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1 Úvod 

 

Ochrana osobnosti, resp. ochrana jednotlivých hodnot osobnosti jako ţivota, 

zdraví, lidské důstojnosti, soukromí a rodinného ţivota, jména, projevů osobní povahy 

aj. je všeobecným osobnostním právem, které náleţí kaţdému člověku. Osobnost 

člověka je chráněna jiţ z důvodu jeho samotné existence. Účelem ochrany lidské 

osobnosti je totiţ poskytnout kaţdému člověku nikým a ničím nerušený prostor pro jeho 

všestrannou realizaci a rozvoj, a tím tak pro jeho bytí vůbec, a v případě jeho 

protiprávního narušení mu poskytnout účinné prostředky nápravy takového stavu. 

Právo na ochranu osobnosti má proto přirozenoprávní charakter. Tím je 

vyjádřeno, ţe osobnost, resp. právo na ni člověku nikdo nedává, ale ţe se tato „pouze“ 

chrání. V souladu s tím je i název rubriky k § 11 a násl. občanského zákoníku. Ochrana 

osobnosti tak představuje jedno ze základních lidských práv zakotvené i na ústavní, 

regionální a mezinárodní úrovni. 

Potřeba právní úpravy ochrany osobnosti vyvstala zejména v souvislosti 

s trpkými zkušenostmi z druhé světové války, kdy došlo fakticky k popření jejího 

významu. V českém právním prostředí nabyla osobnost fyzické osoby na významu 

v důsledku pádu komunistického reţimu v roce 1989 a s tím spojeného uvolnění 

společenských, hospodářských, kulturních aj. poměrů, především pak ovšem v důsledku 

přijetí Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky. Přestoţe byla zákonná úprava ochrany osobnosti v platném občanském 

zákoníku oproti stavu před rokem 1989 novelizována pouze dvakrát, a to nikoli 

způsobem dotýkajícím se podstaty tohoto institutu, představovalo toto uvolnění 

politických poměrů do té doby de iure sice přípustný, de facto však neuskutečnitelný 

rozvoj osobnostní sféry fyzických osob. 

Z důvodu, ţe ochrana osobnosti člověka nerozlučně souvisí s jiţ jeho samotnou 

existencí a s jeho autonomním postavením v rodině i ve společnosti, lze usuzovat, ţe 

problematika ochrany lidské osobnosti bude vţdy aktuální, a to zejména přihlédneme-li 

ke stále se zdokonalujícímu pokroku vědy a techniky, jenţ s sebou nese i rizika 

v podobě různorodé škály moţností, jak do osobnosti člověka zasáhnout. Účelem právní 
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úpravy pak je mimo jiné poskytnout fyzické osobě v případě takových zásahů do její 

osobnosti účinných právních prostředků, jejichţ cestou se můţe domáhat nápravy. 

Ve své práci se proto zaměřuji na občanskoprávní prostředky ochrany osobnosti, 

zejména pak se zabývám těmi, které fyzické osobě zasaţené v její osobnostní sféře 

náleţí ve smyslu ustanovení § 13 občanského zákoníku. V této souvislosti, konkrétně 

v souvislosti s právem postiţené fyzické osoby na poskytnutí přiměřeného 

zadostiučinění v penězích, se věnuji také otázce moţného souběhu nároku podle § 444 

odst. 3 občanského zákoníku s tímto peněţitým zadostiučiněním, a to v případě újmy 

pozůstalé fyzické osoby způsobené jí v důsledku usmrcení osoby blízké. 

Dále se ve své práci zabývám problematikou účastníků řízení o ochranu 

osobnosti, a to zejména ve vztahu k osobám pasivně legitimovaným ve věcech ochrany 

osobnosti fyzické osoby.  

Pozornost věnuji také otázce dokazování. V této souvislosti pojednávám o 

jednotlivých povinnostech plynoucích účastníkům řízení z tzv. zásady dispoziční, 

projednací a koncentrační jakoţto zásad uplatňujících se obecně ve sporech a dále o 

otázce přípustnosti takových důkazních prostředků, jakými jsou hmotné nosiče 

zachycující jednotlivé osobnostní hodnoty fyzické osoby pořízené nebo provedené bez 

jejího souhlasu. 

Abych se mohla ochranou osobnosti zabývat z hlediska práva procesního, bylo 

však nutno nejprve vymezit samotný pojem „lidská osobnost“, stejně jako se zabývat 

tím, co to vlastně právo na ochranu osobnosti je, resp. která jednotlivá práva 

(oprávnění) je nutno do něj zahrnout. Těmito otázkami jsem se zabývala v úvodních 

kapitolách. Vzhledem k procesnímu zaměření tématu diplomové práce jsem se přitom 

snaţila tak činit s odkazem na judikaturní rozhodnutí soudů.     

 

 

 

 

 



4 

 

2  „Lidská osobnost“ a právo na ochranu osobnosti 

2.1 Pojem osobnosti 

 

Občanský zákoník
1
 zakotvuje v § 11 a násl. ochranu osobnosti. O lidské osobnosti 

hovoří taktéţ řada mezinárodních dokumentů, ať se jedná o „pouze“ politickou 

Všeobecnou deklaraci lidských práv z r. 1948 anebo jiţ jde o právně závazné 

mezinárodní pakty z r. 1966
2
 nebo Úmluvu o právech dítěte z r. 1989. Ţádný z těchto 

předpisů přitom nepodává legální definici pojmu „lidská osobnost“. 

 Osobnost člověka je pojmem ve své podstatě mimoprávním, majícím původ 

duchovní. Charakteristikou osobnosti a její podstatou se tudíţ zabývají zejména obory 

psychologie, sociologie a filozofie. Přes mnoţství odborné literatury na toto téma v ní 

ovšem jednotnou definici pojmu osobnosti nenalezneme. 

 Je moţno uvést vymezení osobnosti, s nímţ se setkáme např. u Telce, a sice ţe 

„lidskou osobnost lze pojímat jako ke štěstí zacílený trvalý ţivoucí duchovní, duševní a 

tělesný celek, jehoţ jádrem je jedinečné (individuální) sebeuvědomělé já (duch)….“
3
 

Osobnost člověka je tak třeba chápat trojsloţkově, a to jako jednotu ducha, duše a těla.  

 Výkladem pojmu osobnost se zabýval rovněţ Nejvyšší soud. V jednom ze svých 

rozsudků, týkajících se ochrany osobnosti, uvedl, ţe „i kdyţ se připomíná, ţe definice 

mohou být rozličné, lze příkladmo uvést, ţe za osobnost je povaţován člověk jako 

jednotlivec, jako subjekt poznání, resp. poznávání, proţívání a jednání ve své 

společenské podstatě i individuálních zvláštnostech, jako nejmenší sociální jednotka i 

určitá psychofyzická a sociálně psychická struktura.“
4
 V citovaném rozhodnutí také mj. 

konstatoval, ţe „kaţdá osobnost má obecné vlastnosti všelidské povahy, zároveň 

však…má své svérázné, neopakovatelné rysy.“
5
 Osobnost kaţdého člověka je tudíţ 

                                                 

1
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

2
 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech 

3
 TELEC, Ivo. Chráněné statky osobnostní. Právní rozhledy. 2007, č. 8, str. 271 

4
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2870/2000 

5
 Tamtéţ  
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jedinečná, nezaměnitelná s kteroukoli jinou osobností. Proto nemohou existovat dva 

zcela totoţní jedinci. 

 Ačkoli odborná literatura nedává jednoznačnou odpověď na otázku, co je to 

osobnost, i na výše uvedeném lze ilustrovat, co je všem definicím společné, a to ţe 

chápou osobnost člověka jako celek, jako individuální harmonické spojení jejích 

biologických, psychologických a sociálních aspektů. Jednotlivé stránky od sebe nelze 

oddělovat a vnímat samostatně, izolovaně od ostatních, neboť teprve ve svém souhrnu 

tvoří lidskou osobnost. Jinými slovy řečeno, osobnost je vţdy nutno chápat „v její 

fyzické (tělesné) a psychicko-morálně-sociální jednotě a celistvosti.“
6
 

 

2.2 Právo na ochranu osobnosti 

 

Právo na ochranu osobnosti je nedílnou součástí jediného osobnostního práva, 

které s ohledem na systematiku zvolenou v OZ (srov. § 1 odst. 3 a § 11 a násl.) zahrnuje 

osobnostní právo všeobecné a osobnostní práva zvláštní (tvůrcovská).
7
 Všeobecné 

osobnostní právo náleţí kaţdé fyzické osobě, tvůrčí osobnostní práva potom jsou spjata 

jen s některými fyzickými osobami, konkrétně s těmi, jeţ jsou schopny určitou tvůrčí 

činnost vyvinout. Stále se však jedná o jediné osobnostní právo, jehoţ 

„jednotnost…není, a díky své povaze, podstatě a smyslu ani nemůţe být dotčena tím, ţe 

některý člověk, nadaný tvůrčí schopností, vytvořil umělecké či vědecké dílo, umělecký 

výkon, vynález nebo jiný technický výtvor. Lidský výtvor je vţdy výrazem osobnosti 

svého tvůrce neboli plodem individuálního ducha.“
8
 

Právo na ochranu osobnosti je tedy všeobecným osobnostním právem, 

příslušejícím kaţdé fyzické osobě bez rozdílu a právě jen jí. Z povahy věci nemůţe 

dopadat na osoby právnické. Těm však právní úprava v OZ přiznává ochranu obdobnou 

                                                 

6
 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník I : komentář. § 1-459. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. str. 

127, ISBN 978-80-7400-108-6 

7
 Autorské právo, právo výkonných umělců a právo vynálezců nebo původců jiných technických výtvorů 

8
 TELEC, Ivo. Přirozené právo osobnostní a jeho státní ochrana. Právní rozhledy. 2007, č. 1, str. 9 
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ochraně osobnosti u fyzických osob, a to prostřednictvím práva na ochranu jejich názvu, 

jakoţ i práva na ochranu jejich dobré pověsti (reputace, goodwill) (§ 19b odst. 2, 3). 

Všeobecné osobnostní právo je svou povahou právem osobním. Nazíráno z 

pohledu Telce, jedná se o „nejosobnější právo ze všech osobních práv“.
9
 Právním 

důsledkem toho je, ţe právo na ochranu osobnosti je právem nepřevoditelným 

(nezcizitelným) na jiné fyzické osoby, z čehoţ plyne i nezpůsobilost jeho přechodu na 

právní nástupce fyzické osoby, nepromlčitelným (§ 100 odst. 2 OZ a contrario) a 

absolutním, tj. s právní relevancí vůči všem ostatním subjektům s rovným právním 

postavením, ať jiţ fyzickým či právnickým osobám (erga omnes). Za neplatnou by 

proto musela být prohlášena dohoda, kterou by se fyzická osoba ochrany své osobnosti 

předem vzdala.
10

 Uvedené platí i pro jednotlivé nároky, jeţ z ochrany osobnosti 

vyplývají (vyjma práva na přiměřené finanční zadostiučinění dle § 13 odst. 2, 3 OZ). 

Ačkoli je předmětem ochrany lidská osobnost jako hodnota nehmotná 

(nemateriální), jejíţ zasaţení se neprojevuje v majetkové sféře osoby dotčené na jejím 

osobnostním právu, není tato skutečnost na překáţku tomu, aby se fyzické osobě 

v konkrétním případě dostalo vedle odčinění nemajetkové újmy na její osobnosti 

prostřednictvím morálního zadostiučinění (některé z forem zakotvené v § 13 odst. 1 

OZ) téţ náhrady této újmy formou peněţitého plnění. OZ tak stanoví v ustanovení § 13 

odst. 2 a 3 pro případ vzniku značné újmy na osobnosti fyzické osoby, kterou by nebylo 

moţno uspokojivě odčinit ţádným z nemajetkových prostředků ochrany. Mimo to má 

postiţená osoba téţ právo na náhradu škody (majetkové újmy), byla-li tato způsobena 

spolu s nemajetkovou újmou na lidské osobnosti (srov. § 16, § 415, § 420 a násl. OZ). 

Právní základ ochrany lidské osobnosti je nutno spatřovat v přirozených 

lidských právech, jejichţ pošlapaní zejména během 2. sv. v. vedlo k jejich 

konstitucionalizaci na světové i regionální úrovni. Subjektivní osobnostní právo je tak 

současně právem přirozeným (vrozeným). Stát člověku osobnost, ani právo na ni 

nedává, ale „pouze“ ji chrání. Tomu přiléhavě odpovídá i název rubriky § 11 a násl. OZ 

„Ochrana osobnosti“.  

                                                 

9
 TELEC, Ivo. Přirozené právo osobnostní a jeho státní ochrana. Právní rozhledy. 2007 č. 1, str. 1 

10
 § 574 odst. 2 OZ: „Dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jeţ mohou v budoucnosti teprve vzniknout, 

je neplatná.“ 
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Právo na ochranu osobnosti zaručuje kaţdé fyzické osobě svou osobnost uţívat, 

jakoţ i oprávnění se svou osobností disponovat (pozitivní sloţka obsahu ochrany 

osobnosti) a oprávnění svou osobnost bránit před protiprávními zásahy (negativní 

sloţka obsahu ochrany osobnosti). Toto nakládání fyzické osoby se svou osobností 

přitom musí být v souladu s právním řádem (srov. § 3 odst. 1 OZ).
11

 Jednotlivé 

dispozice s lidskou osobností se potom realizují pomocí právních úkonů, a tak musí 

současně vyhovovat náleţitostem stanoveným OZ obecně pro právní úkony, a to pod 

sankcí jejich neplatnosti (srov. § 37 a násl.). Právo na ochranu osobnosti tedy sleduje 

jednak samotnou realizaci osobnosti člověka bez ohledu na její případné zasaţení ze 

strany ostatních právních subjektů (pozitivní sloţka), jednak ochranu lidské osobnosti 

jiţ pro případ jejího neoprávněného porušení (ohroţení) (sloţka negativní). 

Smyslem ochrany lidské osobnosti je umoţnit kaţdému člověku nerušeně ţít, a 

tak všestranně uplatňovat a rozvíjet svou osobnost. Právo na ochranu osobnosti má 

fyzické osobě zajistit důstojnou existenci. V této souvislosti lze odkázat např. na 

Preambuli Ústavy České republiky
12

 (dále jen „Ústava“) anebo na čl. 1 a čl. 10 Listiny 

základních práv a svobod
13

 (dále jen „Listina“), které zakotvují lidskou důstojnost jako 

elementární hodnotu demokratické společnosti. Člověk a jeho zájmy jsou proto 

nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. „Tím tato úprava nabývá výrazný 

antropocentrický charakter.“
14

 

 „Význam tohoto práva je hodnotově nesrovnatelný s významem jakýchkoli 

jiných subjektivních práv, jeţ hodnotově převyšuje, protoţe se týká bezprostřední 

podstaty lidského bytí... a přímo souvisí i se zachováním lidského rodu a druhu a 

jedincovým braním se o vlastní štěstí a štěstí své rodiny.“
15

 

 

                                                 

11
 § 3 odst. 1 OZ: „Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního 

důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.“ 

12
 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. 

13
 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 

14
 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník I : komentář. § 1-459. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, str. 

