, i zda jsou splněny podmínky řízení.  
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Na přípravné jednání navazuje nová úprava ustanovení § 118b OSŘ104, které 

obsahuje základní koncentrační principy dokazování. De facto to znamená, že účastníci 

jsou povinni uvádět rozhodné skutečnost o věci samé a označit důkazy jen do skončení 

přípravného jednání, případně do uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty. Pokud ani po 

poučení soudem uvedené procesní povinnosti nesplní, nebude až na stanovené výjimky 

ke skutečnostem uvedeným a k důkazům označeným po skončení přípravného jednání 

nebo po uplynutí náhradní lhůty přihlíženo. K později uvedeným skutečnostem a 

označeným důkazům bude soud smět přihlédnout, jen půjde-li o skutečnosti nebo 

důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, 

které nastaly po přípravném jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas 

uvést, jakož i o skutečnosti nebo důkazy, které účastníci uvedli poté, co byl některý z 

nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností poté, co předseda senátu vyzval 

účastníka k doplnění vylíčení rozhodných skutečností, má-li za to, že věc lze posoudit 

jinak než podle účastníkova právního názoru. 

Souhrnnou novelou OSŘ je zákonná koncentrace nejen zachována, ale navíc 

není věcně omezena a vztahuje se obecně na všechna civilní soudní řízení, včetně řízení 

na ochranu osobnosti. 

                                                           

104 § 118b OSŘ „(1) Ve věcech, v nichž byla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci 
uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení přípravného 
jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech 
významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních 
povinností (§ 114c odst. 4). Pokud nebyla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci 
uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení prvního 
jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která byla účastníkům poskytnuta k doplnění tvrzení o 
skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších 
procesních povinností. K později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům smí soud přihlédnout, 
jen jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních 
prostředků, které nastaly po přípravném jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést, 
jakož i ke skutečnostem nebo důkazům, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k 
doplnění rozhodujících skutečností podle § 118a odst. 2. 
(2) Byla-li připuštěna změna žaloby (§ 95), nejsou tím účinky podle odstavce 1 dotčeny. Došlo-li k 
přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1) nebo záměně účastníka (§ 92 odst. 2), nastávají ve vztahu s 
novými účastníky účinky podle odstavce 1 skončením prvního jednání, které bylo nařízeno po přistoupení 
nebo záměně účastníka a které se ve věci konalo; o tom musí být účastníci poučeni v předvolání k tomuto 
jednání. 
(3) Omezení podle odstavců 1 a 2 neplatí ve věcech uvedených v § 120 odst. 2 a v případě, že účastníci 
nebyli řádně poučeni podle odstavce 2 části druhé věty za středníkem nebo podle § 114c odst. 5.“  
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 Předpokladem přijaté novely je skutečnost, že by mělo dojít ke zvýšení 

efektivnosti justice jako celku a zabránění zneužívání procesních úkonů účastníky, 

stejně jako zvýšení procesní odpovědnosti jednotlivého účastníka. Na účastníky je nadto 

ještě přesunuta odpovědnost za doručení soudních písemností ze státu. Je jen otázkou do 

jaké míry bude tato úprava naplňovat vůli zákonodárce na urychlení rozhodovacího 

procesu. De lege ferenda se bude nutné jistě vypořádat s řadou doplňujících problémů, 

které přinese uplatňování novely v praxi. Záměrem této práce nebylo hodnotit novelu 

občanského soudního řádu, ale v souvislostech pohovořit o jejím vlivu na soudní řízení 

v kontextu uplatňování práva na ochranu osobnosti. 

5.7. Rozhodnutí ve věci 

5.7.1. Rozhodování soudu a vydání rozhodnutí ve věci 

A v neposlední řadě je nezbytné zmínit, co rozumíme pod pojmem rozhodování 

soudu. Rozhodováním soudu chápeme reálné subsumování konkrétního skutkového 

stavu pod obecné pravidlo a samotné vyvození závěrů pro tento konkrétní případ 

vyplývajících z právní normy. Vycházíme zde z principu iura novit curia. Samotné 

rozhodování soudu je ovládáno principem materiální objektivní pravdy, tedy účelem a 

podstatou soudního rozhodování je zejména možnost zjišťování pravdivého stavu věci. 

Proces by měl pokud možno vést k pravdivému poznání a na základě tohoto pak k 

adekvátnímu rozhodnutí. 

Vydávání rozhodnutí soudem chápeme výrok soudu, který má závazné právní 

důsledky stanovené objektivním právem a je pro něj charakteristická autoritativnost, 

závaznost a specifičnost. Jedná se procesním úkonem, který je vyhrazen soudu, je tedy 

projevem vůle soudu.  

Každé rozhodnutí má v zásadě dvě stránky, kterými jsou skutkové zjištění a 

právní posouzení věci, vyvození právních důsledků ze skutkového zjištění. Procesními 

aspekty vydávání rozhodnutí je také určitá předepsaná forma a náležitosti vydávání 

rozhodnutí. Každé rozhodnutí obsahuje po formální stránce zejména výrok, který 

formuluje autoritativní a závazné řešení určité právní situace, dále odůvodnění a 

poučení o opravných prostředcích. 
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Rozsudek se vyhlašuje „jménem republiky“, a to vždy veřejně podle § 156 

odst.1 OSŘ105. Rozsudkem se rozhoduje ve věci samé, je meritorním rozhodnutím. 

Rozhodnutí o schválení smíru se děje usnesením. Svojí povahou jsou rozsudky v oblasti 

ochrany osobnosti deklaratorními, zahrnují jak rozsudky na plnění, tak i určovací. 

Rozsudkem musí být rozhodnuto o celé projednávané věci, dochází zde tzv. k vyčerpání 

předmětu řízení. Pro sporná řízení na návrh je předmět vymezen dispozitivními úkony 

účastníků, petitem. Soud potom nesmí překročit návrhy stran a je návrhem vázán, nesmí 

přisoudit více nebo něco jiného. Soud musí rozhodnout o celém předmětu řízení a to 

tak, že žalobě zcela nebo částečně vyhoví anebo ji stejným způsobem zamítne. 

Nejvyšší soud106 se vyjádřil k otázce výkladu petitu žaloby ve vztahu 

k vykonatelnosti rozsudku tak, že rozsudečný výrok, jímž soud poškozené osobě na 

podkladě § 13 OZ přiznává přiměřené zadostiučinění, musí odpovídajícím způsobem 

reagovat na újmu, kterou dotčená osoba utrpěla na svých osobnostních právech a 

současně musí být natolik určitý, aby jej bylo možno vykonat. Je třeba, aby výrok 

rozsudku byl takovým způsobem určitý a přesný, aby vymezil, kterých konkrétních 

výroků v případě omluvy se má omluva týkat. 

I rozhodování podléhá určitému postupu ze zákona. Pro vynesení rozhodnutí je 

stěžejní, aby byl zajištěn zejména předpoklad správného obsazení soudu, včetně 

samotného řádného zhodnocení bezprostředně předcházejícím vynesení rozhodnutí a 

dále problematiky týkající se rozhodování senátu. Potom následuje vyhlašování 

rozhodnutí, ústní formou. Vždy se vyhlašuje rozsudek a to veřejně podle čl. 96 odst. 2 

Ústavy, § 156 odst. 1 OSŘ. Okamžikem vyhlášení je soud vázán rozsudkem. 

Nezbytným předpokladem je i písemné vyhotovení rozhodnutí, které je veřejnou 

listinou dle § 134 OSŘ, současně je zde uplatňována vyvratitelná domněnka o 

pravdivosti výroku, která je dokladem o tom, jak soud rozhodl a má zákonem 

předepsané formální náležitosti, které tvoří záhlaví, výrok čili enunciát a odůvodnění 

podle § 157 odst. 2 OSŘ. Na posledním místě pak je zmínit, že písemné vyhotovení je 

                                                           

105 § 156 (1) OSŘ „Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně; vyhlašuje jej předseda senátu jménem republiky. 
Uvede přitom výrok rozsudku spolu s odůvodněním a poučením o odvolání a o možnosti výkonu 
rozhodnutí. Není-li přítomen vyhlášení rozsudku žádný z účastníků, uvede pouze výrok. Po vyhlášení 
předseda senátu zpravidla účastníky vyzve, aby se vyjádřili, zda se vzdávají odvolání proti vyhlášenému 
rozsudku.“ 
 
106rozsudek NS ze dne 27. 9. 2001, Judikaturní rozhodnutí sp.zn. 26 Cdo 410/2000 
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doručováno, zejména jeho podoba stejnopisu podle pravidel o doručování rozhodnutí 

dle ustanovení OSŘ.  

Důležité je dosažení sledovaného cíle, dosáhnout věcného vyřešení právního 

konfliktu, právní moci rozhodnutí, která v sobě pojímá dvě složky, formální stránku a 

materiální stránku právní moci. Pod pojmem formální právní moci chápeme konečnost 

rozhodnutí, vlastnosti mající vztah k řízení. Jde o to, že pravomocné rozhodnutí je 

konečné, nenapadnutelné řádným opravným prostředkem. Dle § 159 OSŘ je v právní 

moci doručený rozsudek, který není možné napadnout odvoláním. Rozhodnutí soudu 

první instance, proti kterým je přípustné odvolání, nabývá právní moc uplynutím 

patnáctidenní lhůty pro podání odvolání ode dne jejího doručení. Naproti tomu 

rozhodnutí, proti kterému není odvolání přípustné nabývá právní moci okamžikem 

doručení, stejně jako rozhodnutí odvolacího soudu. Pokud jde o materiální aspekt právní 

moci, jedná se o vlastnosti předmětu řízení, pak jej chápeme v dvojím smyslu. Pozitivní 

vymezení je založeno na závaznosti ve smyslu § 159a odst. 2, 3 a 4, kdy jej zákon 

definuje jako stav, kdy ohledně předmětu a osob je třeba se rozhodnutím řídit s tím, že 

je chování vynutitelné. Odstavec 5 stejného ustanovení obsahuje negativní formulaci 

materiální stránky právní moci, nezměnitelnost rozhodnutí, protože o věc pravomocně 

rozhodnutá nemůže být znovu projednána. 

