
Resume: 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou všeobecného osobnostního práva 

fyzické osoby a jeho občanskoprávní ochranou, a to v nalézacím řízení v prvním stupni. 

Všeobecné osobnostní právo jakožto právo nerozlučně spjaté s každou fyzickou osobou 

je jedním ze základních lidských práv a jako takové je právem nezadatelným, 

nepromlčitelným, nezrušitelným, jakož i nezcizitelným. Ochrana osobnosti fyzické 

osoby je z toho důvodu obsažena nejen v samotném občanském zákoníku, jako 

základním soukromoprávním předpise ochrany osobnosti, ale i v ústavním pořádku 

České republiky, zejména v Listině základních práv a svobod, právě jako na regionální 

a mezinárodní úrovni ochrany základních lidských práv a svobod. 

Občanský zákoník vypočítává jednotlivá práva (oprávnění) plynoucí z ochrany 

osobnosti fyzické osoby pouze demonstrativně, a to tak, že do práva na ochranu 

osobnosti zahrnuje zejména právo na život a zdraví, právo na občasnou čest a lidskou 

důstojnost, právo na soukromí, právo na jméno a právo na projevy osobní povahy. 

Ochrana osobnosti je do značné míry dotvářena rozhodovací praxí soudů, a další 

osobnostní práva tak plynou právě z jejích závěrů. 

Škála občanskoprávních prostředků ochrany osobnosti fyzické osoby je poměrně 

široká. Ve své práci se zaměřuji na ochranu osobnosti prostřednictvím jednotlivých 

žalob o ochranu osobnosti fyzické osoby, jimiž se osoba dotčená ve svém všeobecném 

osobnostním právu může domáhat zejména těchto nároků: aby od neoprávněného 

zásahu do její osobnosti bylo upuštěno (zdržovací žaloba), aby byly odstraněny 

následky takového protiprávního jednání (odstraňovací žaloba) a aby jí bylo dáno 

přiměřené zadostiučinění (satisfakční žaloba). Přiměřeného zadostiučinění se jí přitom 

může dostat nejen v nemajetkové (morální) podobě, ale i v podobě majetkové (v 

penězích). Smyslem těchto institutů je zabránit dalšímu protiprávnímu jednání ze strany 

původce zásahu do osobnosti člověka a v případě, že již došlo k následkům tohoto 

jednání, vyvážit nebo alespoň zmírnit nemajetkovou újmu vzniklou na osobnosti 

člověka. 

Diplomová práce se dále zabývá okruhem účastníků civilního řízení o ochranu 

osobnosti, jimiž mohou být na žalující straně pouze fyzické osoby, a specifiky při 

dokazování v tomto řízení. 



Všeobecné osobnostní právo je výrazem nedotknutelnosti osobnosti fyzické 

osoby ze strany právně rovných subjektů (a vůbec autonomního postavení fyzické 

osoby ve sféře soukromého práva). Jeho realizace a ochrana je tudíž nezbytnou 

podmínkou všestranného rozvoje fyzické osoby a její důstojné existence vůbec. 

 

 

 

  