133, ISBN 978-80-7400-108-6 

15
 TELEC, Ivo. Přirozené právo osobnostní a jeho státní ochrana. Právní rozhledy. 2007, č. 1, str. 4 
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3 Občanskoprávní úprava ochrany osobnosti 

 

 Občanský zákoník zakotvuje ochranu osobnosti fyzické osoby v § 11-16. Věcně 

souvisejícími ustanoveními OZ jsou potom také § 7 o způsobilosti k právům a 

povinnostem (právní subjektivitě), § 8-10 týkající se způsobilosti k právním úkonům, § 

34 a násl. pojednávající o právních úkonech a jejich neplatnosti a konečně i § 415 a 

násl. obsahující úpravu prevence škody a odpovědnosti za ni. 

Občanský zákoník upravuje ochranu lidské osobnosti formou pozitivní generální 

klauzule § 11 následovně: „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.“ Tím je vystiţena jednota práva na ochranu osobnosti. 

Jednotlivá práva (oprávnění)
16

, kterým odpovídají konkrétní hodnoty lidské osobnosti, 

jsou „jen“ dílčími součástmi jediného všeobecného osobnostního práva. 

Ze znění ustanovení § 11 OZ (srov. „zejména“) současně vyplývá, ţe výčet 

těchto jednotlivých osobnostních práv je pouze demonstrativní (příkladmý). To je 

výrazem dynamičnosti a mnohotvárnosti lidské osobnosti. Obsah pojmu „lidská 

osobnost“ totiţ není dán jednou provţdy, ale vyvíjí se v závislosti na mnoha faktorech, 

jako jsou např. rozvoj hospodářství, vědy a techniky anebo dosaţená úroveň demokracie 

a ochrany základních lidských práv a svobod. V souvislosti s tím dochází na jedné 

straně k širšímu uplatňování osobnosti člověka a k rozvoji jeho jednotlivých 

osobnostních hodnot, na straně druhé se tím ale rozrůstá spektrum moţností, jak do 

lidské osobnosti fyzické osoby zasáhnout. Vzhledem k nepředvídatelnosti faktorů, 

zapříčiňujících změnu obsahu, resp. dosahu práva na ochranu osobnosti, je proto 

správně, ţe úprava zvolená zákonodárcem v § 11 OZ podává pouze demonstrativní, a 

nikoli taxativní (enumerativní) výčet jednotlivých chráněných osobnostních statků. 

                                                 

16
 Bylo jiţ výše uvedeno, ţe lidskou osobnost vnímáme v její celistvosti (ucelenosti), v jednotě její 

fyzické, psychické a sociální stránky. Správněji by proto bylo třeba hovořit o dílčích oprávněních 

plynoucích fyzické osobě z ochrany její osobnosti. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového 

občanského zákoníku (předloţeného Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v květnu 2009 jako sněmovní 

tisk č. 835) uvádí ve své zvláštní části k § 81 aţ 84 toto: „vzhledem k integritě člověka jako přirozené 

osobnosti nelze mluvit o několika osobnostních právech, jeţto z jednoty lidské osobnosti plyne, ţe to je 

jediné právo“. 
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 Součástí ochrany osobnosti tak jsou i další, v § 11 OZ výslovně nezmíněná 

osobnostní práva. Vţdy se však musí jednat o práva ryze osobní povahy. „Předmětem 

ochrany podle ustanovení § 11 obč. zák. jsou taková ryze osobní práva občana, jeţ 

ovlivňují rozvoj jeho osobnosti a jsou s ní úzce spjata. Všestranný vývoj a uplatnění 

osobnosti občana je hlavním smyslem a cílem této občanskoprávní ochrany. Toto 

hledisko je určující při posuzování otázky, zda a která práva jsou ustanovením § 11 obč. 

zák. chráněna.“
17

 

Dikce § 11 OZ proto umoţňuje soudům obsah práva na ochranu lidské 

osobnosti, resp. jednotlivých dílčích oprávnění dotvářet (dále rozvíjet). Děje se přitom 

zejména odkazem na ústavní předpisy a mezinárodní smlouvy o ochraně lidských práv, 

obsahujících svým významem zásadní právní principy, které úpravu v občanském 

zákoníku dotvářejí. „V souladu s těmito principy tak musí být soukromoprávní úprava 

ochrany osobnosti fyzické osoby zejména vykládána ústavně konformním způsobem, 

jakoţ i pouţívána a doplňována…“
18

 Ochrana osobnosti tudíţ zahrnuje také právo na 

ochranu osobní svobody
19

 a rovnosti, právo na podobu
20

, právo na příznivé ţivotní 

prostředí
21

, právo na osobní informovanost o věcech, které se týkají vlastní osoby 

(právo na informační sebeurčení)
22

 a další. 

 

Ochranu osobnosti fyzické osoby doplňuje § 12 OZ. Ten rozvádí úpravu 

obsaţenou v § 11 OZ s ohledem pouze na některé hodnoty lidské osobnosti, konkrétně 

jde o podobu a slovní projevy osobní povahy. Chráněnými osobnostními hodnotami 

                                                 

17
 DOLEŢÍLEK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. 2. aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha : ASPI, 2008. str.13. ISBN 978-80-7357-313-3 

18
 FIALA, Josef aj. Občanský zákoník : komentář. I. díl (§ 1 až 487). 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer 

ČR, 2009. str. 71. ISBN 978-80-7357-395-9 

19
 Nejen ve smyslu vlastní svobody fyzické osoby (čl. 8 Listiny), ale i ve významu její osobní 

nedotknutelnosti a bezpečnosti (čl. 7 Listiny), svobody pohybu a pobytu (čl. 14 Listiny), svobody 

myšlení, svědomí a náboţenského vyznání (čl. 15 Listiny) atd. 

20
 Vládní návrh občanského zákoníku oproti stávající úpravě právo na podobu v rámci ustanovení o 

osobnosti člověka jiţ výslovně upravuje (srov. § 85 a § 86). 

21
 Rovněţ právo na příznivé ţivotní prostředí (přesněji „právo ţít v příznivém ţivotním prostředí“) je ve 

vládním návrhu občanského zákoníku jiţ výslovně uvedeno (srov. § 81 odst. 2). 

22
 Srov. TELEC, Ivo. Chráněné statky osobnostní. Právní rozhledy. 2007, č. 8, str. 281 
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v tomto ustanovení jsou taxativně vyjmenované písemnosti osobní povahy
23

, 

podobizny
24

, obrazové snímky
25

 a obrazové a zvukové záznamy
26

 týkající se fyzické 

osoby nebo jejích projevů osobní povahy. Přitom je třeba zdůraznit, ţe tyto nepoţívají 

ochrany ve smyslu hmotných věcí (nosičů, na nichţ jsou podoba a slovní projevy 

osobní povahy hmotně zachyceny) (§ 118 OZ), ale ţe předmětem ochrany je výlučně 

jejich nehmotný, osobnostní obsah. Ve významu hmotných věcí jsou totiţ chráněny 

prostředky práva vlastnického (§ 126 OZ). 

Právo na ochranu osobnosti a vlastnické právo tedy existují vedle sebe 

(nezávisle na sobě). Osoba vlastnící hmotný nosič tak můţe být osobou odlišnou od 

fyzické osoby, jejíţ podoba anebo slovní projev osobní povahy jsou na něm zachyceny. 

Taková osoba pak můţe do osobnosti této fyzické osoby zasáhnout jiţ pouhou dispozicí 

s hmotným nosičem. Z toho důvodu občanský zákoník zakotvuje v ustanovení § 12 OZ 

zvláštní úpravu ochrany lidské osobnosti v tom smyslu, ţe pouţití (pořízení) písemností 

osobní povahy, podobizen, obrazových snímků nebo obrazových a zvukových záznamů 

týkajících se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy váţe na svolení (souhlas) 

této fyzické osoby
27

 (§ 12 odst. 1 OZ). Výjimky z tohoto pravidla uvádí občanský 

                                                 

23
 Např. dopisy, deníky, zápisky, lékařské nálezy aj. Jedná se o písemnosti soukromé povahy, jejichţ 

obsah však nemusí být nutně důvěrný. Z povahy věci proto nelze pod tento pojem řadit písemnosti jako 

obchodní korespondenci, smlouvy, úřední spisy, rozsudky a jiná rozhodnutí apod. V této souvislosti je 

ovšem třeba upozornit na čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jenţ hovoří „pouze“ 

o korespondenci. V souladu s tím Evropský soud pro lidská práva zahrnuje pod ochranu citovaného 

článku téţ korespondenci profesního charakteru.  

24
 Podobiznou se rozumí portrét, na němţ je zachycena podoba konkrétní fyzické osoby. Přitom není 

rozhodné, jakou formou se tak stane. Můţe jít o kresbu, plastiku, fotografii, jakoţ i o karikaturu za 

podmínky, ţe na nich bude podoba fyzické osoby zobrazena identifikovatelným způsobem, zejména 

charakteristickými rysy její tváře a postavy. 

25
 Obrazové snímky, resp. obrazové záznamy představují jiné obrazy neţ portrét, avšak konkrétní 

fyzickou osobu lze identifikovat i na jejich základě. Podoba této osoby jimi přitom můţe být zachycena 

jen podruţně či náhodně. Půjde např. o fotografický snímek, filmový snímek či záznam bezpečnostní 

kamery. 

26
 Zvukové záznamy obsahují hlasový projev fyzické osoby (mluvené slovo, zpěv). Jsou jimi zvukové 

kazety, gramofonové desky, CD, diktafonové pásky aj. 

27
 Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s pouţitím písemnosti osobní povahy nebo zvukového záznamu 

týkajícího se projevu osobní povahy je tak nejen osoba, jejíţ osobní projev zachycují, ale i osoba, jíţ se 
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zákoník v odst. 2 a 3 tohoto ustanovení, jedná se o případy tzv. zákonných licencí 

(úřední; vědecká, umělecká a reportáţní) (blíţe srov. kap. 5.4.2) 

4 Jednotlivá dílčí osobnostní práva (oprávnění) 

4.1 Právo na tělesnou a duševní integritu (nedotknutelnost) 

 

Právo na tělesnou a duševní nedotknutelnost (srov. i čl. 6, 7 a 31 Listiny) je 

souhrnným označením pro právo kaţdé fyzické osoby na ţivot, zdraví a tím implicitně i 

právo k vlastnímu tělu. Zdraví přitom chápeme ve významu nejen zdraví fyzického 

(tělesného), ale i zdraví psychického (duševního). Ve shodě s tím upravuje ochranu 

zdraví téţ Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech.
28

 

Lidské tělo ani jeho část, resp. ani tělní tekutina (zejména krev) nebo tělní 

výměšek (např. semeno) nejsou věcmi v právním smyslu, a to i kdyţ jsou od těla 

odděleny. Tělo člověka je tak vyloučeno z obchodování (tzv. res extra commercium) a 

nemůţe být zdrojem finančního prospěchu. Zásada zákazu finančního prospěchu 

z nakládání s lidským tělem je vyjádřena v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně,
29

 

v zákonu o péči o zdraví lidu
30

 (dále jen ZPZL) anebo v transplantačním zákoně
31

 (dále 

jen TZ).  

Tělo člověka proto nelze vnímat ve smyslu pouze jakési hmotné schránky lidské 

osobnosti, jeţ by byla od této schránky oddělitelná, nýbrţ jako přímou (nedílnou) 

součást lidské osobnosti. Takové pojetí lidského těla má pak právní význam ohledně 

ochrany mrtvého lidského těla. To je totiţ povaţováno i po smrti fyzické osoby za 

                                                                                                                                               

tento projev týká. To však pouze za podmínky, ţe by jejich pouţitím bez svolení i této fyzické osoby 

mohlo dojít k neoprávněnému zásahu i do její osobnosti (zejména do jejího práva na jméno, práva na 

občanskou čest a lidskou důstojnost nebo práva na soukromí. 

28
 Čl. 12 odst. 1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech: „Státy, smluvní 

strany Paktu, uznávají právo kaţdého na dosaţení nejvýše dosaţitelné úrovně fyzického a duševního 

zdraví.“ 

29
 Čl. 21 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně: „Lidské tělo a jeho části nesmí být jako takové 

zdrojem finančního prospěchu.“ 

30
 § 26 odst. 9 zákona o péči o zdraví lidu 

31
 § 28 odst. 1 transplantačního zákona 
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součást její osobnosti. Přitom není rozhodné, ţe právo na ochranu její osobnosti (zde 

práva na tělesnou integritu) v takovém případě přísluší uplatňovat osobám od zemřelého 

odlišným, neboť rozhodující je, ţe předmětem ochrany je v tomto případě právě 

osobnost zemřelé osoby (srov. § 15 OZ).  

V této souvislosti zbývá dodat, ţe subjektem práva na ochranu tělesné integrity 

je i počaté dítě (nasciturus). To však pouze za podmínky, ţe se narodí ţivé. Tento závěr 

vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 věta druhá OZ.
32

 Zohledňuje se tím skutečnost, ţe 

osobnost člověka můţe být dotčena jiţ před jeho narozením. „…i v této době lze 

člověku objektivně způsobit újmu, a to i s doţivotními následky.“
33

 Do narození je plod 

chráněn skrze osobnost své matky, resp. skrze ochranu jejího těla. Čl. 6 odst. 1 věta 

druhá Listiny sice stanoví, ţe „lidský ţivot je hoden ochrany jiţ před narozením“, jedná 

se ale jen o hodnotový soud ústavodárce. 

Do práva na tělesnou a duševní integritu fyzické osoby můţe být zasaţeno 

širokou škálou způsobů. Já svou pozornost soustředím na problematiku výkonů 

zdravotní péče a transplantací, a to s ohledem na otázku informovaného souhlasu 

s provedením konkrétních zdravotních výkonů (vyšetřovacích, léčebných) a s odběrem 

orgánů a tkání za účelem transplantace. Provedení těchto zásahů do tělesné integrity 

fyzické osoby bez jejího souhlasu (a nebo souhlasu právně významného) totiţ zakládá 

odpovědnost ve smyslu § 11 a násl. OZ. V literatuře se lze setkat s označením 

„souhlasové spory“
34

 Do práva na ochranu tělesné a duševní integrity lze však 

zasáhnout také v důsledku takových zákroků, jakými jsou sterilizace, kastrace, umělé 

přerušení těhotenství, asistovaná reprodukce (umělé, mimotělní oplodnění), pitvy, ale i 

plastická chirurgie nebo zákroky u transsexuálů sledující uvedení pohlaví psychického a 

fyzického v soulad. Těmito otázkami jsem se však vzhledem k rozsáhlosti této 

problematiky jiţ blíţe nezabývala.  

Informovaný souhlas fyzické osoby ohledně vyšetřovacích nebo léčebných 

výkonů zdravotní péče upravuje obecně ZPZL v ustanovení § 23. Informovaným 

                                                 

32
 § 7 odst. 1 OZ: „Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost 

má i počaté dítě, narodí-li se ţivé.“ 

33
 TELEC, Ivo. Chráněné statky osobnostní. Právní rozhledy. 2007, č. 8, str. 276 

34
 Srov. ŢĎÁREK, Roman. Civilní odpovědnost při poskytování zdravotní péče. Zdravotnictví a právo. 

2008, č. 3-4, str. 7 
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souhlasem fyzické osoby se rozumí takový souhlas dotčené fyzické osoby, který 

vychází z pravdivého a úplného poučení o povaze, účelu, ale i důsledcích a rizicích 

spojených s provedením takového zdravotního výkonu (§ 23 odst. 1 a 4 ZPZL). Poučení 

přitom musí být pacientovi poskytnuto srozumitelným způsobem, tj. s ohledem zejména 

na k jeho věk, intelektuální úroveň ale také např. k jeho zdravotnímu stavu vyvolanému 

onemocněním (jak fyzickému tak psychickému). Svolení dotčené osoby se zákroky do 

její tělesné integrity musí být současně svobodné, váţné, určité a srozumitelné, jinak je 

neplatné. (srov. § 37 odst. 1 OZ). Zároveň nesmí svým obsahem nebo účelem odporovat 

zákonu nebo jej obcházet anebo se příčit dobrým mravům, a to rovněţ pod sankcí 

neplatnosti (§ 39 OZ). Neplatným by proto byl např. souhlas fyzické osoby s odebráním 

ţivotně důleţitého orgánu.  