Rozhodnutí se opírá ještě o jeden předpoklad, kterým je jeho vykonatelnost, 

respektive přímá vynutitelnost státní mocí nebo za její kontroly, spočívá zejména ve 

skutečnosti, že musí být postupováno ve shodě s rozhodnutími vydanými ve věci a že 

tento postup lze vynutit. Podle obecného pravidla § 161 odst. 1 OSŘ je rozsudek 

vykonatelný, jakmile uplyne lhůta k plnění, pariční lhůta, tato začíná běžet dnem 

následujícím po právní moci rozhodnutí, tedy tři dny od právní moci rozsudku. U 

rozsudků soudu prvního stupně, běží tato lhůta po nezbytném uplynutí lhůty potřebné 

pro odvolání, patnáctidenní. Rozsudek je tedy vykonatelným uplynutím osmnáctidenní 

lhůty. Dále pak pokud es jedná o rozsudky odvolacího soudu, tyto jsou vykonatelné po 

třech dnech ode dne doručení. Nad rámec tématu by bylo možné zmínit ještě další 

skutečnosti, ale rozsah práce nám neumožňuje některou problematiku probrat 

důkladněji. 
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5.7.2. Vázanost soudu nižšího stupně rozhodnutím soudu vyššího stupně 

Institut ochrany osobnosti je upraven pouze několika ustanoveními občanského 

zákoníku. Tato ustanovení jsou natolik obecná, že v mnohých případech nastupuje 

soudní praxe, aby tato ustanovení interpretovala. Soudy svými rozhodnutími de facto 

právní úpravu dotváří. 

Obecně platí pravidlo, že výrok pravomocného rozsudku v konkrétním případě 

je závazný jen pro účastníky řízení a ve stejném rozsahu je závazný též pro všechny 

orgány. V našem právním systému neplatí vázanost soudů rozhodnutími jiných (popř. 

vyšších) soudů v obdobných věcech. 

Soudy v České republice nejsou formálně právně pověřeny vydáváním 

výkladových pravidel o právních normách, přestože je v zájmu sjednocování 

rozhodovací praxe, aby soudy formou vydávaných názorů a stanovisek formulovaly 

výklad právní normy a vytvářely tak základy pro další rozhodování soudů K této 

činnosti jsou příslušnými soudy vyšší instance, kterými rozumíme zejména Nejvyšší 

soud v Brně. 

Významná judikaturní rozhodnutí jsou publikována ve Sbírce nálezů a usnesení. 

Konzistentní judikatura soudů vyšších stupňů svým výkladem právní normy tuto 

normu dotváří. Právní názor vyjádřený v judikátu je důležitým z hlediska svého 

autoritativního působení. Obecně platné výkladové pravidlo bude v praxi obvykle 

aplikováno na obdobný nebo stejný skutkový případ soudem nižšího stupně při své 

rozhodovací praxi.  

Judikatura107 je zdrojem právního myšlení a teoretických konceptů i pro 

problematiku ochrany osobnosti. Je do jisté míry východiskem pro rozhodování soudu, 

je vodítkem, jak aplikovat strohá ustanovení OZ v praxi. Tímto spoluutváří právo na 

ochranu osobnosti a zároveň poskytuje návod, jak bude v podobných kauzách soud 

rozhodovat. 

Nejedná se přitom pouze o judikaturu obecných soudů, ale i o rozhodnutí 

Ústavního soudu zajištujícího ochranu ústavnosti zejména v případech střetu ústavně 

                                                           

107 § 237 (1)c OSŘ v souladu s § 237 (3) OSŘ 
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chráněného práva na ochranu osobnosti s právem na šíření informací. Nelze opominout 

ani judikaturu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.  

5.8. Náklady řízení 

Základním kriteriem při posuzování nákladů řízení je obecně přijímaný princip 

úspěchu ve věci definovaný v ustanovení § 142 OSŘ.108 

S ohledem na ustanovení § 142 OSŘ a zvlášť na jeho odstavec třetí, kde je 

uvedeno, že i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat 

plnou výši náhrady nákladů řízení. Rozhodnutí o nákladech řízení závisí tedy plně na 

úvaze soudu. 

Dříve však soudy často odmítaly přiznat poškozeným náhradu nákladů řízení, 

pokud jim vyhověly pouze zčásti a obvykle nebyla uložena ani peněžitá náhrada. 

Vznikla tím paradoxní situace, kdy poškozený si zaplacením svých nákladů řízení de 

facto "zaplatil omluvu". Novější judikatura Ústavního soudu však tuto praxi posunula a 

nyní soudy již vesměs náklady řízení přiznávají i v případech, kdy žalobě i jen částečně 

vyhoví.  

Pokud je soudní rozhodnutí již pravomocné, pak musí původce plnit peněžní 

povinnost celou tzn. i s případnými úroky z prodlení. Této povinnosti se nemůže 

zprostit ani poukazem na to, že u této věci podal dovolání. Může se této povinnosti 

zbavit jenom tak, že podá návrh na odklad napadaného rozhodnutí, a že mu odvolací 

soud v této věci vyhoví (§243 OSŘ) 

 

                                                           

108 § 142 OSŘ „ (1) Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k 
účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. 
(2) Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě 
vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo. 
(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. 
(4) V řízení zahájeném na návrh nejvyššího státního zástupce nebo státního zastupitelství podle zvláštních 
předpisů přizná soud žalovanému za podmínek uvedených v odstavcích 1 až 3 náhradu těchto nákladů 
proti státu. To platí obdobně, bylo-li řízení zahájeno na návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových v případech a za podmínek uvedených v § 35a.“ 

§ 143 OSŘ „Žalovaný, který neměl úspěch ve věci, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalobci, 
jestliže svým chováním nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení.“ 
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5.9. Opravná řízení 

5.9.1. Odvolání 

Soudní přezkoumávání pomocí opravných prostředků je základním východiskem 

soudnictví v České republice. Soudní soustava je dvojinstanční, jak již bylo uvedeno 

v kapitole upravující příslušnost soudu. Rozhodnutí soudu prvého stupně je 

přezkoumatelné soudem druhého stupně, kterým je v našem případě Vrchní soud.  

Odvolání je jediným řádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout 

rozhodnutí soudu prvního stupně, a to nepravomocného rozhodnutí.109 

 Současně § 202 odst. 2 OSŘ vyjmenovává případy nepřípustnosti odvolání pro 

případy věcí bagatelních110 a rozsudků pro zmeškání a pro uznání, stejně jako vybraná 

usnesení. Pro řádné odvolání je nezbytné dodržení lhůty pro podání odvolání, která činí 

patnáct dní ode dne doručení rozhodnutí, za předpokladu řádného poučení o právu podat 

                                                           

109 § 201 OSŘ „Účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu 
vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.“ 

§ 202(1) OSŘ „ Odvolání není přípustné proti usnesení, jímž:a) se upravuje vedení řízení; 
b) byl k řízení přibrán další účastník (§ 94 odst. 3); 
c) bylo zahájeno řízení bez návrhu; 
d) byl účastník vyzván, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil (§ 43 
odst. 1); 
e) bylo prominuto zmeškání lhůty; 
f) byla nebo nebyla připuštěna změna návrhu; 
g) bylo rozhodnuto o svědečném nebo o nárocích podle § 139 odst. 3; 
h) byl schválen smír; 
i) byl zamítnut návrh na přerušení řízení podle § 109 nebo podle § 110; 
j) byl žalovaný vyzván, aby se ve věci písemně vyjádřil (§ 114b, § 193d); 
k) bylo opraveno rozhodnutí, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí; 
l) bylo rozhodnuto o opatřeních k zajištění podmínek pro navrácení dítěte (§ 193c), 
m) bylo rozhodnuto, že doručení je neúčinné (§ 50d); 
n) byla uložena povinnost složit zálohu na náklady důkazu; 
o) bylo vyhověno návrhu na přezkum evropského platebního rozkazu.  

(2) Odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 
000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží; to neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku 
pro zmeškání. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. července 2009.) 

(3) Odvolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.“ 

110 rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč 
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odvolání. Jinak se tato lhůta prodlužuje podle ustanovení zákona. Pokud jde o subjekty 

oprávněné podat odvolání, pak jej mohou podat výlučně účastníci řízení.  

Odvolání musí splňovat obecné náležitosti podání dle § 42 OSŘ a dále pak podle 

§ 205 (1) OSŘ111 identifikaci, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jaké rozsahu se 

napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho 

se odvolatel domáhá, jedná se o určení odvolacího důvodu a také odvolacího petitu. 

Odvolání samo o sobě má účinky suspenzivní, to znamená, že odkládá právní 

moc a také účinky devolutivní, přesouvá rozhodnutí o opravném prostředku na odvolací 

soud, Vrchní soud. 

Pokud jde o formulaci odvolacího důvodu, pak účastník může uvádět libovolný 

odvolací důvod, jenom pro meritorní rozhodnutí platí ustanovení § 205 odst. 2, které 

specifikuje odvolací důvody. Přičemž v souladu s principem koncentrace byl zaveden 

do odvolacího řízení zákaz novot proti meritornímu rozhodnutí. Zákaz novot se 

prolamuje v uvádění podmínek řízení, věcné příslušnosti, vyloučení soudce nebo 

obsazení soudu, dále pak v souvislosti a prokazováním vad, které mohly mít za následek 

nesprávné rozhodnutí ve věci, či pokud má být zpochybněna věrohodnost důkazních 

prostředků, na nichž spočívá rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud má být splněna 

povinnost tvrdit všechny pro rozhodnutí významné skutečnosti nebo důkazní povinnost 

pokud odvolatel neměl ve věci úspěch nebo nebyl řádně poučen, dále pak nepoučení o 

neúplné apelaci ve smyslu § 119a OSŘ a pokud skutečnosti nastaly po vyhlášení 

rozhodnutí soudu prvního stupně. 

Odvolací soud není uplatněným odvolacím důvodem vázán a není jím vázán ani 

účastník, naopak je na místě zmínit, že pokud odvolání proti meritornímu rozhodnutí 

neobsahuje žádný odvolací důvod a ten není doplněn ani po výzvě soudu, pak soud 

rozhodnutí přezkoumávat nebude podle § 212 a odst. 2 OSŘ. 

