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Abstrakt 

Diplomová práce - Následky „pomluvy“ v tisku ve vztahu k relevantním osobnostním 

právům zejména v oblasti soukromého práva v České republice, se zaobírá problematikou 

zásahů do určitých dílčích osobnostních práv ze strany tištěných médií. 

První kapitola pojednává o historických základech ochrany osobnosti a jejích 

mezinárodních a evropských souvislostech. 

Druhá kapitola se týká moci médií a prostředků vyuţívaných k jejímu udrţení a 

posilování. 

V kapitole třetí jsou k nalezení důvody zveřejňování zpráv v tisku, které balancují 

mezi oprávněností a difamací, dehonestací. 

V kapitole čtvrté je rozbor kolize svobody projevu a ochrany soukromí, tudíţ kategorií 

zaručených v Listině základních práv a svobod. 

Obsah páté kapitoly je stěţejní, jelikoţ se zabývá důkladnou analýzou právní úpravy 

ochrany osobnosti zejména v občanském zákoníku, v tiskovém zákoně a v procesněprávních 

předpisech. 

Šestá kapitola přináší pohled na pravidla zakotvená v rámci autoregulace. Jde o 

autocenzuru, etický kodex novináře, autoregulační orgány atd. 

V sedmé kapitole se autorka zamýšlí nad impulsem k podání ţaloby na ochranu 

osobnosti, kterým můţe být skutečná a oprávněná obrana poškozeného subjektu, nebo snaha 

zneuţít institut ve svůj prospěch. 

Poslední kapitola je závěrem diplomové práce, subjektivním pohledem na současný 

stav ochrany osobnosti a vyvozením závěrů z nabytých poznatků. 

 

 

 

 



  

Abstract 

This graduation thesis, entitled „Results of libel in press in the relation to the relevant 

moral rights especially in the area of private law in the Czech Republic“ examines press 

interference into relevant moral rights. 

The first chapter describes the historical foundations of personal rights protection, as 

well as their international and European connections. 

The second chapter discusses the power of media, and the means used for its 

maintenance and strengthening. 

In the third chapter, an outline of motivations for publication of news press, which 

balance between righteousness and libel.  

In the fourth chapter, an assessment of the clash between freedom of speech and 

protection of privacy, which are categories guaranteed in the Charter of Rights and Freedoms. 

The content of the fifth chapter is fundamental because it provides a thorough analysis 

of the law which governs personal rights, with a focus on the civil code, press law and 

procedural rules. 

The sixth chapter brings sight of rules established by autoregulation. It deals with self-

censorship, the journalist’s code of ethics, self-controlling authorities and so on. 

In the seventh chapter, the author examines the motivation behind submitting an 

accusation for the breach of personal rights. The motivation can be a real and legitimate 

defence of the concerned individual, or his effort to abuse this institution for his own benefit. 

The last chapter concludes the dissertation, and brings a subjective view of the current 

state of personal rights protection and summarizes the acquired knowledge. 
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Úvod 

 Téma „pomluvy“ v tisku je mi blízké hned ze dvou důvodů. Prvním z nich je mé 

studium médií (jejich postavení a úloha, kterou sehrávají ve společnosti a mj. právě také 

právní rámec fungování tisku) na Fakultě sociálních věd a druhým je studium Právnické 

fakulty, kde jsem ve čtvrtém ročníku. 

 Na zvoleném tématu diplomové práce jsem se pokusila vyuţít doposud nabyté znalosti 

z obou vědních disciplín a s jejich prohloubením na podkladu odborných publikací jsem 

vyvozovala závěry ohledně účinnosti právní i mimoprávní úpravy. Zmíněné vědní obory od 

sebe nejsou v běţném ţivotě odděleny, ba naopak. Jejich průnik je stálý a jasně patrný 

v nejrůznějších fázích a činnostech ţurnalistické práce. Výsledkem by v optimálním případě 

měl být soulad podmínek činnosti a finálního mediálního produktu. Leč i ve sféře novinářské 

profese pracují lidé, nikoli stroje, působí nejrůznější faktory a posouvají tak výslednou 

podobu článku apod. do rovin, které v souvislostech mohou znamenat a často znamenají 

kolizi s oprávněnými zájmy jiných subjektů. Tímto nechci popřít fakt, ţe existují i  kauzy, kdy 

je médium napadeno pro neoprávněný zásah jen účelově. 

 

 

 Ve své diplomové práci neopomínám nastínit jakousi moc médií a nejvýznamnější 

z prostředků slouţících jim k dosaţení svých cílů, dotýkám se základního problematického 

prvku, kterým je kolize svobody projevu a ochrany soukromí a analyzuji materiály upravující 

ochranu relevantních osobnostních práv. Jako podklad pro zhodnocení současné ochrany 

osobnostních práv mi slouţí jak normy z oblasti vnější regulace, tak z oblasti autoregulace.  

 

 

Nyní bych uvedla důvody jistých odklonů od tezí. Odchýlila jsem se mírně jak od 

některých názvů kapitol, tak od jejich systematického zařazení v rámci diplomové práce. Je 

tomu tak proto, ţe se mi při tvorbě odkrývaly nové souvislosti, ze kterých vyplývala nutnost 

upřesnění názvu kapitoly, popř. podkapitoly. Dopustila jsem se také přečíslování kapitol, 

abych vyhověla poţadavkům na formální stránku diplomové práce. Striktní dodrţení tezí by 

bylo ke škodě správnosti samotné diplomové práce. 

Značnější korektury doznal samotný obsah diplomové práce ve smyslu šíře záběru 

analyzovaných právních předpisů. Kapitola zabývající se soukromým právem se v důsledku 

mého hlubokého zájmu o tuto problematiku stala natolik obsáhlou, ţe prostorově nebylo 
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vhodné dopracovat i kapitolu veřejného práva. S mým vedoucím práce, JUDr. PhDr. Josefem 

Bendou, Ph.D., jsme dospěli k závěru, ţe zúţením tématu pouze na soukromé právo 

nedoznala újmy ucelenost, systematičnost ani logika mé diplomové práce. 

 

1. Zakotvení institutu ochrany osobnosti v českém právním 

řádu 

 Institut ochrany osobnosti má za sebou dlouhý a leckdy velmi pohnutý vývoj. 

Formoval se pod vlivem dějinných událostí, politických i sociálních situací a schopnosti států 

vzájemně kooperovat s úmyslem poučit se z minulých chyb a zajistit určitá minima a zdravý 

rozvoj společnosti do budoucna. 

 

1.1 Stručný historický vývoj ve světě 

Prvopočátky ochrany lze zaznamenat jiţ v antickém Římě (ochrana před neúctou – 

neváţností, neboli iniuria, dále Zákon dvanácti desek, který stíhal pevně stanovenými 

peněţitými pokutami uráţku na cti
1
) a ve středověku v různých formách odčinění porušení 

dílčích osobnostních práv.
2
 K Zákonu dvanácti desek nutno podotknout, ţe se jednalo pouze o 

skutkovou uráţku projevenou vůči druhému vztaţením ruky (iniuria facti). Aţ prétorský edikt 

řešil uráţku na cti (tzv. obecný edikt) a odčinění veřejné nadávky (tzv. edikty speciální).
3
 

 Výraznou úlohu v rozvoji práv člověka sehrály burţoazní revoluce, které nastolily 

poţadavek odstranění feudálních pout, privilegií panovníků i církve atd. Realizování těchto 

poţadavků přineslo rozvoj obchodu, který vyţadoval také nový vztah k práci, který lze 

předpokládat pouze u svobodného a rovného výrobce. Tyto nové společenskoekonomické 

podmínky daly vzniknout různým osvícenským, přirozenoprávním, teoriím. Přední 

představitelé těchto teorií byli Grotius, Bodin, Holbach, Rousseau, Locke či Hobbes, kterých 

jména jsou dodnes tzv. často skloňována.
4
 Tito myslitelé se dovolávají přirozenosti určitých 

práv člověka a přirozenoprávní teorie se stávají tzv. odrazovým můstkem pro tvorbu právně 

významných dokumentů ve sféře práv člověka. Zejména v Anglii, Americe a Francii dochází 

k prvním významným formulacím, kodifikacím a vyhlášením práv spjatých s osobností 

                                                 
1
 KNAP, Karel – ŠVESTKA, Jiří. Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. vyd. Praha: 

Panorama, 1989. 30 s. ISBN 80-7038-014-4. 
2
 DOLEJŠÍ, Anna. Ochrana osobnosti fyzické osoby v tiskovém zákoně. Praha, 2006. 14 s. Diplomová práce na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy na Katedře občanského práva. Vedoucí diplomové práce Jiří Švestka. 
3
 Tato pasáţ čerpá z: KNAP, Karel, aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, 

2004. 40 s. ISBN 80-7201-484-6. 
4
 Tato pasáţ čerpá z: KNAP, Karel – ŠVESTKA, Jiří. Ochrana osobnosti podle československého občanského 

práva. 2. vyd. Praha: Panorama, 1989. 12 s. ISBN 80-7038-014-4. 
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kaţdého občana jako fyzické osoby. V Anglii tomu byly například následující dokumenty: 

z roku 1662 Petice o právech, 1679 Habeas Corpus Act, 1689 Bill of Rights. V Americe jde 

zejména o Deklaraci nezávislosti z roku 1776 a Chartu práv z roku 1791. Konečně 

v kontinentální Evropě jde o francouzskou Deklaraci lidských a občanských práv z roku 

1789.
5
 V dalším historickém vývoji se práva občana pod vlivem politických a třídních bojů 

dělnické třídy prohlubovala.
6
 

 Velký krok směrem zpět proběhl v SSSR od období stalinského do roku 1985. Došlo 

k dlouhodobému a značnému odklonu od rozvoje a naplňování práv a důstojnosti člověka.  

 Po druhé světové válce se významně rozvíjejí práva člověka, a to dokonce 

v univerzálním mezinárodním měřítku. Druhá světová válka proběhla v duchu velmi krutého 

a účelového deformování a leckdy aţ vymýcení i těch nejzákladnějších práv osob. Na 

mezinárodní úrovni se zformovala Organizace spojených národů a vytvořila katalog práv 

člověka, který nalezneme jak v Chartě OSN (1945), tak i obzvláště ve Všeobecné deklaraci 

lidských práv (1948), ale také v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech 

(1966), v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966)
7
 a 

v oblastní, evropské, Úmluvě na ochranu lidských práv a základních svobod (1950)
8
. Úpravu 

přirozených práv nalezneme také ve Statutu Rady Evropy (1949) a Úmluvě o právech dítěte 

(1989).
8
 Zmíněné mezinárodní dokumenty naše republika ratifikovala. V průběhu dalších let 

státy i v jiných formách spolupráce vytvořily další právní akty v této sféře, jako příklad mohu 

uvést helsinský Závěrečný akt konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (1975). 

Všechny tyto a mnohé další formulace a vyhlašované katalogy práv člověka ovlivňují také 

vnitrostátní právo jednotlivých států, jelikoţ jejich obsah právní státy uznávají a zakotvují 

především ve svých ústavách.
9
 Tento proces byl notně opoţděn v zemích východní a střední 

Evropy, které po druhé světové válce přikročily k budování socialistické společnosti a po 

stalinském a neostalinském období tak nezbytně potřebovaly obnovu práv člověka a občana.
10

 

 

                                                 
5
 Tato pasáţ čerpá z: KNAP, Karel – ŠVESTKA, Jiří. Ochrana osobnosti podle československého občanského 

práva. 2. vyd. Praha: Panorama, 1989. 13 s. ISBN 80-7038-014-4. 
6
 Tato pasáţ čerpá z: KNAP, Karel – ŠVESTKA, Jiří. Ochrana osobnosti podle československého občanského 

práva. 2. vyd. Praha: Panorama, 1989. 14 s. ISBN 80-7038-014-4. 
7
 KNAP, Karel – ŠVESTKA, Jiří. Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. vyd. Praha: 

Panorama, 1989. 15-16 s. ISBN 80-7038-014-4. 
8
 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář: 1. svazek § 1 – 487. 1. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2008. 97 s. ISBN 978-80-7201-687-7. 
9
 Tato pasáţ čerpá z: KNAP, Karel – ŠVESTKA, Jiří. Ochrana osobnosti podle československého občanského 

práva. 2. vyd. Praha: Panorama, 1989. 16 s. ISBN 80-7038-014-4. 
10

 KNAP, Karel – ŠVESTKA, Jiří. Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. vyd. Praha: 

Panorama, 1989. 17 s. ISBN 80-7038-014-4. 
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1.2 Stručný historický vývoj na našem území od roku 1918 

Československý stát vznikl v roce 1918 a pro zachování kontinuity právního řádu byl 

vydán tzv. recepční zákon č. 11/1918 Sb. Díky tomuto právnímu předpisu zůstal v českých 

zemích v platnosti Všeobecný občanský zákoník z r. 1811, kdeţto na území Slovenska platilo 

uherské občanské právo, které se tehdy opíralo hlavně o právo obyčejové. „Právně dějinné 

východisko přirozených osobnostních práv v českých zemích spatříme v rakouském ABGB 

z roku 1811, který v § 16 a 18 v duchu osvícenského liberalismu a racionalismu rozlišuje 

mezi: 

a) právy vrozenými (angeborne Rechte), vyplývajícími ipso facto z povahy 

osobnosti, z nichž můžeme uvést na prvém místě subjektivní přirozené právo 

žít, neboť žijeme bez ohledu na stát, kmen, rod, církev ...; hovoříme proto 

také o právech nezadatelných; 

b) právy nabyvatelnými (erweblichte Rechte) neboli subjektivními právy 

zadatelnými společenskou autoritou (zákonodárcem).“
11

 

Důleţitým právním předpisem, který se zabýval základními lidskými právy byla 

ústava 1. Československé republiky z roku 1920, č. 121/1920 Sb. z. a n.  

Z rámce všeobecného osobnostního práva bylo před druhou světovou válkou chráněno 

pouze dílčí osobnostní právo na jméno (jak rodové, tak krycí jméno, neboli pseudonym) podle 

obecných ustanovení občanského práva a právo k vlastní podobizně a k dopisům, deníkům a 

jiným písemnostem osobní (důvěrné) povahy podle zákona č. 218/1926 Sb., o právu 

autorském. Před neoprávněnými zásahy třetích subjektů (fyzických a právnických osob) 

s rovným právním postavením bylo chráněno všeobecné osobnostní právo v rámci 

odpovědnosti za škodu a v rámci neplatnosti právních úkonů.
12

 „Z dobové ochrany 

československým právem veřejným, dlužno zmínit zákon o ochraně cti z roku 1933.“
13

 

Ke dni 1. ledna 1951 nabyl účinnosti občanský zákoník č. 141/1950 Sb., čímţ skončil 

doposud trvající výše předestřený právní dualismus. Zákon č. 115/1953 Sb., o právu 

autorském nahradil předchozí z roku 1926.
12

 Nový unifikovaný občanský zákoník upravoval 

                                                 
11

 Tato pasáţ čerpá z: ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář: 1. svazek § 1 – 487. 

1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008. 98 s. ISBN 978-80-7201-687-7. 
12

 Tato pasáţ čerpá z: KNAP, Karel – ŠVESTKA, Jiří. Ochrana osobnosti podle československého občanského 

práva. 2. vyd. Praha: Panorama, 1989. 44 s. ISBN 80-7038-014-4. 
13

 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář: 1. svazek § 1 – 487. 1. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2008. 101 s. ISBN 978-80-7201-687-7. 
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z dílčích osobnostních práv jen právo na jméno občana a autorský zákon opět upravoval právo 

na osobní písemnosti a podobiznu.
14

 

Pozitivní změnu přinesl občanský zákoník z roku 1964, který ve svých paragrafech 11 

aţ 16 poprvé zakotvil generální úpravu všeobecného osobnostního práva jako jednotného 

práva a v jeho rámci komplexně jednotlivá dílčí osobnostní práva, včetně úpravy prostředků 

ochrany majetkové i nemajetkové povahy.
14

 Od této doby přestaly být společenské osobnostní 

vztahy okrajovou oblastí občanského práva.
14

 

Další výrazný vývoj probíhá obzvláště po 17. listopadu 1989. Po změně politického 

uspořádání, po politickém, hospodářském i společenském uvolnění a rozvoji dochází i na 

oblast ochrany osobnosti, a to i v praxi.
15

 Jde obzvláště o novou úpravu na ústavní úrovni 

v Listině základních práv a svobod a o novely občanského zákoníku. V roce 1999 „... byl 

ustaven úřad veřejného ochránce práv v Brně, který se osvědčil i v oblasti veřejné ochrany 

práva osobnostního ...“
16

 Ustanovení o ochraně osobnosti v občanském zákoníku doznala jen 

nemnohých změn, které nebyly nikterak zásadní. Zákon č. 87/1990 Sb., změnil § 13 

občanského zákoníku ve smyslu doplnění moţnosti nárokovat si peněţitou náhradu za 

nemajetkovou újmu a vloţeny do něj byly nově odstavce 2 a 3. Druhá změna nabyla účinnosti 

v roce 1992 - zákon č. 509/1991 Sb. Demonstrativní výčet dílčích statků osobnostního práva 

byl doplněn o soukromí. Do § 12 odst. 1 občanského zákoníku bylo vloţeno slovo pořízeny, 

coţ odstranilo dosavadní spory o tom, zda se i tato činnost dá pod ustanovení subsumovat. 

Zároveň došlo ke zrušení § 14, 15 odst. 2 a § 17 pro neuplatňování a nadbytečnost. Roku 

1991 byl pojem občan nahrazen za pojem „... fyzická, rozuměno přirozenoprávní osoba.“
17

 

Zavedení institutu registrovaného partnerství homosexuálů ovlivnilo § 15 občanského 

zákoníku. Jako aktivně legitimovaná osoba k předmětné postmortální ochraně do něj byl 

v roce 2006 zařazen i partner ve výše uvedeném smyslu.
18

 

Ke zdokonalení této oblasti slouţí také mnohé zvláštní zákony, mezi které řadíme 

kupříkladu zákon č. 46/2000 Sb., celým názvem zákon o právech a povinnostech při vydávání 

periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (dále jen tiskový zákon), zákon č. 

                                                 
14

 KNAP, Karel – ŠVESTKA, Jiří. Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. vyd. Praha: 

Panorama, 1989. 45 s. ISBN 80-7038-014-4. 
15

 KNAP, Karel, aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, 2004. 56 s. ISBN 

80-7201-484-6. 
16

 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář: 1. svazek § 1 – 487. 1. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2008. 102 s. ISBN 978-80-7201-687-7. 
17

 Tato pasáţ čerpá z: ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář: 1. svazek § 1 – 487. 

1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008. 103 s. ISBN 978-80-7201-687-7. 
18

 Tato pasáţ čerpá z: ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář: 1. svazek § 1 – 487. 

1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008. 104 s. ISBN 978-80-7201-687-7. 
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101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o 

ochraně osobních údajů), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a mnohé další včetně právních 

předpisů upravujících procesní postup při soudním uplatňování nároků podle hmotného práva. 

 

1.3 Právo Evropské unie 

 Ke dni 1. května 2004 se Česká republika stala členským státem Evropské unie (dále 

jen EU). Členství v EU přineslo mnohé změny. Kromě jiného se jedná o přenesení (delegaci) 

některých pravomocí členských států na EU. Pravomoc v oblasti lidských práv tak byla 

rozdělena mezi samotný stát a Evropská společenství.
19

  

„Orgány EU mohou vydávat bezprostředně použitelné právní normy, které mají 

mnohdy i ve vztahu k jednotlivci závazné právní následky.“
19

 Při tom můţe dojít i k porušení 

osobnostních a jiných práv, čili je moţné konstatovat, ţe tu existuje potřeba rozsáhlé ochrany 

lidských práv.
20

  

 Výčet hlavních pramenů lidských práv je následující: 

 Listina základních práv EU, 

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 

 ústavní tradice společné členským státům EU, 

 další mezinárodní nástroje ochrany lidských práv, k nimţ členské státy přistoupily 

anebo s nimiţ spolupracovaly, jeţ jsou pro členské státy závazné mezinárodněprávně: 

např. Evropská sociální charta.
21

 

 

Pokud jde o nejvyšší právní sílu, mají ji předpisy primárního práva. V důsledku čl. 6 

Smlouvy o Evropské unii se právě součástí primárního práva stala Listina základních práv 

EU, která je jedním z nejdůleţitějších dokumentů EU týkajících se ochrany základních 

lidských práv, tím i osobnostních práv.
22

 Do přijetí Smlouvy o EU byla hlavním pramenem 

základních práv judikatura Evropského soudního dvora.
21

  

Ochranu jednotlivce jsou povinny zajistit orgány členských států a také orgány EU. 

Dále se na ochraně podílí Soudní dvůr EU, protoţe jeho kontrole podléhají právní akty 

                                                 
19

 Tato pasáţ čerpá z: TICHÝ, Luboš, aj. Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 114 s. ISBN 978-80-

7400-333-2. 
20

 TICHÝ, Luboš, aj. Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 115 s. ISBN 978-80-7400-333-2. 
21

 SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 79 s. ISBN 978-80-313-4. 
22

 Čl. 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ze dne 29. července 1992; TICHÝ, Luboš, aj. Evropské právo. 4. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2011. 115 s. ISBN 978-80-7400-333-2. 
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evropského práva.
23

 Evropský soudní dvůr se na vzniku Listiny základních práv EU podílel 

v převáţné míře, jelikoţ svou precizní rozhodovací činností vytvořil systém lidských práv.
24

  

Je potřeba zdůraznit, ţe ve srovnání s evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a 

základních svobod neexistuje aplikační přednost Listiny základních práv EU. Dokumenty jsou 

ve vztahu souběţnosti.
25

 Ostatně v budoucnu nejspíše EU ke zmíněné Úmluvě přistoupí, coţ 

jí umoţňuje čl. 6 odst. 2 Smlouvy o EU, který takovou moţnost, a dokonce povinnost 

obsahuje.
26

 Aplikační přednost ve vztahu k národním ústavním právům Listina základních 

práv EU poţívá. Nevylučuje platnost národních základních práv, přesto však musí být 

respektovány zásady Listiny základních práv EU, odlišují-li se od národní ústavy.
25

 

Mezi předpisy vztahující se k předmětným právům se řadí také např. směrnice. Jde o 

předpisy sekundárního práva a jako příklad mohu uvést např. směrnici č. 97/66, o zpracování 

osobních údajů a ochraně soukromí v oblasti telekomunikací.
24

 

 

1.4 Koncepce ochrany osobnosti v návrhu nového občanského 

zákoníku 

 Zákonodárci pamatovali i v připravovaném novém občanském zákoníku na ochranu 

osobnosti. Institut je zařazen do hlavy II nazvané Osoby, dílu 2 Fyzické osoby, oddílu 6 

Osobnost člověka a skládající se z několika pododdílů. Nově má být ochrana jména člověka 

zařazena zvlášť, konkrétně do oddílu 5. 

 Důvodová zpráva k návrhu připravovaného občanského zákoníku uvádí, ţe: 

„Osobnost člověka se nechápe jako „přívěsek“ právní subjektivity, ale právní subjektivita je 

naopak pojata jako důsledek osobnosti člověka jako takového.“
27

 

 Systematika úpravy je taková, ţe je zde opět generální klauzule, demonstrativní 

(neboli příkladný) výčet dílčích práv a následují ustanovení, která některá taková dílčí práva 

konkretizují. Opomenuta není ani úprava nároků při dotčení předmětných práv. Nově má být 

přiznáno právo na ochranu osobnosti osobám blízkým, coţ podstatně rozšiřuje nynější úpravu, 

která takové oprávnění přiznává pouze manţelovi, popř. partnerovi a dětem dotčené osoby, 

není-li jich, jejím rodičům. 

                                                 
23

 TICHÝ, Luboš, aj. Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 117 s. ISBN 978-80-7400-333-2. 
24

 Tato pasáţ čerpá z: TICHÝ, Luboš, aj. Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 118 s. ISBN 978-80-

7400-333-2. 
25

 Tato pasáţ čerpá z: TICHÝ, Luboš, aj. Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 139 s. ISBN 978-80-

7400-333-2. 
26

 Čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii ze dne 29. července 1992; TICHÝ, Luboš, aj. Evropské právo. 4. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2011. 140 s. ISBN 978-80-7400-333-2. 
27

 OZ_Duvodova_zprava_11042011 [online]. [cit. 2011-05-08]. <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/2011/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf >. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
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 Při ochraně proti zásahu do osobnostních práv lze postupovat také podle ustanovení o 

závazcích z deliktů. Tato pasáţ dokonce obsahuje i speciální ustanovení o náhradě při újmě na 

přirozených právech člověka. 

 

2. Vliv a účinky médií 

 Média nás v nynějším, snad aţ přemodernizovaném, světě mohou obklopovat a 

mnohdy i obklopují všude a v kaţdém okamţiku. Proč uvádím, ţe nás nejen mohou 

obklopovat, ale i obklopují? Protoţe v případě, kdy náš kolega zapne rádio či televizi tak 

nahlas, ţe to slyšíme také, ačkoli jsme k tomu nedali sebemenší impuls, kdy nám kamelot 

nabízí noviny, kdy nám nezáměrně utkví pohled na periodiku, který drţí náš spolucestující v 

hromadné dopravě a takto by se dalo pokračovat ještě dlouho, jsme bezděčně vystaveni 

působení nejrůznějších médií. Je potom velmi důleţité, jaké informace se k nám i touto cestou 

dostávají a i takto se média stávají činitelem při formování našeho pohledu na určité 

záleţitosti. Takovým činitelem jsou samozřejmě i tehdy, pokud je sami aktivně vyhledáme 

jako zdroj svých informací. 