Co se týče informovaného souhlasu fyzické osoby, pokud jde o odběr její tkáně 

nebo orgánu pro účely transplantace, upravuje tento souhlas TZ, jenţ je ve vztahu k 

ZPZL zákonem zvláštním (lex specialis) (§ 7 odst. 1 a 4 TZ). Rozlišujeme transplantace 

orgánů a tkání pocházejících z ţivých osob (ex vivo) a od osob zemřelých (ex mortuo). 

V souvislosti s posléze uvedeným zakotvuje TZ vyvratitelnou právní domněnku 

souhlasu s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů (§ 16 odst. 1 a 3 TZ). Pokud tedy 

fyzická osoba neprojevila za svého ţivota nesouhlas s takovým odběrem, stává se 

potenciálním dárcem. Při odběru od zemřelého člověka je přitom třeba postupovat 

s úctou k jeho tělu a zároveň tak, aby mohlo být pokud moţno upraveno do původní 

podoby (§ 14 TZ). Citované ustanovení TZ tak stanoví i pro provádění pitev. Závěrem 

lze poznamenat, ţe nesouhlas fyzické osoby s posmrtným odběrem je evidován 

v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů 

zřízeném k 1. září 2004. Pokud jde o souhlas s odběrem ex vivo, je tento obsaţen ve 

zdravotnické dokumentaci ţijícího dárce (§ 7 odst. 4 věta druhá TZ). 

 Nejen odkazem na pořadí chráněných osobnostních statků v § 11 OZ lze 

konstatovat, ţe „právo na ochranu zdraví je…bez jakékoliv pochybnosti pro kaţdého 

jedním z nejvýznamnějších, neboť má bezprostřední dopad na kvalitu existence fyzické 

osoby, resp. na její existenci vůbec.“
35

  

                                                 

35
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 154/2007. Srov. také rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 9. 2008, sp. zn. 30 Cdo 535/2007 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 9. 10. 2009, sp. zn. 30 Cdo 4318/2007 
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Součástí práva fyzické osoby na zdraví je také právo být informován o svém 

zdraví, jinak by si nebylo moţno představit jeho úplnou a účinnou ochranu. Informace 

můţe osoba čerpat ze zdravotnické dokumentace vedené o její osobě nebo jiných zápisů 

vztahujících se k jejímu zdravotnímu stavu (§ 67b odst. 12 ZPZL).  

 

4.2 Právo na důstojnost, čest a dobrou pověst (vážnost)
36

 

 

Přirozená lidská důstojnost
37

 je povaţována za zdroj přirozených lidských práv. 

Zneuctění člověka představuje zároveň dotčení jeho důstojnosti. „Čest a důstojnost jsou 

jedněmi z nejzávaţnějších hodnot osobnosti fyzické osoby.“
38

 

Přestoţe se jedná o práva svou povahou vrozená (přirozená), pokud se týká 

práva na čest, jeho rozsah se v průběhu ţivota konkrétní fyzické osoby mění, a to 

v závislosti na jejím způsobu ţivota (v důsledku jejího chování, postojů, názorů atd.). 

Jde o osobní čest člověka, kterou poţívá ve společnosti. Jde-li o výsledky jeho práce, o 

jeho odbornou činnost (např. vědeckou, lékařskou aj.), lze se v soudní praxi setkat 

s pojmem „čest profesní“. Tak např. Nejvyšší soud ČR se v rozsudku ze dne 31. 5. 

2006, sp. zn. 30 Cdo 1310/2005 vyslovil, ţe „ochrana osobnosti poskytovaná fyzickým 

osobám občanským zákoníkem není ochranou specifickou jen pro občanskoprávní 

oblast, která by jiţ neposkytovala ochranu fyzickým osobám, jde-li o jejich působení 

v oblasti práva obchodního. Jestliţe neoprávněný zásah objektivně poškozuje profesní 

čest ţalobce v podnikatelské sféře a sniţuje tak důstojnost a váţnost ve společnosti, jde 

o zásah do práva na ochranu osobnosti.“
39

 

                                                 

36
 Čl. 10 odst. 1 Listiny: „Kaţdý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 

pověst a chráněno jeho jméno.“ 

37
 Srov. preambuli Všeobecné deklarace lidských práv, obou mezinárodních paktů z roku 1966 nebo 

Úmluvy o právech dítěte 

38
 KNAP, Karel aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde Praha, 2004. str. 126. ISBN 80-7201-484-6 

39
 Cit. dle ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník I : komentář. § 1-459. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2009. str. 156. ISBN 978-80-7400-108-6 
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Z řečeného je zřejmé, ţe fyzické osoby nepoţívají ve společnosti čest stejnou. 

Oproti tomu lidská důstojnost je u všech fyzických osob stejná (rovná) (srov. i čl. 1 věta 

první Listiny).
40

 

Pokud jde o samotný zásah do cti a tím potaţmo i do důstojnosti člověka, můţe 

se tento stát slovem, písmem, ale i obrazem nebo gestem či grimasou. V případě dotčení 

důstojnosti fyzické osoby prostřednictvím obrazu se přitom můţe současně jednat o 

zásah do jejího práva na podobu. Na formě zásahu tedy nezáleţí. Podmínkou však je, 

aby byla čest (důstojnost) osoby sníţena v očích veřejnosti. Nejednalo by se proto o 

zásah do osobnosti fyzické osoby (do její cti, důstojnosti), došlo-li by k němu pouze 

mezi dvěma osobami.  

Nejběţnějšími formami zásahů do tohoto dílčího osobnostního práva jsou potom 

zejména nepravdivá skutková tvrzení o fyzické osobě a její neoprávněná (nepřípustná) 

kritika. V dalším výkladu se proto zaměřím právě na ně.  

 K zásahu do cti fyzické osoby dochází zpravidla uvedením nepravdivých 

skutkových tvrzení o její osobě, „a to i v případě, ţe příslušná informace případně 

nebude mít vysloveně difamační charakter. Podstatné totiţ je, ţe takto je o konkrétní 

fyzické osobě vyslovována nepravda, na jejímţ základě mohou třetí osoby tuto fyzickou 

osobu zkresleně posuzovat (není přitom ani rozhodné, zda by se jednalo o negativní 

nebo pozitivní informaci).“
41

 

Jedná-li se o kritiku fyzické osoby, je nutno rozlišovat mezi kritikou přípustnou, 

a tedy oprávněnou a kritikou nepřípustnou (neoprávněnou). Aby bylo moţno kritiku 

hodnotit jako přípustnou, je potřeba, aby byla věcná a konkrétní. Kritika je věcná, 

pokud vychází z pravdivých skutečností jako podkladů (premis) pro vyvození 

kritického závěru. Tyto musí logicky vyplývat z uvedených premis. V této souvislosti 

lze poukázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 7. 1995, sp. zn. Cdon 

24/95, ve kterém tento soud konstatoval, ţe neoprávněným zásahem do lidské osobnosti 

je nejen samo uveřejnění nepravdivého údaje, ale i kritika zaloţená na podkladě právě 

                                                 

40
 Čl. 1 Listiny: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ 

41
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 11. 2004, sp. zn. 923/2004 
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takového údaje.
42

 Z poţadavku konkrétnosti potom vyplývá, ţe pro kritiku existuje 

skutkový podklad, na který je v kritice konkrétně poukázáno. „Kritika se tak musí 

vyvarovat toliko všeobecných soudů, které nejsou opřeny o potřebné konkrétní 

skutečnosti.“
43

 Při nedodrţení těchto podmínek jde o tzv. extenzivní exces z mezí 

přípustné (oprávněné) kritiky.  

Kritika musí být dále přiměřená s ohledem na kritikou sledovaný cíl (účel), a to 

co do svého obsahu, formy
44

 (pouţitých výrazů), umístění aj. „Nemůţe sledovat cíl 

pomluvy, zostouzení, uráţky, příp. skandalizace určité fyzické osoby.“
45

 

Jen při současném dodrţení těchto podmínek se bude jednat o kritiku přípustnou, 

a tedy oprávněnou.  

Oprávněný zásah do osobnosti fyzické osoby (do jejího práva na čest a lidskou 

důstojnost) představují dále skutková tvrzení o její osobě, jeţ jsou pravdivá. Přitom není 

věcí osoby dotčené na své osobnosti, aby prokázala nepravdivost takových tvrzení o své 

osobě, nýbrţ je věcí toho, kdo do její osobnosti takto zasáhl, aby dokázal pravdivost 

svých tvrzení o ní (tzv. důkaz pravdy). Nevyţaduje se pravdivost tvrzení ve všech jeho 

částech, nýbrţ stačí, aby byla pravdivá jeho podstatná část.
46

  

Vyloučení odpovědnosti za zásah do cti (lidské důstojnosti) fyzické osoby 

pomocí důkazu pravdy však nepřipadá v úvahu u kritiky, neboť tato jako subjektivní 

hodnotící soud nemůţe podléhat objektivnímu hodnocení (tj. určení, zda je pravdivá či 

nikoli). Důkaz pravdy je také vyloučen, týkají-li se skutková tvrzení skutečností 

                                                 

42
 V citovaném rozhodnutí potom Nejvyšší soud zároveň uvedl, ţe je právně irelevantní, pokud osoba 

podávající kritiku o nepravdivosti údaje nevěděla nebo jen přejímala poznatky od jiných. Odpovědnost za 

zásah do osobnosti fyzické osoby je totiţ odpovědností objektivní (bez zřetele k zavinění). 

43
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 7. 1995, sp. zn. Cdon 24/95 

44
 V rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 1. 1996, sp. zn. 23 C 96/95 se uvádí, ţe „jsou-li v 

kritice k charakterizaci určitých jevů a osob (jejich jednání a vlastností) pouţity výrazy, jejichţ míra 

expresivity je ve značném nepoměru k cíli kritiky (tohoto cíle by bylo lze dosáhnout i bez takových 

výrazů) a z nichţ vyplývá úmysl kritizovanou osobu urazit, jde o kritiku nepřiměřenou.“ Jedná se o tzv. 

intenzívní exces. 

45
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1872/2004 

46
 Ústavní soud v nálezu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99 uvedl toto: „lze…stěţí trvat na naprosté 

přesnosti skutkových tvrzení …Významné proto musí vţdy být to, aby celkové vyznění určité informace 

odpovídalo pravdě.“ 
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soukromých nehledě na to, jestli jde o skutečnosti pravdivé či nepravdivé. Ty jsou totiţ 

chráněny v rámci dílčího práva na soukromí. 

O jinak protiprávní (neoprávněný) zásah do cti se nebude jednat také v případě, 

ţe k němu došlo v rámci výkonu subjektivního práva nebo v rámci plnění zákonné 

povinnosti. Bude se jednat o případy skutkových tvrzení uváděných např. v souvislosti 

se soudním nebo správním řízením účastníkem tohoto řízení, svědkem či znalcem, 

uvedených advokátem v rámci hájení práv a oprávněných zájmů svých klientů, 

obsaţených v trestních oznámeních anebo v soudních či správních rozhodnutích. 

Podmínkou oprávněnosti takového zásahu je, aby tvrzení mělo věcnou souvislost 

s předmětem řízení a aby ten, kdo do cti jiného takto zasahuje, jednal v dobré víře 

ohledně správnosti svého tvrzení. 

 

4.3 Právo na soukromí a rodinný život
47

 

 

Úvodem je vhodné předeslat, ţe obsah a tím potaţmo dosah práva na soukromí je 

do značné míry ovlivňován (rozvíjen) soudní praxí. Právní doktrína definuje toto právo 

jako právo fyzické osoby rozhodnout, zda zpřístupní skutečnosti týkající se jejího 

soukromí jiným osobám (pozitivní sloţka), stejně jako právo vzepřít se neoprávněným 

zásahům ze strany jiných osob do této její osobnostní sféry (negativní sloţka).
48

 

V soudní praxi se potom setkáváme s názorem, ţe „přílišná akcentace pozitivní 

sloţky práva na ochranu soukromého ţivota vede k neadekvátnímu zúţení ochrany 

pouze na to, aby skutečnosti soukromého ţivota fyzické osoby nebyly zpřístupňovány 

veřejnosti bez jejího souhlasu či bez důvodu uznávaného zákonem…“
49

 Ústavní soud 

nesdílí toto zúţené pojetí práva na soukromí a s odkazem na judikaturu Evropského 

soudu pro lidská práva týkající se aplikace a interpretace čl. 8 odst. 1 Úmluvy 

zdůrazňuje, ţe „respektování soukromého ţivota musí zahrnovat do určité míry právo 

                                                 

47
 Čl. 10 odst. 2 Listiny: „Kaţdý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného ţivota.“ 

48
 KNAP, Karel aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde Praha, 2004. str. 335. ISBN 80-7201-484-6 

49
 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99 
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na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi.“
50

 Obdobně konstatuje 

Nejvyšší soud: „výklad pojmu osobní soukromí nelze nepřiměřeně restriktivně 

omezovat tak, ţe by z něj byl vyloučen vnější svět…“
51

 Součástí soukromého ţivota 

jedince je proto i jeho rodinný ţivot (rodinné soukromí), který zahrnuje sociální, 

morální, ale i materiální vztahy mezi blízkými příbuznými.
52

 

Zásah do soukromí fyzické osoby tak nespočívá pouze v uvedení skutečností 

z jejího soukromého ţivota (osobního či rodinného) bez jejího souhlasu či bez 

zákonného důvodu za takových okolností (takovým způsobem), ţe na jejich základě je 

objektivně moţné usoudit, ţe se jedná o soukromí konkrétní fyzické osoby. S ohledem 

na judikaturu soudů týkající se této oblasti lze konstatovat, ţe zásahy do soukromého 

ţivota tkví rovněţ v porušení práva rodičů na péči a výchovu o jejich dítě (zejména v 

omezení nebo zákazu styku s dítětem anebo v nařízení ústavní výchovy), v usmrcení 

blízkého příbuzného, stejně jako v zasaţení památky (piety) na něj.  

Týká-li se zásahu do rodičovských práv,
53

 podmínkou jeho přípustnosti 

(oprávněnosti) je jeho nezbytnost (nutnost) a přiměřenost. Musí jít o zásah nezbytný 

v zájmu dítěte a současně přiměřený jím sledovanému cíli (účelu).
54

 Soudní praxe 

shledala jako neoprávněný zásah do výkonu práva rodiče na výchovu svého dítěte mimo 

jiné nařízení ústavní výchovy dítěte bez přiléhavé argumentace ze strany soudů, která 

                                                 

50
 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99  

51
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 3361/2007 

52
 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99, nález Ústavního soudu ze dne 2. 