 Je zde potřeba zmínit koncentrační ustanovení, jejichž cílem je zrychlení a 

zefektivnění sporného řízení, tak aby účastníci byli donucení svá skutková tvrzení a 

návrhy důkazů činit včas a nedocházelo tak ke zbytečnému protahování řízení, protože 

s ohledem ne ustanovení § 205a ve spojení s § 219 OSŘ, je nezbytné rozhodující 

                                                           

111 § 205 (1) OSŘ „ V odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému 
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo 
postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).“ 
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skutečnosti a důkazy uvést v řízení před soudem prvního stupně, ve druhém stupni 

k nim soud nebude přihlížet, pokud nejde o výjimku podle § 205 a. I zde platí obecná 

poučovací povinnost předsedy senátu podle § 119a OSŘ. 

Pokud nedošlo k zastavení nebo přerušení řízení pro překážky, které brání řízení 

a to ať trvalé povahy nebo jen dočasné povahy, pak není na místě než rozhodnout. 

Řízení o odvolání je upraveno v zákoně, je pokračováním procesu vedoucího 

k vydání pravomocného rozhodnutí a to z vůle účastníka. Pokud jde o samotné řízení 

přiměřeně se na něj aplikují ustanovení o řízení v prvním stupni. Na řízení o odvolání se 

podílí zároveň soud prvního stupně, ale i odvolací soud, kterým je nejblíže nadřízený 

soud soudu krajskému, soud vrchní dle § 10 OSŘ. 

 Pokud jde o formu rozhodnutí, pak rozhoduje rozsudkem, pokud potvrzuje nebo 

mění rozsudek, jinak usnesením.  

Cílem ani záměrem této práce není do detailu probrat materii týkající se 

rozhodování soudu druhého stupně v otázkách řízení o ochraně osobnosti. 

V závěru pasáže věnované odvolání bych ještě jednou připomněla vliv novely 

zákona č. 7/2009 Sb., kterou se mění finanční hranice pro možnost podat odvolání proti 

rozhodnutí soudu prvního stupně, tak, že se z hranice 2.000,-Kč nároku žalobce zvyšuje 

tato hranice na částku 10.000,-Kč, která se může dotýkat sporů na ochranu osobnosti 

v případě žalobcem uplatněného nároku na finanční satisfakci. 

5.9.2. Dovolání  

Problematika dovolání je upravena zejména v § 236112 a následující OSŘ, který 

umožňuje napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu a to v zásadě za splnění 

                                                           

112 § 236 OSŘ „ (1) Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon 
připouští. 
(2) Dovolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.“ 

§ 237 OSŘ „(1) Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího 
soudu, 

a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, 
b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci 
samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, 
který dřívější rozhodnutí zrušil, 
c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena 
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dovolacího důvodu ve smyslu § 241a OSŘ113, že je řízení stiženo vadou, která mohla 

mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci či že toto rozhodnutí spočívá na 

nesprávném posouzení věci, ale i protože rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, 

které nemá oporu v provedeném dokazování.  

Pro zmínku ještě uveďme, že v České republice je dovolacím soudem ve smyslu 

§ 10a OSŘ Nejvyšší soud, se sídlem v Brně.  

V dovolání se vedle obecných náležitostí podle § 42 odst. 4 OSŘ uvádí 

informace stanovené v ustanovení § 241a (1) OSŘ a to, proti kterému rozhodnutí 

směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se napadá, případně které důkazy by měly 

být provedeny k prokázání důvodu dovolání a dovolací návrh, jímž je soud vázán podle 

§ 242 OSŘ114. V dovolání nelze uplatňovat nové skutečnosti a důkazy ve věci samé. 

Obligatorním formálním předpokladem dovolacího řízení je podle § 241 OSŘ 

zastoupení advokátem nebo notářem a sepsání dovolání touto kvalifikovanou osobou, 

výjimky stanoví zákon. 

Nezbytné je dodržet lhůtu dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí odvolacího 

soudu. Tuto lhůtu nelze prominout v případě nedodržení mimo případy nesprávného 

poučení podle § 240 odst. 3 OSŘ. 
                                                                                                                                                                          

b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní 
význam. 

(2) Dovolání podle odstavce 1 není přípustné 

a) ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 
50 000 Kč a v obchodních věcech 100 000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží,  
b) ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské 
zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o určení (popření) rodičovství nebo o nezrušitelné 
osvojení, 
c) ve věcech mezinárodních únosů dětí podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, nebo 
podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 

(3) Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. c)] zejména 
tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je 
soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; 
k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží. 
 
113 § 241a (1) „V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému 
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které 
důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací 
návrh).“ 
 
114 § 242 (2) OSŘ „Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl jeho 
výrok napaden.“ 
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Na řízení dovolacího soudu se přiměřeně použijí ustanovení o řízení před 

soudem prvního stupně. Soud prvního stupně spolupůsobí v rámci řízení o dovolání 

podle § 241b OSŘ a zajišťuje podkladové materiály, na základě kterých soud dovolací 

rozhoduje. 

Novelou občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb. je upraveno, že lze podat 

dovolání v občanských věcech, v nichž bylo rozhodnuto o plnění převyšujícím 50.000,-

Kč.115 

5.10. Výkon rozhodnutí 

Rozhodnutí o peněžním zadostiučiním je možno vymáhat všemi formami 

výkonu rozhodnutí na vymáhání peněžité pohledávky. A to tím způsobem, že podle 

ustanovení § 251 OSŘ116, nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné 

rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Nařídit a provést 

výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v zákoně (§ 257 OSŘ117).  

Jde-li o rozhodnutí ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky, řídí 

se jeho výkon povahou uložené povinnosti; v úvahu přichází provedení vyklizením, 

odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů (§ 258 odst. 2 

OSŘ).118 

 Ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby povinný podle něho provedl pro 

oprávněného nějakou práci, kterou může vykonat i někdo jiný než povinný (povinnost k 

tzv. zastupitelnému plnění), postupuje soud při provádění výkonu podle ustanovení § 

                                                           

115 § 237 (2)a OSŘ 
 
116 § 251 OSŘ „Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný 
podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.“ 
 
117 § 257 OSŘ „Nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v tomto zákoně.“ 
 
118 § 258 OSŘ „(1) Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze 
mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, prodejem movitých věcí a 
nemovitostí, prodejem podniku a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. 
(2) Výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené 
povinnosti. Lze jej provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a 
výkonů. 
(3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených 
movitých a nemovitých věcí, věcí hromadných, souborů věcí a bytů nebo nebytových prostorů ve 
vlastnictví podle zvláštního zákona, přikázáním zastavené peněžité pohledávky a postižením zastavených 
jiných majetkových práv.“ 
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350 OSŘ119. Jestliže vykonávané rozhodnutí ukládá povinnému jinou povinnost 

(povinnost k tzv. nezastupitelnému plnění), řídí se realizace výkonu ustanovením § 351 

OSŘ120. 

 Vedle rozsudků, jimiž bylo určeno, že tu právní vztah nebo právo je či není (§ 

80 písm. c OSŘ), jsou typickým příkladem pravomocné rozsudky ukládající prohlášení 

vůle ve smyslu § 161 odst. 3 OSŘ.; protože prohlášení vůle (jakožto složky právního 

úkonu, který směřuje ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností, jež právní 

předpisy s takovým projevem spojují) je takovým rozsudkem bez dalšího nahrazeno, 

není zapotřebí jeho výkon, neboť cíl, který žalobce v nalézacím řízení sledoval, byl v 

okamžiku, kdy rozsudek nabyl právní moci, naplněn (např. smlouva uzavřena). 

 Domáhat se splnění povinnosti prohlášením vůle coby výkon rozsudku, včetně 

výkonu způsoby předpokládanými ustanoveními § 350 a 351 OSŘ, je pojmově 

vyloučeno. Soudní praxe však nevyloučila vydání rozsudku ukládajícího prohlášení 

vůle v řízení o ochranu osobnosti podle ustanovení § 13 OZ. Rozhodnout způsobem 

předvídaným v § 161 odst. 3 OSŘ však podmínila tím, že oprávněný výslovně v 

nalézacím řízení o nahrazení "prohlášení vůle" povinného požádal, tedy například 

navrhoval, aby povinný odvolal určité tvrzení, popřípadě se omluvil. Jestliže však soud 

v rozsudku uložil povinnost zdržet se dalšího zásahu, odstranit jeho následky nebo 

poskytnout přiměřené zadostiučinění v určité konkrétní formě (vůči oprávněnému, popř. 

jiným osobám), pak takový rozsudek nenahrazuje chybějící prohlášení vůle ve smyslu § 

161 odst. 3 OSŘ, ale ukládá povinnost k určitému plnění. 

                                                           

119 § 350 OSŘ „(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby povinný podle něho provedl pro oprávněného 
nějakou práci, kterou může vykonat i někdo jiný než povinný, povolí soud oprávněnému, aby si dal práci, 
o kterou jde, provést někým jiným nebo si ji provedl sám, a to na náklad povinného. 
(2) Oprávněný nebo ten, kým si oprávněný nechal práci provést, je při výkonu rozhodnutí oprávněn ke 
všemu, co je potřebné k provedení práce, o kterou jde. 
(3) Povinnému může soud uložit, aby potřebný náklad zaplatil oprávněnému předem. Výkon tohoto 
rozhodnutí provede se pak na návrh oprávněného některým ze způsobů určených k uspokojení peněžitých 
pohledávek.“ 
 
120 § 351 OSŘ „(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí jinou povinnost, uloží soud za porušení této 
povinnosti povinnému pokutu až do výše 100 000 Kč. Nesplní-li povinný ani poté vykonávané 
rozhodnutí, ukládá mu soud na návrh oprávněného další přiměřené pokuty, dokud výkon rozhodnutí 
nebude zastaven. Pokuty připadají státu. 
(2) Zaplacením pokut se povinný nezprošťuje odpovědnosti za škodu.“ 
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K tomuto tématu lze ještě připojit odkaz na judikaturní rozhodnutí121ohledně 

problematiky vydávání rozsudku podle § 161 odst. 3 OSŘ a výkonu rozhodnutí dle § 

351 OSŘ. Rozsudkem, jímž soud v řízení o ochranu osobnosti zavázal povinného k 

tomu, aby poskytl oprávněnému, případně jiným osobám, přiměřené zadostiučinění v 

určité specifické formě (např. zasláním omluvného dopisu) však rozsudek samotný 

nenahrazuje prohlášení vůle povinného, ale ukládá mu plnění, které lze ukládáním 

pokut vymáhat. 