 

2.1 Vysvětlení základních pojmů – tisk; internet; publikum, potažmo 

čtenář 

 Význam, obsah některých pojmů se můţe lišit v závislosti na oblasti, do které jsou 

zasazeny a pro další nakládání s nimi je nezbytné předestřít, se kterým z moţných významů se 

pracuje. 

 

2.1.1 Tisk 

 Tato práce se zabývá „pomluvou“ v tisku a z tohoto důvodu je záhodno vymezit pojem 

tisk, tištěná média. 

 Předně jde o média, kdy je jejich obsah vázán na papír.
28

 

Tištěná média je moţné třídit podle různých hledisek. Podle dosahu je lze rozlišovat 

na lokální, regionální, nadregionální, celostátní a nadnárodní. Mohou být periodická i 

neperiodická a podle periodicity se dělí na deníky, týdeníky, čtrnáctideníky, měsíčníky a 

čtvrtletníky.
28

 Periodickým tiskem se podle § 3 písm. a) tiskového zákona rozumí „… noviny, 

časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a 

                                                 
28

 Přitom je za přelomový povaţován rok 1450, kdy Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk. Zdroj: REIFOVÁ, 

Irena a kol. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 137 s. ISBN 80-7178-926-7. 
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v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce.“
29

 Tiskový zákon se 

nevztahuje na Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv, věstníky, určité úřední tiskoviny 

ani na periodický tisk vydávaný pro vnitřní potřeby vydavatele.
30

 Česká Unie vydavatelů 

denního tisku klasifikuje ještě následující typy časopisů: a) zpravodajské týdeníky, b) tituly 

společenského a ţivotního stylu, c) tituly pro děti a mládeţ, d) zájmové a hobby tituly.
31

 

Neperiodický tisk upravuje zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích (dále jen 

zákon o neperiodických publikacích). Podle tohoto poněkud stručného, leč věcného, právního 

předpisu jsou neperiodickými publikacemi „… rozmnoženiny literárních, vědeckých a 

uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě 

nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek.“
32

 V §1 odst. 3 

písm. a) - h) zákona o neperiodických publikacích je také negativní ustanovení, čili co se 

neperiodickými publikacemi nerozumí – např. bankovky, poštovní známky, propagační 

materiály politických stran, politických hnutí, občanských sdruţení.
33

 

„Pomluvu“ v tisku nalezneme především v bulvárních listech. Zaměřují se na „… 

senzace, zábavnost, povrchní sdělení vzbuzující ve čtenáři pocit informovanosti, jímavé 

příběhy, soukromí celebrit apod.“
34

 V poslední době si ale jiţ můţeme povšimnout určitých 

„bulvárních“ prvků i v seriózním tisku – barevné fotografie, „… zpracovávají podobná 

témata (zájem o soukromí politiků a celebrit) a mají tendenci ke zjednodušování a 

emocionalizaci.“ Proces oslabování postavení seriózních médií bývá označován jako 

bulvarizace.
35

 

 

2.1.2 Internet 

 Někdy se spekuluje, zda patří internet pod pojem tištěná média. Děje se tomu např. 

v souvislosti s ochranou osobnosti podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., (dále jen buď 

občanský zákoník, či OZ), který ve svém § 12 odst. 3 umoţňuje pořídit nebo pouţít 

podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy bez svolení fyzické osoby pro, 

                                                 
29

 § 3 písm. a) zákona č. 46/2000 Sb. ze dne 22. února 2000 o právech a povinnostech při vydávání periodického 

tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). 
30

 § 2 odst. 2 zákona č. 46/2000 Sb. ze dne 22. února 2000 o právech a povinnostech při vydávání periodického 

tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). 
31

 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 137-138 s. ISBN 80-7178-

926-7. 
32

 § 1 odst. 1 zákona č. 37/1995 Sb. ze dne 8. února 1995 o neperiodických publikacích. 
33

 § 1 odst. 3 zákona č. 37/1995 Sb. ze dne 8. února 1995 o neperiodických publikacích. 
34

 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 257 s. ISBN 978-80-7367-

466-3. 
35

 Tato pasáţ čerpá z: JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 258 s. 

ISBN 978-80-7367-466-3. 
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mimo jiné, tiskové zpravodajství.
36

 Dodává ještě omezení takového pouţití, a to ve smyslu, ţe 

nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.
36

 Jsem názoru, ţe je moţné na tuto 

problematiku nahlíţet z těchto hledisek – z hlediska mediálních studií a z hlediska 

občanského práva, konkrétně z pohledu interpretace jeho právních norem. 

 

2.1.2.1 Mediální studia 

Mediální studia dělí média na primární, sekundární, terciární a kvartární. Masová 

média, tedy periodický tisk s vysokým počtem vydaných výtisků, rozhlasové a televizní 

vysílání tvoří skupinu terciárních médií. Kdeţto síťová média, tedy i internet, spadají pod 

kvartární média, která slouţí současně jako podpora interpersonální  (e-mail, chat atd.) i 

masové komunikace.
37

 

Mohu-li se pro úplnost alespoň stručně zmínit o vzniku a vývoji síťových digitálních 

médií, učiním tak na tomto místě. Od šedesátých let 20. století se začaly vyvíjet sítě, které 

dovolily propojení vzdálených počítačů. „Původně šlo o projekt Ministerstva obrany USA, 

který se později vyvinul v akademickou síť ARPANET a dnešní internetové prostředí.“ K 

dalšímu vývoji přispěl rozvoj satelitního, kabelového přenosu dat a digitalizace dat. Nástup a 

rozvoj internetových médií se tak udál na přelomu 20. a 21. století.
38

 

 

2.1.2.2 Občanské právo 

Interpretace právních norem, neboli jejich výklad, slouţí k objasnění smyslu 

předmětného textu. Je nezbytné, aby byl výklad práva správný, protoţe má přímý vliv na 

kvalitu aplikace právních norem, tudíţ na práva a oprávněné zájmy dotčených subjektů. Při 

nedodrţení tohoto poţadavku by mohlo dojít k nedůvodnému zásahu do nároků oněch 

subjektů a k selhání ochranné a regulační funkce práva. Metod interpretace je více a dají se 

utřídit do dvou velkých skupin. Jedná se o: 

 standardní metody – výklad jazykový, logický, systematický, 

 nadstandardní metody – mají vůči standardním metodám doplňkovou funkci – výklad 

historický, teleologický (neboli účelový) a komparativní.
39

 

                                                 
36

 § 12 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 občanský zákoník. 
37

 Tato pasáţ čerpá z: JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 40 s. 

ISBN 978-80-7367-466-3. 
38

 Tato pasáţ čerpá z: JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 68 s. 

ISBN 978-80-7367-466-3. 
39

 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 146. ISBN 978-80-7380-023-9. 
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Pozastavím se u výkladu systematického. Tento představuje výklad právního textu zaloţený 

na posouzení jazykového a logického kontextu, a to kontextu v rámci právního řádu jako 

celku, popř. i v rámci hierarchie právních předpisů podle právní síly.
40

 „V důsledku 

systematického výkladu je možný restriktivní (zužující) nebo extenzivní (rozšiřující) výklad 

určitých ustanovení...,“ avšak i při těchto moţnostech je převaţující výklad adekvátní 

(doslovný).
41

 V případě § 12 odst. 3 OZ nám můţe poslouţit právě extenzivní výklad, díky 

kterému můţeme rozšířit smysl právní úpravy nad jeho doslovné znění, ale se zachováním 

smyslu příslušného ustanovení. Jelikoţ by daný odstavec při tzv. doslovné interpretaci 

nezahrnoval v současné době velmi rozšířený internet a zájem na ochraně před „pomluvou“ 

na internetových stánkách tu je, troufám si soudit, ţe rozšiřujícím výkladem je moţné pod 

pojem tisk subsumovat i právě internet. Součástí těchto úvah bude pravděpodobně i fakt, ţe 

na internetu se zpravodajství vyskytuje také a účelem úpravy § 12 odst. 3 OZ je obsáhnout 

předně zpravodajství neţ místo jeho zveřejnění. 

  

Právní ochrana osob před projevy činěnými a zveřejněnými vůči nim v internetovém 

prostředí není v současné době vhodně a komplexně propracována. Z toho důvodu i z důvodu 

pohledu mediálních studií a navzdory pohledu občanského práva se omezím na vnímání 

pojmu tisk jako výrazu nezahrnujícího v sobě síťová média, potaţmo internet. 

 

2.1.3 Publikum, potažmo čtenář 

 Publikum prošlo v průběhu historie výraznými změnami. V antickém období a ve 

středověku bylo publikum mnoţinou lidí, která sledovala hru, sportovní klání ap. Spojovalo 

ho místo, čas a obsah představení. Po vynálezu knihtisku se publikum stává trhem, získává 

masový charakter, se zdrojem zatím komunikuje jen velmi omezeně. Díky moderním 

komunikačním prostředkům se od pasivity publika, přes jeho aktivitu dostává do popředí 

interakce příjemce s médiem – například v internetových diskuzních fórech.
42

 

Co se týče samotného zformování publika, obecně je akceptován názor duality. 

Uvedené znamená, ţe se publikum zformuje buď proto, ţe je po něm poptávka ve společnosti, 

čili má původ v lidech, nebo proto, ţe si ho vytvoří svým působením samo médium.
43

 Pokud 

                                                 
40

 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 149. ISBN 978-80-7380-023-9. 
41

 BOGUSZAK, Jiří – ČAPEK, Jiří – GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. 185 s. ISBN 

80-7357-030-0. 
42

 Tato pasáţ čerpá z: HUK, Jaroslav. Mediální publikum a výzkum veřejného mínění. 1 vyd. Praha: Vysoká 

škola Jana Amose Komenského, 2007. 81 s. ISBN 978-80-86723-24-2. 
43

 Tato pasáţ čerpá z: HUK, Jaroslav. Mediální publikum a výzkum veřejného mínění. 1 vyd. Praha: Vysoká 

škola Jana Amose Komenského, 2007. 82 s. ISBN 978-80-86723-24-2. 
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si médium vytvoří své publikum, musí si ho umět udrţet. Zpravidla tak zachová své obsahové 

zaměření alespoň v hrubých rysech, jelikoţ by jinak o své publikum přišlo, zatímco formální 

stránka časopisu, jakou je grafické ztvárnění atd., jde dopředu, tzv. s dobou. 

Výraz publikum je obecný a zastřešuje uţivatele různých médií. Tak konkrétně 

uţivatelem televizního vysílání je divák, rozhlasového vysílání posluchač, pro uţivatele 

internetu je nejspíše nejvhodnějším označením právě uţivatel a konečně tisk má své čtenáře, 

kteří tvoří čtenářskou obec. Mnohé z faktů platných pro publikum je tak aplikovatelné i na 

čtenáře. 

 

2.2 Vliv médií 

Působení médií se projevuje jednak na mikroúrovni, jednak na makroúrovni, přičemţ 

oba typy působení spolu souvisí. Působení na jedince (mikroúroveň) se při masivním výskytu 

promítne do celospolečenské úrovně (makroúroveň) a působení na společnost ovlivňuje ţivot 

jedince.
44

 Dopad působení médií na jednotlivce se projeví v různých typech reakcí na média, 

změnách „… nebo utvrzení se v postojích, emocích, poznání či chování připisované působení 

médií.“
45

 Dopad na společnost znamená podíl na společenských změnách, vliv na uspořádání 

společnosti.
44

 

 

2.2.1 Masová média 

Vliv médií by nebyl tak značný bez existence masových médií, proto se u nich 

pozastavím. 

Pro rozvoj moderních společností je charakteristický rozvoj masové komunikace a růst 

významu masových médií. Jsou schopna nabídnout tatáţ sdělení velkému počtu příjemců, 

s vyuţitím moderních technologií překonávat bariéru prostoru a času a přinést informace 

s minimálním zpoţděním od uskutečnění se děje, o kterém referují. Vyplňují publiku volný 

čas, poskytují banální sdělení, emocionalitu, nabízejí zábavu.
46

 Pro toto jsou povaţována za 

nenahraditelnou podmínku rozvoje masové kultury. Současně jsou vystavena kritice, neboť 

                                                 
44

 Tato pasáţ čerpá z: JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 355 s. 

ISBN 978-80-7367-466-3. 
45

 Tato pasáţ čerpá z: JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 355-356 

s. ISBN 978-80-7367-466-3. 
46

 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 261 s. ISBN 978-80-7367-

466-3. 
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svým působením oslabují tradiční kulturní projevy, estetické nároky a podporují 

bezmyšlenkovitou spotřebu masově produkovaného, unifikovaného zboţí.
47

 

Na začátku 20. století se rozvíjely úvahy o atomizaci moderních společností. Soudilo 

se, ţe jedinci jsou vytrţeni z tradičních vazeb a vystaveni vlivu masových médií. Masová 

média dezintegrovala společnost a začaly upadat kulturní a sociální hodnoty (od vkusu po 

mravní stabilitu).
47

 Jak jsem jiţ výše uvedla, později se upouští od představy jedince jako 

pouhé oběti vlivu médií a přistupuje se na myšlenku o jeho jisté aktivitě, tedy částečné 

schopnosti si sám rozhodnout, co a jak bude vnímat a dnes se hovoří i o interaktivním 

publiku, to obzvláště ve spojení s uţivateli internetu. Nicméně lidé stále nejsou schopni se 

plně oprostit od vlivu médií. 

 

2.2.2 Vliv médií na jednotlivce 

Zde bych ráda zmínila teorii sociálního učení formulovanou Albertem Bandurou 

v roce 1977, která vychází z nezáměrného kognitivního (poznávacího) působení médií. Lidé 

se učí ţít ve společnosti přejímáním modelů chování, které jim společnost a média nabízí, 

díky čemuţ mají naději snadněji se včlenit do society.
48

 

Problémem je moţný ohlupující účinek médií, kdy média poskytují obraz světa 

v trivializované podobě a uţívají často stereotypy.
49

 

 Kromě poznávacího působení na jednotlivce se zaznamenává i působení na jeho 

postoje. Média svými obsahy zejména posilují jiţ existující názory, ale jsou schopna je 

dokonce vytvářet či měnit.
50

 

 V neposlední řadě mají média také moc působit na chování lidí, kteří jsou pak schopni 

nápodoby prezentovaného jednání.
51

 

 

 Sic čtenář můţe být označen jako oběť preferovaného čtení, na němţ má časopis či 

jiné tištěné médium jistě zájem, neplatí to však absolutně. Mám na mysli mediální 

gramotnost, díky které by bylo publikum schopno lepšího porozumění mediálnímu produktu. 

                                                 
47
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 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 357 s. ISBN 978-80-7367-

466-3. 
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Během druhé poloviny 20. století se rozvíjí a začíná realizovat myšlenka, ţe člověk ţijící ve 

společnosti protkané médii potřebuje k orientaci v ní specifické znalosti.
52

 Zvyšování 

mediální gramotnosti se děje v rovině:  

 mediální výchovy - v rámci školního (základní, střední, vysokoškolské vzdělávání), 

mimoškolního (např. krouţky) předávání poznatků o médiích, 

 mediální osvěty - prostřednictvím samotných médií (např. mediální kritika v tisku), 

informováním veřejnosti, autoregulací, v občanských aktivitách, 

 profesní/odborné přípravy – příprava těch, kdo realizují mediální výchovu (učitelé 

atp.), případně jí zajišťují odborné zázemí (kupříkladu historici médií) a těch, kdo se 

podílejí na mediální produkci (zejména novináři).
53

 

V současnosti je náš ţivot silně protkán médii a je záhodno se naučit tzv. číst mezi řádky, 

vědět, čím vším je ovlivněna práce ţurnalistů, nepolevovat na poţadavcích kvality a mravních 

zásadách.  

 

2.2.3 Vliv médií na společnost a veřejné mínění 

 Jak je uvedeno jiţ výše, jedná se o působení médií na makroúrovni. I působení na 

společnost jako celek je důleţité zanalyzovat, neboť působí i na ţivot jednotlivce. 

V této podkapitole se hodlám věnovat nejvýraznějším důvodům, které způsobují, ţe 

stav ovlivnění příjemců mediálních produktů a protkání médií s naším kaţdodenním ţivotem 

je právě takový, jaký je. 

 

2.2.3.1 Nastolování agendy 

Výraz agenda - setting se poprvé objevil v roce 1972 v článku Maxwella E. 

McCombse a Donalda L. Shawa nazvaném The agenda – setting function of mass media 

(Nastolování agendy jako funkce masových médií).
54

 Podle hypotézy o nastolování agendy 

médii média ovlivňují to, o čem lidé přemýšlejí a jak o tom uvaţují.
55

 Tohoto dosahují 

postupem, který tkví v tom, ţe „… (a) některá témata zařazují do svých obsahů, jiná nikoli, a 

(b) tato témata „rámcují“, tj. různými prostředky (např. řazením zpráv) signalizují pořadí 

                                                 
52
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jejich důležitosti a dalšími prostředky (především signály preferovaného čtení) signalizují 

jejich možnou interpretaci, odkazují k sociálně zakotveným předsudkům a stereotypům 

apod.“
56

 

Pro úplnost několik slov k výrazu preferované čtení. Vyjadřuje se jím podavatelem 

ţádoucí konkretizace produktu příjemcem, coţ se příjemci zpravidla podaří, avšak nemusí na 

ni přistoupit.
57

 Čtenář můţe zaujmout některý ze tři postojů: 

 přistoupí bez dalšího na nabízenou konkretizaci, 

 vyuţije ji, ale navíc ji aplikuje na svůj sociální kontext, 

 odmítne ji a zaujme k ní opoziční postoj.
58

 

Média nejsou všemocná, pokud jde o vytváření obrazu světa, záleţí totiţ i na dispozici 

uţivatele. Nicméně zůstávají silným manipulátorem. 

 

2.2.3.2 Medializace 

 Poměrně výraznou společenskou změnou je její medializace. Jedná se o „proces, 

v němž se společnost ve stále větší míře podřizuje médiím a jejich logice nebo se na médiích a 

její logice stává závislou.“
59

 Podle Schulze ji lze definovat čtyřmi rysy: 

a) extenze, 

b) substituce, 

c) amalgamizace, 

d) akomodace. 

Bod a) značí, ţe média pomohla rozšířit přirozené komunikační schopnosti lidí, coţ 

má zásadní dopady na celospolečenské úrovni - média například umoţňují ovlivnit veřejné 

mínění v nadnárodním měřítku.
59

 Nelze potom spekulovat o tom, ţe jsou toho schopna i 

v rámci hranic jednoho státu. 

Substituce znamená, ţe média „… nahrazují sociální aktivity a sociální instituce a tím 

mění jejich povahu…“
59

 „Již v raných dobách rozvoje masových médií začal senzační tisk 

alespoň částečně nahrazovat potřebu přísunu klepů z lepší společnosti …“
59

 Takto se dnes 

bulvární a občas i seriózní tisk chová také a mnohdy balancuje na hranici, která odděluje 
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statky, které jsou za určitých okolností chráněny před zveřejněním a statky, které takovou 

ochranu nepoţívají. 

Amalgamizace označuje fakt, ţe média umoţňují smísit to, co bylo dříve oddělené. 

Akomodací se rozumí vlastní společenská změna, přizpůsobení se pravidlům mediálního 

systému.
60

 Těmito dvěma pojmy se však blíţe nebudu zabývat, jelikoţ se k vlivu na názory 

příjemců mediálních obsahů úţeji nevztahují. 

 Na tomto místě lze ještě zmínit přidávaný pátý dopad medializace na společnost. 

Jedná se o podíl médií na stabilitě společnosti. Tato role se vykládá tak, ţe umoţňují únik 

z kaţdodennosti. S mediální realitou právě kupříkladu senzačních zpráv a novinek ze ţivota 

celebrit se publikum, tedy i čtenář, můţe identifikovat natolik, ţe mu zvýší kvalitu ţivota.
60

 

 

2.2.3.3 Tzv. spirála mlčení 

 Svou hypotézu o tzv. spirále mlčení představila Elisabeth Noelleová-Neumannová 

v roce 1973. Usuzuje v ní na silné mediální účinky. V důsledku toho, ţe lidé nechtějí 

vyjadřovat svůj postoj, pokud cítí, ţe se liší od většinového nebo alespoň převaţujícího 

v jejich okolí, se totiţ otevírá větší prostor pro onen většinový názor a stále více a více tak 

utichá menšinový.
60

 Čili pokud se v tisku nebo v okolí čtenáře budou vyskytovat převáţně 

názory vyjadřující příklon k obeznámení se s aţ intimními informacemi ze ţivota známých 

osobností, je to odrazový můstek pro přejímání takového postoje dalšími a dalšími lidmi a 

daný titul si tak můţe rozšířit čtenářskou obec. 

 

2.2.4 Závěrem k vlivu médií 

Veřejné mínění je vlastně soubor do jisté míry ustálených úsudků ve společnosti. 

Jedinec se většinou snaţí nevybočit z jeho rámce (viz výše tzv. spirála mlčení) a v tomto 

okamţiku sehrávají svou úlohu média, která svým příjemcům poskytují témata i názory na ně 

a zveřejňují výsledky výzkumů veřejného mínění (viz výše nastolování agendy).
61

 

Nastolování agendy médii má tudíţ jasný vztah ke stavu názorů a postojů převládajících ve 

společnosti, popřípadě alespoň zajisté k úsudkům čtenářské obce určitého listu. Pokud je 

takové tištěné médium masově distribuované, je okruh jeho publika široký a mělo by 

důsledně zvaţovat, co mu předloţí i následky, jaké tím můţe vyvolat v jejich mysli a 

uvědomit si, jaký bude mít pravděpodobně dopad „pomluva“ na objekt předmětného sdělení.  
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Je důleţité si také uvědomit, ţe ovlivňováni jsou tak nejen běţní čtenáři, o kterých se 

nepíše, ale dokonce i samotní jedinci, kteří jsou mnohdy středem zájmu a předmětem obsahu 

příslušných novinových a jiných článků. Za zmínku tu stojí skutečnost, ţe pokud se např. 

známé osobnosti stále dočítají o tzv. excesech v chování svých kolegů, dá se očekávat, ţe 

takové jednání začnou posuzovat jako samozřejmé a začnou ve svém chování uplatňovat 

obdobné prvky. Dalším důvodem, proč se chovají přinejmenším výstředně je samozřejmě také 

zájem na tom, aby se o nich psalo, neboť si tím zajistí stálou obeznámenost mezi ostatními 

lidmi. Začíná se tím šířit model chování, který byl třebas do té doby posuzován jako 

neţádoucí, nemravný a čtenářská obec ho, při stále mu předkládaném takovém sdělení, začíná 

odsuzovat ve stále menší míře. Pokud se k tomuto připočítá i lidská nepřejícnost, která bývá 

ukojena při zjištění jakéhokoli nezdaru jiného člověka a fakt, ţe články s tzv. klepy o ţivotě 

slavných lidí poskytují zdroj zábavy, je tu jiţ dostatek důvodů k opakovanému vyhledávání 

takových sdělení čtenářem. Zde uvedeným se zajisté posiluje i zájem tištěných médií na 

zařazování takových témat do svých titulů. Komplikace přicházejí, kdyţ ţurnalisté kvůli 

vydání maximálně senzační zprávy překročí přípustnou mez a začnou uvádět v omyl, 

poškozovat reputaci celebrit. S tím by pak měla být spojena schopnost a připravenost nést 

odpovědnost za své činy, nikoli se dodatečně snaţit účelově zlehčovat své jiţ podniknuté 

jednání. Kříţením se zájmů novinářů a „pomluvených“ osob se zaobírám v niţších kapitolách. 

 

2.3 Účinky médií 

Pojem účinek odkazuje „… ke specifické reakci na určité typy nabízených obsahů 

…“
62

 Předpokládané dopady působení médií můţeme dělit na krátkodobé a dlouhodobé, 

přímé a nepřímé, plánované a neplánované.
63

 Níţe pouvaţuji nad tím, který výraz v kaţdé 

dvojici přiléhavěji vystihuje dopad „pomluvy“ v tisku.  

V případě zveřejňování senzačních zpráv o veřejně známých osobách jsou podle mého 

názoru příjemci takových sdělení opakovaně či dlouhodobě vystaveni působení média, které 

sleduje „… změny zásadnější povahy (proměny postojů, názorů, hodnotové orientace či 

životního stylu).“
64

 Tištěná média tedy na čtenáře působí dlouhodobě a systematicky. 

                                                 
62

 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 325 s. ISBN 978-80-7367-

466-3. 
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 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 333 s. ISBN 978-80-7367-

466-3. 
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 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 334 s. ISBN 978-80-7367-

466-3. 
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Z páru přímého a nepřímého účinku se mi jeví příznačnější přímý. Nejde totiţ o 

zprostředkování obsahu čtenářské obci skrz např. názorového vůdce. „Součástí úvah o 

přímých  účincích je i víra v možný úspěch plánovaného, záměrného působení médií a obavy 

z jejich možného zneužití…“
65

 

Výroba i šíření mediálních produktů se nepochybně děje s nějakým záměrem. Můţe jít 

o intenci povahy ekonomické, politické i vzdělávací, resp. osvětové. V našem případě půjde 

tištěnému médiu o zajištění návratnosti investic a tvorbu zisku a nemohu vyloučit ani snahu o 

podporu či oslabení některého z politiků
66

 – čili má záměr ekonomický, případně i politický. 

Vedle plánovaných účinků má tisk pravděpodobně také řadu předpokládaných nezáměrných 

dopadů.
67

 Takové médium neplánuje, nezamýšlí, ale přesto nastávají. Domnívám se, ţe 

předmětný mediální obsah můţe mít jako nezáměrný účinek ohlupování čtenářů, sniţování 

kulturních a estetických poţadavků a morálních hodnot. 