5. 2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 30 Cdo 

1678/2004 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 3361/2007 

53
 Čl. 32 odst. 4 Listiny: „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou 

výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti 

jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“ 

54
 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. III. ÚS 438/05: „Zásah do práva je jedna věc a 

porušení základního práva je věc jiná; ne kaţdý zásah do základního práva je současně jeho porušením. 

V případě soudního rozhodování o omezení nebo dokonce zákazu styku jde vţdy o zásah do základních 

práv podle čl. 32 odst. 4 Listiny a čl. 8 odst. 1 Úmluvy, protiústavním porušením těchto základních práv 

se však soudní rozhodnutí stane jen tehdy, jestliţe k němu dospěje soud nespravedlivým procesem, tj. 

porušením procesních předpisů a principů vyplývajících z hlavy páté Listiny a čl. 6 Úmluvy, nebo do 

těchto základních práv zasáhne z jiných důvodů, neţ kterými lze zásah ospravedlnit (srov. čl. 8 odst. 2 

Úmluvy), anebo nepřiměřeně, aniţ by vzal v úvahu nabízející se méně omezující alternativy.“ 
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by dostatečně ospravedlňovala nařízení tohoto výjimečného výchovného opatření. 

Ústavní soud v této souvislosti judikoval, ţe „rozdělení rodiny představuje velmi 

závaţný zásah do základních lidských práv, a proto se musí opírat o dostatečně pádné 

argumenty motivované zájmem dítěte. … Moţnost umístit dítě do prostředí vhodnějšího 

pro jeho výchovu nemůţe sama o sobě odůvodňovat jeho násilné odnětí biologickým 

rodičům.“
55

 Právě tak není moţné nařídit ústavní výchovu pouze z důvodu materiálního 

nedostatku na straně rodiče, ale naopak je nutno takovému rodiči poskytnout pomoc. 

Soudní judikatura hovoří o tzv. pozitivní povinnosti (závazku) orgánů veřejné moci.
56

 

Právo na soukromí (rodinný ţivot) můţe být porušeno také usmrcením blízkého 

příbuzného. Podmínkou poskytnutí ochrany ve smyslu § 11 a násl. OZ je ovšem 

existence citových vztahů mezi pozůstalou a zemřelou osobou.
57

 Potom nezáleţí, zda 

fyzické osoby ţily ve společné domácnosti či nikoli. Krajský soud v Ostravě uvedl, ţe 

„rodinný ţivot… zahrnuje nejen sociální, morální a kulturní vztahy mezi nejbliţšími 

rodinnými příslušníky vytvářené v době jejich společného souţití, nýbrţ i vztahy mezi 

jinými blízkými příbuznými, bez ohledu na to, zda spolu trvale ţijí či nikoliv. … 

Sociální, morální, kulturní i citové vazby mezi rodiči a dětmi pravidelně přesahují dobu, 

kdy děti ţijí s rodiči ve společné domácnosti a ještě nezaloţily vlastní rodiny…“
58

    

Součástí práva na soukromí je potom téţ právo na památku (pietu) na nejbliţšího 

zemřelého, jehoţ porušením dochází u pozůstalých osob k citovému strádání 

(traumatu), a tak ke ztíţení procesu zmírňování bolesti. Např. ve věci uveřejnění 

fotografií ohořelého těla syna ţalobců Nejvyšší soud judikoval toto: „…přes smrt 

fyzické osoby pravidelně dále u osob jí nejbliţších přetrvávají vytvořená a proţívaná 

                                                 

55
 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2007, sp. zn. II. ÚS 838/07 

56
 Srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 21. 6. 2007 ve věci č. 23499/06 Havelka a 

ostatní proti České republice nebo nález Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2007, sp. zn. II. ÚS 838/07, 

v němţ Ústavní soud vyslovil, ţe „jakmile je prokázána existence rodinného vztahu, musí orgány veřejné 

moci v zásadě jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a přijmout vhodná opatření za účelem sloučení 

rodiče s dítětem.“ 

57
 V této souvislosti lze upozornit např. na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2008, sp. zn. 

24 C 7/2007, ve kterém tento soud nepřiznal finanční satisfakci podle § 13 odst. 2 a 3 OZ bratru zemřelé 

(tříměsíční holčička), neboť neshledal porušení jeho práva na soukromí (rodinný ţivot) právě z důvodu 

neprokázané citové újmy na jeho straně. 

58
 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 1. 1998, sp. zn. 23 C 52/96 
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rodinná pouta ve formě piety, resp. kultu, přičemţ jejich význam pro prakticky kaţdou 

pozůstalou fyzickou osobu je nepopiratelný. Proto necitlivý neoprávněný zásah proti 

této chráněné sféře fyzické osoby představovaný znemoţněním realizace práva na pietu 

je zásahem do soukromí…“
59

 

 K zásahu do soukromí fyzické osoby však můţe dojít také např. v důsledku 

porušení jejího dílčího práva na jméno, práva na podobu nebo práva na projevy osobní 

povahy. Právo na soukromí tak má ve vztahu k ostatním dílčím osobnostním právům 

povahu práva širšího.
60

 

Speciální formou ochrany soukromí fyzické osoby je pak ochrana jejích 

osobních údajů upravená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů fyzické 

osoby. Ústavní základ této ochrany je třeba spatřovat v čl. 10 odst. 3 Listiny.
61

 

 

4.4 Právo na jméno 

 

Jménem se rozumí individualizační a identifikační znak fyzické osoby, pod nímţ 

se tato uplatňuje ve společnosti. Z toho důvodu je předmětem ochrany osobnostního 

práva na jméno nejen jméno rodové (příjmení), nýbrţ i jméno vlastní (křestní), jakoţ i 

pouze část jména, počáteční písmena jména, zdrobnělina křestního jména anebo téţ 

přezdívka za podmínky, ţe „se pro určitou osobu stalo natolik příznačným, ţe samo o 

sobě tvoří dostatečný individualizační znak, resp., kdy je nutným doplňujícím znakem 

pro individualizaci určité fyzické osoby.“
62

  

Za tohoto předpokladu poskytuje občanský zákoník v rámci ustanovení § 11 a 

násl. OZ ochranu také jménu krycímu (pseudonymu). Jedná se o jméno, kterého fyzická 

osoba jako umělec (např. zpěvák, herec, spisovatel aj.) uţívá místo svého jména 

pravého. Musí však jít o pseudonym konkrétní (jednotlivé) fyzické osoby, nikoli o 

                                                 

59
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 3361/2007 

60
 Srov. KNAP, Karel aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. přepracované a doplněné 

vydání. Praha : Linde Praha, 2004, str. 335, ISBN 80-7201-484-6,   

61
 Čl. 10 odst. 3 Listiny: „Kaţdý má právo na ochranu před neoprávněným shromaţďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneuţíváním údajů o své osobě.“  

62
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2116/2006 
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pseudonym skupiny osob (např. hudební kapely). Nejvyšší soud uvádí: „společné 

jméno, resp. společný pseudonym…nejsou instituty chráněnými ustanovením § 11 

ObčZ, kdyţ se především nevztahují k individuální fyzické osobě, kdy společné jméno, 

resp. společný pseudonym není způsobilý pro individualizaci určité fyzické osoby.“
63

 

 

4.5 Právo na příznivé životní prostředí  

 

Právo na ochranu osobnosti zahrnuje téţ právo fyzické osoby na příznivé ţivotní 

prostředí, ačkoli je občanský zákoník ve výčtu chráněných osobnostních práv v § 11 OZ 

výslovně neuvádí.
64

 Jak konstatoval Ústavní soud: „skutečnost, ţe ţivotní prostředí je 

veřejným statkem (hodnotou) ve smyslu preambule Ústavy a Listiny a čl. 7 Ústavy, 

nevylučuje existenci subjektivního práva na příznivé ţivotní prostředí (čl. 35 odst. 1 

Listiny), jakoţ i práva v zákonem stanoveném rozsahu se jej domáhat (čl. 41 

Listiny).“
65

 

Na tomto místě je třeba upozornit, ţe judikatura Evropského soudu pro lidská 

práva chápe právo na příznivé ţivotní prostředí za součást práva na soukromí ve smyslu 

čl. 8 odst. 1 Úmluvy.
66

 

Znečištěné ţivotní prostředí má totiţ přímý vliv na obydlí fyzické osoby a tím 

potaţmo i na její soukromý a rodinný ţivot.
67

 Nepůjde ovšem o  jakékoli znečištění 

ţivotního prostředí, nýbrţ jen o takové, které dosáhne určité minimálně úrovně 

                                                 

63
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2116/2006  

64
 Vládní návrh občanského zákoníku tak jiţ činí, a to v § 81 odst. 2: „Ochrany poţívají zejména ţivot a 

důstojnost člověka, jeho zdraví a právo ţít v příznivém ţivotním prostředí, jeho váţnost, čest, soukromí a 

jeho projevy osobní povahy.“ 

65
 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 70/97 

66
 Čl. 8 odst. 1 Úmluvy: „Kaţdý má právo na respektování svého soukromého a rodinného ţivota, obydlí 

a korespondence.“ 

67
 Evropský soud pro lidská práva např. ve věci Guerrová a další proti Itálii uvedl, ţe „váţné zásahy do 

ţivotního prostředí mohou mít dopad na blaho osob a mohou je zbavit moţnosti pokojného uţívání 

obydlí, čímţ poškozují jejich rodinný a soukromý ţivot.“ (cit. dle DOLEŢÍLEK, Jiří. Přehled judikatury 

ve věcech ochrany osobnosti. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : ASPI, 2008, str. 176, ISBN 

978-80-7357-313-3) 
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závaţnosti. Posouzení této úrovně pak bude záviset na okolnostech konkrétního 

případu, jako jsou např. intenzita a trvání obtěţování a jeho následky na fyzické či 

psychické zdraví. Přitom se má přihlédnout k celkovému stavu ţivotního prostředí. 
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5 Předpoklady poskytnutí ochrany 

5.1 Existence neoprávněného (protiprávního) zásahu do lidské 

osobnosti 

 

První z podmínek, které musí být splněny pro to, aby se fyzická osoba domáhala 

ochrany ve smyslu § 11 a násl. OZ, je existence neoprávněného zásahu do její 

osobnosti. Neoprávněným zásahem se rozumí zásah protiprávní, tj. takový, jenţ je 

v rozporu s objektivním právem (právním řádem). 

Protiprávnost (neoprávněnost) zásahu je objektivní kategorií, kterou je nutno 

odlišovat od zavinění jakoţto kategorie subjektivní. Tzn. ţe k neoprávněnému zásahu 

do osobnosti fyzické osoby dochází bez ohledu na to, zda původce takového zásahu 

jednal zaviněně (ať uţ úmyslně nebo nedbalostně) či nikoli. Zásah do osobnosti fyzické 

osoby totiţ představuje „stejně závaţné důsledky pro tuto fyzickou osobu bez ohledu na 

to, zda původce neoprávněného zásahu jednal zaviněně či nikoli.“
68

 V případě zásahu 

např. do osobní cti a lidské důstojnosti člověka skrze nepravdivé skutkové tvrzení o 

něm proto nezáleţí, ţe původce tohoto zásahu nevěděl o nepravdivosti svého tvrzení 

anebo ţe jen rozšiřoval tvrzení, aniţ by se přesvědčil o jeho pravdivosti.
69

 

 Zásah do osobnosti fyzické osoby můţe záleţet jak v aktivním jednání původce 

zásahu, tak v jednání pasivním (opomenutí). Přes v zásadě shodné vyloţení pojmu 

„neoprávněný zásah“ v judikatuře obecných soudů jako jednání aktivního, nelze tento 

výklad ze znění ustanovení § 13 odst. 1 OZ vyvodit. Ústavní soud naopak judikoval, ţe 

„pojem chování či konání můţe mít podobu jak aktivního jednání, tak i jednání 

                                                 

68
 KNAP, Karel aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde Praha, 2004. str. 147. ISBN 80-7201-484-6 

69
 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 4. 2003, sp. zn. 28 Cdo 2194/2002: „Proti ţalobě 

na ochranu osobnosti se ţalovaný nemůţe úspěšně bránit námitkou, ţe šířil pouze ty údaje, které sám jen 

slyšel.“ (cit. dle DOLEŢÍLEK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. 2. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha : ASPI, 2008. str. 31. ISBN 978-80-7357-313-3) 
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pasivního, tj. opomenutí, neboť i opomenutím můţe být porušena právní či jiná 

povinnost, i opomenutím můţe být způsobena újma fyzické osobě, ať uţ majetková, či 

nemajetková. … Pojem zásah – v citovaném ustanovení – vyjadřuje nepochybně určité 

chování, ať uţ pasivní, či aktivní. Důleţité je přitom posoudit skutečnou neoprávněnost 

zásahu do práva na ochranu osobnosti a samozřejmě pak i následky tohoto zásahu pro 

fyzickou osobu.“
70

 

 Pokud se týče některých konkrétních případů neoprávněných zásahů do 

osobnosti fyzické osoby, odkazuji na výklad v kapitole první. 

 

5.2 Vznik nemajetkové újmy 

  

Další podmínkou poskytnutí ochrany fyzické osoby podle § 11 a násl. OZ je vznik 

nemajetkové újmy na její osobnosti. Tato se projevuje ve vnitřní (duševní) sféře člověka 

a jako taková je tedy nevyjádřitelná a nevyčíslitelná penězi. Tato skutečnost však 

nebrání tomu, aby se fyzická osoba za určitých kvalifikovaných podmínek domáhala 

ochrany své osobnosti i přiznáním zadostiučinění v penězích (§ 13 odst. 2 a 3 OZ). 

Nemajetkovou újmou je třeba rozumět nejen porušení, nýbrţ i pouhé ohroţení 

osobnosti fyzické osoby. Interpretací § 11 a § 13 OZ nelze dospět k závěru, ţe ochrana 

v případě neoprávněného zásahu do osobnosti člověka mu náleţí pouze v případě jejího 

porušení. K tomuto závěru lze dospět navíc i odkazem na ustanovení § 3 odst. 2 OZ a § 

4 OZ, v nichţ se hovoří o ochraně práv jiţ při jejich pouhém ohroţení. Občanský 

zákoník vychází z toho, ţe „i ohroţení představuje určité sníţení jistoty, bezpečnosti a 

uplatnitelnosti osobnosti fyzické osoby.“
71

 Tak např. dojde-li k zásahu do práva na 

ochranu osobnosti v důsledku nadměrného hluku, „postačí, pokud hluk dosahuje takové 

intenzity, popř. expozice určité osoby je tak dlouhodobá, ţe v jeho důsledku hrozí 

poškození zdraví, ale k samotnému účinku ještě nedošlo.“
72

 

                                                 

70
 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 10. 1995, sp. zn. I. ÚS 15/95 

71
 KNAP, Karel aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde Praha, 2004. str. 145. ISBN 80-7201-484-6 

72
 BERNARD, Michal. Soukromoprávní prostředky ochrany před hlukem. Právní rozhledy. 2008, č. 5, 

str. 170 
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O nemajetkovou újmu na osobnosti fyzické osoby se bude jednat v případě, bude-

li tato existovat objektivně. Nezáleţí proto na subjektivním vnímání dotčené fyzické 

osoby, ale rozhodné je, ţe by byla takto nemajetková újma vnímána jakoukoli osobou 

nacházející se ve srovnatelné situaci s dotčenou fyzickou osobou. 