5.11. Ústavní stížnost 

Ústava na prvním místě, v Preambuli a v čl. 1 zdůrazňuje, že Česká republika je 

demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana a na 

zásadách občanské společnosti, dodržuje závazky, které pro ni vyplývají 

z mezinárodního práva, včetně závazků na poli ochrany lidských práv. V souladu 

s tímto pak Ústava zahrnuje Listinu základních práv a svobod do ústavního pořádku 

České republiky podle čl. 3 a 112 Ústavy. Navíc čl. 4 uvádí, že respektovat a chránit 

základní práva a svobody je úkolem všech orgánů veřejné moci, mezi kterými zejména 

soudy zaujímají nejpřednější místo. 

Podle usnesení Ústavního soudu je řízení před Ústavním soudem pouze 

doplňkovým řízením, spíše subsidiárním prostředkem ochrany základních práv a 

svobod a měl by sloužit tam, kde zákonné mechanismy ochrany byly vyčerpány, ale 

přesto jejich využití nepřineslo kýženého cíle122. Subsidiarita se projevuje jejím 

procesním charakterem ústavní stížnosti, neboť její podání musí předcházet vyčerpání 

všech procesních prostředků, které se stěžovateli nabízely. Ústavní stížnost je 

prostředkem speciálním, protože slouží k ochraně ústavně zaručených základních práv a 

svobod, nikoli jiných práv. 

Ústavně zaručená základní práva a svobody jsou zejména ta, která jsou 

vyjmenována v Listině základních práv a svobod. Významným je, jak již bylo uvedeno 

                                                           

121 Judikaturní rozhodnutí sp.zn.  20 Cdo 1330/2003 , usnesení NS ze dne 25. května 2004 
 
122 Judikaturní rozhodnutí sp.zn. I. ÚS 236/04 (sv. 33, s.475) 
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čl. 1 odst.1 Ústavy.123  Ústavní soud vyvodil ve své judikatuře mnohé principy a zásady, 

které tuto problematiku dokreslují. Jiná ustanovení Ústavy také zakotvují ústavní 

základní práva. Do rámce ustanovení čl. 1 odst. 2 Ústavy 124musíme podřazovat i 

ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních 

svobodách. I práva garantována v mezinárodních smlouvách o lidských právech a 

svobodách, jimiž je Česká republika vázána, patří do kategorie ústavně zaručených 

základních práv a svobod s odkazem na nález Ústavního soudu 125 se jedná zejména o 

Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod včetně navazujících protokolů a 

dále Pakty z r. 1966.  

Zdrojem argumentace rozhodování Ústavního soudu o ústavní stížnosti je praxe 

orgánů těchto mezinárodních smluv, zejména judikatura Evropského soudu pro lidská 

práva. Čl. 87 odst. 1 písm. i Ústavy126 dokonce umožňuje obnovu řízení o ústavní 

stížnosti, pokud mezinárodní soud, na rozdíl od Ústavního soudu, shledal porušení 

lidského práva nebo základní svobody, zaručené mezinárodní smlouvou. 

Nezbytným prostředkem, který ještě bude zmíněn na obranu práv, je možnost 

využítí institutu ústavní stížnosti. Podle ustanovení § 72 Zákona o Ústavním soudu (dále 

jen „ZÚS“)127, je možné, aby ústavní stížnost podala fyzická nebo právnická osoba 

podle čl. 87 odst. 1 d Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, 

jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo 

porušeno její základní právo nebo svobody zaručené ústavním pořádkem, rozumějme 

ústavně zaručené základní právo nebo svoboda. Jedná se o ochranu subjektivního 

základního práva stěžovatele. 

                                                           

123 Článek 1(1) Ústavy ČR „ Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát 
založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ 
 
124 Článek 1(2) Ústavy ČR „ Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního 
práva.“¨ 
 
125 Judikaturní rozhodnutí sp.zn. Pl. ÚS 36/01 (sv. 26, s. 317, 403/2002 Sb.) 
 
126 Článek 87 (1)i Ústavy ČR „ Ústavní soud rozhoduje o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí 
mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak“ 

127 § 72(1) ZÚS „ Ústavní stížnost jsou oprávněni podat a) fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 
odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, 
opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci (dále jen "zásah orgánu veřejné moci") bylo 
porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem (dále jen "ústavně zaručené 
základní právo nebo svoboda")“ 
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Návrh na podání ústavní stížnosti musí splňovat obecná ustanovení o návrhu ve 

smyslu § 34 ZÚS128 a následujícím, podává se písemně Ústavnímu soudu, musí z něj 

být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsán a datován. 

Dále musí obsahovat pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, 

jichž se stěžovatel dovolává, čeho se domáhá a musí být předložen v určitém 

kvalifikovaném počtu stejnopisů.  K ústavní stížnosti musí být přiložena kopie 

rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva popřípadě rozhodnutí o 

odmítnutí mimořádného opravného prostředku.129 Obecně pro podání návrhu je 

nepřípustné podat návrh na zahájení řízení ve věci, o které již Ústavní soud rozhodl 

nebo jedná ve věci, je třeba respektovat principy res iudicata a zákaz litispendence podle 

§ 35 ZÚS.130 

 Ústavní stížnost lze podal ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí o 

posledním procesním prostředku, který zákona stěžovateli na jeho ochranu poskytuje 

podle § 72 ZÚS131. Tuto lhůtu je třeba považovat za lhůtu procesního charakteru 132. 

                                                           

128 § 34 ZÚS „(1) Návrh na zahájení řízení se podává písemně Ústavnímu soudu. Musí z něj být patrno, 
kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsán a datován. Návrh má dále obsahovat 
pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj 
být patrno, čeho se navrhovatel domáhá; návrh musí obsahovat i další náležitosti, které stanoví tento 
zákon. 

(2) Návrh na zahájení řízení se předkládá v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal u soudu 
a aby každému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, kteří byli v návrhu uvedeni, mohl být doručen 
rovněž jeden stejnopis.“ 

129 § 72 ZÚS „(6) K ústavní stížnosti musí být přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním 
prostředku k ochraně práva, popřípadě také kopie rozhodnutí o odmítnutí mimořádného opravného 
prostředku z důvodu uvedeného v odstavci 4. Domáhá-li se stěžovatel ochrany svého práva také jinak než 
procesním prostředkem podle odstavce 3, je povinen o tom Ústavní soud bez odkladu vyrozumět.“ 

130 § 35 ZÚS „(1) Návrh na zahájení řízení je nepřípustný, týká-li se věci, o které Ústavní soud již 
nálezem rozhodl, a v dalších případech stanovených tímto zákonem. 

(2) Návrh je nepřípustný i v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná; podal-li jej oprávněný 
navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.“ 

131 § 72 ZÚS „(3) Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním 
procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se 
rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný 
procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo 
jiného právního řízení. 

(4) Byl-li mimořádný opravný prostředek orgánem, který o něm rozhoduje, odmítnut jako nepřípustný z 
důvodů závisejících na jeho uvážení, lze podat ústavní stížnost proti předchozímu rozhodnutí o procesním 
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Řízení o ústavní stížnosti není založeno na kontradiktorním přístupu, jako je 

tomu u řízení před obecnými soudy podle OSŘ, navíc se kombinují při tomto řízení 

prvky řízení co do povahy projednací a vyhledávací. Soud není vázán důvody ústavní 

stížnosti, může tedy shledat i jiný důvod porušení jiného základního práva. Soud nadto 

není vázán skutkovými zjištěními z předcházejících řízení, a proto může provádět 

dokazování sám. 

 Na jedné straně vystupuje stěžovatel a na druhé straně orgán veřejné moci, sám. 

Původní protistrana se v řízení o ústavní stížnosti stává vedlejším účastníkem podle § 76 

ZÚS.  Ústavní soud navíc může přiznat postavení vedlejšího účastníka i jiným osobám, 

které prokážou právní zájem na výsledku řízení. Při rozhodování musí Ústavní soud 

uvést, která ústavně zaručená základní práva a svobody byla zásahem orgánu porušena a 

jakým způsobem. Ústavní soudnictví je chápáno jako instuticionální garance objektivní 

ústavnosti výkonu veřejné moci. Nálezy Ústavního soudu jsou uveřejňovány a jsou 

závazné pro všechny orgány a osoby podle čl. 89 odst. 2 Ústavy133 České republiky. 

Podle § 82 Ústavní soud rozhoduje nálezem, kterým ústavní stížnosti zcela nebo 

zčásti vyhoví nebo ji stejným způsobem zamítne. Vyhoví-li ústavní stížnosti, vysloví 

v nálezu, pokud jde o ústavní stížnosti podle čl. 87 odst. 1 písm. d)134 Ústavy, které 

ústavně zaručené právo nebo svoboda byly porušeny a jakým zásahem orgánu veřejné 

moci k tomuto došlo, pak podle ustanovení § 82 odst. 3 ZÚS 135napadené rozhodnutí 

                                                                                                                                                                          

prostředku k ochraně práva, které bylo mimořádným opravným prostředkem napadeno, ve lhůtě 60 dnů 
od doručení takového rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. 

(5) Jestliže zákon procesní prostředek k ochraně práva stěžovateli neposkytuje, lze podat ústavní stížnost 
ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o zásahu orgánu veřejné moci do jeho ústavně zaručených 
základních práv nebo svobod dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k takovému zásahu 
došlo.“  

132
 Nález Pl. ÚS 37/93 (sv. 1, s.61, 86/1994 Sb.) 

133 Článek 89 (2) Ústavy ČR „(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno 
způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak. 
(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby. 
 
134 Článek 87 (1)d Ústavy ČR „Ústavní soud rozhoduje o ústavní stížnosti proti pravomocnému 
rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod.“ 

135 § 82 (3) ZÚS „Bylo-li vyhověno ústavní stížnosti fyzické nebo právnické osoby podle čl. 87 odst. 1 
písm. d) Ústavy , Ústavní soud a) zruší napadené rozhodnutí orgánu veřejné moci.“ 
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zruší či pokud porušení ústavně zaručeného základního práva nebo svobody spočívalo 

v jiném zásahu orgánu veřejné moci, než je rozhodnutí, pak zakáže příslušnému 

státnímu orgánu, aby v porušování práva a svobody pokračoval a pokud je to možné, 

aby obnovil stav před porušením. 