 

Tisk se tedy snaţí ovlivňovat naše názory ve svůj prospěch, pokouší se ze svých 

názorů tvořit naše, přistupuje k tomuto cíli systematicky, dlouhodobě, přímo on sám, 

plánovitě a na mnohdy nekulturně, neesteticky, neeticky. V souvislosti s jeho postupy navíc 

vznikají i nezáměrné účinky, které mohou být negativní. Bylo by záhodno odklonit se od 

nastartované vize neosobního ţurnalistického průmyslu a vrátit se k původním hodnotám. 

K hodnotám, které znamenají vlastní kulturní přínos a posilování morálních pravidel. 

 

 

3. Důsledky zveřejnění inkriminované informace v tisku 

 „Whiteův teorém tutlaných skandálů: Čím dříve a podrobněji rozhlásíte špatné 

zprávy, tím lépe.“
42

 Teorém poměrně přesně vystihuje motivaci, logiku práce redakcí a 

novinářů samotných, jen ke slovu „špatné“ si dosaďme ještě pojmy jako „překvapivé“, 

„nečekané“, „senzační“.  
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ISBN 978-80-7367-466-3. 
66
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3.1 Výše prodaného nákladu 

 Pro maximalizaci prodaného nákladu můţe vhodně poslouţit jakákoli pikantní zpráva 

o celebritě, politikovi. Ţurnalisté zejména bulvárních novin, časopisů a pod. se snaţí vytvořit i 

z obyčejné události senzaci a pracují při tom s jazykovou stránkou textu i s formálním 

vyjádřením sdělení. Toto zapříčiní, proč se objevují fotografie celebrit přes celou, nejlépe 

titulní, stránku doprovázené výrazným, dobře viditelným popiskem. Komplexem těchto prvků 

profesionálové z oboru ţurnalistiky vytváří iluzi nepopiratelné pravdy daného, leč mnohdy 

zavádějícího, sdělení. K úspěchu takového počinu slouţí i další faktory. Jedním je přirozená 

lidská zvědavost, dalším je často se vyskytující vlastnost lidí – nepřejícnost. Pokud i způsob 

zpracovávání zpráv čtenáři vyhovuje, nebrání v podstatě nic úspěšnému, a to i zvýšenému, 

prodeji listu. 

 

3.2 Utvrzení složení čtenářské obce 

Kaţdý list má svou určitou čtenářskou základnu. Tento soubor jedinců se můţe pod 

vlivem různých okolností měnit. Mezi ně patří kupříkladu duševní vývoj související s věkem, 

nabývané vzdělání, finanční moţnosti čtenáře, ale také preference jeho okolí. Jde o poměrně 

běţné procesy, které mohou způsobit, ţe se zúţí či naopak rozšíří publikum soustředěné 

kolem konkrétních novin, určitého časopisu. Tyto jevy však neovlivní sloţení čtenářské obce 

v ohledu, ţe by se změnilo z příslušníků niţších vrstev na jedince jsoucí vrcholnými politiky a 

podobně. 

V případě, ţe tištěné médium vydává články obsahující informace o ţivotě slavných 

osob, které jsou mnohdy přinejmenším zavádějící, zveličují, dále v případě, ţe se soustředí na 

vizuální vjem jednotlivých stran svého časopisu, novin a zaměřuje se na zábavnost a 

emocionalitu, získává si za čtenáře osoby s určitými, a to poměrně podobnými 

charakteristikami. Pokud se rysy příjemců nezmění, zůstávají oblíbenému tištěnému médiu 

relativně věrní. Postavení titulu by mohlo ohrozit jen jiné médium s obdobným obsahovým 

zaměřením.  

Vydáváním článků s tzv. klepy o slavných osobnostech si list své čtenáře získal a 

potřebuje si je udrţet (nejsnadněji cestou zachování stejného obsahu), čili ho ani nic 

nemotivuje k tomu, aby se z něj stalo pro rozvoj společnosti jistě uţitečnější, čistě seriózní, 

médium. 
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4. Stěžejní protichůdná práva - svoboda projevu a ochrana 

soukromí 

 Tištěnými médii, zejména s bulvárním zaměřením, se čtenářské obci mnohdy dostává 

do rukou článek nesoucí informaci například aţ intimního charakteru o určité osobě. Autor 

sdělení vyuţívá svobody projevu, zatímco jeho článkem případně dotčená rozhořčená osoba 

vyuţívá v reakci na zveřejnění inkriminované informace, ať jiţ pravdivé či naopak, svého 

práva na ochranu soukromí. Stojí tak proti sobě dvě základní hodnoty zaručené Listinou 

základních práv a svobod, hodnoty, které náleţí všem lidem bez rozdílu. 

 

 

4.1 Ústava České republiky 

 Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., (dále jen Ústava ČR) je právní 

předpis, který je součástí našeho ústavního pořádku a řadí se tak mezi právní normy s nejvyšší 

právní silou.  

Ústava ČR „… se s nepatrnými výjimkami zabývá jen strukturou státních orgánů, 

jejich působností atd. …“ Obsahuje však pro ochranu osobnosti velmi důleţitý čl. 3, čl. 112 

odst. 1 a čl. 10.  Ve zmíněném čl. 3 a v přechodných a závěrečných ustanoveních v čl. 112 

odst. 1 prohlašuje Ústava ČR Listinu základních práv a svobod za součást ústavního pořádku 

České republiky
68

 a v čl. 10 prohlašuje, ţe: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž 

ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního 

řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 

smlouva.“
69

 Z uvedeného vyplývá, ţe je Listina základních práv a svobod Ústavou ČR 

zařazena mezi právní normy s nejvyšší právní silou a vyhlášené ratifikované mezinárodní 

smlouvy jsou součástí vnitrostátního práva České republiky a mají aplikační přednost před 

zákonem. Mezi takové dokumenty vztahující se zároveň k ochraně osobnosti patří zejména 

Všeobecná deklarace lidských práv, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. 

 

 

 

                                                 
68

 Tato pasáţ čerpá z: KNAPPOVÁ, Marta – ŠVESTKA, Jiří – DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 1. 

4. vyd. Praha: ASPI, 2005. 110 s. ISBN 80-7357-127-7. 
69

 Čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 Ústava České republiky. 
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4.2 Listina základních práv a svobod  

 Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., (dále jen Listina) je, jak je výše 

uvedeno, součástí našeho právního řádu, konkrétně součástí ústavního pořádku České 

republiky. Patří tak mezi právní normy nejvyšší právní síly, coţ v praxi znamená, ţe má 

derogující účinek vůči právním normám s niţší právní silou, jakými jsou např. zákony, pokud 

jsou s Listinou v rozporu. V neposlední řadě orgány kompetentní k vydání daného právního 

předpisu s niţší právní silou musí dbát, aby obsah takového předpisu nebyl v rozporu (mimo 

jiné) s Listinou. 

 Listina zakotvuje základní práva a svobody, které jsou nezbytné pro řádné fungování 

společnosti a demokratického právního státu. Vytváří tak esenciální hodnoty pro úpravu 

společenských vztahů, stanoví, ţe základní práva a svobody v ní obsaţené jsou „… 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné“
70

 a v neposlední řadě je zaručuje 

všem osobám „… bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní 

nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“
71

 Lidé jsou si tak v tomto ohledu 

rovni. Při uplatňování přiznaných oprávnění je nutné mít na paměti, ţe „... nejsou absolutní a 

podléhají možným omezením za podmínek stanovených Listinou, popř. mezinárodními 

smlouvami.“
72

 

 Ústavní základ zde nalezla také občanskoprávní ustanovení o všeobecných 

osobnostních právech a jejich ochraně.
73

 Konkrétně jde o právo na ţivot, nedotknutelnost 

osoby, soukromí, právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst a nedotknutelnost 

obydlí.
74

 Tato základní práva jsou v občanském právu podrobněji rozvedena zejména 

v občanském zákoníku, jakoţ i v tiskovém zákoně, zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně 

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 

(dále jen zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání) atd. 
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Praha: Linde Praha, 2004. 72 s. ISBN 80-7201-472-2. 
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4.2.1 Systematické zařazení svobody projevu a práva na ochranu 

soukromí v Listině 

Jak ochrana soukromí, tak i svoboda projevu jsou zakotvené v Listině. Ochrana 

soukromí je uvedena v hlavě druhé Lidská práva a základní svobody, oddílu prvním Základní 

lidská práva a svobody, v čl. 7 a v čl. 10, zatímco svoboda projevu je zařazena do oddílu 

druhého nazvaného Politická práva, čl. 17. 

Oddíl první „... v sobě zahrnuje zpravidla základní práva ústavně přiznaná všem 

fyzickým osobám, tj. každému člověku bez ohledu na jakékoliv rozdíly, které mohou mezi lidmi 

existovat.“
75

 „Jedná se tak o základní práva, která nejsou spjata s občanským statutem 

jednotlivce (státním občanstvím), ale náleží každé lidské bytosti od jejího narození do 

smrti.“
76

 „Zatímco společným znakem politických práv je umožnit zejména fyzickým osobám 

účast na správě věcí veřejných v celostátním i místním měřítku.“
77

 

Pouţití pojmů buď právo, či svoboda má své opodstatnění. V oddíle druhém pouţil 

zákonodárce pojem svoboda v jediném článku, a to v čl. 17 odst. 1 a odst. 4 Listiny. 

V odstavci 1 se praví, ţe „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.“
78

 Zdůraznil 

tímto „... zvýšený zájem na garantování autonomní sféry jednotlivce a nezbytném minimu 

zásahů státu v této oblasti ...“ Oproti tomu, pouţívá-li se pojmu právo, je důraz kladen „... na 

roli státu při zajišťování podmínek a předpokladů nutných k realizaci zde uváděných 

politických práv.“
79

 

Pokud jde o vztah čl. 7 odst. 1 a čl. 10 Listiny, lze konstatovat, ţe úprava práv 

zakotvených v čl. 10 je konkretizací obecné ochrany nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí 

podle čl. 7 odst. 1. Článek 10 Listiny je tedy vzhledem k článku 7 odst. 1 Listiny ve vztahu 

speciality, tudíţ i aplikační přednosti.
80

 Článek 10 Listiny se nezmiňuje jen o ochraně 

soukromého ţivota obecně. Zabývá se mj. i ochranou lidské důstojnosti, cti, dobré pověsti a 

jména, kdy jejich neoprávněné porušení můţe vést i k zásahu do soukromí.
81

 V příloze č. 1 
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této diplomové práce jsou k nahlédnutí plná znění nejdůleţitějších článků Listiny, které se 

k tématu vztahují. 

 

4.2.2 Pojem svobody projevu a práva na ochranu soukromí a meze jejich 

uplatnění 

Jak pojem svoboda projevu, tak pojem soukromí v Listině definovány nejsou. Jejich 

popisem a vystiţením se tak zabývá mimo jiné mnoho odborných publikací. 

Svobodu projevu i právo na ochranu soukromí je moţné díky čl. 41 odst. 1 Listiny 

realizovat bezprostředně. V něm je výčet článků Listiny, kdy práv v nich stanovených se lidé 

mohou domoci pouze v mezích příslušných zákonů. Články ohledně svobody projevu a 

ochrany soukromí mezi vyjmenované nepatří. 

 

4.2.2.1 Právo na ochranu soukromí 

Do soukromí člověka náleţí vše, pokud to není veřejné ze své podstaty, pokud se to 

neděje veřejně či pokud to člověk není povinen podle zákona zpřístupnit někomu jinému.
82

 

Článek 10 odst. 3 Listiny upravuje i ochranu soukromí z hlediska informační identity 

jedince
83

, protoţe podle něj má kaţdý právo „… na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“
84

 

Nedotknutelnost soukromí lze omezit za splnění podmínek v čl. 4 Listiny, které jsou 

obecné. Meze základních práv a svobod můţe stanovit jen zákon, a to za podmínek 

stanovených Listinou, dále je u nich vyţadováno, aby platily stejně pro případy splňující 

stanovené podmínky. Při realizaci omezení musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu, nesmí 

být zneuţívána k jiným neţ stanoveným účelům.
85

 U jednotlivých práv a svobod mohou být 

uvedeny zvláštní podmínky. V případě soukromí jde o přípustnost omezení jen v případě 

stanoveném zákonem.
86

 Moţnost omezení soukromí nalezneme také v čl. 8 odst. 2 Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod, kde se praví: „Státní orgán nemůže do výkonu 

tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v 
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demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského 

blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo 

ochrany práv a svobod jiných.“
87

 I nestátní subjekty, jakými jsou i média, mohou zasáhnout 

do soukromí jednotlivce.
83

 Takové omezení je myslitelné u veřejně činných osob – např. 

politici, jejichţ soukromí je chráněno méně intenzivně a podléhá větší kontrole veřejnosti.
83

 

  

4.2.2.2 Svoboda projevu 

Moţnost vyuţití politických práv je často vázána na státní občanství. V současnosti 

Listina vyhrazuje občanům čtyři z nich. Jde o právo zakládat politické strany a politická hnutí 

a sdruţovat se v nich, podílet se na správě veřejných věcí a přístup k veřejným funkcím a 

právo na odpor.
88

 Svoboda projevu je oproštěna od tohoto omezení a náleţí i osobám 

(fyzickým), které nejsou našimi státními příslušníky. Svoboda projevu má také, na rozdíl od 

některých jiných politických práv, individuální charakter, coţ znamená, ţe k naplnění jejího 

účelu není potřeba kolektivního působení.
89

 

„Svoboda projevu odedávna znamenala vyjadřování názorů na společensky významné 

problémy na veřejnosti.“ V souvislosti se svobodou projevu se postupem času dostává ústavní 

ochrany i právu na informace, jelikoţ aktivní účast jednotlivců na ţivotě státu vyţaduje mimo 

jiné dostatečnou sumu informací.
90

 Listina uvádí v čl. 17 odst. 2 demonstrativně způsoby, 

jakými je moţné vyjádřit názor. Takovým způsobem můţe být slovo, písmo, tisk, obraz nebo 

jiný způsob.
91

 

   

Moţné omezení svobody projevu se promítlo do čl. 17 odst. 4 Listiny, kde je speciální 

ustanovení vzhledem k jejímu čl. 4. Stanoveno tu je, ţe: „Svobodu projevu a právo 

vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti 

nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu 

veřejného zdraví a mravnosti.“
92

 Cenzura se výslovně zakazuje.
93

 Zvláštní roli má obecný čl. 
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22 Listiny, který stanoví toto: „Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad 

a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické 

společnosti.“
94

 Tím se čl. 22 Listiny stal ústavním limitem pro zákonodárce i pro subjekty, 

kteří aplikují politická práva a svobody.
95

 

 

4.2.3 Ústavní soud ČR a kritéria při rozhodování o omezení základních 

práv a svobod, které jsou ve vzájemné kolizi 

Z povahy svobody projevu a práva na soukromí plyne, ţe při jejich uplatňování 

dochází k jejich vzájemnému střetu. Ústavní soud České republiky (dále jen buď Ústavní 

soud ČR, nebo Ústavní soud České republiky) jiţ před lety dovodil, ţe je „… nezbytné údajně 

porušené ustanovení o ochraně základních lidských práv a svobod … porovnávat s jinými 

ústavními normami chránícími zájem druhé strany či třetích osob, zvažovat, zda vůbec došlo k 

omezení základního práva a svobody, a pokud ano, zda k němu došlo v takovém rozsahu, jaký 

ústavní předpisy připouštějí."
96

 Později Ústavní soud ČR definoval kritéria, za jejichţ splnění 

má prioritu některé základní právo či svoboda. Nutno tedy: 

 posoudit, zda institut omezující určité základní právo umoţňuje dosáhnout ochranu 

jiného základního práva = kritérium vhodnosti, 

 porovnat legislativní prostředek omezující základní právo či svobodu s jiným moţným 

opatřením zasahujícím do základních práv a svobod méně intenzivně = kritérium 

potřebnosti, 

 porovnat závaţnost kolidujících základních práv a svobod.
97

 

Při závěru o opodstatnění zásahu do některého z kolidujících práv či svobod, je nutno dbát čl. 

4 Listiny, který upravuje podmínky stanovení mezí základních práv a svobod.
98
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4.2.4 Řešení kolize svobody projevu a práva na ochranu soukromí 

 Není moţné v obecné rovině konstatovat prioritu svobody projevu ani práva na 

ochranu soukromí. V praxi vţdy záleţí na posouzení konkrétních okolností případu, coţ zde 

nabývá na významu. Ostatně podobně se vyjádřil i Ústavní soud ČR, který popsal svůj 

standardní postup v této záleţitosti takto: „… při střetu základního politického práva na 

informace a jejich šíření s právem na ochranu osobnosti a soukromého života, tedy 

základních práv, která stojí na stejné úrovni, bude vždy věcí nezávislých soudů, aby 

s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu pečlivě zvážily, zda jednomu právu 

nebyla neodůvodněně dána přednost před druhým.“
99

 

 

 

4.3 Občanský zákoník 

 Občanský zákoník je právním předpisem regulující společenské vztahy soukromého 

práva, konkrétně práva občanského. Jde o právní normu niţší právní síly neţ Ústava ČR a 

Listina, tudíţ s nimi musí být v souladu. 

 „Občanský zákoník sice plně neodpovídá ústavnímu názvosloví zvolenému pro 

chráněné ideální statky, nicméně je v pojmové, resp. významové shodě s Listinou, jakož i 

s právem mezinárodním.“
100

 Ve svém § 11 a následujících ustanoveních poskytuje ochranu 

osobnostním právům, z nichţ některé příkladmo (demonstrativně) vyjmenovává. Pojem 

osobnostní práva v podstatě označuje práva slouţící k rozvoji osobnosti.
101

 

Postup při střetu svobody projevu a práva na ochranu soukromí je zde jiţ konkrétně 

regulován. Zásah do soukromí jedince projevem jiného lze řešit podle § 13 a násl. občanského 

zákoníku. Touto otázkou se budu blíţe zaobírat v následujících kapitolách. Aby však osoba 

domáhající se ochrany osobnosti mohla uplatnit ochranu podle občanského zákoníku, musí 

unést břemeno tvrzení a důkazní břemeno, ţe k zásahu do její osobnosti předmětným 

jednáním došlo. 
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5. Ochrana osobnosti vnitrostátními zákony, čili vnější 

regulací 

 Mezi vnitrostátní právní předpisy vztahující se na ochranu osobnosti patří mnoho 

zákonů, které spadají buď do soukromého, nebo do veřejného práva.  

Pro právo na ochranu osobnosti je charakteristické, ţe působí erga omnes, tj. vůči 

všem – všichni mají povinnost zdrţet se neoprávněných zásahů do osobnostního práva. 

Výlučnost tohoto práva je „… v určitých směrech prolomena (omezována) s ohledem jak na 

oprávněné zájmy druhých spoluobčanů, tak na veřejné zájmy.“ Existuje povinnost fyzické 

osoby strpět některé zásahy v občanském soudním řízení, v rámci trestního, správního práva 

atp. bez moţnosti účinně se vzepřít.
102

 

Osobnostní právo je nepostiţitelné výkonem rozhodnutí (exekucí), nemůţe ho tímto 

způsobem nabýt jiná osoba. Je časově neomezeným právem. Začíná narozením jedince, 

potaţmo jiţ početím - za předpokladu, ţe se narodí ţivý. V neposlední řadě lze v zásadě říci, 

ţe „… je nepromlčitelné a neprekludovatelné.“
103

 

 

„Ke zvýšení ochrany práv tvořících osobnostní sféru fyzických osob sehrává v českém 

právu i Veřejný ochránce práv (ombudsman).“ Svou činností přispívá k ochraně jednotlivců 

před určitým nesprávným jednáním institucí uvedených v zákoně č. 349/1999 Sb., o veřejném 

ochránci práv.
104

 

  

5.1 Soukromé právo  

V soukromém právu jde zejména o občanský zákoník, který plní funkci obecné právní 

normy. Dále téţ tiskový zákon. Významné místo zaujímají samozřejmě i další zákony, 

kterými jsou např. zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 527/1990 Sb., o 

vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně 

průmyslových vzorů, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Za zmínku 

stojí skutečnost, ţe v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání je úprava 

                                                 
102

 Tato pasáţ čerpá z: KNAP, Karel, aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2004. 97 s. ISBN 80-7201-484-6. 
103

 Tato pasáţ čerpá z: KNAP, Karel, aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2004. 99 s. ISBN 80-7201-484-6. 
104

 Tato pasáţ čerpá z: KNAP, Karel, aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2004. 36 s. ISBN 80-7201-484-6. 



 31 

institutů práva na odpověď, dodatečného sdělení i ochrany zdroje a obsahu informací v zásadě 

totoţná s úpravou v tiskovém zákoně. 

 

5.1.1 Předpisy soukromého práva hmotného 

 Hmotné právo je termín označující soubor „... právních norem a subjektivních práv, 

které, na rozdíl od práva procesního, směřují bezprostředně k naplnění účelu práva a jsou 

smyslem právní úpravy.“
105

 

 

5.1.1.1 Občanský zákoník 

 Ochrana osobnosti je v OZ upravena v části první, hlavě druhé, oddílu prvním. Jedná 

se o paragrafy 11 aţ 16, potaţmo jde i o ustanovení o odpovědnosti za škodu a bezdůvodném 

obohacení. Osobnostní práva se označují také jako všeobecná osobnostní práva. Z toho plyne, 

ţe se tato úprava týká jen fyzických osob, a to fyzických osob všech.
106

 V § 11 OZ nalezneme 

tzv. generální klauzuli, která poskytuje demonstrativní pozitivně vymezený výčet chráněných 

ideálních statků, které tak tvoří dílčí sloţky jednotného osobnostního práva.
107

 V § 12 OZ je 

detailně rozveden § 11 a v § 13 aţ 16 jsou uvedeny prostředky ochrany i samotný rozsah 

nároků. 

 V rámci § 11 OZ tak má fyzická osoba zejména právo na ochranu: 

 ţivota a zdraví, 

 občanské cti a lidské důstojnosti, 

 soukromí, 

 svého jména, 

 projevů osobní povahy, 

 jiných ideálních statků.
108

 

 

Obecně je moţné k uvedeným sloţkám uvést, ţe jejich pořadí není nahodilé, nýbrţ 

vypovídá o jejich významu. Obsah těchto práv se často překrývá, uplatňování jednoho z nich 
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je totiţ mnohdy podmíněno aplikací druhého, z tohoto hlediska tak hovoříme o tzv. 

nedělitelnosti osobnostních práv.
109

 

Pro moţnost domáhat se ochrany osobnostních práv není potřebné, aby nastal škodlivý 

následek, postačí, ţe taková práva byla ohroţena. Navíc jde o objektivní odpovědnost, tudíţ 

se nevyţaduje zavinění narušitele.
110

 Škůdce se však můţe exkulpovat (zprostit) sankcí, 

pokud uspěje v tzv. důkazu pravdy, neboli musí prokázat, ţe předmětná skutková tvrzení jsou 

pravdivá. Důkaz pravdy nelze u kritiky jiţ z povahy věci vyuţít a není podstatný ani v případě 

narušení soukromí, protoţe tvrzení ze soukromí jiné osoby není nikdo oprávněn rozšiřovat 

nehledě na jejich pravdivost, popř. nepravdivost.
111

 Co je nezbytné pro konstatování porušení 

práv a moţné vyvození sekundární povinnosti, je existence příčinné souvislosti mezi 

jednáním a porušením a charakter zásahu musí být natolik intenzivní, ţe takovou míru jiţ 

tolerovat nelze.
110

 

„V právní teorii i v soudní praxi se hovoří o okolnostech vylučujících neoprávněnost, 

neboli jinak řečeno, o okolnostech, které porušení, resp. ohrožení osobnosti fyzické osoby 

ospravedlňují.“
112

 Jsou jimi výslovný, popř. i konkludentní souhlas dotčené osoby 

k uskutečnění zásahu do své osobnosti (do své fyzické a morální integrity).
113

 Takové 

oprávnění však není bezbřehé. Dotčený subjekt se můţe vyslovit jen k hodnotám, se kterými 

můţe platně disponovat. Souhlas k usmrcení by byl tudíţ neplatný a zásah provedený na 

základě takového svolení neoprávněný. Svolení musí být učiněno před zásahem a subjekt ho 

můţe do doby, neţ byl zásah uskutečněn bez udání důvodů odvolat.
114

 Jinou okolností 

vylučující odpovědnost je dovolení aktu zákonem – např. tzv. zákonné licence.
115

 Třetím 

případem je plnění povinnosti uloţené zákonem a výkon práva – např. právo kritiky.
116
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Jen pro úplnost dodávám, ţe právnické osoby poţívají obdobné ochrany také v OZ, a 

to v následujícím oddílu - v oddílu druhém, a v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb., (dále 

jen obchodní zákoník). V § 19b OZ je chráněn jejich název a dobrá pověst a při 

neoprávněném zásahu do těchto institutů mohou u soudu poţadovat zdrţení se takového 

jednání, odstranění závadného stavu a přiměřeného zadostiučinění.
117

 Tato práce je však 

zaměřena jiným směrem, tudíţ se problematikou spjatou s právnickými osobami nebudu dále 

zabývat. 

 

5.1.1.1.1 Vybraná osobnostní práva 

Pro naplnění záměru této práce je důleţité rozebrat jen některé z dílčích sloţek 

osobnostního práva. Analýze podrobím: 

1. právo na ochranu občanské cti a lidské důstojnosti,  

2. právo na soukromí,  

3. právo na ochranu svého jména,  

4. projevy osobní povahy, 

5. jiné ideální statky. 