Je-li v důsledku neoprávněného zásahu porušeno nebo ohroţeno několik 

osobnostních hodnot současně, je fyzická osoba oprávněna uplatňovat své právo na 

ochranu osobnosti ohledně jich všech. 

Závěrem poznamenejme, ţe nemajetková újma musí být způsobena na lidské 

osobnosti jako celku. To plyne z jednoty práva na ochranu osobnosti. U některých 

osobnostních hodnot bude osobnost fyzické osoby dotčena jako celek vţdy (např. 

v případě ţivota a zdraví, soukromí, jména anebo podoby), u jiných bude záleţet na 

okolnostech a povaze konkrétního případu (zejména u cti, dobré pověsti a lidské 

důstojnosti). Jinak řečeno, „neoprávněné zásahy, které se týkají jednotlivých 

konkrétních hodnot osobnosti fyzické osoby, nelze totiţ posuzovat izolovaně, tj. pouze 

z hlediska, zda došlo k porušení či ohroţení jednotlivé hodnoty osobnosti fyzické 

osoby, nýbrţ zároveň je třeba vţdy hodnotit, zda tyto neoprávněné zásahy jsou 

objektivně způsobilé narušit fyzickou a morální integritu osobnosti fyzické osoby jako 

celku.“
73

  

 

5.3 Příčinná souvislost 

 

Poslední z podmínek pro poskytnutí ochrany osobnosti fyzické osoby je příčinná 

souvislost (kauzální nexus) mezi neoprávněným zásahem do osobnosti a nemajetkovou 

újmou na ní. Jestliţe by neoprávněný zásah nebyl příčinou vzniku nemajetkové újmy na 

osobnosti fyzické osoby, nemohla by se dotčená fyzická osoba domáhat ochrany své 

osobnosti ve smyslu § 13 OZ. Všechny uvedené podmínky tak musí být dány současně 

(kumulativně). 

 

                                                 

73
 KNAP, Karel aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde Praha, 2004, str. 63, ISBN 80-7201-484-6 
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5.4 Okolnosti vylučující protiprávnost zásahu 

 

Jedná se o skutečnosti, jejichţ existence v konkrétním případě zapříčiňuje, ţe 

zásah objektivně se jevící jako neoprávněný je zásahem po právu. O neoprávněný zásah 

do osobnosti proto nepůjde, jestliţe k zásahu dala fyzická osoba souhlas, je-li zásah 

dovolen zákonem anebo dojde-li k němu při výkonu subjektivního práva či při plnění 

zákonné povinnosti. 

 

5.4.1 Svolení fyzické osoby 

 

Svolení fyzické osoby je okolností vylučující neoprávněnost zásahu jen za 

předpokladu, ţe se týká takové hodnoty její osobnosti, se kterou můţe fyzická osoba 

platně disponovat (nakládat). Jinými slovy, právní řád takovou dispozici nevylučuje. 

V opačném případě by se i navzdory souhlasu fyzické osoby jednalo o zásah protiprávní 

se všemi nepříznivými důsledky z toho vyplývajícími (srov. § 39 a § 13 OZ). Šlo by 

např. o svolení fyzické osoby se svým usmrcením, s odebráním ţivotně důleţitého 

orgánu atd. Souhlas přitom musí vyhovovat i dalším náleţitostem stanoveným 

občanským zákoníkem pro právní úkony, a to rovněţ pod sankcí jeho neplatnosti (srov. 

§ 37 a násl. OZ). 

Souhlas se zásahem do své osobnosti můţe fyzická osoba projevit výslovně 

(ústně, písemně) anebo konkludentně, nevzniknou-li o tom pochybnosti (§ 35 odst. 1 

OZ). Příkladem konkludentního souhlasu je např. vstup do prostor střeţených 

bezpečnostními kamerami, na coţ je fyzická osoba předem náleţitě upozorněna. 

Svůj souhlas můţe fyzická osoba kdykoli bezdůvodně odvolat, nejpozději však 

do provedení (ukončení) zásahu. 

 Speciální případ svolení, pokud jde o zásah do lidské osobnosti skrze pořízení či 

pouţití písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazového snímku nebo obrazového a 

zvukového záznamu týkajícího se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy, 

zakotvuje občanský zákoník v ustanovení § 12 odst. 1 OZ.  
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5.4.2 Dovolení zákonem (tzv. zákonná licence) 

 

K oprávněnému zásahu do osobnosti fyzické osoby můţe dojít také na základě 

zákona. Půjde o případy, „kdy nad individuálními zájmy jednotlivých fyzických osob, 

do jejichţ osobnosti je zasahováno, převládá závaţnější, významnější a funkčně vyšší 

veřejný zájem…“
74

 Neoprávněným zásahem do tělesné integrity osoby tak nebude např. 

provedení vyšetřovacích či léčebných výkonů, případně i převzetí do ústavní péče bez 

jejího souhlasu za podmínek stanovených v § 23 odst. 4 ZPZL. 

Zákonné licence zakotvuje také občanský zákoník, a to ohledně stejných 

osobnostních hodnot jako je tomu v § 12 odst. 1 OZ. Činí tak v ustanovení § 12 odst. 2 

OZ pro případ licence úřední a v § 12 odst. 3 OZ pro případ licencí vědecké, umělecké a 

zpravodajské (reportáţní). V posledně uvedeném případě tak nestanoví ohledně 

písemností osobní povahy. 

Úřední licence předpokládá existenci zvláštního zákona, na jehoţ základě by 

k pouţití (pořízení) těchto taxativně uvedených osobnostních hodnot došlo. Tento 

přitom musí být dostatečně jasný a podrobný, co se týče rozsahu, způsobu a formy 

jejich pouţití (pořízení). „V případě pochybností…je třeba přípustnost této licence jako 

výjimečné ustanovení vykládat vţdy restriktivně, tj. pouţití musí mít bezprostřední 

vztah k předmětu úředního řízení a jeho účelu…“
75

 

Licence vědecká, umělecká a reportáţní jsou oproti tomu zaloţeny jiţ na základě 

samotného občanského zákoníku, a existence zvláštního zákona se zde tedy nevyţaduje. 

Aby se stal zásah do osobnosti člověka po právu, musí být v případě vědecké a 

umělecké licence odůvodněn vědeckým a uměleckým účelem (ne však jiţ např. účelem 

reklamním), v případě licence zpravodajské potom cílem informovat veřejnost o 

aktuálních podstatných otázkách společenského ţivota.
76

 Je vhodné upozornit na 

                                                 

74
 KNAP, Karel aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde Praha, 2004. str. 157.  ISBN 80-7201-484-6 

75
 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanské právo hmotné 1. 5. aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 

2009. str. 180. ISBN 978-80-7357-468-0 

76
 V souvislosti s tím můţe docházet ke střetu (kolizi) práva na ochranu osobnosti a soukromého ţivota 

(čl. 10 Listiny) na straně jedné a svobody projevu a práva na informace a jejich šíření (čl. 17 Listiny) na 

straně druhé jakoţto dvou základních lidských práv. Jak judikoval Ústavní soud v nálezu ze dne 9. 2. 
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skutečnost, ţe zpravodajská licence se vztahuje pouze na zpravodajství tiskové, filmové, 

rozhlasové a televizní, nikoli jiţ na zpravodajství prostřednictvím internetu. S ohledem 

na jeho stále vzrůstající úlohu ve společnosti je třeba v tomto spatřovat nedostatek 

platné právní úpravy ochrany osobnosti v občanském zákoníku.
77

 

 

5.4.3 Výkon subjektivních práv a plnění právních povinností 

 

Posledním z důvodů vylučujících protiprávnost zásahu je výkon jiného 

subjektivního práva (oprávnění), resp. plnění povinnosti uloţené zákonem. Výkonem 

subjektivního práva je např. svépomoc - obecně zakotvená v § 6 OZ, speciálně pak 

v rámci úpravy odpovědnosti za škodu (tzv. zakročovací povinnost v § 417 OZ, krajní 

nouze v § 418 odst. 1 OZ a nutná obrana v § 418 odst. 2 OZ), výkon práv účastníků 

v soudním nebo správním řízení, výkon práva kritiky (čl. 17 Listiny) anebo výkon 

petičního práva (čl. 18 Listiny). O plnění právní povinnosti jde v případě povinnosti 

svědecké, znalecké, povinnosti advokáta hájit práva a oprávněné zájmy svého klienta,
78

 

při postupu orgánů činných v trestním řízení apod. Týká-li se plnění zákonných 

povinností ze strany orgánů činných v trestním řízení, Nejvyšší soud uvedl, ţe „došlo-li 

k zásahu do osobnostních práv v trestním řízení v rámci výkonu zákonem stanovených 

                                                                                                                                               

1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97 „je především věcí obecných soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem 

kaţdého případu zváţily, zda jednomu právu nebyla bezdůvodně dána přednost před právem druhým.“ 

(cit. dle DOLEŢÍLEK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. 2. aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha : ASPI, 2008. str. 128. ISBN 978-80-7357-313-3) 

77
 Na tuto skutečnost je proto pamatováno ve vládním návrhu nového občanského zákoníku, jehoţ § 89 

odst. 2 stanoví toto: „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také 

pořídit nebo pouţít přiměřeným způsobem téţ k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, 

rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.“ 

78
 Rozhodující je přitom to, aby advokát v konkrétním případě vystupoval jako zástupce fyzické osoby 

(srov. § 22 OZ) a zároveň aby se při zastupování nedopustil excesu (vybočení) z mezí daných zákonem 

pro výkon advokacie (srov. § 16 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů). 

K tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2009, sp. zn. 30 Cdo 3580/2007 ve spojení 

s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2342/2006 zabývající se otázkou 

odpovědnosti advokáta za zásah do osobnostních práv fyzické osoby v případě, ţe jedná jako zástupce 

svých klientů. 
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procesních oprávnění (resp. povinností) orgánů činných v trestním řízení a orgány činné 

v trestním řízení nevybočily z mezí tohoto řízení, nejde o zásah neoprávněný.“
79

   

 

V případě všech okolností vylučujících protiprávnost, představujících omezení 

všeobecného osobnostního práva, se musí zásah do osobnosti fyzické osoby stát 

přiměřeným způsobem z hlediska cíle (účelu) sledovaného takovým omezením a 

zároveň nesmí být „v rozporu s takovými oprávněnými zájmy fyzické osoby, na kterých 

je třeba s ohledem na poţadavek zajištění elementární úcty k důstojnosti její osobnosti 

za všech okolností bezpodmínečně trvat.“
80

 K tomu srovnej nejen znění § 12 odst. 3 OZ 

(…„přiměřeným způsobem“…„nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické 

osoby“), ale také čl. 4 odst. 4 Listiny
81

 nebo čl. 8 odst. 2 Úmluvy.
82

  

                                                 

79
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1526/2004. Srovnej také rozsudek 

Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2000, sp. zn. 23 C 118/99: „Jestliţe je vůči fyzické osobě 

v souladu s podmínkami stanovenými zákonem vzneseno obvinění z trestného činu a následně je proti ní 

podána obţaloba a jestliţe i všechny další úkony orgánů činných v trestním řízení zasahující v průběhu 

trestního stíhání do práv fyzické osoby jsou prováděny v mezíc zákona, nepředstavují vznesení obvinění, 

podání obţaloby ani další zákonem umoţněné úkony orgánů činných v trestním řízení vůči obviněné 

fyzické osobě neoprávněný zásah do osobnostních práv této osoby chráněných ustanovením § 11 ObčZ, a 

to ani v případě, ţe později dojde k jejímu zproštění obţaloby soudem. … Zproštění obţalovaného 

obţaloby rozsudkem soudu…totiţ bez dalšího neznamená, ţe zde vůbec nebyly podmínky pro vznesení 

obvinění vůči obţalovanému nebo pro jeho postavení před soud na základě podané obţaloby. … 

Prokázání viny obţalovaného je aţ věcí dokazování u hlavního líčení konaného před soudem, který jediný 

můţe o vině obţalovaného rozhodnout (srov. čl. 40 odst. 1 LPS) … Oprávněnost trestního stíhání 

obviněného nelze poměřovat konečným výsledkem trestního řízení, nýbrţ jen podmínkami pro trestní 

stíhání stanovenými zákonem.“ 

80
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 30 Cdo 179/2004 (cit. dle DOLEŢÍLEK, 

Jiří. Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : ASPI, 

2008. str. 16.  ISBN 978-80-7357-313-3) 

81
 Čl. 4 odst. 4 Listiny: „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.“ 

82
 Čl. 8 odst. 2 Úmluvy: „Státní orgán nemůţe do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je 

to v souladu se zákonem a nezbytné v 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.“ 
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Jen při dodrţení těchto podmínek, tj. podmínky zákonnosti, nezbytnosti a 

přiměřenosti se zásah do osobnosti fyzické osoby stává zásahem oprávněným, 

odůvodněným.  

 

6 Prostředky ochrany osobnosti 

 

Občanskoprávní prostředky ochrany osobnosti fyzické osoby dělíme na obecné 

(generální), které se uplatňují v případě porušení (ohroţení) jakéhokoli subjektivního 

občanského práva, a zvláštní (specifické) připadající v úvahu pouze při zasaţení 

všeobecného osobnostního práva. 

Mezi obecné občanskoprávní prostředky ochrany osobnosti patří ochrana 

svépomocí (§ 6 OZ), ochrana prostřednictvím dohody o ochraně osobnosti (§ 3 odst. 2 

OZ), ochrana poskytovaná příslušným orgánem státní správy (§ 5 OZ) a ochrana soudní 

(petitorní) (§ 4 OZ), která zahrnuje ochranu osobnosti ve smírčím řízení (§ 67 – 69 

OSŘ), pomocí předběţných opatření (§ 74 a násl. OZ) a prostřednictvím ţaloby na 

náhradu škody (§ 16 a § 420 a násl. OZ). 

Zvláštními prostředky ochrany osobnosti fyzické osoby podle občanského zákoníku 

jsou tyto: ţaloba zdrţovací (negatorní), ţaloba odstraňovací (restituční) a ţaloba 

satisfakční (satisfakce morální a peněţitá) (§ 13 OZ).  

Následující výklad pojednává pouze o obecných prostředcích ochrany osobnosti, 

zvláštními prostředky se budu zabývat v kapitole… 

 

6.1 Svépomoc 

 

Svépomocí se rozumí ochrana práva vlastní mocí. „Svépomoc je pomoc 

jednajícího sobě samému k tomu, nač má podle svého přesvědčení právo, a to vlastními 

silami a prostředky, tedy pomoc bez cizí účasti, zvláště bez účasti veřejné moci.“
83

 

Jedná se o výjimečný prostředek ochrany osobnosti člověka, neboť ochrana jeho práv je 

                                                 

83
 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník I : komentář. § 1-459. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. str. 

97. ISBN 978-80-7400-108-6 
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v moderní společnosti zabezpečována zákonem k tomu povolanými orgány, zejména 

soudy (srov. § 4 OZ). Svépomoc proto přichází v úvahu pouze tam, kde se nelze účinně 

dovolat pomoci moci veřejné. 