V neposlední řadě by bylo vhodné zmínit, při rozhodování týkající se oblasti 

ochrany osobnosti Ústavním soudem dochází k aplikaci principu proporcionality. 

V případech kolize princip proporcionality v konkrétním skutkovém základu hodnotí 

vzájemně kolidující ústavně zaručená základní lidská práva (event. ústavně zaručená 

lidská práva a chráněný veřejný statek) a je stěžejním principem při rozhodování 

Ústavního soudu. 

 

                                                                                                                                                                          

b) jestliže porušení ústavně zaručeného základního práva nebo svobody spočívalo v jiném zásahu orgánu 
veřejné moci, než je rozhodnutí, zakáže příslušnému státnímu orgánu, aby v porušování práva a svobody 
pokračoval, a přikáže mu, aby, pokud je to možné, obnovil stav před porušením.“ 
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6. Rozhodování Evropského soudu pro lidská práva a úloha 

Evropské komise pro lidská práva ve věcech ochrany osobnosti 

Evropský soud pro lidská práva (dále jen Soud) je mezinárodní institucí, která 

může při splnění určitých podmínek přijímat stížnosti osob dovolávajících se porušení 

práv zaručených Úmluvou136. Tato Úmluva je smlouvou, jíž se členské státy Rady 

Evropy zavázaly zachovávat určitá základní práva jednotlivce, jež jsou formulována 

jednak v Úmluvě samotné, jednak ve čtyřech protokolech (Dodatkovém protokolu a 

Protokolech č. 4, 6, 7 a 13). 

6.1. Příslušnost státu na základě „Úmluvy“ 

Evropská soud pro lidská práva (dále pak „ESLP“; anglicky European Court of 

Human Rights), který sídlí ve Štrasburku byl zřízen v roce 1959 k projednávání 

porušení Úmluvy.137 Podle původního znění Úmluvy se kontrolní mechanismus kromě 

Soudu skládal ještě z Evropské komise pro lidská práva, která projednávala příslušnost 

stížností zaslaných jednotlivci, zjišťovala skutečnosti a případně se pokusila o smírné 

řešení sporu. Posláním Evropské komise pro lidská práva bylo zejména prosazování 

standardu chování státu vůči svým občanům. Pokud jde o projednání případu, pak 

Komise se začala zabývat případem nejdříve za šest měsíců od konečného rozhodnutí 

vnitrostátního orgánu a to na základě stížnosti. Soud pak projednával ty případy, které 

mu předložila Komise nebo některý ze smluvních států.  

Nedostatečná flexibilita a rychlost systému si vyžádala změnu uskutečněnou 

Protokolem č. 11 138 k Úmluvě a proto od 1. listopadu 1998 namísto Komise a Soudu 

funguje jen jediný orgán - stálý Soud.  Pravomoc Výboru ministrů Rady Evropy byla 

také omezena a to na pouhé dohlížení nad rozsudky Soudu. Kromě projednávání 

                                                           

136
 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsána v Římě dne 4. listopadu 1950, 

ratifikována 18. března 1992,  pod č. 209/92 Sb. z. 

137
 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsána v Římě dne 4. listopadu 1950, 

ratifikována 18. března 1992,  pod č. 209/92 Sb. z. 

138 Protokol č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní 
mechanismus v ní ustavený, ve Štrasburku dne 11. května 1994 
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stížností podává Soud na základě žádosti Výboru ministrů také posudky týkající se 

výkladu Úmluvy. 

Jak je známo, Evropský soud pro lidská práva ("ESLP") má možnost přiznat 

těm, jejichž práva a svobody chráněné Úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod ("Úmluva") byly porušeny, určité spravedlivé zadostiučinění (článek 41 

Úmluvy139), což je nepochybně jeden z momentů, který přeměňuje stěžovatele 

latentního ve stěžovatele skutečného. Toto spravedlivé zadostiučinění má tři základní 

složky: náhradu materiální újmy, náhradu nemajetkové újmy a náhradu nákladu řízení, 

které stěžovatel (skutečně, nezbytně a v rozumné míře) vynaložil ve snaze předejít či 

dosáhnout nápravy porušení Úmluvy, které ESLP v rozsudku konstatoval. 

V souladu s judikaturou Soudu může stěžovatel získat náhradu nákladů řízení 

pouze v míře, v jaké byla prokázána jejich reálnost, nezbytnost a přiměřenost jejich 

výše. 

6.2. Stížnost stěžovatele 

Stížnost na porušení Úmluvy může k Soudu podat buď některý smluvní stát 

(mezistátní stížnost) nebo jednotlivci, skupiny jednotlivců či nevládní organizace 

(individuální stížnost). 

Objektem zájmu našeho zkoumání je zejména stížnost jednotlivce.140 Tříčlenný 

Výbor rozhoduje o přijatelnosti těchto individuálních stížností a může jednomyslně 

odmítnout nebo přijmout.141 Věc pak postupuje sedmičlennému Senátu, jenž rozhodne o 

                                                           

139 Článek 41 Úmluvy „Jestliže Soud zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo Protokolů k ní, a jestliže 
vnitrostátní právo dotčené Vysoké smluvní strany umožňuje pouze částečnou nápravu, přizná Soud v 
případě potřeby poškozené straně spravedlivé zadostiučinění 

140 Čl. 34 Úmluvy - Individuální stížnosti „Soud může přijímat stížnosti od každé fyzické osoby, nevládní 
organizace nebo skupiny jednotlivců považujících se za oběti v důsledku porušení práv přiznaných 
Úmluvou a Protokoly k ní jednou z Vysokých smluvních stran. Vysoké smluvní strany se zavazují, že 
nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva.“ 

141 Čl. 27 Úmluvy -Výbory, senáty a Velký senát„1. K projednání předložených případů zasedá Soud ve 
výborech složených ze tří soudců, v senátech složených ze sedmi soudců a ve Velkém senátu složeném ze 
sedmnácti soudců. Senáty Soudu zřizují výbory na pevně stanovené období. 

2. Členem senátu a Velkého senátu bude ex officio soudce zvolený za dotčenou smluvní stranu nebo, 
pokud takový není nebo není schopen zasedat, osoba jím určená, aby zasedala jako soudce. 
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jejím meritu. V mimořádně závažných případech, může Senát podstoupit věc Velkému 

senátu složenému ze sedmnácti soudců, jehož rozsudek je konečným. Po vynesení 

rozsudku sedmičlenným Senátem můžou ve výjimečných případech sporné strany do tří 

měsíců ještě podat žádost o projednání před Velkým senátem. 

K nutným podmínkám pro podávání stížnosti zejména patří porušení 

konkrétního práva dle Úmluvy a jejích dodatkových protokolů. Toto právo bylo možno 

přiznat každému, kdo podléhá jurisdikci státu signatářského. Stížnost musí směřovat jen 

proti rozhodnutí státního orgánu, rozumějme i soudu a to v zásadě až po vyčerpání 

všech vnitrostátních opravných prostředků v souladu s čl. 35 odst. 1142 Úmluvy může 

Soud stížnost posuzovat až po vyčerpání všech vnitrostátních právních prostředků 

nápravy podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě šesti 

měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné vnitrostátní rozhodnutí. Podle praxe a 

judikatury Soudu jsou všechny vnitrostátní právní prostředky nápravy vyčerpány, pokud 

i poslední instance, kterou je v České republice Ústavní soud, rozhodla o podstatě věci.   

V opačném případě se soud nebude případem zabývat. Rovněž je třeba, aby byly v 

řízení před vnitrostátními soudy vzneseny ty námitky, které jsou předmětem stížnosti k 

Soudu. Šestiměsíční lhůta začíná plynout od momentu doručení konečného rozhodnutí 

přijatého v rámci řádného odvolacího, resp. dovolacího, řízení Vám, případně Vašemu 

                                                                                                                                                                          

3. Velký senát se dále skládá z předsedy soudu, místopředsedů, předsedů senátů a dalších soudců 
vybraných v souladu s jednacím řádem Soudu. Je-li případ podle článku 43 předán Velkému senátu, 
nemůže v něm zasedat soudce ze senátu, který vydal rozsudek, s výjimkou předsedy senátu a soudce, 
který zasedal za dotčenou smluvní stranu.“ 

142 Čl. 35 Úmluvy - Podmínky přijatelnosti – „1. Soud se může věcí zabývat až po vyčerpání všech 
vnitrostátních opravných prostředků podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve 
lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné rozhodnutí. 

2. Soud se nebude zabývat žádnou individuální stížností předloženou podle článku 34, která je 
a) anonymní, nebo  
b) v podstatě stejná jako stížnost již předtím projednávaná Soudem anebo již předložená jinému 
mezinárodnímu vyšetřovacímu nebo smírčímu orgánu a pokud neobsahuje žádné nové důležité 
skutečnosti. 

3. Soud prohlásí za nepřijatelnou každou individuální stížnost předloženou podle článku 34, kterou 
pokládá za neslučitelnou s ustanoveními Úmluvy nebo Protokolů k ní, zjevně nepodloženou nebo za 
zneužívající právo podat stížnost. 

4. Soud zamítne každou stížnost, kterou považuje za nepřijatelnou podle tohoto článku. Může tak učinit v 
kterémkoliv stadiu řízení.“ 
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právnímu zástupci. Za datum konečného rozhodnutí se nepovažují (a pro účely výše 

uvedené šestiměsíční lhůty se nezohledňují) rozhodnutí, kterými byl zamítnut návrh na 

povolení obnovy řízení, resp. rozhodnutí o mimořádných opravných prostředcích, 

jejichž použití záleží na úvaze příslušného státního orgánu. 

Stížnost zároveň nesmí být anonymním aktem. Přesto soud může 

v odůvodněných případech zachovat anonymitu stěžovatele. Je dále stanovena překážka 

litispendence to znamená, že se musí jednat o věc novou, která nebyla už Soudem 

projednána, nebo nebyla předložena k projednání jinému mezinárodnímu orgánu. 