 

Na tomto místě bych zmínila úpravu promlčení. Podle § 101 OZ se promlčuje právo 

na „... sjednané peněžité plnění za poskytnuté svolení k užití určité jednotlivé hodnoty 

osobnosti fyzické osoby.“
118

 

 

5.1.1.1.1.1 Právo na ochranu občanské cti a lidské důstojnosti 

 Ochrana těchto statků v OZ navazuje na čl. 10 Listiny, se kterým není pojmově zcela 

totoţná. V čl. 10 odst. 1 Listiny se totiţ uvádí: „Každý má právo, aby byla zachována jeho 

lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“
119

 Ochrana se tu 

vztahuje k duševní části integrity fyzické osoby.
109

  

 K zásahu do těchto práv můţe dojít například sdělením nepravdivých údajů o 

konkrétní osobě na veřejnosti a narušením soukromého a rodinného ţivota.
120

 Okruh zprávou 
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obeznámených osob však není rozhodující.
121

 Nepravdivý údaj musí být objektivně způsobilý 

značnou měrou ohrozit dobrou pověst, čest, váţnost, důstojnost ve společnosti atp.
122

 Jestliţe 

by bylo nepravdivé tvrzení obsaţeno v satiře, parodii atp., neporušilo by právo na ochranu 

osobnosti, pokud by „... rozumně uvažující čtenář či posluchač poznali, že jde o smyšlená, 

nevážná tvrzení a nikoli o podání reálné informace.“
123

 Sdělení pravdivých skutkových 

tvrzení jinému můţe představovat neoprávněný zásah, a to pokud působí difamačně a 

oprávněná osoba si nezpůsobila sníţení cti sama svým nemorálním či protiprávním jednáním. 

Pravdivost tvrzení je povinna prokázat osoba, která do cti, důstojnosti jiného zasáhla.
124

 

Jedná-li se o tvrzení týkající se soukromého ţivota, není předmětem řízení dokazovat jejich 

pravdivost, nepravdivost ani jejich difamační charakter. Takový zásah je totiţ zakázán 

vţdy.
125

 Pokud je vyjádřena kritika konkrétní osoby, není přípustná aţ ve chvíli, kdy její 

výrazové prostředky notně překračují cíl takové kritiky.
126

 Měřítko pravdivosti a objektivní 

správnosti nelze u kritiky uplatnit, jelikoţ má takové vyjádření subjektivní povahu.
127

 

Médium se své případné odpovědnosti nemůţe nijak zprostit. Tedy i pokud by článek 

obsahoval citaci třetí osoby, která je pomluvou, i kdyby list uvedl, ţe se od názoru distancuje, 

zůstává odpovědným subjektem.
125

 Pro vznik nároku na právní ochranu není nutné, aby byl 

napadený jmenován, postačí, ţe byl označen způsobem, který vede k určení jeho totoţnosti.
124

 

 „Tvrzení, kterým bylo údajně zasaženo do práva osoby na čest a důstojnost, je nutno 

zkoumat jako celek, aniž se lze spokojit jen se zkoumáním toho, zda mají urážlivou povahu 

jednotlivé úseky ...“
126

 

 

5.1.1.1.1.2 Právo na soukromí 

 Jeho základy lze nalézt v četných mezinárodních dokumentech a samozřejmě 

v Listině. V čl. 13 Listina pojednává o tom, ţe nikdo nesmí porušit tajemství písemností a 

záznamů s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně tak čl. 13 Listiny „… 

zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným 
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zařízením“.
128

 S ohledem na skutečnost, ţe se jedná o obecná ustanovení, není zcela zřejmé, 

jak dalece jejich ochrana sahá.
122

Lze však vycházet ze soudní praxe, podle které toto 

ustanovení chrání nejen obsah veškerých zpráv a záznamů, ale také související údaje (např. 

údaje o datu a čase hovoru, o lokalizaci prostředku zajišťující hovor).
122

 

 Samostatná úprava zabývající se ochranou soukromí člověka se nachází v několika 

právních předpisech. Jsou jimi zejména OZ, dále zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon o 

svobodném přístupu k informacím) a další - např. zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních 

sluţbách a o změně některých zákonů. 

 S pojmem soukromí se v OZ zachází, leč definován není. Vzdor tomu lze pod tento 

termín zahrnout rodinný ţivot, včetně udrţování vztahů s blízkými osobami, spadá sem právo 

na rozvíjení vztahů s dalšími lidmi. Do práva na osobní soukromí řadíme také právo osoby se 

rozhodnout, co ze svého soukromí zveřejní a právo bránit se proti neoprávněným zásahům do 

něj. K vyuţití skutečností tvořících soukromí je potřeba získat souhlas dotyčné fyzické osoby, 

který není zákonodárcem svázán předepsanou povinnou formou. Jen právní předpisy stanovící 

např. povinnost oznámit přesně stanovené trestné činy mohou pro tento účel nařídit zveřejnění 

informací ze soukromí jiného. Institut zákonných licencí se v oblasti osobního soukromí 

v zásadě neuplatní.
129

 Do jisté míry odchylný reţim je uplatňován právě u osob veřejného 

zájmu, kterých soukromí můţe být za jistých okolností, v ne více neţ nutné míře, odkryto. 

Jedná se o veřejně činné jedince, kteří „na veřejnost vykonávají svůj vliv v oblasti politické, 

hospodářské, kulturní, sportovní aj., jakož i osoby, které na sebe upoutávají zájem veřejnosti 

a tudíž médií.“
130

 

 Cílem právní úpravy ochrany osobních údajů je zabránit zneuţití osobních údajů a 

zpřístupnit je k zákonným účelům.
131

 Zákon o ochraně osobních údajů se vztahuje „... na 

osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány 

veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby.“
132

 Přičemţ nezáleţí na tom, zda jde o naše 

občany či cizince, o české nebo zahraniční právnické osoby.
133

 Nevztahuje se na zpracování 
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osobních údajů pro osobní potřebu (coţ neplatí pro právnické osoby
134

) a na jejich nahodilé 

shromaţďování, nejsou-li dále zpracovávány.
135

 Osobním údajem se rozumí „... jakákoliv 

informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.“ Určeným nebo určitelným 

je subjekt, a to jen fyzická osoba, jestliţe ho lze „... přímo či nepřímo identifikovat zejména 

na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, 

fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.“
136

 I fotografie a jiné 

obrazové i zvukové a audiovizuální dokumenty mohou být dokumenty obsahující osobní 

údaje, a to pokud zachycují podobu, postavu atd. určité osoby.
137

 Pokud zákon o ochraně 

údajů vymezuje i pojem citlivý údaj, kterým vyjadřuje osobní údaj vypovídající např. „... o 

národnostním, rasovém nebo etnickém původu ...“
138

 činí tak proto, aby zabránil jeho 

zpracování, jehoţ důsledkem by mohla být diskriminace subjektu údajů.
139

 Tento zákon 

upravuje také podmínky předávání zmiňovaných údajů do ciziny. V neposlední řadě je 

potřeba zmínit fakt, ţe zákon o ochraně osobních údajů je obecnou právní úpravou 

problematiky.
140

 Znamená to, ţe se uplatní v případech, na které se nevztahuje zvláštní, 

speciální právní předpis. 

 Aby nedocházelo k mýlce, zmíním se okrajově o zákonu o svobodném přístupu 

k informacím. Nejde samozřejmě o zakotvení absolutní svobody a deregulace jednání v této 

sféře. Uvedený právní předpis stanovil, ţe má kaţdý právo na získání informací od povinných 

subjektů, pokud se vyţadované informace týkají jejich činnosti, jejich záleţitostí.
141

 

Povinnými subjekty jsou „… státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a 

veřejné instituce.“
142

 Dále ti, které zákon opravňuje k rozhodování o právech a povinnostech 

jiných osob ve veřejné správě.
143

 Nemá-li takový subjekt k dispozici informace, které je 
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povinen mít, musí si je opatřit.
144

 Pod sdělení, která musí být ţadateli poskytnuta nespadá 

např. názor či informace o tom, jak hodlá rozhodovat.
145

 

 

5.1.1.1.1.3 Právo na ochranu svého jména 

„Jménem se obvykle rozumí individualizační a identifikační znak fyzické osoby, pod 

kterým tato osoba působí, jedná a činí právní úkony.“
146

 Chráněno je jméno vlastní a rodové 

(čili jméno a příjmení), příjmení další, změněné, rodné, krycí (pseudonym), přezdívka, stejně 

tak iniciála jména i monogram.
147

 Křestní jméno poţívá ochrany pouze tehdy, stalo-li se, 

posuzováno z objektivního hlediska, pro určitou osobu natolik příznačným, ţe postačuje k její 

individualizaci.
148

 Ochrana jména je upravena v několika dalších právních předpisech – 

v autorském zákoně, obchodním zákoníku, zákon o ochranných známkách, zákon o 

matrikách, jménu a příjmení.
149

 

Právu člověka mít jméno a disponovat s ním odpovídá povinnost ostatních osob 

neuţívat ho neoprávněně. Oprávněnou dispozicí by bylo pouţití fantazijního jména 

spisovatelem za podmínky, ţe takové označení nemá vztah ke skutečné osobě.
150

 Po právu je 

také uvedení jména, pokud s tím daná osoba souhlasila. Stejně tak v případě, kdy existují dvě 

shodná jména a jedinci je nabyli originálně. Bez souhlasu nositele určitého jména ho lze uţít 

v případě výkonu práva kritiky, petičního práva, atd. Nejsou vyloučeny případy kolize práva 

na jméno a práva k ochranné známce.
151

 Druhé zmíněné musí ustoupit a Úřad průmyslového 

vlastnictví ochrannou známku na návrh oprávněné osoby z rejstříku vymaţe.
148

 

 

5.1.1.1.1.4 Projevy osobní povahy 

 Jde o „… jakékoliv vyjádření vztahující se k fyzické osobě …“
149

 Esenciální je, zda má 

sdělení osobní povahu, zda se týká integrity fyzické osoby.
149

 Forma vyjádření není podstatná 

- můţe být ústní, písemná, zvuková, obrazová i audiovizuální.
149

 

                                                 
144

 MATES, Pavel. Ochrana osobních údajů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 18 s. ISBN 80-246-0469-8. 
145

 § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. 
146

 FIALA, Josef – KINDL, Milan a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 

74 s. ISBN 978-80-7357-395-9. 
147

 FIALA, Josef – KINDL, Milan a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 

74-75 s. ISBN 978-80-7357-395-9. 
148

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 1. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2004. 189 s. ISBN 80-86473-79-1. 
149

 FIALA, Josef – KINDL, Milan a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 

75 s. ISBN 978-80-7357-395-9. 
150

 Tato pasáţ čerpá z: ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 1. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2004. 187 s. ISBN 80-

86473-79-1. 
151

 Tato pasáţ čerpá z: ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 1. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2004. 188 s. ISBN 80-

86473-79-1. 



 38 

 Paragraf 12 OZ představuje nejen částečnou konkretizaci paragrafu 11 OZ, ale hlavně 

zvýšený stupeň ochrany následujícím statkům.
152

 Zmiňuje se o písemnostech osobní povahy, 

podobiznách, obrazových snímcích, obrazových a zvukových záznamech, které se však opět 

musí vztahovat k určité fyzické osobě a o projevech osobní povahy.
153

 Vyšší stupeň protekce 

se projevuje v tom, ţe lze takové materiály pořídit nebo pouţít jen se svolením dotčené 

osoby.
154

 Pokud by byla písemnost vyměňována mezi více osobami, je zapotřebí kladné 

stanovisko od všech těchto subjektů. Pro svolení není předepsána ţádná forma, můţe být 

úplatné i bezúplatné a je nutné jeho obsah vţdy posuzovat podle okolností, za kterých bylo 

uděleno.
155

 Svolení se zachycením podoby, které jiţ bylo provedeno, nelze odvolat. U svolení 

s pouţitím podobizny je tomu naopak.
156

 

V § 12 odst. 2 a odst. 3 OZ se nacházejí výjimky z nutnosti svolení. Jde-li o pouţití 

uvedených materiálů k úředním účelům, a to na základě zákona, jedná se o tzv. úřední 

zákonnou licenci a postoj předmětné osoby k pouţití záznamů apod. není důleţitý.
157

 

Odstavec 3 výše zmíněného paragrafu OZ obsahuje podobný institut, konkrétně licenci 

uměleckou, vědeckou  a zpravodajskou.
36

 Podle něj lze výše zmíněné snímky, záznamy a 

podobiznu pořídit nebo pouţít bez souhlasu dotyčného pro vědecké, umělecké účely a i pro 

zpravodajství, ať jiţ jde o tiskové, filmové, rozhlasové nebo televizní.
36

 Meze jsou tu uţší 

oproti § 12 odst. 2 OZ, jelikoţ dispozice smí proběhnout jen přiměřeným způsobem a „… 

nesmí být v rozporu s oprávněnými (osobními a majetkovými) zájmy dotčené fyzické 

osoby.“
154

 Zúţený prostor pro vyuţití tohoto ustanovení je odůvodněn skutečností, ţe je 

upřednostněn veřejný zájem na svobodném výkonu těchto činností na úkor osobnostních práv 

fyzických osob.
154

 Dodrţen ale musí být poţadavek veřejného zájmu, kterým se má na mysli 

„... zájem, který je výrazem potřeb celé společnosti nebo legitimních společenských menšin a 

který takto chápe a snaží se prosadit společnost nebo její legitimní menšiny bez ohledu na to, 

zda tento zájem chápe a prosazuje legitimní veřejná moc.“
158

 Okolnosti, za kterých můţe být 

soukromý ţivot předmětem zveřejněné zprávy jsou: „... soukromý život má nebo může mít 

vztah ke schopnosti nebo způsobilosti osobnosti veřejného zájmu vykonávat veřejnou činnost 
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nebo jestliže jejich soukromý život může mít význam pro hodnocení jejich činnosti ve veřejném 

životě.“
159

 Osoby veřejného zájmu jsou dvojího druhu. Jednak ty, které se staly předmětem 

veřejného zájmu z vlastní vůle a pak ty, které se tak staly bez vlastního rozhodnutí.
160

 Druhá 

skupina zahrnuje oběti trestných činů atd. Osoby z první skupiny uţ jen tím, ţe vstupují do 

veřejného dění a účastní se veřejné diskuze, v podstatě konkludentně vyslovují souhlas s tím, 

ţe limity pro odkrývání jejich soukromí jsou širší neţ u tzv. neznámých osob. Kdeţto jedinci 

patřící do druhé skupiny mají většinou zájem na zachování svého soukromí v původním 

rozsahu a zájem médií jim můţe být nejen nepříjemný, ale dokonce mnohdy proţívají i 

sekundární viktimizaci. K pojmu zpravodajství je záhodno dodat, ţe v tomto pojetí nejde jen o 

prezentaci aktuálních událostí bez vyjádření názoru autora, nýbrţ i s jeho kritickým 

zhodnocením.
158

 K vyjadřování subjektivních stanovisek novinářem konstatuje Ústavní soud 

ČR jiţ ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 359/96 následující: “Vybočí-li publikovaný názor z mezí 

v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, ztrácí charakter korektního 

úsudku (zprávy, komentáře) a jako takový se zpravidla ocitá již mimo meze ústavní 

ochrany.“
161

 Na tento nález dodnes odkazuje Ústavní soud ČR i obecné soudy ve své 

judikatuře, důkazem je tomu např. usnesení II. ÚS 468/03.
162

 V současnosti, kdy mnohá 

média informují skutečně širokou veřejnost, se vyuţívá zjednodušení příspěvků a při 

prověřování opodstatněnosti nařčení ze zásahu do osobnostního práva se musí posoudit, zda 

zpráva odpovídá pravdě ve svém komplexu.
163

 Za povšimnutí stojí také, ţe § 12 odst. 3 OZ 

v sobě nezahrnuje písemnosti, které tedy podléhají nejpřísnějšímu reţimu a buď svolení, nebo 

existence úřední licence jsou nutnou podmínkou jejich moţného pouţití. 

Písemností osobní povahy můţe být kupříkladu soukromá korespondence, včetně 

elektronické pošty, deníček
149

, zpravidla není určena k šíření a důvěrná povaha ani povaha 

autorského díla nejsou podmínkou.
164

 Chráněn není hmotný nosič, ale obsah a forma 

písemnosti. Při vzniku konfliktu mezi několika moţnými právy se uplatní následující 

pravidlo. Osobnostní právo má přednost před autorským a při střetu vlastnického práva 

vlastníka hmotného nosiče „... a oprávněného z práva na slovní projevy osobní povahy má 

přednost právo osobnostní a autorské.“
164
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Zvukový záznam je nahrávka hlasového projevu.
149

 Příkladem pouţití slovních 

projevů osobní povahy pod záštitou úřední licence je soudem povolený odposlech.
164

 

Skutečností, která brání poţití odposlechů médii je povinnost zničit záznamy odposlechu, 

pokud neobsahuje informace významné pro trestní řízení.
165

 

Právo k podobizně je v širším pojetí právem na podobu a v kaţdém případě mohou být 

vztaţena jen k fyzické osobě.
148

 Právo na podobu v uţším smyslu je právo na podobu a 

předmětem „... je vlastní fyziognomie lidské tváře a postavy té které fyzické osoby. Podobizna 

je hmotné zachycení určité konkrétní lidské podoby.“ Ochrana se vztahuje i na nadsazené 

zachycení člověka - karikaturu. Obrazové snímky vedle podoby člověka zachycují i jiné 

výjevy a spadají sem i případy, kdy je jméno dotčené osoby doprovázeno vyobrazením, které 

samo o sobě nevede k její identifikaci.
166

 Mezi obrazové záznamy patří fotografie a různé 

další podobizny fyzických osob, které umoţňují poznávaného identifikovat, a to podle jeho 

charakteristických rysů.
149

 Neoprávněným zásahem má zákonodárce na mysli jakoukoli 

neoprávněnou dispozici s předmětným materiálem – jeho obstarání, další nakládání s ním i 

jeho zničení.
149

 „Právo na podobu je nezávislé na vlastnickém právu vlastníka hmotného 

substrátu, na kterém je podoba zachycena, a stejně tak je nezávislé na autorském právu 

osoby, která takovou podobu zachytila ...“ Střet uvedených práv se řeší takto: právo autorské 

má přednost před vlastnickým a právo osobnostní má přednost před kaţdým z nich.
166

 Tzv. 

merchandisingová práva jsou „... práva na užití podobizen herců, sportovců a jiných známých 

osob k výrobě různých upomínkových či užitných předmětů, loutek, počítačových her 

apod.“
156

 

Pořizování záznamů projevů osobní povahy za účelem získání důkazů pro účely 

soudního a jiného řízení je nepřípustné.
165

 Procesní předpisy sice umoţňují pouţít jako důkaz 

vše, co slouţí k objasnění skutečného stavu věci, ale zároveň, coţ je důleţité, nebudou 

provedeny důkazy získané způsobem, který je v rozporu se zákonem. 

 

5.1.1.1.1.5 Jiné ideální statky 

 Tím, ţe generální klauzule § 11 OZ neuvádí taxativní výčet, je moţné poskytnout 

právní ochranu pruţně v návaznosti na nové poţadavky a situace, které přináší společenský 

vývoj. Mezi statky, které lze dále chránit jako osobností práva lze uvést např. právo na osobní 

tajemství. 
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5.1.1.1.2 Právní prostředky ochrany osobnosti a související instituty 

Výčet právních prostředků ochrany osobnosti nalezneme v § 13 OZ a je neuzavřený. 

Znamená to, ţe fyzická osoba můţe kromě prostředků zde předestřených vyuţít i další. 

Z obecných postupů sem můţeme zahrnout svépomoc a její druh nutnou obranu, dále ochranu 

orgánem státní právy a ochranu soudní, neboli petitorní.
167

 

Svépomoc je upravená v § 6 OZ: „Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva 

bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.“
168

 

Je patrné, ţe takový postup bude moţný jen za mimořádných okolností.
169

 

V § 5 OZ nalezneme ochranu orgánem státní správy: „Došlo-li ke zřejmému zásahu do 

pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy.“
170

 Jako zřejmé 

porušení bude povaţováno takové, které je evidentní, nesporné.
169

 Ve chvíli, kdy by 

předmětný spor pravomocně rozhodl soud, pozbývá rozhodnutí orgánu státní správy 

účinnosti.
171

  

Ze soudní ochrany jde kupříkladu o následující právní prostředky: „... určovací žaloba 

o vyslovení, že se porušitel dopustil jednání porušujícího ochranu osobnosti, předběžné 

opatření, žaloba na zajištění důkazů, ústavní stížnost.“
172

 Předběţné opatření  podle § 74 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ) můţe soud nařídit jen za 

předpokladu, ţe „… by výkon  soudního rozhodnutí mohl být jinak později ohrožen.“
173

 Ani 

v jeho rámci nelze vydavateli pro rozpor se svobodou projevu uloţit zákaz zveřejňování 

jakýchkoli informací o ţalobci, krom přetiskování zpráv získaných od tiskových agentur, do 

vynesení konečného rozsudku.
174

 Pokud jde o ústavní stíţnost, má svá specifika. Podána smí 

být aţ po vyčerpání řádných opravných prostředků, a to k Ústavnímu soudu ČR, který o ní 

rozhoduje. Ústavní soud ČR nepatří do soustavy obecných soudů, z čehoţ plyne, ţe ústavní 

stíţnost není klasický prostředek k přezkoumání jakéhokoli pravomocného rozhodnutí soudu. 

Ústavní soud ČR má pravomoc učinit toliko zjištění, ţe „… zásahem orgánů veřejné moci 

                                                 
167

 KNAP, Karel, aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, 2004. 171 s. ISBN 

80-7201-484-6. 
168

 § 6 zákona č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 občanský zákoník. 
169

 KNAP, Karel, aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, 2004. 172 s. ISBN 

80-7201-484-6. 
170

 § 5 zákona č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 občanský zákoník. 
171

 KNAP, Karel, aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, 2004. 173 s. ISBN 

80-7201-484-6. 
172

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 1. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2004. 211 s. ISBN 80-86473-79-1. 
173

 § 74 odst. 1 občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. ze dne 4. prosince 1963. 
174

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. února 1994. Sp. zn. 3 Co 16/94. K nalezení v: 

CHALOUPKOVÁ, Helena. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů (tiskový zákon): komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 173 s. ISBN 80-7179-506-

2. 



 42 

bylo porušeno ústavně zaručené základní právo nebo svoboda.“ „Nálezy Ústavního soudu ve 

věci samé jsou pro obecné soudy závazné, čímž na jejich rozhodování vytvářejí svůj významný 

vliv.“
175

 Po vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků a ve lhůtě šesti měsíců od 

přijetí posledního, konečného, rozhodnutí se případně můţe osoba domnívající se, ţe byla 

porušena její práva, zaručená Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, obrátit 

se stíţností na Evropský soud pro lidská práva.
176

 

Řešením by mohlo být v neposlední řadě uzavření smíru
171

 a jeho schválení 

soudem.
177

 Věcně příslušným k projednání věci je podle § 9 odst. 2 písm. a) OSŘ, krajský 

soud
178

 a ve spojení s § 67 OSŘ můţe o uzavřeném smíru rozhodnout i kterýkoli okresní 

soud
179

. 