Fyzická osoba se můţe zásahu do své osobnosti vzepřít svépomocí jen za 

podmínek stanovených v ustanovení § 6 OZ. Těmi jsou bezprostřední (reálná) hrozba 

neoprávněného zásahu do její osobnosti (anebo jiţ sice takový zásah existující, nicméně 

neukončený) a přiměřený způsob jeho odvrácení dotčenou fyzickou osobou. Svépomoc 

musí být přiměřená intenzitě a způsobu zásahu. V opačném případě, tj. při nedodrţení 

těchto podmínek, půjde ze strany fyzické osoby o exces ze zákonných mezí pro 

dovolenou svépomoc. 

 

6.2 Dohoda o ochraně osobnosti 

 

Přípustnost dohody o ochraně osobnosti je třeba vyvozovat z ustanovení § 3 odst. 

2 OZ,
84

 jakoţ i z § 51 OZ.
85

 Fyzická osoba, do jejíţ osobnosti bylo neoprávněně 

zasaţeno a původce tohoto zásahu si tak mohou vzájemná práva a povinnosti plynoucí 

z porušení (ohroţení) všeobecného osobnostního práva upravit sami. To platí i pro 

satisfakci v penězích. Z ustanovení § 13 odst. 2 OZ nelze usuzovat na to, ţe k určení, 

zda se morální satisfakce jeví v konkrétním případě jako postačující, musí dojít pouze 

na základě rozhodnutí soudu. „Občanský zákoník pouze stanoví v § 13 odst. 3 

obligatorní pravomoc soudu určit výši finanční satisfakce, a to jen v případě, ţe bylo 

zahájeno občanskoprávní řízení na ochranu osobnosti…“
86

 

Dohoda musí vyhovovat poţadavkům kladeným občanským zákoníkem pro 

platnost právních úkonů (§ 34 a násl. OZ). Musí tedy mimo jiné obsahovat dostatečně 

přesné vymezení skutkové stavu, tj. v čem je spatřován neoprávněný zásah do osobnosti 

                                                 

84
 § 3 odst. 2 OZ: „Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy dbají o to, aby 

nedocházelo k ohroţování a porušování práv z občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi 

účastníky byly odstraněny především jejich dohodou.“ 

85
 § 51 OZ: „Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště upravena; smlouva však 

nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona.“ 

86
 ŠVAŇHAL, Roman. Ochrana osobnosti fyzických osob. Právní rozhledy. 2000, č. 9, str. 386 
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postiţené fyzické osoby a která její osobnostní hodnota byla takovým zásahem dotčena, 

stejně jako způsob reparace neoprávněného zásahu. 

„Dohody o ochraně osobnosti mohou mít praktický význam v případech, kdy je 

třeba zamezit publicitě skutku, která by jinak hrozila při jeho soudním projednávání.“ 

Zájem na tom přitom můţe mít jak původce zásahu, tak postiţená fyzická osoba. 

 

6.3 Ochrana orgánem státní správy 

 

Ochrana osobnosti můţe být výjimečně poskytnuta také orgánem státní správy, 

kterým je obecní, resp. obvodní úřad, v jehoţ správním obvodu k zásahu došlo. Tuto 

moţnost zakotvuje ustanovení § 5 OZ. Předpokladem poskytnutí této specifické 

občanskoprávní ochrany je zřejmý zásah do pokojného stavu. Co se rozumí pokojným 

stavem, občanský zákoník blíţe nevymezuje. V komentářové literatuře se uvádí, ţe 

pokojným stavem je stav, „který se fakticky vytvořil a trval jiţ natolik dlouho, ţe jej lze 

označit jako pokojný“.
87

 Ochrana ve smyslu § 5 OZ se proto poskytuje poslednímu 

pokojnému faktickému stavu, nejedná se o ochranu stavu právního. Zřejmým zásahem 

se pak rozumí zásah seznatelný „na první pohled bez sloţitějšího zjišťování či dokonce 

bez provádění důkazního řízení.“
88

 

Orgán státní správy se nezabývá občanskoprávní podstatou věci, resp. nezabývá 

se občanskoprávními otázkami, tj. tím, zda skutečně došlo k zásahu do všeobecného 

osobnostního práva, zda se tak stalo protiprávně anebo po právu atd. Pouze zkoumá, zda 

v konkrétním případě existoval pokojný stav a zda došlo k jeho zřejmému narušení.  

Z těchto důvodů je rozhodnutí orgánu státní správy pouze předběţným 

rozhodnutím, které ztrácí účinnost v důsledku později vydaného soudního rozhodnutí 

v téţe věci, jeţ se nevylučuje (srov. § 5 věta poslední OZ). Pokud proto kterýkoli 

z účastníků řízení před orgánem státní správy následně podá ţalobu k soudu, není soud 

rozhodnutím tohoto orgánu vázán, a to ani po právní, ani po skutkové stránce (ohledně 

                                                 

87
 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník I : komentář. § 1-459. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. str. 

92. ISBN 978-80-7400-108-6 

88
 Tamtéţ, str. 93 
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existence posledního pokojného stavu). „Teprve soud, který se zabývá občanskoprávní 

podstatou věci, a tedy právním stavem, v ní rozhoduje s konečnou platností…“
89

 

 

6.4 Soudní ochrana 

6.4.1 Smírčí řízení 

 

Smírčí řízení lze provést, pokud to připouští povaha věci. „Povaha věci připouští 

uzavření smíru zpravidla ve věcech, v nichţ jsou účastníci v typickém dvoustranném 

poměru (ve sporném řízení), za předpokladu, ţe hmotněprávní úprava nevylučuje, aby 

své právní vztahy upravili dispozitivními úkony … Kdy tomu tak je, zjišťuje soud 

v kaţdém jednotlivém případě.“
90

 K ochraně osobnosti tak můţe dojít i ve smírčím 

řízení. Jeho účelem je uzavření smíru mezi účastníky (tj. dohody upravující jejich 

vzájemná práva a povinnosti) a jeho následné schválení soudem (hovoříme o „soudním 

smíru“). 

Soud schvaluje smír usnesením. „Ve výroku usnesení je třeba vţdy uvést úplné 

znění smíru, který se schvaluje nebo který se neschvaluje.“
91

 Ke schválení smíru 

soudem nedojde, je-li v rozporu s právními předpisy (§ 69 OSŘ ve spojení s § 99 odst. 2 

OSŘ). Smír je v rozporu s právními předpisy zejména tehdy, jestliţe je dohoda 

účastníků z hlediska poţadavků kladených na právní úkony neplatná (srov. především § 

37 – 39 OZ). 

Věcně příslušným soudem k provedení smírčího řízení ve věcech ochrany 

osobnosti je krajský soud, ale můţe jím být i soud okresní (§ 67 OSŘ ve spojení s § 9 

odst. 2 písm. a OSŘ). Místně příslušným soudem pak je kterýkoli krajský nebo okresní 

soud bez ohledu na to, který soud by byl jinak podle § 84 – 89a OSŘ místně příslušným 

ve věci samé. 

                                                 

89
 Nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2001, sp. zn. II. ÚS 183/01 (cit. dle VRCHA, Pavel. Civilní 

judikatura: Výběr aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky. 2. vydání. 

Praha: Linde Praha, 2005. str. 596. ISBN 80-7201-542-7) 

90
 DRÁPAL, Ljubomír aj. Občanský soudní řad I : komentář. § 1 – § 200za. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2009. str. 410. ISBN 978-80-7400-107-9 

91
 Tamtéţ, str. 645 
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Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku. To znamená, ţe je mimo 

jiné závazný pro účastníky, ţe tvoří překáţku věci pravomocně rozhodnuté (§ 159a 

odst. 5 OSŘ) anebo ţe je titulem pro výkon rozhodnutí (exekuci). Jestliţe k uzavření 

smíru nedojde, smírčí řízení tím končí. 

 

6.4.2 Vydání předběžného opatření 

  

K ochraně osobnosti fyzické osoby můţe dojít také v důsledku nařízení 

předběţného opatření soudem. Podmínkou pro to je, ţe zde existuje potřeba zatímní 

úpravy poměrů účastníků anebo obava ohroţení výkonu soudního rozhodnutí (§ 74 

odst. 1 OSŘ). Předběţné opatření lze nařídit jen na návrh. 

Výčet druhů předběţných opatření obsahuje ustanovení § 76 odst. 1 OSŘ, a to 

pouze demonstrativně. Ve věcech ochrany osobnosti přichází v úvahu předběţná 

opatření podle § 76 odst. 1 písm. a), b), d), e) a f) OSŘ. Znění citovaného ustanovení 

však nebrání soudu v tom, aby s ohledem na okolnosti konkrétního případu uloţil i jiné 

vhodné předběţné opatření.  

Pokud se týká předběţného opatření podle § 76 odst. 1 písm. e) a f) OSŘ, „musí 

soud téţ zvaţovat přiměřenost újmy, která by nařízením předběţného opatření vznikla 

ţalovanému (jinému účastníku řízení). Újma ţalovaného (jiného účastníka řízení) nesmí 

být zřejmě nepřiměřená výhodě, které se nařízením předběţného opatření dostane 

ţalobci (navrhovateli).“
92

 V této souvislosti upozorněme na rozsudek Vrchního soudu 

v Praze, v němţ se uvádí, ţe „předběţné opatření, jímţ by ţalovanému bylo uloţeno 

zdrţet se v jím vydávaném deníku uveřejňování jakýchkoli komentářů a informací 

týkajících se osoby ţalobce, s výjimkou přetiskování zpráv převzatých od oficiálních 

tiskových agentur, do rozhodnutí ve věci samé, znamená restrikci svobody projevu… 

Jde přitom o jedno z nejdůleţitějších práv v demokratické společnosti zahrnující 

svobodu názoru a svobodu přijímání a rozšiřování informací veřejnosti. Je samozřejmé, 

ţe svoboda projevu nemůţe být zcela bezbřehá…, ale s ohledem na sledovaný cíl nelze 

                                                 

92
 DRÁPAL, Ljubomír aj. Občanský soudní řad I : komentář. § 1 – § 200za. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2009. str. 444. ISBN 978-80-7400-107-9 
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předem postupovat podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. f) OSŘ, a to ani za situace, kdy 

dané omezení by se netýkalo uveřejňování zpráv od oficiálních agentur.“
93

 

O návrhu na vydání předběţného opatření rozhoduje soud, který by byl příslušný 

k řízení ve věci samé. K uloţení předběţného opatření ve věcech ochrany osobnosti je 

tak příslušný krajský soud, v jehoţ obvodu je obecný soud účastníka, proti kterému 

návrh na vydání předběţného opatření směřuje (§ 74 odst. 3 ve spojení s § 9 odst. 2 

písm. a OSŘ, § 85a spolu s § 84 a § 85 OSŘ).  

Soud je povinen o návrhu rozhodnout bezodkladně. „Povinnost rozhodnout o 

návrhu bezodkladně znamená, ţe jakýkoliv případný odklad (prodlení) s rozhodnutím 

nesmí mít za následek zmaření navrhovaného předběţného opatření a ani poškození 

práv, kterým má být nařízením předběţného opatření poskytnuta ochrana. Na 

okolnostech konkrétního případu závisí, jakou dobu od podání návrhu lze hodnotit jako 

bezodkladné rozhodnutí.“
94

 Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, můţe soud o návrhu na 

předběţné opatření rozhodnout aţ do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán. 

Soud rozhoduje o předběţném opatření usnesením, přičemţ vychází ze stavu, 

který tu je v době jeho vyhlášení (vydání) (§ 75c odst. 4 OSŘ). Nařídí-li je, současně 

s tím uloţí navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí (jde o soudcovskou lhůtu), podal 

k soudu návrh na zahájení řízení ve věci samé (ţalobu). Pokud tak navrhovatel neučiní, 

uplynutím posledního dne lhůty předběţné opatření zanikne. Soud můţe rovněţ 

stanovit, ţe předběţné opatření bude trvat jen po určitou dobu (§ 76 odst. 3 in fine 

OSŘ). Jejím uplynutím pak předběţné opatření zaniká. Důvody zániku nebo zrušení 

předběţného opatření soudem obsahuje ustanovení § 77 OSŘ. Předběţné opatření je 

totiţ, jak vyplývá jiţ ze samotného názvu, opatřením prozatímního charakteru. 

 

 

 

                                                 

93
 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 2. 1994, sp. zn. Co 16/94 

94
 DRÁPAL, Ljubomír aj. Občanský soudní řad I : komentář. § 1 – § 200za. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2009. str. 438. ISBN 978-80-7400-107-9 

 



36 

 

7 Účastníci řízení o ochranu osobnosti 

 

Účastníky řízení ve věcech ochrany osobnosti fyzické osoby, jakoţto sporného 

řízení, jsou ţalobce a ţalovaný (1. definice účastníků řízení obsaţená v ustanovení § 90 

OSŘ). 

Ţalobcem (ţalující stranou) obecně je osoba, která podá k soudu ţalobu, ţalovaným 

(ţalovanou stranou) potom ten, koho ţalobce v ţalobě takto označí. Občanský soudní 

řád tak vymezuje účastníka řízení ve významu procesním (formálním), narozdíl od 

významu hmotněprávního (materiálního). Pro vymezení osoby jako ţalobce, resp. 

ţalovaného je tudíţ nerozhodné, zda této skutečně náleţí právo, resp. povinnost, o které 

v řízení jde. „Jediným rozhodujícím hlediskem v tomto směru je ţalobcova vůle 

projevená v ţalobě.“
95

 V tomto směru se mluví o tzv. procesní legitimaci ţalobce 

(aktivní procesní legitimace) a ţalovaného (pasivní procesní legitimace). 

Od procesní legitimace je nutno odlišovat tzv. věcnou legitimaci, tj. komu skutečně 

svědčí právo (nárok), resp. náleţí povinnost podle hmotného práva. Věcná legitimace 

ţalobce (aktivní věcná legitimace) a ţalovaného (pasivní věcná legitimace) je tedy 

předpokladem úspěšnosti ţaloby a jako taková bývá zjištěna aţ na konci řízení. 

Nedostatek věcné legitimace tedy nebrání účastenství v procesu. „Jinak řečeno, účastník 

zpravidla je, ale nezbytně nemusí být nositelem těch práv a povinností, o nichţ se 

v řízení jedná.“
96

 

 

 

7.1 Aktivní legitimace 

 

K ochraně osobnosti je v prvé řadě legitimována sama fyzická osoba, do jejíţ 

osobnosti bylo neoprávněně zasaţeno. 
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 DRÁPAL, Ljubomír aj. Občanský soudní řad I : komentář. § 1 – § 200za. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2009. str. 584. ISBN 978-80-7400-107-9 
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 WINTEROVÁ, Alena aj. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha : Linde Praha, 2011. str. 130. ISBN 978-80-7201-842-0 
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Právní subjektivitu, tj. způsobilost mít práva a povinnosti, přiznává občanský 

zákoník fyzické osobě od jejího narození, resp. od početí (tzv. nasciturus) za podmínky, 

ţe se nasciturus narodí jako ţivé dítě (§ 7 odst. 1 OZ). Potom je právní subjektivita 

přiznána nasciturovi zpětně. Způsobilost fyzické osoby mít práva (resp. povinnosti) tak 

není vázána na její rozumovou nebo volní vyspělost. 