Nepřípustné jsou stížnosti zjevně nepodložené, neslučitelné s ustanovením Úmluvy 

nebo případně i ty, které zneužívají práva na stížnost. Ve stížnosti musí být uveden 

stručný popis skutečností a v čem stížnost spočívá, dále pak práva zaručená Úmluvou, 

jež jsou namítána a využité vnitrostátní právní prostředky včetně seznamu přijatých 

rozhodnutí obsahujících datum, název vydávajícího orgánu a stručný obsah rozhodnutí 

včetně kopií těchto rozhodnutí. Stížnost se podává na standardizovaný formulář. Není 

nutné zastoupení advokátem, pokud není na základě rozhodnutí Soudu nezbytné 

stanovisko vlády dotčeného státu. Úředními jazyky Soudu jsou angličtina a 

francouzština. Stížnost je třeba Soudu předložit pouze poštou143. Projednávání stížnosti 

není soudem zpoplatněn. V počáteční fázi se jedná o písemné řízení bez nezbytnosti 

osobní přítomnosti. 

                                                           

143 Adresa podání: Monsieur le Greffier de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Conseil de 

l’Europe, F-67075 STRASBOURG CEDEX, FRANCE 
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Závěr  

V této práci jsem se zabývala problematikou ochrany osobnosti. V úvodu bych 

ráda zmínila, že v základech pro mne bylo přínosné obnovit a prohloubit si znalosti jak 

hmotněprávní úpravy, tak samotné procesní stránky zkoumané oblasti.  

Je zřejmé, že tématika ochrany osobnosti je natolik rozsáhlá, že nelze pojmout 

každou jednotlivou oblast do důsledku. Přestože je práce koncipována jako stručné 

uvedení do tématu ochrany osobnosti, snaží se o systematický rozbor civilního řízení a 

procesních institutů. 

Pokud jde o řízení samotné, vycházela jsem zejména z teorie, legislativní 

úpravy, odborných článků věnovaných této problematice, judikatury a některé názorů 

právních teoretiků.  

Za základ mé práce považuji detailní analýzu procesněprávních prostředků na 

uplatnění práva na ochranu osobnosti a systematizaci celého řízení, které vede k vydání 

závazného rozhodnutí soudu. Otázkám procesní povahy jsou věnovány nejdůležitější 

kapitoly mé práce, které a navazují na hmotněprávní rovinu ochrany osobnosti v úvodu 

mé práce.  

V kontextu celé práce jsem se věnovala obecně problematice soudního civilního 

řízení, s ohledem na uplatňovaní práva na ochranu osobnosti. Nezaobírám se tedy 

jednotlivými právy v oblasti ochrany osobnosti. Jde spíše o analýzu soudního řízení, 

procesních prostředků a institutů. 

V závěru mé práce bych ještě ráda nastínila tři základní okruhy problematiky, 

která souvisí s řízením ve věcech ochrany osobnosti a které je vhodné s ohledem na 

téma akcentovat. 

1. Stav soudnictví v České republice v souvislosti s uplatňováním práva na 

ochranu osobnosti 

2. Problematika kvantifikace finančního zadostiučinění 

3. Nezbytnost judikatury ve věcech ochrany osobnosti 

Zodpovědět otázku, jak hodnotit stav dnešní justice a situaci řízení týkající se 

problematiky ochrany osobnosti, je velmi obtížné. Lze konstatovat, že základní 

kritériem pro nejefektivnější ochranu osobnosti je fungující systém právního řádu jako 
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celku, který tuto ochranu umožňuje. Pokud jde o ochranu osobnosti samotnou, pak tato 

ochrana je zajišťována jak prostředky práva soukromého, tak i prostředky práva 

veřejného. 

Veřejnoprávní ochranou rozumíme zejména ochranu lidské osobnosti prostředky 

práva trestního či správního, jakož i jiného práva veřejného. Touto tématikou však 

nebudu dále rozvíjet, protože není cílem našeho zkoumání. Práce je zaměřena zejména 

na soukromoprávní formu ochrany osobnosti. Pouze bych zmínila skutečnost, že trestní 

represe je všeobecně považována za jakousi druhotnou, tedy podpůrně nastupující až po 

bezvýsledném soukromoprávním postihu. 

Pokud jde o základní ustanovení obsažená v občanském zákoníku, pak je 

nezbytné znovu připomenout, že § 11 OZ obsahuje generální výčet hodnot, které jsou 

obsahem práva na ochranu osobnosti a tento výčet tudíž není konečným, 

předpokládejme tedy, že další hodnoty, které naplňují sféru osobnosti, budou 

subsumovány právě pod toto zákonné ustanovení. Je věcí další civilněprávní kodifikace, 

zda a v jaké míře bude tento výčet doplněn či jiným způsobem pozměněn. 

Efektivní ochrana osobnosti je založena zejména na účinné podobě soudního 

řízení, ve kterém se jedná a rozhoduje o žalobě na ochranu osobnosti, kterou dotčená 

osoba uplatňuje své nároky z titulu zásahu do osobnostních práv. 

Pokud jde o další otázky, pak je nezbytné uvést novelu OSŘ č. 30/2000, která do 

soudního řízení podle občanského zákoníku na ochranu osobnosti zavedla některé prvky 

koncentračního principu v zájmu urychlení soudního rozhodnutí a dále pak novelu 

zákona č. 7/2009 Sb., která tento princip ještě více rozvinula. 

Budeme-li posuzovat dnešní stav soudního rozhodování s ohledem na situaci 

současného soudnictví v oblasti ochrany osobnosti, pak právě prostředí 

postkomunistiské České republiky nám dokládá, jak jen velmi pomalu se přibližuje 

tento stav k úrovni ochrany běžné ve vyspělých zemích. Soudní spory o ochranu 

osobnosti trvají řadu let, takže pravomocné rozsudky po mnohaletých soudních sporech 

mívají v mnohých případech už jen symbolický význam, a je-li za zásah vůbec přiznána 

peněžitá satisfakce, bývá její výše už jen velmi nízkou nebo symbolickou „náplastí“ na 

poškozené vztahy. 

Dalším problémem se může jevit problematika délky soudního procesu. Ze 

statistických údajů lze vyčíst poměrně neuspokojivou situaci, která se zjevně dotýká 
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českého soudnictví obecně. Průměrná délka řízení ve věci práva na ochranu osobnosti 

se pohybuje v řádu několika let a nadále se prodlužuje. Navíc řízení ve věci ochrany 

osobnosti svou podstatou patří mezi časově nejdelší. Dochází tak k soustavnému 

porušování čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ale i ustanovení 

čl. 38 odst. 2 LZPS. 

Pokládá se nám tudíž otázka, jestli stát nezasahuje svou pomalou činností 

případně nečinností do těchto chráněných práv, a tím de facto nezvyšuje intenzitu 

následků neoprávněných zásahů. Z těchto důvodů bychom také mohli hodnotit i jeho 

eventuální podíl na případné finanční satisfakci? 

Co se týká otázky samotného přiznání finanční satisfakce, pak nadále tenduje 

situace, kdy suma soudně přiznané satisfakce je v nízká, nejčastěji v řádech tisíců Kč, 

což v  kombinaci s  pozdním rozhodnutím ve věci demonstruje soudní rozhodnutí 

povahy spíše symbolické, nijak systematické a ve své podstatě nedůsledné. Tento stav 

pak vede spíše k zlehčování a zjednodušování celé problematiky ochrany osobnosti 

českými soudy. Neadekvátní rozhodnutí v zásadě vyvolávají následky ve vnímání 

problematiky ochrany osobnosti jejím všeobecným nedoceněním. 

Se zvyšujícím se růstem právního vědomí občanů a jejich občanské odvahy se 

zároveň zvyšuje i tlak na kvalitní zajištění právní ochrany těchto subjektů, zájem na 

adekvátním a rychlém řešení jejich problémů, které může poskytnout pouze  pružný a 

efektivní soudní systém, nabízející poškozeným osobám spravedlivý a rychlý výkon 

soudnictví, coby jednoho z úkolů státu.  

Je třeba zmínit, že od devadesátých let jsou postupně zaváděny změny v právním 

systému. Přestože mnohé tyto změny se rodí jen velmi těžkopádným způsobem, ochrana 

práv, nejen v oblasti ochrany osobnosti, směřuje ke zlepšení. Postupná harmonizace 

našeho právního řádu s právem EU a vliv mezinárodními smlouvami k tomu jen 

přispívá. 

Můžeme zde nastínit několik otázek k zamyšlení, návrhů určitého zlepšení 

situace. Zejména je třeba upozornit na fakt, že peněžité zadostiučinění a jeho výše 

nejsou v tuto chvíli nikde jasným způsobem upraveny a ani judikatura neposkytuje 

v tomto směru vodítko. Domnívám se tedy, že by bylo vhodné utvoření ustáleného 

systému, který by umožnil poškozené osobě dotčené neoprávněným zásahem se 
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zorientovat, jakou výši peněžitého zadostiučinění má nárokovat v žalobním petitu, 

neboť jak jsme již zmínili řízení v otázkách ochrany osobnosti je řízením návrhovým. 

Soud nemůže přisoudit více nebo jiné zadostiučinění než uvedené v návrhu. Inspiraci 

pro navrhovaný systém by mohl legislativec hledat v systému týkajícího se například 

odškodnění bolesti a ztížení společenského zadostiučinění. Dotčená osoba by na základě 

předem stanovených kritérií snadněji zvolila odpovídající výši peněžního odškodnění, 

což je jistě v souladu s principem právní jistoty současná situace. 

Jak by měl tento systém ocenění nemajetkové škody vypadat? Bezesporu nelze 

sestavit jednotný sazebník peněžité satisfakce reagující na veškeré životní situace. 

Možná by však situaci pomohl konsolidovat určitý systém umožňující demonstrativně 

vyjmenovat hlediska pro stanovení její výše v závislosti na míře intenzity, trvání a 

rozsahu zásahu a s ohledem na okolnosti daného případu. 

Je také na zvážení, zda by tuto situaci nepomohlo lépe řešit zvýšení 

transparentnosti, ucelenosti a kvality judikatury, která by se stala vodítkem pro 

posuzování případných nároků. 