Vyloučeno není ani přiznání povinnosti k náhradě škody a vyuţití institutu 

bezdůvodného obohacení s tím, ţe mohou být případně uplatněny souběţně s nároky podle § 

13 OZ.
180

 

Pokud došlo „jen“ k ohroţení osobnostního práva a jiţ ne k zásahu do něj, můţe 

oprávněnému vzniknout jen nemajetková újma.
181

 

Pasivně legitimován při podání ţaloby ohledně zásahu do osobnostního práva obecně 

můţe být médium nebo autor mediálního produktu, který není zaměstnancem média. Ţalovat 

můţe buď jen jednoho z nich, nebo má moţnost uplatnit svůj nárok dokonce i vůči oběma 

zároveň. Pokud je autor zaměstnancem listu a nedopustil se tzv. excesu (tj. nevybočil z rámce 

činnosti média), ţalovat lze jen jeho zaměstnavatele. V opačném případě můţe „... být 

postižen sám tento zaměstnanec.“
182

 

V případě, ţe difamovaná osoba zemře, mohou právo na ochranu její osobnosti 

uplatnit manţel (za podmínky, ţe v době smrti byli manţelé
183

), partner, děti (osvojenci).
180

 

Nemá-li daná osoba ani těchto z uvedených osob, nárok se přenáší na její rodiče 

(osvojitele).
180

 Z uvedeného vyplývá, ţe zákonodárce umoţňuje chránit osobnost fyzické 

osoby i po její smrti, a to nehledě na skutečnost, zda se neoprávněný zásah udál za jejího 
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ţivota, či po její smrti.
180

 Manţel, partner a děti jsou oprávněni k uplatnění tohoto práva 

kaţdý sám a samostatně, aniţ by potřebovali souhlas některé ze zbývajících osob.
180

 Nejde 

však „... o právní nástupnictví do osobnostních práv zemřelé osoby, ale o vznik nových 

osobnostních práv, jako je např. památka zemřelého ...“
183

 Ani obsah osobnostních práv 

zesnulé osoby s právy, které jsou předmětem postmortální ochrany není totoţný.
183

 Například 

těmto pozůstalým nelze přiznat finanční zadostiučinění a s projevy osobní povahy zesnulého 

smějí disponovat jen v rozsahu, který připustil za ţivota.
183

 Nemajetková újma v penězích 

dědicům nenáleţí ani v tak krajním případě, kdy byl výkon rozhodnutí jiţ nařízen, ale právo 

nebylo před úmrtím poškozeného vymoţeno.
184

 

Na právní nástupce zesnulé osoby, která neoprávněně zasáhla do osobnostního práva 

jiného, přecházejí některé její povinnosti – zřejmě však půjde jen o povinnost k náhradě 

škody.
185

 

 

5.1.1.1.2.1 Upuštění od neoprávněných zásahů, odstranění následků a 

přiměřené zadostiučinění 

 Právní prostředky ochrany osobnosti spočívají podle § 13 OZ v moţnosti fyzické 

osoby domáhat se upuštění od neoprávněných zásahů do práva na ochranu své osobnosti (jde 

o ţalobu zdrţovací, neboli negatorní
186

), odstranění jejich následků (ţaloba odstraňovací
186

) a 

přiměřeného zadostiučinění (ţaloba satisfakční
181

). Všechny tyto sankce jsou „… založeny na 

přísném objektivním principu, tj. vznikají bez zřetele na zavinění původce neoprávněného 

zásahu.“
187

 Zde je stěţejní odlišnost podmínek vzniku právních sankcí v občanském právu a v 

trestním, potaţmo správním právu. Oproti posledním dvěma zmíněným právním oblastem, 

které kladou jako nutnou podmínku sankcím podle příslušných právních předpisů zavinění - 

buď úmyslné, nebo alespoň nedbalostní, vykazuje občanský zákoník vysokou striktnost ve 

smyslu objektivního principu. Takový přístup je však důvodný. Vzhledem k zasaţeným 

zájmům postiţené fyzické osoby se „… vyžaduje, aby jí byla v občanskoprávní sféře zajištěna 

všestranná a důsledná ochrana, tj. ochrana nejen před zaviněnými, nýbrž i před nezaviněnými 
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(leč objektivně neoprávněnými) zásahy.“
188

 Uvedené ţaloby lze podle okolností případu buď 

vyuţít samostatně, nebo kombinovat.
189

 

 Ţaloba na upuštění od neoprávněného zásahu je uplatnitelná za podmínky, ţe 

neoprávněný zásah stále trvá, pokračuje (např. podobizna pořízená bez souhlasu oprávněného 

je nadále distribuována), nebo je tu reálné a konkrétní nebezpečí jeho opakování (škůdce 

vyhroţuje opětovným zveřejněním).
190

 Po ţalovaném je poţadováno, aby nadále nekonal a 

v ţalobním petitu (návrhu) se nelze domáhat jeho aktivního jednání. V ţalobním petitu a ve 

výroku soudního rozhodnutí nesmí být opomenuta specifikace ohroţeného, případně 

porušeného osobnostního práva a vymezení zásahu, kterého se musí ţalovaný zdrţet.
191

 Nelze 

však takto poţadovat zákaz vydávání periodického tisku.
192

 

Naopak u ţaloby na odstranění následků neoprávněného zásahu obsahuje petit ţaloby 

„… konkrétní pozitivní jednání původce …“
192

 Poţaduje se tedy aktivní konání směřující 

k restituci původního stavu.
192

 Existují dvě podmínky oprávněnosti podání - následky 

porušení trvají, ačkoli neoprávněný zásah je jiţ ukončen a následky lze reálně odstranit.
192

 

Situace můţe být následující: lţivé sdělení o jiném bylo vykonáno, ale trvá sníţení váţnosti 

dotčeného u ostatních spoluobčanů.
192

 Domáhat se tak v ţalobě lze např. odstranění vývěsky s 

předmětným sdělením, závadné části filmu, staţení reklamních plakátů.
192

 Z výroku soudu 

musí být patrno, jaké konkrétní následky určitého zásahu musí být odstraněny.
193

 Pokud by 

ţalovaný neodstranil následky svého jednání, ačkoliv musí podle vykonatelného rozhodnutí, 

můţe tak učinit na jeho náklad ţalobce a přímo sám nebo skrz třetí osobu „... (odvoláním 

difamačních tvrzení inzerátem v tisku).“
181

 

Při vzniku nemajetkové újmy se můţe oprávněný obrátit na soud i s ţádostí o přiznání 

přiměřeného zadostiučinění a soud má povinnost nároku vyhovět, zjistí-li, ţe jsou podmínky 

splněny.
194

 Přisoudit lze buď morální nepeněţité plnění („zadostiučinění – satisfakce 
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nemajetková – morální – ideální“
195

), které je primární, anebo peněţité plnění 

(„zadostiučinění – satisfakce majetková – v penězích“
195

) Stanoví se tak, aby bylo přiměřené 

vzhledem k okolnostem případu a účinné ke zmírnění nepříznivého následku protiprávního 

jednání.
195

 V ţalobě je nutné přesně vymezit formu morální satisfakce – např. omluva, 

odvolání difamujícího tvrzení, a to v relevantním (v zásadě jiţ s neoprávněným tvrzením 

obeznámeném) kolektivu.
196

 Moţné je také poţadovat a přiznat symbolickou satisfakci – 

např. 1 Kč.
197

 Dospěje-li soud k názoru, ţe taková satisfakce není dostatečná a ţalobce svůj 

návrh v tomto smyslu neupraví, bude ţaloba zamítnuta.
196

 

  

5.1.1.1.2.2 Náhrada nemajetkové újmy v penězích 

Zavedení tohoto institutu je vyvoláno skutečností, ţe v některých případech není 

prakticky moţné účinně odčinit vzniklou nemajetkovou újmu jiným právním prostředkem.
197

  

Byla-li ve značné míře sníţena důstojnost nebo váţnost jedince ve společnosti, je tu 

moţnost poţadovat náhradu nemajetkové újmy, přičemţ tato náhrada je jiţ peněţitá.
198

 

Základním předpokladem vyuţití peněţitého zadostiučinění je, ţe se morální satisfakce zdá 

nedostatečná, čímţ i neúčinná, coţ musí být před soudem spolehlivě prokázáno.
199

 Soudní 

praxe dovozuje, ţe sníţení důstojnosti či váţnosti jedince značnou měrou nastává mj. i při 

zveřejnění difamující zprávy hromadným sdělovacím prostředkem. Újma můţe vzniknout 

nejen přímo v důsledku porušení práva na ochranu osobnosti, ale dokonce i při jeho 

„pouhém“ ohroţení. Ohroţení totiţ „… představuje určité snížení jistoty, bezpečnosti a 

uplatnitelnosti osobnosti fyzické osoby.“
200

 Nemajetková újma se „... nepromítá 

bezprostředně do majetkové sféry postižené fyzické osoby, takže ji nelze přesně vyjádřit a 

vyčíslit v penězích.“ Toto nebrání uplatnění satisfakční funkci peněz.
201

 Satisfakční funkce 

peněz umoţňuje poškozenému vyuţít jich k obstarání poţitků ke zmírnění nepříznivých 
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následků vzniklých z neoprávněného zásahu.
202

 Orgánem rozhodujícím o výši materiální 

satisfakce je soud. Za pomoci volné úvahy
203

 při tom bere z úřední povinnosti (čili bez 

nutnosti domáhání se ţalobcem pouţití těchto kritérií)
204

 na zřetel závaţnost způsobené újmy 

a okolnosti, za nichţ k porušení došlo.
205

 „Volná úvaha soudu přitom musí vycházet 

z konkrétních kritérií, která jsou z obsahu jeho rozhodnutí patrná a tím i přezkoumatelná; 

volná úvaha soudu neznamená tudíž jeho libovůli.“
203

 K majetkovým poměrům ţalobce ani 

ţalovaného by soud neměl přihlíţet.
206

 V ţalobním návrhu musí být přesně uvedena 

poţadovaná výše náhrady. Soud ji nesmí překročit, ale můţe přisoudit oprávněnému niţší 

sumu.
207

 V druhém případě pak musí ţalobu v rozsahu nepřiznané částky zamítnout.
208

 Pokud 

soud přizná peněţitou náhradu, musí tak učinit úhrnnou částkou jednorázově, nikoli tedy 

formou peněţité renty. Okamţikem právní moci takového rozsudku se výše materiálního 

zadostiučinění stává definitivní.
204

 V současnosti „... platí zásada, že čím závažnější je co do 

své intenzity, rozsahu, trvání a šíře ohlasu újma ve veřejnosti, tím vyšší by měla být i výše 

zadostiučinění v penězích.“
204

 Materiální zadostiučinění se poskytuje aţ tehdy, kdyţ se 

morální satisfakce nejeví, byť i jen částečně, jako dostatečná.
209

 Oba tyto instituty mohou být 

při splnění určitých podmínek kumulovány, jak vyplývá ze slova též v § 13 odst. 2 OZ.
210

 

Materiální satisfakci lze poţadovat nehledě na existenci či neexistenci škody.
211

 

Pro vznik občanskoprávních sankcí za nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným 

zásahem do osobnostního práva musí být splněné další podmínky. Zásah musí být objektivně 

způsobilý vyvolat nemajetkovou újmu, musí být také neoprávněný, neboli protiprávní, a musí 

existovat příčinná souvislost mezi zásahem a jeho protiprávností.
212

 Objektivní kritérium je 

důleţité, protoţe bez něj by byly v některých případech původci porušení osobnostních práv 
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nepostiţitelní a to je jev neţádoucí. Uloţení sankcí škůdci by pak bylo vyloučeno buď proto, 

ţe jedinec nedosáhl dostatečného věku či duševních dispozic k tomu, aby byl schopen chápat 

nemajetkovou újmu, nebo i pro obyčejnou nevědomost poškozeného o uskutečněném 

porušení nebo ohroţení jeho práv.
213

 Difamující či dehonestující tvrzení nemusí být nutně 

uskutečněno před individuálně neurčitým počtem lidí, plně postačí jeho prosté učinění před 

třetí osobou. „V tomto směru leží povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, důkazní povinnost i 

důkazní břemeno na žalobci.“
214

 Uvedené znamená, ţe existenci zásahu či ohroţení své 

osobnosti musí dokazovat poškozená fyzická osoba. Neoprávněnost zásahu znamená, ţe úkon 

je v rozporu s právním řádem – např. vyfotografování jiného bez jeho svolení, rozšiřování 

(byť pravdivých) informací ze soukromí jiného.
215

 Protiprávní zásah můţe být učiněn ústně, 

písemně i jiným způsobem.
216

 Můţe k němu dojít jak aktivním, tak pasivním chováním.
112

  

Sankce za nemajetkovou újmu mají objektivní charakter, tudíţ se nevyţaduje 

subjektivní předpoklad u původce neoprávněného zásahu.
217

 Vydavatel periodického tisku se 

nemůţe zprostit své odpovědnosti za zásah do osobnostních práv s poukazem na to, ţe „… 

autorem difamujících výroků … je osoba odlišná od vydavatele a jeho redaktora – autora 

článku. K této okolnosti lze ale přihlédnout při rozhodování o výši náhrady nemajetkové újmy 

v penězích požadované fyzickou osobou podle § 13 odst. 2 a 3 Obč.z.“
218

 

Moţnost přiznání úroků z prodlení nepřichází v úvahu, jelikoţ povinnost plnit peněţité 

zadostiučinění stanoví aţ soud ve svém rozhodnutí a povinný subjekt je tímto vázán od právní 

moci rozsudku.
219

 Teprve takové stanovení povinnosti má konstitutivní charakter.
220

 

Právo na peněţité zadostiučinění podléhá promlčení podle § 101 OZ.
221

 Tříletá 

promlčecí doba „... běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.“
222
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5.1.1.1.2.3 Odpovědnost za škodu 

Úprava odpovědnosti za škodu poskytuje právní ochranu jak osobním (ţivot, zdraví 

jedince), tak majetkovým vztahům.
223

 Újma můţe být povahy nemajetkové nebo majetkové. 

Majetková újma, téţ označována jako škoda, se do majetkové sféry poškozené osoby 

bezprostředně promítá a lze ji vyčíslit v penězích.
224

 „Funkcí občanskoprávní sankce za 

vzniklou škodu je působit v prvé řadě na původce neoprávněného zásahu – škůdce, resp. na 

odpovědný subjekt v tom smyslu, aby napravil (reparoval – kompenzoval) způsobenou 

majetkovou újmu …“
225

 Takové sankce působí zároveň i na třetí subjekty preventivně 

výchovně ve směru předcházení budoucím zásahům do osobnostních práv a respektování 

zakotvených práv.
225

 Prevence je tak naplněna jak speciální, tak generální.
225

 

I kdyţ vznik škody zatím jen hrozí a majetková újma ještě nevznikla, můţe se 

ohroţený bránit jiţ v tomto okamţiku.
225

 Paragraf 417 OZ mu poskytuje moţnost, jelikoţ 

mimo jiné praví: „Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení.“
226

 

Kdo způsobí jinému neoprávněným zásahem do osobnostních práv škodu, nese za ni 

odpovědnost
227

 podle § 420 OZ a násl., který jako podmínku svého pouţití vyţaduje zavinění. 

Podmínky občanskoprávní sankce podle § 16 OZ a podle § 13 OZ se tedy liší tím, ţe se u 

odpovědnosti za škodu uplatňuje princip presumovaného (předpokládaného) zavinění.
225

 

Nárok na náhradu škody se s nároky podle § 13 OZ nevylučuje, čili se ani v souvislosti 

s jejich přiznáním nesniţuje.
224

 

Při existenci škody je tedy nasnadě postup podle § 420 a násl. OZ. V § 420 odst. 1 OZ 

je stanoveno, ţe „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.“
228

 

Zveřejní-li vydavatel dehonestující či difamující informaci a vznikne-li v souvislosti s tímto 

zveřejněním poškozenému škoda, nese za ni vydavatel odpovědnost podle tohoto ustanovení. 

Jen pokud by mu svědčila okolnost spočívající např. v zavinění jiným subjektem a byl by 

schopen toto prokázat, mohl by se své odpovědnosti zprostit.
229

 Pokud by škodu způsobilo 

více osob, přičemţ není podstatné, zda fyzických či právnických, je kaţdá povinna k její 
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náhradě podle § 13 OZ, pokud jsou zároveň deliktně způsobilé. Takovou povinnost mají 

kaţdá samostatně, nevzniká mezi nimi nerozlučné společenství, nejsou povinni plnit společně 

a nerozdílně.
230

  

Jak jsem jiţ stručně zmínila v kapitole 5.1.1.1.2, okruh pasivně legitimovaných 

subjektů je variabilní podle konkrétních okolností, coţ zde blíţe rozvádím. Nejprve se 

zaměřím na právní vztah mezi vydavatelem, jakoţto zaměstnavatelem, a jeho zaměstnancem - 

novinářem, který vytvořil inkriminovaný článek. Této situaci slouţí § 420 odst. 2 OZ, který 

praví, ţe sám zaměstnanec – ţurnalista odpovědný za škodu není, nýbrţ odpovídá právnická 

či fyzická osoba, při jejíţ činnosti a v důsledku činnosti novináře došlo ke způsobení 

protiprávního stavu. Zaměstnanec můţe být posléze postiţen v rámci své odpovědnosti podle 

pracovněprávních předpisů.
231

 Zaměstnavatel tak bude v případě soudního sporu pasivně 

legitimovaným subjektem, v případě neúspěchu ve sporu bude muset dostát právním 

následkům on sám (včetně exekučních postupů). Zároveň i jemu zaručuje jistou ochranu OZ, 

a to ve směru, ţe má nárok uplatnit regresní postup vůči svému podřízenému, který se na 

vzniku „pomluvy“ podílel. Z uvedeného vyplývá, ţe i zaměstnanec - pisatel článku je také za 

své jednání postiţen. Pokud je vztah tvůrce článku, který představuje zásah do osobnostního 

práva, k vydavateli jiný neţ zaměstnanecký (např. autor vydavateli článek prodá), má ţalobce 

na výběr, kterého ze škůdců ţalovat.
230

 Ţalovaným se tak můţe stát nejen pisatel článku, ale 

také vydavatel, který se na způsobení škody neoprávněným zásahem do osobnostního práva 

podílel zveřejněním inkriminované zprávy, nebo oba dva společně.
232

 Obecně můţe být 

poměr škůdců k výši náhrady za škodu modifikován na základě § 441 OZ, ze kterého se 

dozvíme, ţe pokud vznik škody zaviní částečně také poškozený, nese i on škodu poměrně. 

Zaviní-li vznik škody výlučně sám, nese celou její výši.
233

 Institut spoluzavinění poškozeného 

se vztahuje jak na případ, kdy škůdce odpovídá za zaviněnou škodu, tak na případ, kdy 

odpovídá objektivně.
234

  

Co se týče způsobu a rozsahu náhrady škody, vychází se z § 442 a násl. OZ. „Hradí se 

skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo.“
235

 Skutečnou škodou je „... majetková újma 

vyjádřitelná v penězích, která spočívá v důsledku protiprávního úkonu, resp. škodní události 
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ve zničení, ztrátě, zmenšení, snížení či jiném znehodnocení již existujícího majetku 

poškozeného (jeho věcí či jeho jiných práv, jakož i hodnot ocenitelných penězi, jako jsou 

pohledávky, duševní vlastnictví aj.), a jež představuje majetkové hodnoty nezbytné k uvedení 

věci v předešlý stav.“
236

 Ušlý zisk se od skutečné škody liší tím, ţe nenastalo „... rozmnožení 

(zvětšení) majetku poškozeného, které poškozený mohl odůvodněně, tj. doložitelným 

způsobem, očekávat se zřetelem k obvyklému (pravidelnému – normálnímu) chodu věcí.“
237

 

Ušlým ziskem by tak mohl být výrazně niţší počet prodaných vstupenek, neţ je obvyklé (a to 

bez změny dalších podstatných okolností, které by mohly ovlivnit poptávku po produktu 

celebrity) na pěvecké vstoupení v důsledku změny preferencí publika, které nastaly po 

zneváţení zpěvačky například difamujícím tvrzením uveřejněným v tisku. „Ušlý zisk se 

vypočítává ke dni podání žaloby o náhradu škody.“
238

 V pochybnostech je moţné obdobně 

uplatnit pravidlo stanovené i v § 379 obchodního zákoníku
238

, které praví, ţe je pro přiznání 

nároku na náhradu ušlého prospěchu nezbytné, zda škůdce jeho rozsah mohl předvídat 

(posuzováno z objektivního hlediska).
239

 Náhrada škody přichází v úvahu buď náhradou 

v penězích = „relutární restituce“
225

, anebo uvedením do předešlého stavu = „naturální 

restituce“
225

. Naturální restituce je moţná, poţádá – li o to poškozený a zároveň takové řešení 

musí být moţné a účelné.
240

 

Odpovědné za případně způsobenou škodu podle § 424 OZ by mohly být i osoby, 

které úmyslně třetí osobě sdělily nesprávnou informaci o jiném, zamlčely důleţitý fakt 

vztahující se k jiné osobě a podobně, a to za předpokladu, ţe dotčené osobě vznikla škoda.
241

 

Paragraf 424 OZ praví následující: „Za škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným 

jednáním proti dobrým mravům.“
242

 Musí se jednat o jejich úmyslné porušení, přičemţ OZ 

tuto formu zavinění nepředpokládá.
243

 Díky této konstrukci je to poškozený, kdo má 

povinnost dokazovat, ţe škůdce jednal s úmyslem.
241

 Pojem dobrých mravů legislativci 

záměrně nevymezili. V zásadě se jedná o „… souhrn obecně sdílených, uznávaných a 

respektovaných základních norem určujících chování lidí ve smyslu poctivosti, slušnosti, 

                                                 
236

 KNAPPOVÁ, Marta – ŠVESTKA, Jiří – DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 2. 4. vyd. Praha: 

ASPI, 2005. 438 s. ISBN 80-7357-131-5. 
237

 KNAPPOVÁ, Marta – ŠVESTKA, Jiří – DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 2. 4. vyd. Praha: 

ASPI, 2005. 439 s. ISBN 80-7357-131-5. 
238

 KNAPPOVÁ, Marta – ŠVESTKA, Jiří – DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 2. 4. vyd. Praha: 

ASPI, 2005. 440 s. ISBN 80-7357-131-5. 
239

 § 379 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991 obchodní zákoník. 
240

 Tato pasáţ čerpá z: § 442 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 občanský zákoník. 
241

 KNAPPOVÁ, Marta – ŠVESTKA, Jiří – DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 2. 4. vyd. Praha: 

ASPI, 2005. 464 s. ISBN 80-7357-131-5. 
242

 § 424 zákona č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 občanský zákoník. 
243

 KNAPPOVÁ, Marta – ŠVESTKA, Jiří – DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 2. 4. vyd. Praha: 

ASPI, 2005. 463 s. ISBN 80-7357-131-5. 



 51 

nepodvádění atd., tj. v souladu s mravním řádem společnosti.“
243

 Avšak v důsledku 

neustálého vývoje i změn obsahu tohoto pojmu a nemoţnosti podat vyčerpávající definici, 

není takové vymezení dobrých mravů ani vhodné. 

Promlčení obsahuje subjektivní i objektivní lhůty. Subjektivní promlčecí doba je 

upravena takto: „Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený 

dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.“
244

 Objektivní promlčecí doba je tříletá a za 

podmínky, ţe ke škodě došlo úmyslným jednáním se prodluţuje aţ na deset let, přičemţ její 

běh v obou případech počíná okamţikem, kdy došlo ke škodní události. Škoda na zdraví se 

v objektivní lhůtě nepromlčuje, její běh ani nepočne.
245

 K rozšiřujícímu se korupčnímu 

jednání zaujal zákonodárce postoj v § 106 odst. 3 OZ: „Jestliže škoda vznikla porušením 

právní povinnosti v důsledku poskytnutí, nabídnutí nebo přislíbení úplatku jiným než 

poškozeným, anebo v důsledku přímého nebo nepřímého vyžadování úplatku od poškozeného 

(dále jen "korupční jednání"), právo na náhradu takto vzniklé škody se promlčí za tři roky ode 

dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, nejdéle však za deset let ode 

dne, kdy došlo ke korupčnímu jednání.“
246

 Obdobně, jak uvádím níţe u bezdůvodného 

obohacení, se i zde uplatní § 110 OZ. 

 

5.1.1.1.2.4 Bezdůvodné obohacení 

„Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat.“
247

 Jak se uvádí v 

§ 451 odst. 2 OZ, bezdůvodné obohacení je pojem označující majetkový prospěch, který byl 

získán „... plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu, plněním 

z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.“
248

 

A dále: „Bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám.“
249

 

Obohacením se tudíţ rozumí stav, kdy je „… majetek jedné osoby rozmnožen na úkor 

druhého, tedy za předpokladu, že došlo ke ztenčení majetku druhého.“ Rozmnoţení se dělí na 

přímé a na nepřímé. „… přímým rozmnožením bude nabytí nového majetku, kdežto nepřímým 

pak nezmenšení majetku, ačkoli k němu mělo dojít.“
250

 Plnění bez právního důvodu můţe 

nastat, pokud „... dojde ke splnění neexistujícího dluhu nebo dojde k plnění z platného 
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závazku, ale jinému než oprávněnému subjektu.“ Taktéţ byl-li plněn prekludovaný dluh.
251

 

Nutno odlišovat situaci, kdy bylo plněno na základě sice existujícího právního důvodu, který 

však posléze zanikl – např. kontrakt byl zrušen, a to s účinky ex tunc (tj. od jeho počátku, 

vzniku) nebo odstoupení věřitele od smlouvy, jelikoţ je dluţník v prodlení. U neplatného 

právního úkonu se z hlediska počátku běhu promlčecí lhůty rozlišuje neplatnost absolutní a 

relativní. U absolutní neplatnosti jde o bezdůvodné obohacení jiţ od chvíle samotného plnění 

a promlčení běţí hned od jeho uskutečnění. Relativní neplatnost znamená, ţe plnění je 

v souladu s právem, ale jen do doby, neţ se neplatnosti dovolá oprávněný subjekt. Po 

úspěšném dovolání se neplatnosti se z plnění stává plnění z neplatného právního úkonu a 

promlčecí doba počíná plynout od uplatnění relativní neplatnosti. Kdyby někdo například 

v rozporu s dobrými mravy nebo trestnou činností získal majetkový prospěch, šlo by o 

majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.
252

 Vydání bezdůvodného obohacení navíc 

přichází obecně v úvahu jen při nedostatku dobré víry. Obohacený je „... povinen buď od 

samého počátku, anebo od doby, kdy poznal, resp. kdy vzhledem k okolnostem konkrétního 

případu musel poznat,“ ţe se bezdůvodně obohatil, vrátit vše (včetně uţitků), co na úkor 

jiného získal. V pochybnostech se u obohaceného dobrá víra předpokládá.
253

 Bez významu je 

dobrá víra při nároku obohaceného na úhradu nutných nákladů, které na věc prokazatelně 

vynaloţil, jelikoţ mu toto právo svědčí vţdy.
254

 

Nastane-li některá z okolností zmíněných v § 451 OZ a v § 454 OZ, vzniká 

obohacenému povinnost vydat takový majetkový prospěch subjektu, „na jehož úkor byl 

získán“
255

, zároveň tomuto subjektu prospívá právo na vrácení předmětného plnění. To ještě 

pouze za předpokladu, ţe existuje kauzální nexus mezi majetkovým prospěchem a 

majetkovou újmou uvedených subjektů.
251

 Příkladem uplatnění tohoto institutu můţe být 

případ, kdy škůdce vyuţije obrazové snímky fyzické osoby nikoli pro účely zpravodajství, ale 

pro reklamu.
225

 Pokud by nebylo moţné zjistit, kdo je oprávněným z bezdůvodného 

obohacení, musí povinný vydat předmět plnění státu.
255

 Podmínkou je, ţe se nepodařilo zjistit 

oprávněnou osobu, nikoli ţe oprávněný subjekt své právo neuplatnil.
256

 Oprávněnou můţe být 
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jak fyzická osoba, tak právnická a samozřejmě se někdo můţe bezdůvodně obohatit i přímo 

na úkor státu, který tak bude klasickým oprávněným (jde o jinou situaci, neţ je popsána 

výše).
252

 Za situace, kdy není prakticky moţné vrátit vše, co bylo bezdůvodným obohacením 

nabyto, např. pokud „obohacení záleželo ve výkonech, musí být poskytnuta peněžitá 

náhrada.“
257

 Upřednostněna je naturální restituce, která má ale svá úskalí, na coţ 

zákonodárce pamatoval, proto povoluje i finanční kompenzaci. Její výše „... bude určena jako 

ekvivalent skutečného obohacení, a bude tedy vycházet z tržní ceny v době, kdy k obohacení 

došlo.“
258

 

Právo na vydání bezdůvodného obohacení, včetně plnění ryze osobní povahy, přechází 

i na případné právní nástupce zesnulého oprávněného.
252

 

Ustanovení řešící promlčení, podmínky jeho počátku, běhu a doby trvání se nacházejí 

v § 101 a násl. OZ. K bezdůvodnému obohacení se obecně vztahuje § 107 OZ. Právo na 

vydání takového plnění se tedy promlčuje a podle okolností tomu tak je za dva, tři, deset let 

od okamţiku, kdy k obohacení došlo.
259

 Dva roky jsou subjektivní lhůtou, z čehoţ plyne, ţe 

její počátek závisí na chvíli, kdy se oprávněný dozví o bezdůvodném obohacení a kdo je 

z tohoto vztahu povinnou osobou.
260

 Objektivní lhůta začíná plynout okamţikem, kdy 

k bezdůvodnému obohacení došlo a je buď tříletá, nebo desetiletá, to v případě, ţe jde o 

úmyslné bezdůvodné obohacení.
261

 Můţe se stát, ţe povinný subjekt vydá oprávněnému 

předmětné plnění po uvedených lhůtách a z tohoto důvodu jej poţaduje zpět. Závazek byl jiţ 

sice promlčen, avšak existuje nadále jako tzv. naturální obligace, čili jde v zásadě o 

nevymahatelnou pohledávku (za podmínky, ţe by povinný v řízení před soudem vznesl 

námitku promlčení), ale plní-li dluţník, plní po právu a oprávněná osoba mu přijaté plnění 

nemusí vracet. Na takový případ lze aplikovat § 455 odst. 1 OZ, který zakotvil následující: 

„Za bezdůvodné obohacení se nepovažuje, bylo-li přijato plnění promlčeného dluhu nebo 

dluhu neplatného jen pro nedostatek formy.“
262

 V § 110 OZ jsou další případy běhu 

promlčecí doby, které mohou nastat i u bezdůvodného obohacení – např. je lhůta desetiletá, 

pokud je právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu a jiného orgánu a běţí „... ode 

dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.“
263

 Běhu promlčecí doby se týká i § 112 OZ, 

který obsahuje institut jeho stavení (to znamená, ţe během existence určité překáţky 
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promlčení neběţí a po jejím odpadnutí dále pokračuje). Promlčecí doba neběţí po dobu řízení 

o (promlčovaném) právu před soudem nebo jiným orgánem, stejně tak po dobu od navrţení 

výkonu rozhodnutí.
264

 Vydá-li příslušný orgán jiné rozhodnutí neţ přiznání práva, stavení se 

neuplatní.
265

 

 

5.1.1.2 Tiskový zákon 

Ke zvýšení právní ochrany osobnostních práv slouţí i některé speciální zákony. Mezi 

takové se mimo jiné řadí tiskový zákon, který „… upravuje některá práva a povinnosti 

vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického 

tisku.“
266

 V § 3 citovaného zákona je uveden výklad stěţejních pojmů, přičemţ pod 

písmenem a) se uvádí, co se rozumí periodickým tiskem
29

 a v § 9 tiskového zákona se potom 

hovoří o povinných výtiscích
267

, z čehoţ vyvozuji, ţe se zákon nevztahuje na příspěvky 

publikované na internetových stránkách. 

„Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel.“
268

 Tuto odpovědnost lze 

povaţovat za případ zvláštní odpovědnosti a je objektivní, přičemţ z ní existují konkrétní 

výjimky, kterým se věnuji níţe.
269

 Uvedené znamená, ţe zákon nevyţaduje zavinění 

vydavatele k tomu, aby vznikla jeho odpovědnost, coţ také souvisí s níţe uváděnou 

povinností vydavatele k následnému uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení. 

 

5.1.1.2.1 Odpověď 

 Institut práva na odpověď je upraven v § 10 a v § 12 aţ 16 tiskového zákona. Právo 

poţadovat uveřejnění odpovědi v tisku je přípustné pouze tehdy, byla-li dotčena čest, 

důstojnost nebo soukromí člověka, jméno nebo dobrá pověst právnické osoby (avšak k těmto 

právem uměle vytvořeným subjektům se tato práce nevztahuje).
270

 Přitom musí jít o dotčení 

skutkovým tvrzením
270

, jelikoţ jen takový projev (oproti hodnotícím úsudkům) lze podrobit 
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zkoumání z hlediska pravdivosti. Nutná moţnost takového zkoumání souvisí s tím, ţe by díky 

ní mělo být odhaleno, zda předmětná zveřejněná sdělení byla nepravdivá, nepřesná, 

zkreslující.
271

 Jasně patrný je zde rozdíl oproti OZ, podle kterého je fyzická osoba chráněna 

jak vůči skutkovým tvrzením, tak vůči hodnotícím úsudkům. Obsah odpovědi je notně, leč 

důvodně, omezen. Přípustné je uvádět v ní pouze skutková tvrzení, kterými se uvádí 

skutečnosti na pravou míru.
272

 Skutkové tvrzení „... musí být objektivně způsobilé působit 

difamačně, dotýkat se cti nebo jména dotčené osoby.“ Zda narušitel měl, popř. neměl úmysl 

způsobit takový následek, není rozhodující.
273

 Osobou odpovědnou za uveřejnění odpovědi je 

vydavatel.
270

 Zákon nevylučuje, aby byl u odpovědi uveden komentář vydavatele nebo 

redakční poznámka.
274

 Nejedná se o legitimní poţadavek, pokud se poškozený původním 

sdělením domáhá zveřejnění další odpovědi na odpověď.
275

 

Ve srovnání s úpravou ochrany osobnosti podle OZ smí postmortální ochranu 

poţadovat uţší okruh osob. Jsou jimi manţel, dítě.
276

 Pokud jich dotčená osoba nemá, pak 

rodiče jiţ zesnulé poškozené osoby.
276

 Ve výčtu postrádám partnera ve smyslu zákona č. 

115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. Jelikoţ není v zákoně pravidlo pro realizaci tohoto 

práva oprávněnými pozůstalými, mohou se na vydavatele obrátit i s vzájemně odlišnými 

poţadavky.
277

 

 

5.1.1.2.2 Dodatečné sdělení 

 Tento institut upravený v § 11 a násl. tiskového zákona úzce souvisí 

s bezpodmínečnou povinností dodrţovat presumpci neviny. Uvedená zásada panuje ve  

správním a zejména v  trestním právu a znamená, ţe se na podezřelého, obviněného, 

obţalovaného hledí, jakoby projednávaný skutek nespáchal, a to dokud nenabude odsuzující 

rozsudek právní moci. Pokud by médium otisklo příspěvek s informacemi z takového 

neskončeného řízení a osoba, proti které se řízení vede, by byla z textu určitelná, zakládá si 
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povinnost zveřejnit informace o výsledku řízení po jeho pravomocném skončení, poţádá-li ho 

tento jedinec.
278

 Vydavatel je povinen takové dodatečné sdělení uveřejnit a v tomto případě 

ho není oprávněn opatřit svými dodatky.
274

 Naproti tomu, pokud by bylo zveřejněno 

nepravdivé sdělení o pravomocně skončeném řízení a porušovalo by osobnostní práva, byla 

by moţná ochrana podle ustanovení o právu na odpověď nebo ochraně osobnostních práv dle 

OZ. Je dovozováno, ţe obsahem dodatečného sdělení můţe být jen informace o konečném 

výsledku řízení. Jestliţe napadané sdělení zasáhlo do osobnostních práv ţadatele „... 

nepřípustnou kritikou či nepravdivými údaji, musí tato osoba uplatnit jiný prostředek 

ochrany.“
279

 

Posmrtná ochrana je koncipována stejně jako u institutu odpovědi. 

 

5.1.1.2.3 Zásady společné pro odpověď a dodatečné sdělení 

Podmínkou pro zveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení je podání písemné 

ţádosti vydavateli
280

, a to do třiceti dnů od uveřejnění napadeného sdělení v periodickém 

tisku
281

. U dodatečného sdělení je lhůta stejná, ale počítá se od právní moci rozhodnutí, 

kterým se řízení končí
282

, přičemţ tyto lhůty jsou objektivní, hmotněprávní
283

 a prekluzivní
284

. 

Objektivní lhůta odkazuje k okamţiku počátku jejího běhu. Záleţí tedy na dni uveřejnění a 

lhůta běţí podle § 122 odst. 1 OZ aţ ode dne, který následuje po dni, ve kterém nastala 

rozhodující událost
285

, tj. ode dne následujícího po uveřejnění inkriminovaného příspěvku. 

Okamţik, kdy se o sdělení dozví poškozený subjekt, je po právní stránce irelevantní. 

Hmotněprávní lhůta znamená, ţe k jejímu dodrţení musí být nejpozději v její poslední den 

vydavateli písemná ţádost doručena, nikoli jen podána např. k poštovní přepravě. Prekluzivní 

lhůty mají nekompromisní důsledek – jejich zmeškání nelze napravit a právo zaniká, k čemuţ 

soud přihlíţí z úřední povinnosti. Jednou pravomocné rozhodnutí můţe být po splnění 

určitých podmínek zrušeno, je to mu tak např. v důsledku mimořádného opravného 
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prostředku, jakým je dovolání atd. Došlo-li by k takové situaci, běţí znovu třicet dní na 

podání ţádosti o zveřejnění dodatečného sdělení od právní moci nového rozhodnutí, tj. 

takového, které bylo vydáno po ukončení řízení probíhajícího po zrušení předchozího 

pravomocného rozsudku. Lhůty jsou stanoveny tak, aby byla náprava rychlá, tedy i účelná, a 

„... zároveň byla vydavateli poskytnuta určitá jistota.“
277

 Tuto myšlenku v praxi doprovází a 

její realizaci umoţňuje § 118b OSŘ.
277

 Zmíněný paragraf zakotvuje tzv. koncentraci řízení. 

Účastníci mohou uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy do skončení 

přípravného řízení, příp. do skončení prvního jednáním popř. do uplynutí soudem stanovené 

lhůty. K později předestřeným skutečnostem a důkazům se aţ na výjimky nepřihlíţí. Takovou 

výjimkou je kupříkladu důkaz, který „… účastník nemohl bez své viny včas uvést …“
286

 

Písemná forma ţádosti není splněna, jde-li o podání telefaxové, telegrafické nebo 

prostřednictví e-mailu. Doručena musí být vydavateli, čímţ se rozumí doručení do jeho sídla, 

je-li právnickou osobou, pokud je fyzickou osobou vydávající periodikum na základě 

ţivnostenského zákona, pak do místa jeho podnikání, případně do místa bydliště, pokud se 

jedná o vydavatele fyzickou osobu.
287

 

Ţádost musí obsahovat jak určení, v čem je skutkové tvrzení v rozporu s právem, tak 

návrh znění odpovědi nebo dodatečného sdělení.
288

 „Obsah odpovědi si formuluje sama 

dotčená osoba, která tak zároveň vymezuje rozsah své satisfakce, která je dána odpovědí.“
271

 

Stejně je tomu v případě dodatečného sdělení.
288

 Pokud by ţádost neodpovídala zákonným 

poţadavkům (např. text obsahuje i hodnotící úsudky), není vydavatel oprávněn upravit text 

odpovědi bez dohody na takovém postupu s ţadatelem.
289

 

V § 13 tiskového zákona jsou podmínky uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení. 

Pro správnou alokaci těchto sdělení je nutné vycházet z parametrů napadeného sdělení. Musí 

se tak stát ve stejném periodickém tisku, ve kterém byla i napadená „pomluva“, umístění (co 

do pořadí stránek
290

) a forma („velikost písma, barva, typ písma“
290

) musí být rovnocenné a 

rozsah odpovědi či dodatečného sdělení musí být přiměřený rozsahu napadeného textu.
291
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Přiměřenost nastává pravděpodobně při dosaţení stavu, kdy je „... každému běžnému čtenáři 

tisku ... z obsahu odpovědi jasné, že tvrzení, k nimž se odpověď vztahuje, jsou nepravdivá, 

neúplná nebo jinak zkreslená.“
289

 Vydavatel tak činí na vlastní náklady, opravné sdělení musí 

znít ve stejném jazyce (v jakém bylo sdělení napadené), musí být označeno buď jako 

odpověď, nebo dodatečné sdělení a ţadatel o uveřejnění tohoto textu musí být označen.
292

 

Vydavatel musí sdělení uveřejnit do osmi dnů ode dne, kdy mu byla doručena předmětná 

ţádost
293

, nemůţe-li toho dostát, tak v nejbliţším následujícím vydání. S tímto postupem musí 

ţadatele písemně obeznámit.
294

 Situaci, kdy nemůţe poţadované sdělení zveřejnit ve stejném 

periodickém tisku, řeší § 13 odst. 4 tiskového zákona. Řešením je dohoda s ţadatelem na 

uveřejnění, spolu s jeho podmínkami, v některém jiném periodiku.
295

 

Tiskový zákon upravuje i postup při nesplnění povinnosti vydavatelem, ať uţ jde o 

neuveřejnění nebo o nedodrţení zákonných podmínek, případně smluvených podmínek.
296

 

Oprávněná osoba se můţe (potaţmo musí - v zájmu vymoţení svého nároku, jelikoţ se jedná 

o lhůtu propadnou) do patnácti dnů od uplynutí lhůty (oněch osm dní a tyto se nezkracují ani 

v případě, ţe by vydavatel poţadované uveřejnění předmětného sdělení odmítl ještě před 

jejich uplynutím
297

) stanovené pro uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení obrátit 

s ţalobou na soud.
298

 Pokud vydavatel oznámil ţadateli, ţe je schopen uveřejnit dané sdělení 

aţ v nejbliţším následujícím vydání (nikoli do osmi dnů od obdrţení ţádosti)  a své 

povinnosti pak dostojí, běţí lhůta pro podání ţaloby od této pozdější publikace.
297

 Soud 

nemůţe uplatnit moderační právo (navrţený text upravit, zkrátit a podobně), je-li navrţené 

znění odpovědi nebo dodatečného sdělení neadekvátní ohledně rozsahu napadených tvrzení. 

Soud musí takovou ţalobu zamítnout.
299

 Do § 17 tiskového zákona je vtělen i postih 

peněţitými pokutami za nesplnění v něm vyjmenovaných povinností. Mezi nimi nenalezneme 
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sankce za neuveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení.
300

 Tímto uvedené instituty samy o 

sobě notně pozbývají moţnosti vést k účinné nápravě. 

V § 15 tiskového zákona nalezneme podmínky, za kterých není vydavatel povinen 

uveřejnit odpověď nebo dodatečné sdělení. Jde o situaci, kdy by uveřejněním navrţeného 

textu spáchal trestný čin, správní delikt, pokud by bylo zveřejnění v rozporu s dobrými mravy 

anebo je-li napadené sdělení pravdivou citací třetí osoby a bylo tak označeno.
301

 Taková 

citace však musí mít i následující parametry – takové sdělení bylo určeno veřejnosti, tudíţ 

musí být adresátem individuálně neurčitý okruh osob. Dále nemusí jít jen o organizované 

vystoupení, jakými jsou např. tiskové konference, postačí i prosté prohlášení tiskových 

mluvčí. Pravděpodobně se sem bude řadit i sdělení poskytnuté v rámci individuálního 

rozhovoru, ale s určením veřejnosti. Na poţadavku označit citaci uvozovkami se netrvá, 

postačí volnější interpretace, která ale zachovává původní smysl.
302

 Právě u citací si můţeme 

všimnout rozdílu oproti úpravě ochrany osobnosti podle OZ. Vydavatel nemá povinnost 

uveřejnit odpověď či dodatečné sdělení také tehdy, jestliţe ţádost o zveřejnění směřuje 

„...vůči sdělení uveřejněnému na základě prokazatelného předchozího souhlasu osoby, která 

žádost podala.“
303

 Připouští se i souhlas daný konkludentně, jen je nutné ho moci z projevu, z 

jednání dovodit.
302

 Dobrovolné splnění vydavatelem před doručením mu předmětné ţádosti je 

třetím a posledním případem, který z něj takovou povinnost snímá.
304

 Pokud by vydavatel 

nechtěl zveřejnit odpověď pro své domnění, ţe je nepravdivá a můţe prokázat pravdivost jiţ 

publikovaného „sporného“ tvrzení, přicházelo by v úvahu jako legální odmítnutí uveřejnit 

odpověď toto: odkázání na rozpor s dobrými mravy, odkaz na spáchání trestného činu, 

správního deliktu.
305
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5.1.1.2.4 Ochrana zdroje a obsahu informací 

 Tiskový zákon se věnuje také právní úpravě ochrany zdroje a obsahu informací. Tato 

úprava je podmínkou pro získání povědomí ţurnalisty o různých skutečnostech a jejich 

podkladů. Bez takovéto zaručené ochrany by se veřejná tematická agenda notně zúţila, coţ je 

v některých oblastech ţivota neţádoucí jev. 

 Osoby, které se podílejí na získávání či zpracovávání informací určených k veřejnému 

šíření, mají právo, nikoli povinnost, odmítnout sdělení totoţnosti jejich zdroje nebo 

předloţení či vydání materiálů, ze kterých by mohl být zjištěn, a to státnímu orgánu nebo 

orgánu veřejné správy.
306

 Tímto nejsou dotčeny „... povinnosti nenadržovat pachateli 

trestného činu a překazit nebo oznámit trestný čin ...“ a s tímto související trestněprocesní 

povinnosti ve smyslu zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním.
307

 Ochrana dopadá 

nejen na ţurnalisty v zaměstnaneckém poměru, tzv. na volné noze, ale i na vydavatele, to vše 

za podmínky, ţe nakládají s informacemi uvedeným způsobem a není jiţ nezbytně nutné, aby 

došlo k jejich zveřejnění v periodickém tisku.
308

 

 

5.1.2 Předpisy soukromého práva procesního 

 Ústava ČR poloţila základní kámen procesnímu uplatnění ochrany v této práci 

analyzovaných práv.  Ve svém čl. 4 zakotvila, ţe „Základní práva a svobody jsou pod 

ochranou soudní moci.“
309

 

Nyní několik málo slov k vyjádření pojmu procesní právo. „Procesní právo slouží 

k naplnění účelu právní úpravy zprostředkovaně. Slouží k úpravě postupu orgánů veřejné 

moci, k vytváření a ochraně hmotných práv. Účastníkům řízení jsou dána nová, procesní 

práva a povinnosti.“
105

  

 

5.1.2.1 Občanský soudní řád 

 Civilněprocesní právo je souhrn norem, mezi které řadíme různé zákony a podzákonné 

právní předpisy. Právo civilního procesu je v naší republice kodifikováno. Touto soubornou 

právní normou je občanský soudní řád, č. 99/1963 Sb. Dalšími důleţitými předpisy je např. 
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zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých zákonů (dále jen zákon o soudech a soudcích), zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (dále jen exekuční řád), zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím 

řízení a o výkonu rozhodčích nálezů atd. 

 OSŘ je komplexní, systematicky uspořádanou právní úpravou. Plní funkci obecné 

normy ve vztahu ke speciálním procesněprávním zákonům, coţ znamená, ţe otázky v nich 

neupravené se posuzují podle ustanovení OSŘ. Tyto zvláštní právní předpisy musí 

respektovat celkové pojetí a principy OSŘ.
310

 

 

5.1.2.1.1 Příslušnost soudu 

Na soud se ţalobce obrací s návrhem (ţalobou) a domáhá se autoritativního rozhodnutí 

ze strany soudu. Zároveň se tím obrací na ţalovaného, se kterým je v rovném procesním 

postavení a ten posléze můţe na ţalobu reagovat.
311

 Návrhovým je i řízení o ochraně 

osobnosti.
190

  

K podání ţaloby (čili pro prvoinstanční řízení) je věcně příslušný krajský soud, jak 

vyplývá z § 9 odst. 2 písm. a) OSŘ.
178

 V písmenu a) citovaného ustanovení OSŘ je mu 

svěřeno rozhodování „ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku a ochrany 

práv třetích osob, popřípadě ochrany práv třetích osob podle právních předpisů o 

hromadných informačních prostředcích.“
178

 O odvolání proti prvoinstančnímu 

nepravomocnému rozhodnutí krajského soudu rozhoduje vrchní soud.
312

 

V § 84 OSŘ je obsaţeno základní pravidlo, ţe místně příslušným je obecný soud 

ţalovaného
313

, tedy například vydavatele. V § 85a OSŘ se dozvídáme, ţe je-li věcně příslušný 

v prvním stupni krajský soud a pro místní příslušnost je rozhodující obecný soud ţalovaného, 

je místně příslušným ten krajský soud, který má ve svém obvodu obecný soud ţalovaného.
314

 

Uvedené se pokusím ilustrovat na příkladu. Ţalovaný vydavatel, který je právnickou osobou 

se sídlem např. v Praze 1, můţe být zaţalován u Městského soudu v Praze. Nebo jiná situace - 

vydavatel sídlící v Karlových Varech bude ţalován u Krajského soudu v Plzni. Pokud by 

vydavatel vydával periodikum mimo území České republiky, ale šířeno by bylo i na našem 

území, musí se pro správné určení místní příslušnosti aplikovat § 86 OSŘ. Za situace, kdy 
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vydavatel není občanem České republiky, neměl tu bydliště, na našem území nemá podnik 

nebo jeho organizační sloţku ani tu nemá majetek (toto jen v případě, ţe by byla soudně 

uplatněna majetková práva) nelze pouţít pomocná ustanovení z § 86 OSŘ
315

 a rozhodnutí o 

příslušnosti by náleţelo Nejvyššímu soudu.
316

 

 

 

5.1.2.1.2 Zahájení řízení 

Nutno podotknout, ţe návrh na zahájení řízení je zpoplatněn.
317

 

Ţaloba musí splňovat obecné zákonné poţadavky na její obsah i formu, které jsou 

uvedené v § 42 OSŘ. Obecné obsahové náleţitosti podání OSŘ uvádí ve svém § 42 odst. 4, 

přičemţ z návrhu musí být mimo jiné patrno „…,  kterému soudu je určeno, kdo je činí, které 

věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.“
318

 Pokud zvláštní zákon 

vyţaduje další speciální náleţitosti, musí být v návrhu taktéţ obsaţeny – viz např. znění 

odpovědi podle § 10 odst. 2 tiskového zákona při uplatnění práva na odpověď.
319

  

Ţaloba musí být písemná a zde jiţ je moţné podat návrh telegraficky, telefaxem nebo 

v elektronické podobě, a to za podmínky, ţe takové podání do určité doby doplní ţalobce 

originálem.
320

 Je moţné podat ţalobu i prostřednictvím veřejné datové sítě.
321

 Ústní podání 

zákon také připouští a kaţdému okresnímu soudu z toho plyne povinnost sepsat jej do 

protokolu.
322
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5.1.2.1.3 Záznam soudního jednání 

 Jedním ze způsobů, jak lze zachytit průběh soudního jednání, je pořízení protokolace. 

Pořizuje se vţdy, kdy soud jedná s účastníky, provádí dokazování, vyhlašuje své rozhodnutí. 

Diktuje jej předseda senátu a účastníci se mohou k obsahu protokolu vyjádřit. Protokol 

podepisuje předseda senátu a zapisovatel. Účastník jen v některých případech - jde-li o projev 

uznání nároku ţalovaným aj.
323

 Pokud je to však fyzicky moţné a ani zákon písemnou 

protokolaci nevyţaduje, můţe být záznam ve formě zvukového nebo zvukově obrazového 

záznamu. Toto nevylučuje moţnost sepsání i písemného protokolu.
324

 

 Jinou variantou zaznamenání takového jednání je zvukový nebo obrazový záznam 

pořízený veřejností, tedy i novinářem, který si však jakýkoli pořizovatel ze soudní síně smí 

odnést a záznam soudu nepřenechává. V § 6 odst. 3 zákona o soudech a soudcích jsou 

vymezeny podmínky této činnosti. Zvukový záznam smí být pořízen, pokud je o jeho 

provádění předseda senátu či samosoudce uvědoměn. Pokud by způsob provádění takového 

záznamu mohl narušit průběh, důstojnost jednání, můţe předseda senátu nebo samosoudce 

jeho pořizování zakázat. Přísnější podmínka je u obrazových a zvukových přenosů a 

obrazových záznamů, ke kterým nestačí vědomost, nýbrţ je nezbytný souhlas předsedy 

senátu, příp. samosoudce.
325

 

 

5.1.2.1.4 Veřejnost soudního jednání 

 Jednání je zásadně veřejné.
326

 I za této skutečnosti můţou přicházet v úvahu jisté 

výjimky, avšak při splnění zákonem stanovených podmínek, které jsou následující. V zájmu 

zachovaní tajnosti tzv. utajovaných informací, obchodního tajemství, kdy by veřejné 

projednání věci ohrozilo důleţitý zájem účastníků či mravnost, můţe být veřejnost vyloučena 

z jednací síně pro celé jednání nebo pro jeho část.
327

 Toto je okamţik, kdy právo na informace 

ustupuje jiným hodnotám. Právní úprava pokračuje v § 116 odst. 3 OSŘ, podle kterého lze i 

při vyloučení veřejnosti v určitých případech povolit vstup jednotlivcům.
328

 Tímto se však 

nemá na mysli moţnost účasti ţurnalistů na projednávání věci za účelem informování 

nepřítomných subjektů. Třetím opatřením můţe být i při neomezení přítomnosti veřejnosti 
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odepření přístupu k jednání fyzickým osobám, u kterých je obava, ţe by rušily důstojné 

projednání věci.
329

 

Rozsudky se však vţdy, nehledě na výše uvedené, vyhlašují veřejně.
330

 

V důsledku těchto nutných a zajisté opodstatněných postupů dochází k situacím, kdy 

ani sdělovacím prostředkům není umoţněno obstarat si veškeré informace o souzené věci, 

která je předmětem jejich novinového a jiného článku. Omezení svobody projevu by se tu 

média dovolávala neúspěšně. 