Z toho důvodu se ochrany své osobnosti můţe platně dovolávat téţ dítě (nezletilá 

fyzická osoba),
97

 stejně jako fyzická osoba zbavená (omezená) způsobilosti k právním 

úkonům.
98

 Tyto osoby jsou způsobilé být účastníkem řízení (procesní subjektivita) o 

ochranu osobnosti (srov. § 19 OSŘ). Procesní způsobilost (§ 20 OSŘ), tj. samostatně 

jednat před soudem jako účastník, však mají jen v tom rozsahu, v jakém mají 

způsobilost k právním úkonům podle občanského zákoníku (srov. § 9 a § 10 OZ). Tyto 

osoby tak musí být v soudním řízení o ochranu jejich osobnosti zastoupeny (srov. § 22 a 

§ 29 odst. 1 OSŘ). Přitom zástupcem účastníka nemůţe být ten, jehoţ zájmy jsou 

v rozporu se zájmy zastoupeného (§ 32 odst. 2 OSŘ). Tak tomu bude např. v případě 

neoprávněného zásahu do osobnosti dítěte ze strany jeho rodičů. Tu bude třeba dítěti 

ustanovit tzv. kolizního opatrovníka. 

Dojde-li neoprávněným zásahem k porušení všeobecného osobnostního práva 

více fyzických osob, „potom všechny současně, nebo kterákoli z nich (nezávisle na 

sobě), mají právo se obrátit se svými návrhy na soud. U kaţdého z nich musí jít vţdy o 

právo, které kaţdému jako fyzické osobě náleţí a které je chráněno ustanoveními § 11 a 

§ 12 obč. zák.“
99

 

 

Ochranu osobnosti však mohou uplatňovat i osoby taxativně vyjmenované 

v ustanovení § 15 OZ. Citované ustanovení chrání osobnost zemřelé fyzické osoby. „Je 

                                                 

97
 Čl. 1 Úmluvy o právech dítěte stanoví, ţe „se dítětem rozumí kaţdá lidská bytost mladší osmnácti let, 

pokud podle právního řádu, jenţ se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaţeno dříve.“ Ustanovení § 8 odst. 

2 OZ pak uvádí toto: „Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosaţením tohoto věku se 

zletilosti nabývá jen uzavřením manţelství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manţelství ani 

prohlášením manţelství za neplatné.“ 
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 Na tomto místě upozorněme na úpravu nového občanského zákoníku, jenţ v ustanovení § 84 přiznává 

právo uplatňovat ochranu osobnosti těchto osob téţ příslušnému orgánu veřejné moci určenému zvláštním 

zákonem, pokud tak neučiní jejich zákonný zástupce. 

99
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 5. 2002, sp. zn. 28 Cdo 416/2002 
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společensky i právně odůvodněno čelit neoprávněným zásahům znevaţujícím památku, 

vzpomínku (pietu), jméno a význam zemřelé fyzické osoby i v době, kdy jiţ není naţivu 

(její právní subjektivita jiţ zanikla) a kdy se jiţ tudíţ sama nemůţe bránit.“
100

 Jde o tzv. 

posmrtnou, postmortální ochranu osobnosti. 

Osobami oprávněnými domáhat se ochrany osobnosti zemřelého jsou manţel 

nebo partner,
101

 děti (naroveň jsou jim postaveni osvojenci) a rodiče (osvojitelé) 

zemřelé fyzické osoby. Rodiče ovšem mohou uplatňovat své právo na ochranu 

osobnosti jejich zemřelého dítěte jen za předpokladu, ţe není jeho manţela (partnera) 

anebo dětí (tzv. subsidiární uplatnění práva podle § 15 OZ). Ţádným jiným osobám toto 

zvláštní osobnostní právo, vzniklé originárně, přímo ze zákona (ex lege), nepřísluší.
102

 

Přitom dodejme, ţe zvláštní osobnostní právo na ochranu osobnosti zemřelého náleţí 

kaţdé z osob uvedených v § 15 OZ zvlášť (samostatně). Ochrany se proto můţe 

dovolávat kterékoli z dětí, a není-li jich, kterýkoli rodič bez ohledu, resp. i proti vůli 

druhého rodiče (ostatních dětí). 

Tyto osoby se mohou ochrany osobnosti zemřelé fyzické osoby dovolávat ve 

stejném rozsahu, v jakém se jí mohla tato osoba dovolávat za svého ţivota. Jedinou 

výjimku představuje přiznání zadostiučinění v penězích. Jak v této souvislosti uvedl 

Nejvyšší soud: „Právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích (peněţité 

zadostiučinění) podle ustanovení § 13 odst. 2 obč. zák. je svou povahou úzce spjato s 

postiţenou fyzickou osobou a má osobní charakter především proto, ţe jeho cílem je 

přiměřeně vyváţit a zmírnit nemajetkovou újmu vzniklou fyzické osobě na její 
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 KNAP, Karel aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde Praha, 2004. str. 81. ISBN 80-7201-484-6 
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 Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 

102
 Ve srovnání s platným občanským zákoníkem navrhovaná úprava občanského zákoníku přiznává 

zvláštní osobnostní právo osobám blízkým zemřelého (srov. ustanovení § 82 odst. 2 vládního návrhu 

občanského zákoníku). Legální definice pojmu „osoba blízká“ ve vládním návrhu nového občanského 

zákoníku vychází z platné úpravy v § 116 OZ. Navíc zakotvuje vyvratitelnou právní domněnku, ţe 

osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale ţijí (srov. § 22 odst. 1 vládního 

návrhu občanského zákoníku). Nadto se můţe ochrany osobnosti zemřelé fyzické osoby dovolávat téţ 

právnická osoba, souvisí-li neoprávněný zásah do její osobnosti s její činností v této právnické osobě. Za 

ţivota fyzické osoby je k tomu právnická osoba oprávněna jen s jejím svolením (§ 83 vládního návrhu 

občanského zákoníku). 
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osobnosti; není-li fyzické osobě poskytnuta náhrada ještě za jejího ţivota, nemůţe po 

její smrti jiţ plnit svůj účel.“
103

 

 

7.2 Pasivní legitimace 

 

K odpovědnosti za neoprávněný zásah do osobnosti fyzické osoby je volána 

především fyzická osoba, která svým jednáním tento zásah fakticky (skutečně) 

způsobila. Protoţe původce takového zásahu odpovídá postiţené fyzické osobě bez 

ohledu na své případné zavinění, odpovědnou osobou za zásah do osobnosti člověka tak 

můţe být i dítě (nezletilec), právě jako fyzická osoba zbavená (omezená způsobilosti 

k právním úkonům. Ohledně jejich způsobilosti vystupovat v řízení o ochranu osobnosti 

před soudem samostatně platí totéţ, co bylo uvedeno v případě aktivní legitimace těchto 

osob. 

Odpovědnou za zásah do osobnosti člověka ovšem můţe být i právnická osoba. 

Podmínkou pro to ale je, ţe k zásahu do osobnosti došlo při realizaci činnosti této 

právnické osoby, a to fyzickou osobou k této činnosti pouţitou. Uvedené se týká rovněţ 

fyzické osoby, která k realizaci své činnosti pouţila jinou fyzickou osobu. V těchto 

případech se ve věcech ochrany osobnosti vychází z analogického pouţití ustanovení § 

420 odst. 2 OZ ve spojení s § 853 OZ. „Předpokladem je, aby činnost pracovníka 

nepostrádala místní, časový a věcný vztah k plnění úkolů této osoby.“
104

 V opačném 

případě by šlo na straně pouţité fyzické osoby o exces z rámce pověřením vymezené 

činnosti, „tedy o jednání za jiného z vlastní iniciativy a ve vlastním zájmu“,
105

 a 

občanskoprávní sankce podle § 13 OZ by v tom případě postihovaly samotnou pouţitou 

fyzickou osobu. „Proto, pokud např. předseda politické strany vysloví osobní hodnocení 

určité osoby (jakým je např. i její pejorativní označení) a přitom zároveň nejde o názor 

přijatý oprávněným orgánem politické strany, odpovídá postiţené fyzické osobě za 
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neoprávněný zásah do osobnostních práv sám předseda politické strany, nikoli vlastní 

politická strana.“
106

 

Z toho důvodu, dojde-li např. k zásahu do osobnosti fyzické osoby (konkrétně do 

práva na čest a lidskou důstojnost) prostřednictvím zveřejnění nepravdivých údajů o její 

osobě, přičemţ autorem těchto difamujících výroků je osoba odlišná od vydavatele a 

jeho redaktora jako autora článku, odpovídá za tento zásah vydavatel. „Sdělením 

difamujícího údaje autorem redaktorovi tisku můţe dojít jen ke sníţení váţnosti a 

důstojnosti fyzické osoby v očích tohoto redaktora, ovšem publikací daného údaje v 

periodickém tisku jiţ ke stejnému následku dochází ve vztahu ke značnému mnoţství 

čtenářů tisku.“
107

 Rozhodné je, ţe článek obsahuje údaje objektivně způsobilé zasáhnout 

do práva na ochranu osobnosti fyzické osoby.
108

 

Je nutno upozornit na rozsudek Nejvyššího soudu ČRze dne 29. 9. 2008, sp. zn. 

30 Cdo 999/2007. V něm se Nejvyšší soud zabývá otázkou osoby odpovědné za zásah 

do osobnosti fyzické osoby (konkrétně do práva na soukromý a rodinný ţivot) 

v souvislosti s provozem dopravních prostředků. Dochází v něm k tomuto názoru: „Je-li 

třeba připustit při určení odpovědné osoby za nemajetkovou újmu, jiţ utrpěla na své 

osobnosti fyzická osoba, analogické uţití § 420 odst. 2 ObčZ, neexistuje podle názoru 

dovolacího soudu argument, který by vylučoval analogické uţití § 427 a násl. ObčZ při 

určení odpovědné osoby za zásah proti osobnosti fyzické osoby vyvolaný zvláštní 

povahou provozu dopravních prostředků. Obdobně jako v případě úvahy, ţe za škodu 

způsobenou tímto provozem odpovídá provozovatel vozidla, je třeba vycházet z toho, ţe 

za nemajetkovou újmu, způsobenou osobnosti fyzické osoby tímto provozem, 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2092/2007 
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Nelze proto mít zato, ţe bez dalšího v takových případech jde pouze o reprodukci tvrzení určité osoby, ale 
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v konkrétním případě proto bude, zda sporem dotčené výroky byly oprávněné a přiměřené. 
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analogicky nutně odpovídá téţ tento provozovatel.“
109

 Přitom je nerozhodné, ţe 

provozovatel sám v konkrétním případě nebyl fyzickým původcem zásahu. „Při 

zkoumání předpokladů odpovědnosti za zásah do osobnostních práv je 

třeba…postupovat podle § 13 ObčZ, a nikoli podle § 427 a násl. ObčZ.“
110

 

 

Dopustí-li se zásahu do osobnosti jediné fyzické osoby více osob, bude kaţdá 

z nich odpovídat postiţené fyzické osobě samostatně, nezávisle na ostatních. Nejedná se 

o tzv. nerozlučné společenství ve smyslu § 91 odst. 2 OSŘ. 

Zbývá ještě říci, ţe dojde-li v průběhu soudního řízení o ochranu osobnosti 

k úmrtí povinné osoby, řízení tím končí, neboť povaha věci neumoţňuje v řízení 

pokračovat (srov. § 107 odst. 1 a odst. 5 OSŘ). Povinnost poskytnout zadostiučinění ve 

smyslu ustanovení § 13 OZ je totiţ vázána výlučně na tuto osobu, nepřechází její smrtí 

na dědice (právní nástupce). Nejvyšší soud konstatoval, ţe „právo na zadostiučinění 

podle § 13 obč. zák. je svou povahou úzce spjato jak s postiţenou fyzickou osobou, tak 

s osobou, která do práva na ochranu osobnosti této fyzické osoby zasáhla; má osobní 

charakter především proto, ţe cílem této satisfakce je v rámci zásahem do osobnostních 

práv vzniklého vztahu mezi subjekty všeobecného osobnostního práva (tj. mezi 

oprávněným subjektem a povinným subjektem) přiměřeně vyváţit a zmírnit 

nemajetkovou újmu vzniklou fyzické osobě na její osobnosti; satisfakční účel můţe 

splnit pouze zadostiučinění, které poskytne výlučně sama osoba, která do osobnosti 

oprávněné fyzické osoby zasáhla.“
111

 

8 Žaloby na ochranu osobnosti 

 

Řízení o ochranu osobnosti fyzické osoby je sporným řízením a jako takové můţe 

být zahájeno jen na návrh. Tento se ve sporných řízeních označuje jako „ţaloba“ (§ 79 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 9. 2008, sp. zn. 30 Cdo 999/2007 uveřejněný v Právní 

rozhledy, 3/2009, str. 111 – 112  

110
 Tamtéţ 

111
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 4. 2009, sp. zn. 30 Cdo 1105/2009 uveřejněné 
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odst. 1 in fine OSŘ, § 90 OSŘ). O ţalobách ve věcech ochrany osobnosti rozhodují 

v prvním stupni krajské soudy (§ 9 odst. 2 písm. a OSŘ). Místní příslušnost krajského 

soudu se potom řídí hledisky uvedenými v § 84 a násl. OSŘ. 

Ţaloba je „procesním úkonem, jímţ se ţalobce obrací na soud se ţádostí o 

poskytnutí právní ochrany proti určitému odpůrci (ţalovanému).“
112

 Kaţdá ţaloba musí 

splňovat náleţitosti obecně kladené na podání (§ 42 odst. 4 OSŘ) a musí dále obsahovat 

označení účastníků řízení (případně téţ jejich zástupců), vylíčení rozhodujících 

skutečností (skutkové okolnosti), označení důkazů a ţalobní návrh (tzv. ţalobní petit), 

tj. čeho se ţalobce v daném případě domáhá. 

Rozhodujícími skutečnostmi jsou takové skutečnosti, jimiţ ţalobce „vylíčí skutek 

(skutkový děj), na jehoţ základě uplatňuje (v ţalobním petitu) svůj nárok, a to 

v takovém rozsahu a v takové kvalitě, které umoţňují jeho jednoznačnou individualizaci 

(aby jej nebylo moţné zaměnit s jiným skutkem).“
113

 Skutkové okolnosti ţaloba musí 

obsahovat vţdy. Ţalobce jimi totiţ vymezuje samotný předmět řízení (svůj ţalobou 

uplatňovaný nárok vůči ţalobci), o němţ má soud rozhodnout. To je projevem tzv. 

dispoziční zásady ovládající sporná řízení. „Skutkovým vymezením nároku v ţalobě je 

soud vázán a nemůţe ţalobci přiznat plnění na základě jiného skutkového základu, 

neboť by tak rozhodl o jiném nároku, neţ který se stal předmětem řízení.“
114

 

Přesnou formulaci ţalobního nároku obsahuje tzv. petit ţaloby (§ 79 odst. 1 OSŘ – 

„čeho se navrhovatel domáhá“). Soud je ţalobním petitem ve věcech ochrany osobnosti 

vázán a nemůţe přisoudit něco jiného nebo více, neţ ţalobce v ţalobě uplatňuje (srov. § 

153 odst. 2 OSŘ). „Formulací petitu má tedy ţalobce přesně vyjádřit svůj poţadavek 

vůči ţalovanému tak, aby v něm soud měl jasně ohraničený předmět řízení, za jehoţ 

rámec zásadně nesmí vykročit.“
115

 

                                                 

112
 WINTEROVÁ, Alena aj. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované a 

doplněné vydání. Praha : Linde Praha. 2011. str. 191, ISBN 978-80-7201-842-0 

113
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2369/2000 (cit. dle VRCHA, 

Pavel. Civilní judikatura: Výběr aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České 

republiky. 2. vydání. Praha: Linde Praha, 2005, str. 104, ISBN 80-7201-542-7) 

114
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 4. 2004, sp. zn. 25 Cdo 2002/2002 (cit. dle tamtéţ, str. 95) 

115
 WINTEROVÁ, Alena aj. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované a 

doplněné vydání. Praha : Linde Praha, 2011. str. 202. ISBN 978-80-7201-842-0 
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Týká-li se právní kvalifikace skutku (právní důvod ţaloby), tu jiţ není povinen 

ţalobce v ţalobě uvádět. Je věcí soudu, aby podřadil (substancoval) konkrétní skutkový 

stav pod právní normu. Pokud ţalobce v ţalobě právní kvalifikaci skutku uvede, není jí 

soud vázán. 