Pokud se vrátíme k dnešnímu stavu, pak lze satisfakci přiznat jen, pokud o ni 

žalovaný požádá. Nárok na ni ale nelze uplatnit vedle dalších nároků nemajetkové i 

majetkové povahy. I podle § 79 OSŘ musí z žaloby jasně vyplývat, jaké konkrétní výše 

se žalobce domáhá a ta tvoří maximální částku, kterou soud přisoudí. 

Dalším okruhem otázek by mohlo být zkoumání problematiky otevření náhrady 

nemajetkové újmy i pro jiné případy zákonem definované než současně možné. Dále se 

pokládá otázka možnosti propojení deliktního práva škodního v případě škody na zdraví 

s právem na ochranu osobnosti. 

Právní teorie a judikatura a se často střetává při posuzování problematiky 

promlčitelnosti nároků z peněžitého zadostiučinění. Pokud vycházíme z povahy 

osobnostních práv a jejich nepromlčitelnosti, pak judikatura Nejvyššího soudu označuje 

nepromlčitelností nejen osobnostní práva, ale i majetkové nároky vzniklé z jejich 

porušení, konkrétně tedy nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích, což by 

v praxi znamenalo, že poškozený bude moci u soudu uplatňovat toto právo i z velmi 

starých deliktů.  

Judikatura ve věcech ochrany osobnosti je i v dnešní době tvořena a 

formulována na základě právních názorů, zejména s odkazem na Sborník z roku 
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1980144, a je jen otázkou do jaké míry je tento materiál použitelný a aktuální a zda 

odpovídá i dnešním potřebám, neboť práva vyplývající z ochrany osobnosti 

zaznamenala největší rozvoj až v polistopadové éře, a proto by bylo na místě vytvořit 

judikaturu a její systém založený na hodnotách právního státu a současných 

hodnotových kriterií. 

Problematika ochrany osobnosti, její jednotlivé oblasti ochrany, stejně jako 

účinný systém zabezpečující její výkon, zejména soudní systém, by měla obstát v 

konfrontaci s aktuálními vývojovými tendencemi a pružně reagovat na změny sociální 

situace. Prostředí dnešní stále více globalizovanější společnosti, zostřování vzájemných 

společenských a mezilidských vztahů, rozvoj techniky, stále větší prostor moderních 

informačních a komunikačních technologií a všemožné tržní a marketingové nástroje… 

i tato témata budou muset být zohledněna tak, aby právní systém dostál své základní 

funkcí, ochraně práva a zabezpečení jeho řádného výkonu včetně výkonu ochrany 

osobnosti.  

Pokud právo na ochranu osobnosti je právem garantovaným zákony, včetně 

ústavních norem, a je obecně přijímáno za základní hodnotu lidsko-právních norem, pak 

i jeho faktické uplatňování by tuto skutečnost mělo reflektovat a poskytnout efektivní a 

adekvátní obranu konkrétnímu poškozenému odpovídající důležitosti zájmu chránit 

právo na ochranu osobnosti. 

Závěrem lze konstatovat, že soudní ochrana v řízení na ochranu osobnosti 

v prostředí české justice se dlouhodobě potýká s řadou problémů. Mezi základní dva 

problémy spatřujeme zejména délku soudního řízení a výši finanční kompenzace. Délka 

soudního řízení je neuspokojivou. Pokud již soud dospěje po mnohaletých soudních 

tahanicích k vydání závazného a vynutitelného rozhodnutí, výše finančního plnění ve 

prospěch poškozeného zřídkakdy odpovídá výši jeho nároku. 

Je na místě zvážit, zda a jaké by měly být přijímány legislativní úpravy civilního 

řízení v oblasti ochrany osobnost a k jakým důsledkům v praxi povedou. Bylo by 

vhodné dosáhnout změn v rozhodovací praxi soudů tak, aby tyto vydávaly takové 

odsuzující rozsudky za zásah do osobnostních práv, které by adekvátně reagovaly na 

                                                           

144 Spáčil J., Nejnovější judikatura o ochraně osobnosti a dobré pověsti právnické osoby, Soudní 
rozhledy, 3/2003, C.H.Beck 
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způsobenou újmu, a ačkoli se tato újma dá těžko kvantifikovat, pak se s problémem 

kvantifikace dokázaly vypořádat. 

Vyspělé prostředí právního státu a justice garantuje i adekvátní reakci v oblasti 

uplatňovaní práv při ochraně osobnosti. Doufejme, že nastolený trend reformy české 

justice, inspirace v jiných právních řádech a změny v praxi soudů k tomuto cíli 

povedou. 



 

 79   

Seznam zkratek 

OZ, Obč. Z, Obč. zák. – Občanský zákoník 

OSŘ – Občanský soudní řád 

Listina, LZPS – Listina základních práv a svobod 

Ústava, Ú, Úst. – Ústava České republiky 

Úmluva – Úmluva  

ÚZ, Úst. Z – Ústavní zákon 

Sb. Z, Sb. zák. – Sbírka zákonů 

Z, zák. – zákon 

č. – číslo 

odst. – odstavec 

§, par. – paragraf 

ust. – ustanovení 

cit. – citace 

str. – strana 



 

 80   

Použitá literatura 

Právní předpisy: 

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava Česká republika, ve znění ústavního zákona 

č.347/1997, 300/2000, 448/2001, 395/2001, 515/2002 Sb. 

• Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., LZPS, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

• Mezinárodní pakt o občanských a politických  právech  z roku 1966, vyhlášený 

pod č. 120/1976 Sb. 

• Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966, 

vyhlášený pod č. 120/1976 Sb. 

• Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, ve znění 

protokolů č. 3, 5 a 8, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb. a jejích pozdějších protokol, 

spravovaných Radou Evropy 

• Úmluva o právech dítěte z roku 1989, vyhlášená pod č. 104/1991 Sb.(rezoluce 

OSN č. 44/25) 

• Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č.46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 

ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č.231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č.101/2000 o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších 

předpisů 

• Vyhlášky ministerstva zdravotnictví 440/2001 o odškodnění bolesti 

a ztížení společenského uplatnění 

• Směrnice Rady č. 97/80/U ES o důkazním břemenu v případech 

diskriminace na základě pohlaví 



 

 81   

• Směrnice EP a Rady č. 2006/54/ES o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 

zaměstnání a povolání 

Literatura: 

• Knap K., Švestka J. - Ochrana osobnosti v československém 

občanském právu, Praha: Orbis, 1969 

• Hausnerová, L. - Ochrana osobnosti v historickém kontextu[rukopis]. Právnická 

fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 2004  

• Veselá, M. - Žaloby a žalobní právo[rukopis]. Právnická fakulta 

Masarykovy univerzity v Brně. 1993 

• Winterová, Alena a kolektiv. - Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 

5. vydání, Praha: Linde, 2008 

• Winterová, Alena. - Žaloba v občanském právu procesním, 

Praha: Univerzita Karlova, 1979 

• Knap Karel a kolektiv, Ochrana osobnosti podle občanského práva. 

4 vydání, Praha: Linde, 2004 

• Doležílek J. - Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 

Judikatura, Praha: ASPI, a.s., 2008 

• Vrcha P. – Civilní judikatura: Výběr aktuálních rozhodnutí 

Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky, Praha: Linde, 

2005 

• Wagnerová E., Dostál M., Langášek T., Pospíšil I. - Zákon o 

Ústavním soudu s komentářem, Praha: ASPI, a.s., 2007 

• Bureš, Drápal, Krčmář - Občanský soudní řád komentář I+II, Praha: 

Nakladatelství C.H.Beck 



 

 82   

Judikatura: 

• Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.4.1997, sp.zn.23 

C3/97 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.1. 2001, sp.zn. 30 Cdo 

2971/2000 

• Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 6. 2005, sp. 

zn. 30 Cdo 1630/2004 

• Nález Ústavního soudu ze dne 24. 10. 1995 (sp. zn. I. US 15/95, Sb. 

nál. a usn., č. 66/sv.4) 

• Rozsudek ze dne 30. září 2004, sp. zn. 30 Cdo 179/2004 

• Rozsudek ze dne 1. října 2002, sp. zn. 28 Cdo 983/2002 

• Usnesení ze dne 29. ledna 2002, sp. zn. 28 Cdo 95/2002, C 978 

• Rozsudek ze dne 11. června 2002, sp. zn. 28 Cdo 931/2002 C 1271 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. května 2002, sp. zn. 28 Cdo 416/2002, C 

1219 

• Rozsudek ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2837/2004 

• Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 30 Cdo 

1051/2005   

• Usnesení ze dne 12. prosince 2002, sp. zn. 25 Cdo 608/2002, C 1622 

• Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 30 Cdo 

1385/2006   

• Rozsudek ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2919/2006 

• Rozsudek ze dne 21. května 2003, sp. zn. 28 Cdo 2162/2002 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. 30Cdo 2870/2000 

• nález Ústavního soudu (IV. ÚS 581/99) 

• Judikát č.  1Co 338/94vPRč. 10/1995, 23C52/96 a dále pak 1Co174/95,PR 

č.10/1995 str. 421 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 6. 2007, sp. Zn. 30 Cdo 2625/2007 

• Usnesení ze dne 16. července 2002, sp. zn. 28 Cdo 822/2002, C 1310 

• Rozsudek ze dne 31. ledna 2001, sp. zn. 30 Cdo 2971/2000 

• Rozsudek sp. zn. 30 Cdo2971/2000  



 

 83   

• Rozsudek ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2919/2006 

• Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 

2625/2007  

• Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2007, sp. Zn. 30 Cdo 3263/2006 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 2001, sp. zn. 28 Cdo 391/2001 

Rozsudek ze dne 27. října 2003, sp. zn. 30 Cdo 2005/2003 

• Usnesení ze dne 25. května 2004, sp. zn. 20 Cdo 1330/2003   

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2001, sp. Zn. 26 Cdo 410/2000 

• Rozsudku ze dne 25. 9. 2003, sp. Zn. 30 Cdo 1542/2003 

• Rozsudek ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 792/2007 

• Nálezu Pl. ÚS 37/93 (sv. 1, s. 61, 86/1994 Sb.) 

• Nález Pl. ÚS 36/01 (sv. 26, s. 317, 403/2002 Sb.)  