 

5.1.2.1.5 Náhrada nákladů řízení 

 Ve sporu o ochranu osobnosti se vychází z faktu, ţe jde o spor, který nelze ocenit 

v penězích, coţ platí i o nároku na peněţité zadostiučinění.
331

 Jestliţe měl účastník jen 

částečný úspěch ve věci, soud mu podle § 142 odst. 3 OSŘ můţe přiznat náhradu nákladů 

poměrně. V  § 142 odst. 3 OSŘ však nalezneme důleţité ustanovení, které praví, ţe i při 

částečném úspěchu ve věci můţe soud přiznat účastníkovi plnou náhradu nákladů, a to pokud 

přiznání nároku záviselo na úvaze soudu.
332

 

 

5.1.2.1.6 Právní moc a vykonatelnost soudního rozhodnutí  

 „Cílem každého občanského soudního řízení je dosáhnout věcného řešení právního 

konfliktu ...“ Je tudíţ zapotřebí konečnost řízení a autoritativnost řešení, kdy toto umoţňuje 

právní moc rozhodnutí.
333

 Význam právní moci tkví zejména v tom, ţe přispívá k právní 

jistotě. „Rozsudkem rozhoduje soud o věci samé. Zákon stanoví, kdy soud rozhoduje ve věci 

samé usnesením.“
334

 Usnesením se tak rozhoduje zejm. o podmínkách řízení a v neposlední 

řadě také o smíru a nákladech řízení.
335

 

Právní moc je jednotná, čemuţ nebrání, ţe má vlastnosti, podle kterých se dělí na 

formální a materiální.
333

 Formální právní moc značí, ţe pravomocné rozhodnutí je konečné, 

tudíţ nenapadnutelné řádným opravným prostředkem.
333

 „Doručený rozsudek, který již nelze 

napadnout odvoláním, je v právní moci.“
336

 Rozsudek soudu prvního stupně nabývá právní 
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moci uplynutím patnáctidenní lhůty určené moţnosti podat odvolání a počítané kaţdému 

účastníkovi individuálně, a to od doručení mu rozhodnutí soudu první instance.
337

 

„Rozhodnutí jako takové se stává pravomocným až toho dne, kdy došlo k poslednímu nutnému 

doručení, popř. od toho dne, kdy lhůta k odvolání uplynula všem oprávněným osobám.“ 

Rozhodnutí odvolacího soudu nabývá právní moci dnem doručení, jelikoţ proti jeho 

rozhodnutí jiţ není další odvolání přípustné.
338

 Materiální právní mocí se rozumí závaznost a 

nezměnitelnost takového rozhodnutí.
333

 Závaznost rozhodnutí není v OSŘ definována, ale je 

v upravena v § 159a odst. 2, 3, 4 OSŘ. Rozumí se ní „... stav, kdy ohledně předmětu, jehož se 

rozhodnutí týká (objektivní meze závaznosti), a ohledně osob, k nimž se vztahuje (subjektivní 

meze závaznosti), je třeba se rozhodnutím řídit s tím, že takové chování je i vynutitelné.“ 

Prolomit účinky právní moci vzhledem k vynutitelnosti rozhodnutí je moţné dohodou mezi 

účastníky, kterou uzavřeli ohledně předmětu jiţ pravomocně skončené soudní pře.
339

 Z § 159a 

odst. 5 OSŘ vyplývá nezměnitelnost soudního rozhodnutí: „Jakmile bylo o věci pravomocně 

rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné 

osoby věc projednávána znovu.“
340

 Toto pravidlo můţe být prolomeno buď mimořádnými 

opravnými prostředky, anebo novým návrhem na zahájení řízení ve věci, přičemţ oba 

instituty mohou být vyuţity jen ve výjimečně.
341

 Na usnesení, kterým se řízení končí a je proti 

němu odvolání přípustné, se uţije „... přiměřeně ustanovení o rozsudku.“
342

 

„Vykonatelnost rozhodnutí spočívá v jeho přímé vynutitelnosti prostřednictvím státní 

moci nebo pod její kontrolou.“
343

 Podle § 161 odst. 1 OSŘ je rozsudek vykonatelný 

uplynutím lhůty k plnění
344

, tzv. pariční lhůty.
345

 Pokud rozsudek neukládá povinnost plnit, je 

vykonatelný dnem, kdy nabyl právní moci.
346

 Vykonatelnost můţe i v některých případech 

předcházet právní moci. Předběţně vykonatelné rozsudky jsou vyjmenované v § 162 odst. 1 

OSŘ s tím, ţe v jeho odst. 2 je dále zakotvena moţnost vyslovit na základě návrhu 
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předběţnou vykonatelnost i v jiných kauzách.
347

 Usnesení je podle § 171 odst. 1 OSŘ 

vykonatelné uplynutím lhůty k plnění.
348

 Pariční lhůta běţí od doručení usnesení, výjimečně 

od právní moci usnesení.
349

 Nebyla-li povinnost plnění stanovena, vykonatelnost nastává 

doručením, popř. vyhlášením či vyhotovením, pokud se nedoručuje.
350

 Vykonatelná jsou i 

usnesení upravující vedení řízení, pokud soud nevyuţije svého práva je změnit.
351

 

 

5.1.2.1.7 Soudní výkon rozhodnutí, exekuce 

Pokud neproběhne dobrovolné splnění povinnosti pravomocně uloţené soudem 

v rozsudku, oprávněný má moţnost podat návrh na výkon rozhodnutí podle OSŘ. Jde o 

nástroj ke skutečnému domoţení se přiznaného nároku v soudním rozhodnutí. 

Peněţitá plnění (přiznatelná na základě práva na finanční satisfakci, odpovědnosti za 

škodu atp.) mohou být vymáhána různým způsobem upraveným v části šesté OSŘ a 

uplatnitelným na vymáhání peněţité pohledávky. Nepeněţitá plnění lze vymoci podle § 350 

OSŘ a § 351 OSŘ. Z § 350 odst. 1 OSŘ plyne, ţe pokud musí povinný kupříkladu uveřejnit 

soudní výrok v tisku a neučinil tak, můţe oprávněnému soud povolit učinit tak sám a na 

náklady povinného.
352

 Lze také postupovat podle § 351 odst. 1 OSŘ takto: „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.“
353

 „Zaplacením pokut se povinný nezprošťuje odpovědnosti 

za škodu.“
354

 Postup dle § 351 OSŘ je vyuţitelný i tehdy, kdy je škůdce např. povinen 

omluvit se formou osobního dopisu.
197

 

Zvláštností je u bezdůvodného obohacení to, ţe v případě, kdy ho rušitel nenabyl 

v dobré víře, můţe soud rozhodnout tak, ţe lze právo poškozeného „... uspokojit i z věcí, 

kterých z bezdůvodného obohacení nabyl, a to i tehdy, jestliže jinak podle ustanovení 

občanského soudního řádu výkonu rozhodnutí nepodléhají.“
355
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Lze postupovat i podle exekučního řádu za předpokladu, ţe tuto moţnost oprávněný 

subjekt vyuţije. I exekuční řád obsahuje procesní pravidla pro vymoţení splnění povinnosti 

na povinné osobě. Způsoby provedení exekuce existují jak pro vymáhání peněţitých 

pohledávek, coţ se nachází v § 59 aţ § 71 exekučního řádu, tak pro uspokojení práv na 

nepeněţitá plnění podle § 72 a § 73 exekučního řádu. Podstatná je úprava v § 52 odst. 1 

exekučního řádu, která zakládá následující pravidlo: „Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí 

se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.“
356

 U jednotlivých 

způsobů výkonu exekuce je často k nalezení ustanovení s obdobným obsahem, coţ je 

nadbytečné.
357

 

 

 

6. Autoregulace 

 Autoregulací se rozumí usměrňování činnosti osob, které pochází ze sféry odlišné od 

zákonodárství, od vnější regulace. Můţe mít různé podoby a nejdůleţitějším z nich se věnuji 

v dalších podkapitolách. 

 

 

6.1 Tradovaná pravidla novinářské profese 

Ţurnalistika není ve svém výkonu zcela svobodná. Novináři se podřizují vnější 

regulaci, poţadavky vlastníka média, vydavatele a také určenému postupu činností v redakci. 

Činnosti probíhají v podstatě v rámci stanoveného rozvrhu práce rozděleného mezi konkrétní 

osoby, a to v určitém časovém úseku, jehoţ délka je mnohdy vzhledem k zadanému úkolu tzv. 

šibeniční. Zejména stanovené časové moţnosti nehrají pro kvalitu zpracovávaných témat. 

Redakci se však usnadní fungování, je efektivnější ve svých výsledcích, ale nikoli ohledně 

kvality. 

I s neočekávanými nebo překvapivými událostmi je nakládáno v rámci logiky 

pracovních rutin, kdy dokonce existují i v podstatě jakési šablony pro zpracování některých z 

témat takového charakteru. Nutno podotknout, ţe v současné době se na některá z nich mohou 

redakce připravit s časovým předstihem, protoţe je očekávají např. pro jejich včasné 

avizování osobami, které mají na jejich zveřejnění zájem. Důleţitým faktem je i to, ţe se 
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média zabývají jen tématy, která jsou schopna zpracovat. Pravidlem jsou také „… pravidelné 

porady, na nichž se sleduje, co se příslušný den děje, a rozhoduje se o tom, jak bude další 

postup probíhat.“ Pro výběr obsahů sdělení existují zaţitá kritéria. „Přednost mají zprávy, jež 

jsou pro příjemce něčím významné (např. politická rozhodnutí, která mohou změnit cenové 

hladiny či daňové odvody), popř. něčím přitažlivé (fyzickou blízkostí, katastrofickými 

důsledky, přítomností obecně známých osob apod.).“ Podstatné je i to, zda lze zprávu 

zpracovat. Obnáší to posouzení dostupnosti pracovníků i schopnosti informace dostát 

kvalitativním nárokům média – zda je k dispozici obrazový materiál, zda bude moţné 

připravit sdělení jako srozumitelné apod., coţ jsou podle mého názoru nejspíš velmi časté 

poţadavky bulvárních médií, a to i při uveřejňování článků obsahujících „pomluvu“. 

V neposlední řadě je výraznou pracovní rutinou nutnost splnění úlohy v časovém 

harmonogramu – čili do uzávěrky příslušného čísla deníku, týdeníku atd.
358

 

Co se týče podmínek pro výkon novinářské profese (a nepanuje jednotný názor na to, 

zda ţurnalistika profesí skutečně je), jedná se o „… tzv. svobodné povolání, tedy že k jeho 

výkonu není třeba žádné předem dosažené kvalifikace …“ Díky institutu svobody projevu je 

obtíţné poţadovat předepsané vzdělání, členství ve stavovské organizaci a podobně, protoţe 

by tím byla svoboda projevu notně omezena. Přesto se selekce mezi uchazeči o toto povolání 

děje. Je poloţena na bedra vydavatelů a vysílatelů.
359

 

I kdyţ není snadné ţurnalistiku vymezit, je moţné u ní rysy profesionalizace 

zaznamenat – např. odborná profesní příprava s důrazem na rozvoj kritického myšlení, 

sdruţování v profesních organizacích.
360

 

 

Nezainteresovanému pozorovateli by se mohl novinář jevit jako osoba, která je svým 

pánem, ale opak je pravdou. V dnešní uspěchané době a s obecnou platností skutečnosti, ţe 

vše se vším souvisí se novinář jeví spíše jako loutka zájmů jiných osob. Svoboda slova tak 

v praxi bere do jisté míry za své. 
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6.2 Předjímání přijatelnosti pro publikum, autocenzura 

Autocenzura je sociálněpsychologický mechanismus zaloţený na socializaci, 

sociálním tlaku ke konformitě a strachu z případného postihu. Socializací se rozumí autorovo 

omezení se, aby byl pro společnost přijatelný. Běţným jevem, který se taktéţ vztahuje 

k jedincovu korigování svého jednání je i to, ţe se chová tak, aby předešel nechtěným 

důsledkům.
361

 

Podstatou autocenzury je, ţe se samotný autor (ale i redakce) vědomě nebo spontánně 

vyhýbá zveřejnění sdělení s určitým obsahem, aby se vyvaroval postihu z vnějšku.
361

 Zásah 

by mohly za určitých okolností provést státní či soudní instituce, organizace, pro které autor 

vykonává pracovní činnost, zájmové a nátlakové skupiny a jednotlivec.
361

 Přirozené 

autocenzurní jednání je ţádoucí. Jinak je tomu v případě, ţe se stane nástrojem mocenské 

manipulace. V takových situacích je vyvíjen tlak na autory a distributory mediálních sdělení 

s cílem dosáhnout toho, ať „… provádějí autokorekce a publikují jen to, co považují za 

přijatelné pro vykonavatele moci.“
362

 

 

Pokud se jedná o onu zdravou autocenzuru, záleţí na novinářem subjektivně 

provedeném zhodnocení, co povaţuje za přijatelné ostatními členy společnosti, co by mohl 

prosadit v názorech čtenářské obce, co je neţádoucím vybočením z předem stanovených 

mantinelů, popř. zda je můţe posunout. Dochází tu částečně k cyklickému ovlivňování. Postoj 

a poţadavky publika určitou měrou rámcují prostor k vyjádření novináře. Novinář zase svým 

sdělením můţe otevírat nové obzory svým čtenářům. Do finální podoby mediálního produktu 

zasahují ještě další pracovníci - například právě nadřízená osoba s názory a instrukcemi, které 

autor článku musí respektovat a dodrţovat, coţ jiţ příliš pozitivní jev není. 

 

6.3 Etický kodex Syndikátu novinářů České republiky 

 Na 4. Evropské konferenci o politice hromadných sdělovacích prostředků konané 

v Praze v prosinci roku 1994 došlo k uznání práva novinářů přijímat své samoregulační 

normy např. ve formě etického kodexu a stanovení jejich dobrovolnosti přijetí a dobrovolnosti 

uplatňování. Snahou takových dokumentů je „… sladit práva novinářů s právy a svobodami 
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občanů tak, aby se nedostávaly do konfliktu, a stanovit odpovědnost novinářů za jejich 

činnost.“
363

 

Etický kodex novináře (dále jen Etický kodex) přijala valná hromada Syndikátu 

novinářů České republiky (dále jen Syndikát novinářů) 18. června 1998. Jeho přijetí 

předcházely měnící se postoje. Nejdříve byl podnět k přijetí takového dokumentu chápán jako 

snaha o nastolení cenzury. Byl tedy ihned odmítnut.
364

 V průběhu let se pohled měnil a 

nakonec text Etického kodexu napsal Ing. Miroslav Jelínek sám v noci z 13. na 14. června 

1998 a valná hromada ho v tomto znění schválila. Od té doby byl pozměněn jen minimálně.
365

 

Závazný je pro všechny členy Syndikátu novinářů a k jeho dobrovolnému dodrţování vyzval 

české a moravské novináře bez ohledu na jejich členství v něm.
363

 

Etický kodex obsahuje tři části, které jsou následně konkretizovány: 

1. právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, 

2. poţadavky na vysokou profesionalitu v ţurnalistice, 

3. důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií.
363

 

První část upravuje povinnosti novináře při vytváření zpráv odráţejících objektivní obraz 

skutečnosti.
363 

Kupříkladu nesmí připustit, aby byla domněnka vydávána za ověřený fakt,  

nesmí pouţívat nepoctivé prostředky k získání informace, smí přijímat pouze úkoly 

srovnatelné s profesionální důstojností.
363 

V části druhé se hovoří o povinnosti nést osobní 

odpovědnost za svá uveřejněná sdělení, nepřijímat dary zejména z důvodů úpravy nějaké 

zprávy apod.
363 

Z ustanovení sekce třetí uvedu např. to, ţe je neomluvitelná nepřesnost 

informace a kaţdá taková musí být bez prodlení opravena, povinnost respektovat soukromí 

osob, dodrţovat zásadu presumpce neviny, pomluva ap. je hodnocena jako nejzávaţnější 

profesionální pochybení.
363

 Znění Etického kodexu přikládám v příloze č. 3. 

 

6.4 Vybrané autoregulační orgány 

 V nadcházejících řádcích se pokusím o vyloţení základních parametrů a cílů 

důleţitých orgánů vyjadřujících se k právům a povinnostem ţurnalistické profese. 
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6.4.1 Syndikát novinářů České republiky 

Jedná se o dobrovolné profesní sdruţení novinářů, kteří jsou povinni dodrţovat 

stanovy a řídit se Etickým kodexem novináře. Syndikát novinářů je nezávislou institucí. 

Angaţuje se za svobodu shromaţďovat a šířit informace tištěnými a elektronickými médii, 

vyjadřovat názor i kritizovat.
366

 Je členem Mezinárodní federace novinářů a Evropské 

federace novinářů.
367

 

Úkolem Syndikátu novinářů je mj. hájit nezávislost novinářů, zastupovat novináře při 

přípravě legislativy jich se týkající, dodrţovat Etický kodex, zlepšovat profesionální přípravu 

novinářů a spolupracovat s institucemi, které se zabývají přípravou budoucích ţurnalistů.
367

 

Celé znění stanov Syndikátu novinářů je k nalezení v příloze č. 4. 

 

6.4.2 Komise pro etiku 

Komisi pro etiku (dále jen Komise) ustavil na podzim roku 1998 Syndikát novinářů a 

jedná nezávisle na něm.
368

 Jejím posláním je naplňovat Ústavu a deklarace Mezinárodní 

federace novinářů.
369

 Má také v moci uplatňování Etického kodexu.
365

 Komise vydává „... 

obecná doporučení, konkrétní stanoviska i odsudky k jednotlivým případům porušení 

novinářské etiky ...“
369

 Její závěry se týkají ţurnalistů veřejnoprávních i soukromých médií, a 

to ať jde o členy, či nečleny Syndikátu novinářů.
369

 S podnětem se na ni můţe „… obrátit 

kdokoli, novinář, laik, skupina lidí,“ ale můţe být činná i sama ze svého popudu.
370

  

Komise řeší různé problémy, mezi které spadá i odvolávání se médií na veřejný zájem 

při zveřejnění některých informací.
371

 Z pohledu Komise můţe publikování informace 

převáţit nad novinářskou etikou, pokud platí, ţe „… 1. se jedná o informaci o veřejně činné 

osobě, která bezprostředně souvisí s její veřejnou činností nebo s důvěryhodností dané osoby, 

nebo 2. se jedná o informaci (o komkoli a čemkoli), jejíž zveřejnění může mít závažný 

společenský dopad, nebo platí 1. i 2.“
372

 Ve veřejném zájmu je informace, ţe ministr má 
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novou přítelkyni a je s ní na dovolené na Malorce, jestliţe se za ní kupříkladu nechal za státní 

peníze dopravit ze své sluţební cesty. Naopak čistě soukromou záleţitostí politika jsou údaje 

o jeho manţelských problémech.
373

 

Dále se také zabývá tzv. klauzulí svědomí, která však zatím není ani v legislativě, ani 

v etickém kodexu. Klauzule svědomí by umoţnila novináři při nesouhlasu s jemu zadávanými 

úkoly opustit své místo za určitých výhodných podmínek od zaměstnavatele.
374

 

Komise přiznává ţurnalistům i právo na omyl, a to v případech, kdy skutečně nejde o 

neetické jednání, ale o obyčejnou chybu bez záměru.
374

 

Výše jsem vytyčila jen některé z problematik, kterými se Komise zabývá. I z nich je 

patrné, ţe jde o praktickou instituci přistupující rozumně k podstatným otázkám. Je třeba si 

uvědomovat, ţe jsou její pravomoci omezené a nemůţe tak vyřešit veškeré z podnětů. Kauza 

jí nepatří, pokud se osobě např. nepodaří získat odpověď od médií a obrátí se na Komisi.
370

 

 

6.4.3 Unie vydavatelů 

Unie vydavatelů (dále jen Unie) byla zaloţena v roce 1990 a je „... sdružením 

podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů 

prostřednictvím internetu v České republice.“ Členem můţe být fyzická i právnická osoba, 

která je vydavatelem periodického tisku a je zapsaná v evidenci periodického tisku. 

Přidruţenými členy jsou i vydavatelé odborného tisku. Unie je členem několika 

mezinárodních organizací – např. Světová asociace novin, Mezinárodní federace periodického 

tisku.
375 

 Posláním Unie je například: zajišťování podmínek pro vydavatelskou činnost a 

internetové podnikání, hájení profesionálních zájmů pracovníků ve sdělovacích prostředcích, 

rozvoj tiskové reklamy, podpora ochrany autorských práv, angaţuje se i v oblasti měření 

čtenosti.
376
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6.4.4 Mezinárodní federace novinářů 

Mezinárodní federace novinářů (dále jen MFN) je světovou organizací novinářů. 

Zaloţena byla v roce 1926, obnovena roku 1946 a v roce 1952 opět ve své současné podobě. 

MFN se v mezinárodním měřítku angaţuje za svobodu tisku pomocí rozvoje nezávislých 

svazů novinářů, „... podporuje lidská práva, demokracii, pluralismus,“ hovoří za novináře na 

mezinárodní úrovni. Její součástí je regionální organizace – Evropská federace novinářů.
377

 

MFN během světového kongresu konaného v Bordeaux jiţ v dubnu 1954 přijala 

Etickému kodexu částečně podobný dokument - deklaraci principů novinářského chování 

(dále jen deklarace), kterou ještě pozměnila v červnu 1986.
378

 

Deklarace se vztahuje na sbírání, rozšiřování a komentování informací a popisování 

událostí.
378 

Prohlašuje respektování pravdy a právo veřejnosti na ni za první povinnost 

novináře.
378 

Ten smí poskytovat informace jen v souladu s fakty, pouţívat pouze čestné 

metody práce, musí učinit maximum pro upřesnění zprávy, o které zjistil, ţe je „škodlivě 

nepřesná“ a tak dále.
378 

Váţným profesním přestupkem je plagiátorství, zlovolné zkreslení 

skutečnosti, pomluva, uráţka na cti atp.
378 

Kompletní text deklarace předkládám v příloze č. 5. 

 

6.5 Autorizace článků 

 Na autorizaci článku nemá dotazovaný subjekt právní nárok. Obecně ji proto povaţuji 

za vhodný morální krok ţurnalisty směrem k osobě, o jejíţ vyjádření se jedná. V praxi 

znamená, ţe před otištěním textu uvedeného jako slova konkrétní osoby jí novinář poskytne 

v podstatě k cenzuře materiál určený k následnému zveřejnění. Tento postup má svá pozitiva i 

negativa. Pozitivum tkví s ohledem na prezentovanou osobu v tom, ţe by neměla být její 

slova překroucena. Pro médium je tato výhoda naopak nevýhodou. Pod pravdou se přeci jen 

senzace často neskrývají. Na druhé straně existují situace, kdy by mediálně známá tvář 

rozhovor novinám apod. neposkytla vůbec, pokud by jí nebyla umoţněna autorizace článku. 
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6.6 Způsob financování médií 

Nebylo by správné opomenout vliv, který se odvíjí právě od způsobu financování 

médií. Obecně se sem řadí prodej tiskové plochy, prodej vysílacího času u televize a rozhlasu 

a prodej datového toku inzerentům, coţ vše spadá pod pojem reklama. K obecným zdrojům 

financí patří dále poplatky vybírané podle zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a 

televizních poplatcích, vlastní hospodářská činnost, státní rozpočet, nadační prostředky, 

granty a pod.
379

 

Konkrétní způsob financování závisí na právní formě média – můţe se jednat jak o 

soukromé, tak o veřejnoprávní podniky. Autonomie soukromých komerčních médií je odvislá 

od poţadavků inzerentů, coţ se projevuje především tzv. komercializací. Tištěné, i jiné, 

médium díky tomu musí nabízet takové produkty, které přilákají nové čtenáře a udrţí si 

stávající.
380

 Naproti tomu se můţe zdát, ţe kdyţ jsou média veřejné sluţby financována z 

„koncesionářských“ poplatků, jsou osvobozena od tlaku inzerentů. Není tomu tak úplně. 

V České republice mají i jiné finanční zdroje, a to právě reklamu. Sic je posláním médií 

posilovat vzdělanost, občanský princip a rozvoj kultury a umění, vměšují často do svých 

produktů i obsahy, které odpovídají poţadavkům marketingu.
381

 

 

Tištěná média jsou tak jiţ při svém zaloţení předurčena k určitému přístupu k 

sestavování a zpracovávání svých obsahů. 

 

7. Institut ochrany osobnosti – obrana versus zviditelnění 

 Na tomto místě se zamyslím nad motivací aktivně legitimovaných subjektů k podání 

ţaloby. Podle mého se můţe jednat buď o obranu, či naopak v podstatě o útok. Obranou mám 

na mysli skutečně opodstatněné, nikoli předem zřejmě bezúspěšné, uplatňování práva. 

Ţalobce se v tomto případě snaţí očistit svou pověst, ochránit své soukromí, zachovat svůj 

standard vytvořený v očích veřejnosti či i jen v kruhu svých blízkých. Jako takovou popisuji 

obranu v kapitolách výše. Zatímco útokem zde míním následující a další podobné situace. 

V jeho rámci se jedinec můţe kupříkladu snaţit domoci nároku, který mu podle jeho vlastního 

přesvědčení nepřísluší, avšak za součinnosti se svým právním zástupcem, či i bez něj, se za 
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pomoci překrucování, zveličování, nebo dokonce i předstírání stěţejních událostí bude 

pokoušet docílit soudního přiznání i „jen“ omluvy médiem se záměrem se zviditelnit. Toto 

můţe při výše nastíněném vlivu a účincích médií přinést kupříkladu veřejně známému činiteli, 

celebritě značný prospěch. Ještě jiný cíl můţe sledovat ţalobce. Je jím vydírání média ve 

smyslu, ţe pokud neučiní, nezveřejní to či ono, podá na něj předmětnou ţalobu, i kdyţ 

k soudní ochraně není oprávněným subjektem, takţe nejde o případ, kdy by vyhroţoval 

jednáním, na které má právo. 