Odborné články: 

• Dvořák J., Macková A. – K některým otázkám ochrany osobnostních práv 

fyzické osoby, nakladatelství ASPI Publishing s.r.o., Právní fórum, 6/2005 

• Spáčil J. – K určení výše nároku na náhradu nemajetkové újmy za neoprávněný 

zásah do práva na ochranu osobnosti v penězích, Nejvyšší soud, C.H.BECK, 

Právní rozhledy, 20/2007 

• Spáčil J. – Nejnovější judikatura o ochraně osobnosti a dobré pověsti právnické 

osoby, C.H.BECK,  Soudní rozhledy, 3/2003 

• Nejvyšší soud – Nepromlčitelnost práva na poskytnutí přiměřeného 

zadostiučinění, : Nejvyšší soud,  C.H.BECK,  Soudní rozhledy,  2/2004 

• Sigmundová M. – Přehled některých právních a etických otázek ochrany 

osobnosti, C.H.BECK, Soudní rozhledy, 3/2003 

• Kadečka S. – Prostředky občanskoprávní ochrany osobnosti v soudní praxi, 

Časopis pro právní vědu a praxi, 2/01 

• Spáčil J. – Ochrana osobnosti, skutkové tvrzení a hodnotící soud, Nejvyšší soud 

ČR, C.H.Beck, Soudní rozhledy, 10/2007 



 

 84   

• Nejvyšší soud -  Ochrana osobnosti, ústavní principy a mezinárodní smlouvy o 

lidských právech, Nejvyšší soud, C.H.BECK, Právní rozhledy, 22/2005 

• Švaňhal R. – Ochrana osobnosti fyzických osob, C.H.BECK, Právní rozhledy, 

9/2000, s. 385 an. 

• Hajn, P. K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. Bulletin 

advokacie, 2003, č. 4, s. 7 an.  

• Knap, K., Švestka, J. Prostředky občanskoprávní ochrany osobnosti občanů. 

Právo a zákonnost, 1991, č. 6, s. 331 an.  

• Telec, I. Přirozené právo osobnostní a jeho státní ochrana. Právní rozhledy, 

2007, s. 1 a násl. 

Ostatní zdroje: 

• http://www.epravo.cz 

• http://www.radaevropy.cz/ 

• Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Doc. JUDr. Michaela Zuklínová, CSc. – Návrh 

občanského zákoníku – verze duben 2009, který je dostupný na internetové 

adrese: http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?o=23&k=381&j=33&d=40461 

• Důvodová zpráva k zákonu č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 



 

 85   

Seznam příloh 

Příloha č. 1 : Ustanovení občanského zákoníku 

Příloha č. 2 : Ustanovení občanského soudního řádu 



 

 I   

Příloha č. 1 : Ustanovení občanského zákoníku 

 Ochrana osobnosti 

§ 11 

Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské 

důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 

§ 12 

(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se 

fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. 

(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo 

obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. 

(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby 

pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, 

rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy 

fyzické osoby. 

§ 13 

(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva 

na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené 

zadostiučinění. 

(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 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. 

(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za 

nichž k porušení práva došlo. 

§ 15 

Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu nebo partnerovi1a) a 

dětem, a není-li jich, jejím rodičům. 

§ 16 

Kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobí škodu, odpovídá za ni podle 

ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti za škodu. 
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Příloha č. 2 : Ustanovení občanského soudního řádu 

§ 114 c 

Přípravné jednání  

„(1) Není-li možné o věci samé rozhodnout bez nařízení jednání, nebylo-li nebo nemůže-li být postupem 

podle § 114a odst. 2 jednání připraveno tak, aby bylo možné věc rozhodnout při jediném jednání, a 

nepostupoval-li podle § 114b, předseda senátu, s výjimkou sporů a jiných právních věcí, v nichž se 

takový postup jeví s ohledem na okolnosti případu neúčelným, nařídí a provede přípravné jednání. 

(2) K přípravnému jednání předvolá předseda senátu účastníky a jejich zástupce, popřípadě též další 

osoby, jejichž přítomnosti je třeba. Předvolání k přípravnému jednání musí být doručeno do vlastních 

rukou. Náhradní doručení je vyloučeno. 

(3) Při přípravném jednání předseda senátu zejména 

a)v součinnosti s účastníky objasní, zda jsou splněny podmínky řízení, a případně přijme opatření k 

odstranění zjištěného nedostatku podmínek řízení, 

b) vyzve účastníky, aby do protokolu doplnili svá potřebná tvrzení o skutečnostech rozhodných pro věc a 

návrhy na provedení důkazů k jejich prokázání a aby splnili své další procesní povinnosti, a poskytne 

účastníkům potřebná poučení; § 118a zde platí obdobně, 

c) pokusí se o smírné vyřešení věci (§ 99), 

d) uloží účastníkům řízení další procesní povinnosti potřebné k dosažení účelu řízení. 

Procesní povinnosti podle odstavce 3 jsou účastníci povinni splnit do skončení přípravného jednání. Z 

důležitých důvodů soud účastníkům poskytne na žádost některého z nich lhůtu k doplnění tvrzení o 

skutečnostech rozhodujících pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších 

procesních povinností; tato lhůta nesmí být delší než 30 dnů. 

(5) Před skončením přípravného jednání předseda senátu poučí, s výjimkou věcí uvedených v § 120 odst. 

2, přítomné účastníky o tom, že ke skutečnostem uvedeným a k důkazům označeným po skončení 

přípravného jednání, popřípadě po uplynutí lhůty podle odstavce 4 věty druhé, může být přihlédnuto jen 

za podmínek uvedených v § 118b odst. 1. 

(6) Nedostaví-li se žalovaný k přípravnému jednání, ačkoliv byl řádně a včas předvolán nejméně 20 dnů 

předem a řádně mu byla doručena žaloba, aniž by se včas a z důležitého důvodu omluvil, má se, s 

výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), a věcí uvedených v § 120 odst. 2, 

za to, že uznává nárok, který je proti němu uplatňován žalobou; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí 

být poučen v předvolání k přípravnému jednání. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení 

řízení nebo odmítnutí žaloby. 

(7) Nedostaví-li se k přípravnému jednání žalobce nebo jiný navrhovatel, ačkoliv byl řádně a včas 

předvolán nejméně 20 dnů předem, aniž by se včas a z důležitého důvodu omluvil, soud řízení, s 

výjimkou věcí uvedených v § 120 odst. 2, zastaví; o tomto následku musí být poučen v předvolání k 

přípravnému jednání.“ 
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§ 118b 

Ve věcech, v nichž byla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné 

skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení přípravného jednání, 

popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných 

pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností (§114c odst. 

4). Pokud nebyla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o 

věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení prvního jednání, popřípadě do uplynutí 

lhůty, která byla účastníkům poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, 

k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností. K později 

uvedeným skutečnostem a označeným důkazům smí soud přihlédnout, jen jde-li o skutečnosti nebo 

důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po 

přípravném jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i ke skutečnostem nebo 

důkazům, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností 

podle § 114a odst. 2. 

Byla-li připuštěna změna žaloby (§ 95), nejsou tím účinky podle odstavce 1 dotčeny. Došlo-li 

k přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst.1) nebo záměně účastníka (§ 92 odst.2), nastávají ve vztahu 

s novými účastníky účinky podle odstavce 1 skončením prvního jednání, které bylo nařízeno po 

přistoupení nebo záměně účastníka a které se ve věci konalo, o tom musí být účastníci poučeni 

v předvolání k tomuto jednání. 

Omezení podle odstavců 1 a 2 neplatí ve věcech uvedených v § 120 odst.2 a v případě, že účastníci nebyli 

řádně poučeni podle odstavce 2 části druhé věty za středníkem nebo podle §114c odst. 5



 

   

Protection of personal rights in civil procedure 

 

Resumé  

1. Le sujet du mémoire concerne le thème de la protection de la personnalité du 

point de vue de la procédure civile. Procédure civile, dans les conditions de la 

réalité juridigue de la République Tchèque vis-à-vis de la situation et des 

procédures et des problèmes actuels de leur application efficace. La République 

Tchèque s´est chargée d´intégrer des dispositions, des traités internationaux dans 

son système juridique et de réspecter les principes généraux du droit 

international.  

2. L´objet principal du mémoire inclut les questions des moyens de la protections de 

la personalité, de la formation des décisions adéquantes de la juridiction du 

premier ressort et de la juridiction de deuxième ressort/ instance, de la possibilité 

d´appel ou de récours en cas de décision en force de loi. Finalement, il faut 

mentionner aussi les compétences du Tribunal Constitutionnel ou des décision de 

la Cour Européenne de droit de l´homme á Strassbourg. Finalement on 

mentionnera aussi les compétences du Tribunal Constitutionnel et les décisions 

de la Cour Supreme de la République tchèque.  

3. Le thème de la procédure consiste tout d´abord á étudier l´acceptabilité de 

l´action elle-même, l´autorité judiciaire et la compétence du tribunal, les 

conditions de la procédure, la procédure elle-même, la qualification des critères 

qui touchent la domaine de l´atteinte injustifiée.  

4. L´éfficacité du système juridique tchèque dans la domaine de la protéction de la 

personnalité ne correspond pas véritablement au besoins des personnes, parties en 

présences, même pas aux standards du droit. Ce problème provoque l'ouverture 

de diverses procédure auprès de la Cour de justice de Strassbourg qui rend les 

décisions obligatoire pour la République tchèque. Ce caractère obligatoire est 

fondé sur la ratification de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme 

et des Libertés fondamentales, habituellement appelée Convention européenne 

des droits de l'homme de 1950. Le défaut le plus reproché dans la vie pratique est 

la duréé des procédures judiciaires qui dépassent souvent des années. Donc 



 

   

l´efficacité de la décision du juge ne correspond pas souvent à la nécessité de la 

réaction la plus rapide et donc adéquante dont on a souvent besoin dans la 

domaine de la protection du domaine de la personnalité. La duréé de la réaction 

n´est pas raisonnable et donc les décision ne refletent pas d´intérêt juridique 

urgent…et met en danger le principe de sûreté juridique qui est le principe 

fondamental du droit, de l´Etat de droit, de l´Etat du 21 e sciecle.  

5. La nouvelle de la loi de procédure civile applicable du 1er juillet 2009 apporte des 

nouveautés sur la procédure civile. Elle est destinée à accélerer les décisions du 

tribunal, à mettre la juridiction plus efficace… 
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