U ţalob, které se vztahují k ochraně osobnosti je úskalím notný prostor pro diskreční 

pravomoc soudu vzhledem k určení existence - neexistence tvrzeného zásahu. Takové uváţení 

sice nesmí být odrazem libovůle, avšak nemá pevné mantinely, na které by mohly strany 

sporu spoléhat. Přisouzen tak můţe být i z pohledu stran sporu neočekávaný nárok, ochrana, 

coţ ovlivňuje jejich postup před i během soudního řízení. Je potom více neţ zřejmé, ţe 

nezbytnou podmínkou ochrany všech osob, tj. i ţalovaného, je spravedlivý soudní proces, 

nepodjatost soudců a správné zhodnocení případu se všemi jeho souvislostmi, zvláštnostmi. 

Současně lze podotknout, ţe však nejde o porušení principu právní jistoty, jehoţ dodrţování 

je v právním státě, kterým Česká republika je, nejen ţádoucí, nýbrţ i nutné. Postup v rámci 

volné úvahy soudu totiţ musí být řádně odůvodněn, aby byl zároveň přezkoumatelný 

příslušným soudem při podání opravných prostředků. 

 

Autorčino subjektivní zhodnocení míry pomoci současné 

regulační úpravy vzhledem k ochraně před „pomluvou“ 

v tisku 

 Závěrem několik zamyšlení zejména nad různými úseky analyzované právní i 

mimoprávní úpravy. 

Účinným institutem se obecně můţe jevit peněţité zadostiučinění. V porovnání 

s přiznávanou výší materiální satisfakce před patnácti lety je nynější mnohem vyšší. Při 

vyměřování její výše se nepřihlíţí k majetkovým poměrům jak poškozené osoby, tak ani 

k majetkovým poměrům škůdce.
206 

Odráţet by měla případnou nedbalost, úmysl, potaţmo aţ 

zlý úmysl a v neposlední řadě úmysl vydavatele zvýšit prodej svého tisku.
206

 Zdálo by se, ţe 

by tento jev mohl vést ke sníţení počtu neoprávněných zásahů i ke zkvalitnění mediálních 

obsahů, avšak při nahlédnutí do obsahu bulvárních tištěných médií zjistíme, ţe tomu 

skutečnost nenasvědčuje nikterak výrazně. 
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Jsem toho názoru, ţe ustanovení § 10 odst. 4 a § 11 odst. 2 tiskového zákona by měla 

být novelizována ve smyslu rozšíření oprávnění poţadovat uveřejnění odpovědi nebo 

dodatečného sdělení po smrti dotčené fyzické osoby i pro partnery. Stejně tak bych souhlasila 

se zavedením pokut za neuveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení v periodickém tisku. 

Tímto institutem by tiskový zákon stanovil jasné podmínky, za kterých by k takové sankci šlo 

přistoupit a i samotná peněţitá pokuta by byla vyjádřena v jasném rozmezí, popř. konkrétní 

sumou. Spory z tohoto sankčního opatření by tak vznikaly minimálně a mohlo by tak posléze 

slouţit i jako prostředek nápravy, kdy by tištěné médium svou povinnost spíše splnilo. Pokud 

by byl institut pokut zaveden v tiskovém zákoně, bylo by záhodno zakomponovat jej i do 

zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který se zabývá totoţnou 

problematikou jako tiskový zákon s tím rozdílem, ţe se vztahuje na jiná média. 

 S ohledem na všechny nástroje slouţící ochraně osobnosti před útoky médii lze obecně 

konstatovat, ţe je současná soukromoprávní úprava v souladu s evropskými standardy.
331

 

Těţiště ochrany osobnostních práv tak nyní tkví v rozhodovací činnosti soudů.
331

 

Nezanedbatelnými prvky v jejich činnosti s nutností klást na ně náleţitý důraz je nezávislost, 

objektivita, nestrannost, postup bez průtahů, čemuţ napomáhá i tzv. koncentrace řízení, a 

v souladu s právními předpisy.
331

 Soudy musí mít v těchto případech vţdy na zřeteli, ţe zásah 

způsobený médiem, čili hromadně sdělovacím prostředkem, má nesmírně umocněné dopady a 

následky. 

Etická a jim blízká pravidla novinářské profese nepovýšená na zákonnou normu jsou 

zajisté chvályhodným počinem, účast ţurnalistických svazů a obdobných organizací 

v mezinárodních útvarech jim dává punc autoritativnosti. Pravidla jimi zakotvená existují 

paralelně vedle legislativního rámce pro fungování médií, se kterým nesmějí být v rozporu, 

doplňují ho a na ty z novinářů, kteří disponují velmi tvůrčí aţ uměleckou schopností působí 

dle mého názoru leckdy účinněji neţ z jejich pohledu moţná vzdálenější (leč jen zdánlivě) 

právní předpisy. 

 

Nyní krátký exkurz za hranice České republiky. V zahraničních úpravách se objevuje 

tento zajímavý institut. Právní zástupci ţurnalistů v soudním řízení vedeném pro „pomluvu“ 

jiné osoby zakládají v určitých případech obhajobu na tzv. přiměřené poznámce (komentáři) – 

v kanadském listě Victoria Times byl ministr lidských zdrojů zobrazen v politické karikatuře 

jako krutá a sadistická osoba, proti čemuţ se bránil ţalobou. Soud zjistil, ţe ministr dříve činil 

provokativní prohlášení, díky kterým si o něm veřejnost mohla takový dojem vytvořit, čili 
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vyhověl argumentu přiměřené poznámky a ţalobu zamítl.
382

 Na Slovensku pak existuje 

v rámci etické samoregulace novinářské profese ombudsman. Tento úřad je nutné odlišit od 

našeho ombudsmana. Jedná se o fyzickou osobu volenou z řad váţených novinářů, přičemţ 

není nevolena výkonnými ani zákonodárnými orgány. Tento ombudsman je oprávněn 

rozhodovat, zda došlo k porušení etického kodexu novináře a napomáhá tím k rychlejšímu 

vyřešení stíţností.
383

 Je-li případ zvlášť komplikovaný a porušení etiky není zcela zjevné, 

postoupí záleţitost tiskové/mediální radě.
384

 

 

Předpokládám, ţe dobrými novináři se snad mohou stát lidé s přibývajícími 

zkušenostmi, tedy i postupem času, a s vůlí docílit alespoň obecně přijatelného standardu své 

odvedené práce. Vlastní svědomí novináře i jeho uvědomění si, co by sám nechtěl zaţít od 

druhých osob, by mu mohlo usnadnit volbu mezi zveřejněním a nezveřejněním. Shledávám, 

ţe pomocnou a důleţitou roli v tomto celém procesu sehrávají vzdělávací instituce zajišťující 

zvyšování či prohlubování kvalifikace v oblasti novinářské činnosti a schopnost publika 

distancovat se určitou měrou od vlivu a účinků médií. Pokud by čtenářská obec tištěného 

média, který zveřejňuje difamující a dehonestující informace dala zřetelně a nekompromisně 

najevo (např. nekupováním daných novin, časopisů), ţe předmětné články odmítá, ovlivnilo 

by to i chování média. Uvědomuji si nakolik je tento krok zatím nereálný. Instituce budující 

mediální gramotnost tak mají před sebou velký kus práce. Jisté uvědomění si moţných a 

reálných dopadů svého jednání je naprosto nezbytné ještě i u vlastníků médií a jiných 

nátlakových jedinců a sociálních skupin, potaţmo i legislativců a státu obecně. 

 

Setkala jsem se i s úvahami, zda je nutné omezovat svobodu projevu. Provází je 

představa, ţe jiţ nejde o svobodu, kdyţ tu se nesmí to a tu zase ono. Nebylo by vhodnější 

zavést absolutní svobodu projevu a nepřípustná zveřejňovaná sdělení postihovat v rámci 

porušení dobrých mravů, slušnosti, etiky, morálky? Tuto otázku nechávám otevřenou a 

volnou k zamyšlení. Podotkla bych jen, ţe atributy z předchozího odstavce jsou v současné 

době díky důsledně propracované síti na sebe navazujících preferencí a postupů někdy 

abstraktním ideálem, na který morální normy povýšené na normy právní podle mého názoru 

bohuţel nedosáhnou. Navíc morální pravidla nejsou doposud kodifikována. Tu a tam se sice 

                                                 
382

 Tato pasáţ čerpá z: Svoboda projevu a médií v mezinárodním právu a praxi. 1. vyd. KAŠPARA, Vladimír – 
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samozřejmě stávají součástí právních norem, avšak dynamika rozvoje společnosti ani 

neumoţňuje jejich definitivní uzákonění a vytvoření z nich rigidní psaná pravidla. Takový 

právní předpis by byl předurčen být nesčetněkrát novelizován v důsledku měnících se 

společenských zvyklostí, přístupů, skladby populace a mnohých dalších faktorů. 
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Summary 

The current period brings a substantial level of knowledge, despite news covering a 

wide range of topics. It covers political news, economic news and many other topics. 

Amongst these, there are also news relating to celebrities‘ lifes. If we logically thought about 

hierarchy of offered topics according to their efficiency for the audience, we should ascertain 

that news which concern politics, the economy etc. must be in the forefront compared to news 

that contain libel. Nevertheless it is suprising how much readers prefer the so-called gossip 

from essential topics. Those readers who do not prefer such news often seek them at least. 

The phenomenon reflects the favour of the topics, and the intent of the press depends upon 

these preferences. Thanks to the desire of overwhealming the editions, editors write about the 

well known news about other people, and undergo the risk of being sued for protection of 

personal rights. 

Such editors' and journalists' acts are unacceptable and it is necessary to lay down 

rules which would solve this kind of intervention. A legal and autoregulatory institution 

serves this purpose. Many international documents (which are binding and their observance 

can be enforced) have merit in developing them. Even if the documents are not binding upon 

other persons and bodies, they have at least considerable authority, and they also serve as an 

inspiration for rule improvements in the Czech Republic. The reason why even the 

international bodies deal with this sphere is that media, including press, are real mass media 

which are capable to effectively influence the audience, and a lot of media professionals abuse 

this for their own benefit, and not for the societal benefit.  

In Czech Republic, the system of rules and legal requirements related to journalism is 

considerably sophisticated. But this only holds provided that there is an effective application 

of such laws and rules. That is why the quality of self-controlling and judicial bodies is 

essential. These bodies transform word into life and ensure a higher authority of rules. 

Czech Republic is a legal state with a duty to ensure a basic level of certain rights and 

freedoms. Personal rights protection belongs to such categories. It is possible to conclude that 

the protection is well sophisticated and there is not unreasonable restriction of freedom of 

speech, which is one of the essential pillars of a democratic society.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Vybrané články Listiny základních práv a svobod (text) 

 

Čl. 4 

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při 

zachování základních práv a svobod. 

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních 

práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem. 

(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které 

splňují stanovené podmínky. 

(4) Při pouţívání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich 

podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneuţívána k jiným účelům, neţ pro které 

byla stanovena. 

 

Čl. 7 

(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena můţe být jen v případech 

stanovených zákonem.  

(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo poniţujícímu zacházení 

nebo trestu. 

 

Čl. 10 

(1) Kaţdý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a 

chráněno jeho jméno. 

 (2) Kaţdý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného ţivota. 

 (3) Kaţdý má právo na ochranu před neoprávněným shromaţďováním, zveřejňováním nebo 

jiným zneuţíváním údajů o své osobě. 

 

Čl. 13 

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať jiţ 

uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou 

případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných 

telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. 
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Čl. 17 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 

(2) Kaţdý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným 

způsobem, jakoţ i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na 

hranice státu. 

(3) Cenzura je nepřípustná. 

 (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost 

státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. 

 (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. 

 

Čl. 41 

(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 aţ 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je 

moţno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí. 

(2) Kde se v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Federálního shromáţdění, jestliţe z 

ústavního rozdělení zákonodárné pravomoci nevyplývá, ţe úprava přísluší zákonům 

národních rad. 

 

 

 

Příloha č. 2: Vybraná ustanovení občanského zákoníku (text) 

 

§ 11 

Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména ţivota a zdraví, občanské cti a 

lidské důstojnosti, jakoţ 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 pouţity 

jen s jejím svolením. 
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(2) Svolení není třeba, pouţijí-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 pouţít přiměřeným způsobem téţ pro vědecké a umělecké účely a 

pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové pouţití 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, ţe byla 

ve značné míře sníţena důstojnost fyzické osoby nebo její váţnost ve společnosti, má fyzická 

osoba téţ právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. 

(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závaţnosti vzniklé újmy a k 

okolnostem, za nichţ k porušení práva došlo. 

  

§ 14 

zrušen  

  

§ 15 

Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manţelu 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. 

  

§ 17 

zrušen  
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Příloha č. 3: Etický kodex novináře (text) 

1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace  

Občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají 

nezadatelné právo na informace, jak jim je zajišťuje čl.17 Listiny práva svobod, jeţ je 

součástí Ústavy České republiky. Novináři toto občanské právo realizují svou činností. 

Nezbytně proto přejímají plnou odpovědnost za to, ţe informace, které předávají 

veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a nezkreslené. Občan má právo na objektivní 

obraz skutečnosti. Novinář je proto povinen: 

a. zveřejňovat jen informace, jejichţ původ je znám, nebo v opačném případě je 

doprovodit nezbytnými výhradami, 

b. respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro něj můţe mít, 

vyhledávat informace, které slouţí všeobecnému zájmu, i přes překáţky, 

c. dbát na rozlišování faktů od osobních názorů, 

d. hájit svobodu tisku i svobodu jiných medií, 

e. neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti, 

f. nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly 

deformovány zamlčením důleţitých dat, 

g. odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé, nebo jen částečně pravdivé 

informace, 

h. odmítat jakékoli zásahy státních orgánů, jeţ by mohly ovlivnit pravdivost 

sdělení, 

i. přijímat pouze úkoly srovnatelné s jeho profesionální důstojností, 

j. nepouţívat nepoctivé prostředky k získání informace, fotografie nebo 

dokumentu nebo vyuţívat k tomu dobré víry kohokoliv. Nepoctivost 

prostředků je při tom třeba posuzovat v souvislosti s veřejným zájmem na 

publikování příslušné informace. 

2. Poţadavky na vysokou profesionalitu v ţurnalistice  

Povahou novinářské profese je odpovědnost k veřejnosti. Proto je základním 

předpokladem pro tuto činnost vysoká profesionalita. Z tohoto hlediska je novinář 

povinen: 
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a. nést osobní odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály, 

b. vyloučit všechny činnosti, které by jej mohly kompromitovat nebo vést ke 

konfliktu zájmů, 

c. nepřijímat ţádné hodnotné dary nebo výhody, které by měly souvislost s jeho 

novinářskou činností, zvláště pak z důvodů zveřejnění nebo zatajení nějaké 

informace, 

d. nezneuţívat povolání novináře k činnosti reklamního pracovníka a nepřijímat 

ţádnou odměnu přímou nebo nepřímou od zájemců o reklamu, odmítnout 

podílet se na publikování skryté reklamy, 

e. nepodepisovat svým jménem obchodní ani finanční reklamy, 

f. nepřijímat peníze ve veřejné sluţbě nebo v soukromém podniku tam, kde jeho 

postavení novináře a jeho vliv by mohly být zneuţity, 

g. nezneuţívat výsad, plynoucích z povolání novináře, k prezentování svých 

osobních postojů, 

h. nezneuţívat moţných výhod, plynoucích z členství v Syndikátu novinářů, k 

uspokojování soukromých potřeb. 

3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu medií  

Z tohoto hlediska je novinář povinen řídit se těmito poţadavky: 

a. nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace, kaţdá uveřejněná 

informace, která se ukáţe jako nepřesná, musí být neprodleně opravena, 

b. jestliţe si zdroj informací přeje zůstat utajen, novinář je povinen zachovávat 

profesionální tajemství, i kdyby mu z toho měly vzniknout potíţe, 

c. respektovat soukromí osob, zejména dětí a osob, které nejsou schopny 

pochopit následky svých výpovědí, 

d. dodrţovat přísně zásadu presumpce neviny a neidentifikovat příbuzné obětí 

nebo delikventů bez jejich jasného svolení, 

e. povaţovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a lţi 

za nejzávaţnější profesionální chyby, 

f. kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností dostat 

dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně, 

g. novinář nesmí vyuţívat ve svůj prospěch informace získané při výkonu svého 

povolání dříve, neţ budou tyto informace zveřejněny, 
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h. nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci rasy, 

barvy pleti, náboţenství, pohlaví nebo sexuální orientace, 

i. při reprodukci jakéhokoli textu musí být uveden jeho autor formou adekvátní k 

rozsahu přetištěného materiálu, 

j. plagiát se zásadně zakazuje. 

Příloha č. 4: Stanovy Syndikátu novinářů ČR, vybraná ustanovení (text) 

1. Název, sídlo, působnost  

I. Název organizace je Syndikát novinářů České republiky (dále jen Syndikát 

novinářů ČR). 

II. Sídlo Syndikátu novinářů ČR je Praha 1, Senováţné nám. 23. 

III. Syndikát novinářů ČR působí na území České republiky. 

IV. Syndikát novinářů ČR je členem Mezinárodní federace novinářů a Evropské 

federace novinářů. 

2. Charakter  

I. Syndikát novinářů ČR je dobrovolným profesním sdruţením novinářů ve 

smyslu paragrafu 2, odst.1, zákona 83/90/Sb., kteří jsou oddáni principům 

svobody tisku v demokracii a jejich obraně. Součástí těchto stanov je 

Deklarace Chování novináře Mezinárodní federace novinářů. 

II. Syndikát novinářů ČR je politicky neutrální, nezávislý na ideologických, 

náboţenských, politických a ekonomických státních i soukromých strukturách. 

III. Syndikát novinářů ČR se aktivně angaţuje za svobodu shromaţďovat, 

analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, 

svobodu vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám a 

politickým a ekonomickým strukturám, veřejným nebo soukromým. 

3. Poslání a cíle  

I. Hájit dodrţování Listiny základních práv a svobod, zvláště pak jejich 

ustanovení o svobodě projevu a práva na informace a hájit nezávislost 

novinářů. 

II. Uplatňovat práva novinářů a zastupovat je při vyjednávání se státními a 

veřejnými institucemi včetně práva účasti na přípravě legislativy, týkající se 

hromadných sdělovacích prostředků. 
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III. Dodrţovat a prosazovat Etický kodex novináře. Udrţovat profesionální 

standardy novinářů a zlepšovat je včetně profesionální přípravy novinářů. 

IV. Prosazovat redakční nezávislost novinářů ve smyslu Rezoluce 2 Evropské 

ministerské konference, Praha, 7. - 8. 12. 1994. 

V. Prosazovat pracovní a sociální podmínky, které odpovídají povaze 

novinářského povolání. 

VI. Prosazovat zajišťování bezpečnosti novinářů při výkonu jejich povolání, 

zejména při mimořádných událostech. 

VII. Poskytovat informace a záštitu členům Syndikátu novinářů ČR ve věcech 

profesních, pracovně právních, daňových, mzdových a v záleţitostech 

autorských práv. 

VIII. Pečovat o majetek Syndikátu novinářů ČR a účelně s ním hospodařit. 

IX. Pěstovat a rozvíjet partnerství s novinářskými organizacemi v České republice 

a v zahraničí vyznávajícími stejné principy. 

X. Spolupracovat se školami a dalšími institucemi, které se zabývají přípravou 

budoucích ţurnalistů. Spolupracovat při vytváření podmínek a programů pro 

další odborné vzdělávání novinářů. 

(.....................) 

8.  Základní práva členů  

I. Podle skupiny členství být drţitelem průkazů člena Syndikátu novinářů ČR a 

Mezinárodní federace novinářů. 

II. Uţívat zařízení Syndikátu novinářů ČR. 

III. Prostřednictvím orgánů Syndikátu novinářů ČR se podílet na správě majetku 

Syndikátu novinářů ČR. 

IV. Podle skupiny členství podle čl. 5 právo hlasovat, volit a být volen do orgánů 

Syndikátu novinářů ČR. 

V. Vytvářet v rámci Syndikátu novinářů ČR krajská, územní, redakční, vydavatelská, 

profesní a studentská sdruţení a zájmové kluby. 

9.  Základní povinnosti členů  

I. Dodrţovat stanovy Syndikátu novinářů ČR a Etický kodex novináře. 
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II. Platit členské příspěvky. 

III. Oznámit neodkladně změny týkající se výkonu novinářského povolání nebo 

novinářské činnosti. 

Příloha č. 5: Deklarace principů novinářského chování (text) 

 

Tato mezinárodní deklarace se vyhlašuje jako norma profesionálního chování novinářů, 

kteří se věnují sbírání, předávání, rozšiřování a komentování zpráv a informací a popisování 

událostí. 

 Respektování pravdy a práva veřejnosti na pravdu je první povinností novináře. Při 

plnění této povinnosti budou novináři vţdycky hájit principy svobody při čestném 

sbírání a vydávání zpráv i právo na upřímný komentář a kritiku. 

 Novinář bude přinášet zprávy pouze v souladu s fakty, jejichţ původ je mu znám. 

Novinář nebude potlačovat základní informace ani falšovat dokumenty. 

 Novinář bude pouţívat pouze čestné metody pro získávání zpráv, fotografií a 

dokumentů. 

 Novinář udělá vše pro to, aby upřesnil kaţdou vydanou informaci, o které zjistí, ţe je 

škodlivě nepřesná. 

 Novinář bude dodrţovat profesionální tajemství s ohledem na zdroj informace získané 

důvěrně. 

 Novinář si bude vědom nebezpečí diskriminace, kterou podpoří sdělovací prostředky, 

a udělá vše pro to, aby se vyhnul usnadnění takové diskriminace, která bude mít, mezi 

jiným, ve svém základě rasové, sexuální, sexuálně orientační, jazykové, náboţenské 

nebo politické důvody nebo národnostní či sociální původ. 

 Novinář bude povaţovat za váţný profesionální přestupek: plagiátorství, zlovolné 

zkreslení skutečnosti, pomluvu, uráţku na cti, křivé obvinění, nepodloţené obvinění, 

přijetí jakékoli formy úplatku s ohledem na publikování nebo potlačení zpráv a 

informací. 

 Novináři hodní tohoto jména budou povaţovat za svou povinnost věrně dodrţovat 

výše uvedené principy. 

Podle obecného zákonodárství kaţdé země bude novinář v profesionálních záleţitostech 

uznávat pouze jurisdikci kolegů s vyloučením jakéhokoli vměšování vlády či jiných. 
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Příloha č. 6: Vybraná ustanovení tiskového zákona (text) 

 

§ 10 

Odpověď 

(1) Jestliţe bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se 

dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti 

určité právnické osoby, má tato osoba právo poţadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. 

Vydavatel je povinen na ţádost této osoby odpověď uveřejnit. 

(2) Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se tvrzení podle odstavce 1 

uvádí na pravou míru nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo 

zpřesňuje. Odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen 

jeho část, pak této části; z odpovědi musí být patrno, kdo ji činí. 

(3) Osoba, na jejíţ ţádost byla vydavatelem uveřejněna odpověď podle tohoto zákona, 

nemůţe poţadovat uveřejnění další odpovědi na tuto odpověď. 

(4) Po smrti fyzické osoby přísluší právo podle odstavce 1 jejímu manţelu a dětem, a není-li 

jich, jejím rodičům. 

(5) Ustanovení zvláštního právního předpisu o ochraně osobnosti a o ochraně jména a dobré 

pověsti právnické osoby zůstávají úpravou podle odstavců 1 aţ 4 nedotčena. 

  

§ 11 

Dodatečné sdělení 

(1) Jestliţe bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve 

věcech přestupků vedeném proti fyzické osobě, anebo o řízení ve věcech správních deliktů 

vedeném proti fyzické nebo právnické osobě, kterou lze podle tohoto sdělení ztotoţnit, a toto 

řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo poţadovat na 

vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení jako dodatečného sdělení. 

Vydavatel je povinen na ţádost této osoby informaci o pravomocném rozhodnutí jako 

dodatečné sdělení uveřejnit. 

(2) Po smrti fyzické osoby přísluší právo podle odstavce 1 jejímu manţelu a dětem, a není-li 

jich, jejím rodičům. 

(3) Ustanovení zvláštního právního předpisu o ochraně osobnosti a o ochraně jména a dobré 

pověsti právnické osoby zůstávají úpravou podle odstavců 1 a 2 nedotčena. 

  

§ 16 
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Ochrana zdroje a obsahu informací 

(1) Fyzická osoba nebo právnická osoba, která se podílela na získávání nebo zpracování 

informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v periodickém tisku, má právo odepřít soudu, 

jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu 

těchto informací. 

(2) Fyzická osoba nebo právnická osoba, která se podílela na získávání nebo zpracování 

informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v periodickém tisku, má právo soudu, jinému 

státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy odepřít předloţení nebo vydání věcí, z nichţ by 

mohl být zjištěn původ či obsah těchto informací. 

(3) Právy podle odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny zvláštním právním předpisem stanovené 

povinnosti nenadrţovat pachateli trestného činu a překazit nebo oznámit trestný čin a ve 

vztahu k těmto zvláštním právním předpisem stanoveným povinnostem ani povinnosti, které 

jsou stanoveny v trestním řízení. 

(4) Právy podle odstavců 1 a 2 není dotčena povinnost vydavatele stanovená zvláštním 

právním předpisem sdělit správci daně na jeho výzvu jméno a bydliště objednatele inzerátu 

uveřejněného pod značkou, je-li fyzickou osobou, nebo jeho název a sídlo, je-li právnickou 

osobou. 