Z výše uvedeného tak pro ţalobu ve věcech ochrany osobnosti plyne, ţe musí 

dostatečně jasně (určitě) obsahovat údaj o tom, v čem je spatřován neoprávněný zásah 

do osobnosti ţalobce, která jednotlivá hodnota (hodnoty) jeho osobnosti byla tímto 

zásahem porušena, resp. ohroţena, jakoţ i kterého nároku (nároků) podle ustanovení § 

13 OZ se domáhá. V případě peněţitého zadostiučinění (§ 13 odst. 2 a 3 OZ) to 

znamená, ţe „musí být ze ţaloby patrno i to, jaké konkrétní výše zadostiučinění v 

penězích se ţalobce domáhá. Poţadovaná výše peněţitého zadostiučinění pak tvoří 

maximální částku, kterou soud můţe přiznat.“
116

 Jinak soud ţalobu jako neurčitou 

odmítne, o tom musí být ţalobce soudem poučen (srov. § 43 OSŘ). 

V řízení o ochranu osobnosti se ţalobce můţe domáhat toho, aby ţalovaný upustil 

od neoprávněného zásahu do jeho osobnosti (ţaloba zdrţovací), aby odstranil následky 

tohoto zásahu (ţaloba odstraňovací) anebo aby mu poskytl přiměřené zadostiučinění 

(ţaloba satisfakční), a to v nemajetkové (morální satisfakce) nebo majetkové podobě 

(finanční satisfakce). Občanský zákoník přitom nevylučuje, aby se v konkrétním 

případě fyzická osoba domáhala některých, popřípadě všech těchto nároků vedle sebe 

(kumulativně), budou-li pro to v konkrétním případě splněny zákonné podmínky. 

 

8.1 Žaloba zdržovací (negatorní) 

 

Podmínkou úspěšného uplatnění této ţaloby je, aby neoprávněný zásah do 

osobnosti ţalobce trval, resp. pokračoval (nebyl ukončen) nebo aby hrozilo reálné 

nebezpečí jeho opakování v budoucnu. Zdrţovací ţaloba tak nepřipadá v úvahu tam, 

kde byl zásah jiţ ukončen, a nehrozí jeho opakování. 

Jak vyplývá jiţ ze samotného názvu, můţe ţalobce touto ţalobou na ţalovaném 

poţadovat pouze pasivní chování, tj. zdrţet se (omittere) dalšího protiprávního jednání. 

Nemůţe se na ţalovaném zároveň domáhat, aby pro něj něco aktivně vykonal (facere). 

                                                 

116
 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 7. 1995, sp. zn. 1 Co 174/95 
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8.2 Žaloba odstraňovací (restituční) 

 

Ve srovnání se zdrţovací ţalobou, která připadá v úvahu při pouhém ohroţení 

osobnosti ţalobce, se ţaloba odstraňovací uplatní aţ v případech jejího porušení. 

Podmínkou uplatnění odstraňovací ţaloby je, aby následek způsobený neoprávněným 

zásahem na osobnosti ţalobce trval, i kdyţ zásah sám jiţ skončil. Tak tomu bude např. u 

zásahu spočívajícího v uvedení nepravdivých difamujících údajů o ţalobci, jenţ byl 

tímto ukončen, ale následek v podobě sníţení jeho cti a lidské důstojnosti nadále 

přetrvává. Další podmínkou potom je, aby bylo moţno takový následek fakticky 

(skutečně) odstranit.  

Oproti ţalobě zdrţovací tak bude petit odstraňovací ţaloby znít vţdy na určité 

pozitivní chování (jednání) ze strany ţalovaného za tím účelem, aby byl obnoven 

(restituován) původní stav, tj. ten, který tu byl před neoprávněným zásahem do 

osobnosti ţalobce. „Obecně lze říci, ţe způsob odstranění následků má odpovídat 

obsahu, formě i rozsahu neoprávněného zásahu…“
117

 

 

8.3 Žaloba satisfakční 

 

Cílem satisfakční ţaloby je zmírnit (vyváţit) nemajetkovou újmu vzniklou na 

osobnosti ţalobce. Stejně jako ţaloba odstraňovací tak přichází v úvahu aţ v případě 

porušení všeobecného osobnostního práva. Satisfakce (zadostiučinění) můţe být ţalobci 

poskytnuta ve formě nepeněţité (satisfakce morální) nebo ve formě peněţité (satisfakce 

finanční), přičemţ v konkrétním případě nebude vyloučeno, aby se mu dostalo obou 

těchto forem zadostiučinění. 

8.3.1 Morální satisfakce 
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 KNAP, Karel aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde Praha, 2004. str. 179. ISBN 80-7201-484-6 
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Ţalobce poţadující tuto formu zadostiučinění, je povinen v ţalobě konkrétně 

uvést, kterou formu morálního zadostiučinění poţaduje. Těmi jsou např. omluva 

ţalovaného, odvolání jeho difamujících výroků pronesených na adresu ţalobce, ale i 

přiznání peněţitého zadostiučinění v pouze symbolické výši (např. 1 Kč), čímţ ţalobce 

dává najevo, ţe mu jde skutečně jen o satisfakci morální, a nikoli o peníze, či 

konstatování výroku soudního rozhodnutí, ţe ţalobcovo právo na ochranu osobnosti 

bylo porušeno. Jako morální satisfakce se můţe v konkrétním případě jevit i trestní 

řízení vedené v souvislosti se zásahem do osobnosti fyzické osoby proti původci tohoto 

zásahu, eventuálně rozhodnutí vydané v tomto řízení nebo téţ „jiţ sama aktivně 

projevená snaha toho, kdo zasáhl do práva na ochranu osobnosti fyzické osoby, 

mimosoudně zajistit postiţenému konkrétní satisfakci (např. „dobrovolné“ poskytnutím 

finančních prostředků jako náhrady nemajetkové újmy v penězích, resp. pokusem 

eventuálně i jinak zmírnit následky zásahu, např. formou účasti s postiţeným, 

součinností s ním, projevenou lítostí apod.).“
118

   

Konkrétní forma morální satisfakce poţadovaná ţalobcem musí být soudem 

shledána jako přiměřená (poţadavek ustanovení § 13 odst. 1 OZ). Podmínka 

přiměřenosti morální satisfakce znamená, ţe tato musí být s ohledem na okolnosti 

konkrétního případu postačující, a tím i účinná k nápravě vzniklé nemajetkové újmy na 

osobnosti ţalobce. Při úvaze o přiměřenosti morálního zadostiučinění je nutno 

přihlédnout zejména „k intenzitě, povaze a způsobu neoprávněného zásahu, k 

charakteru a rozsahu zasaţené hodnoty osobnosti, k trvání i šíři ohlasu a k vlivu vzniklé 

nemajetkové újmy na postavení a uplatnění postiţené fyzické osoby ve společnosti.“
119

 

Jako nepřiměřená byla např. shledána omluva „pronášená za takových okolností, 

ţe teprve z ní se určitá část veřejnosti doví o zásahu do osobnostních práv fyzické 

osoby, o němţ by se jinak nedověděla, a jenţ by tedy do té doby ani nemohl váţnost 

postiţené fyzické osoby v očích dané části veřejnosti sníţit.
120
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 7. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2545/2008 ve spojení s rozsudkem 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2006, sp. zn. 30 Cdo 1746/2006 

119
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2919/2006. Srov. téţ rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 9. 2008, sp. zn. 30 Cdo 535/2007  
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Postačuje-li k nápravě nemajetkové újmy vzniklé na osobnosti fyzické osoby 

zadostiučinění v morální podobě, má tato forma zadostiučinění přednost před 

zadostiučiněním v penězích. Morální satisfakce tak je v porovnání s finanční satisfakcí 

primární formou zadostiučinění ve věcech ochrany osobnosti. Aţ ukáţe-li se v daném 

případě jako nedostatečná, bude přicházet v úvahu satisfakce finanční jako subsidiární 

(podpůrná) forma zadostiučinění podle § 13 OZ.
121

 

 

8.3.2 Finanční satisfakce 

 

Přiznání zadostiučinění v peněţní podobě soudem předpokládá existenci dvou 

podmínek, jeţ musí být dány v kaţdém jednotlivém případě současně, a to za prvé: 

morální satisfakce se jeví s ohledem na okolnosti případu jako nedostačující, a tím 

neúčinná, za druhé: nemajetková újma na osobnosti fyzické osoby je co do své intenzity 

značná (závaţná). Značnou intenzitu zásahu do osobnosti fyzické osoby je přitom nutno 

posuzovat objektivně, bez ohledu na subjektivní pocity dotčené fyzické osoby. Jinými 

slovy, nemajetkovou újmu by jako závaţnou pociťovala na své osobnosti kaţdá fyzická 

osoba nacházející se na místě a v postavení postiţené fyzické osoby. 

Předpoklad značné újmy na osobnosti fyzické osoby stanoví občanský zákoník 

výslovně ohledně újmy spočívající ve sníţení cti a důstojnosti této osoby (srov. § 13 

odst. 2 OZ). Činí tak ovšem pouze demonstrativně („…zejména proto…“) a z toho 

důvodu se lze ochrany osobnosti prostřednictvím přiznání finančního zadostiučinění 

domáhat i v případě závaţných porušení jiných osobnostních hodnot. Za taková 

porušení osobnosti člověka judikatura povaţuje např. usmrcení blízkého příbuzného, 

čímţ je porušeno právo pozůstalého na soukromý a rodinný ţivot,
122

 diskriminaci 

fyzické osoby z důvodu její příslušnosti k určitému etniku, čímţ je zasahováno do práva 

                                                 

121
 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2925/2006 
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 Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 1. 1998, sp. zn. 23 C 52/96 nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1678/2004 
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na rovné zacházení a práva na lidskou důstojnost
123

 nebo pouţití osobnostních atributů 

fyzické osoby (např. podobizny nebo zvukového záznamu) bez jejího souhlasu pro 

reklamní účely.
124

 

 Výše finančního zadostiučinění, jeţ bude soudem v řízení o ochranu osobnosti 

fyzické osoby přiznána, musí být přiměřená (§ 13 odst. 1 in fine OZ). Občanský 

zákoník nestanoví, co se touto přiměřeností finančního zadostiučinění rozumí, ani 

nevymezuje ţádnou jeho minimální nebo naopak maximální hranici. Ustanovení § 13 

odst. 3 OZ hovoří pouze o tom, ţe výši náhrady nemajetkoví újmy vzniklé na osobnosti 

fyzické osoby určí soud s přihlédnutím k závaţnosti nemajetkové újmy a k okolnostem, 

ze nichţ k porušení všeobecného osobnostního práva došlo. Při posuzování závaţnosti 

způsobené nemajetkové újmy tak musí soud v kaţdém jednotlivém případě přihlédnout 

např. k intenzitě, povaze a způsobu neoprávněného zásahu, charakteru a rozsahu 

zasaţené hodnoty osobnosti, trvání i šíři vzniklé nemajetkové újmy apod.
125

 Při úvaze o 

přiměřenosti peněţitého zadostiučinění musí soud vycházet také z toho, zda se fyzické 

osobě dotčené na její osobnosti dostalo jiţ některé z forem satisfakce dle ustanovení § 

13 odst. 1 OZ. „Je tak nutno na základě výsledků důkazního řízení náleţitě 

individualizovat způsobilost jednotlivých satisfakčních prostředků (kterých se tak 

dotčené osobě jiţ dostalo) zmírnit následky zásahu do práva na ochranu osobnosti 

fyzické osoby a současně i konkrétně uváţit, do jaké míry se takováto satisfakce 

podílela na zmenšení následků zásahu.“
126

 

                                                 

123
 Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. 1 Co 62/2003, v němţ tento soud 

konstatoval: „Jakákoliv diskriminace je pro dotčenou osobu z objektivního hlediska poniţující. Jde o 

jednání obzvlášť nebezpečné a společensky nepřípustné. Dotčená osoba má proto právo téţ na náhradu 

nemajetkové újmy v penězích.“ 

124
 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 30 Cdo 1123/2008, v němţ se uvádí: 

„Nezadatelným právem fyzické osoby je svobodně se rozhodnout, zda zákonem chráněných osobnostních 

hodnot (zde její podobizny) bude vyuţito např. pro komerční (reklamní) účely, tedy nad rámec zákonné 

licence stanovené v § 12 odst. 2 a 3 o.z. Pokud se tak stane bez souhlasu této osoby, jde zpravidla o zásah 

proti její chráněné osobnostní sféře se všemi atributy závaţnosti, následně většinou odůvodňujícími i 

přisouzení satisfakce podle ustanovení § 13 odst. 2 o.z.“ 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 30 Cdo 1123/2008 

126
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 7. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2545/2008 
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 Jedná-li se o okolnosti, za kterých k porušení práva na ochranu osobnosti došlo, 

rozumí se jimi nejen okolnosti na straně původce neoprávněného zásahu do osobnosti 

fyzické osoby, ale i okolnosti na straně samotné postiţené fyzické osoby.
127

 Pod 

okolnosti na straně původce neoprávněného zásahu je nutno řadit i formu a míru jeho 

zavinění, tj. i okolnosti subjektivní povahy. 

 Výše finančního zadostiučinění se tak stává předmětem volné úvahy soudu, a to 

z důvodu, ţe výši nemajetkové újmy vzniklé v osobnostní sféře postiţené fyzické osoby 

nelze přesně určit (vyčíslit) (srov. § 136 OSŘ). Ţalobce proto není povinen výši 

nemajetkové újmy způsobené mu na jeho osobnosti v řízení o ochranu osobnosti 

prokazovat (na rozdíl od výše škody, bude-li mu tato neoprávněným zásahem do jeho 

osobnosti případně také způsobena). Vzhledem k poţadavku určitosti ţalobních petitů 

na ochranu osobnosti však „musí být ze ţaloby patrno i to, jaké konkrétní výše 

zadostiučinění v penězích se ţalobce domáhá. Poţadovaná výše peněţitého 

zadostiučinění pak tvoří maximální částku, kterou soud můţe přiznat.“
128

 

 Úvaha soudu tedy nahrazuje důkaz o výši ţalobcem poţadovaného nároku (výši 

finančního zadostiučinění). Netýká se ovšem jiţ samotné existence tohoto nároku, tj. 

toho, ţe v konkrétním případě jsou splněny zákonné podmínky pro přiznání 

zadostiučinění v penězích. Soud tak musí mít vţdy bezpečně prokázáno, ţe 

v konkrétním případě vzhledem k značné intenzitě zásahu do osobnosti fyzické osoby 

nepostačuje satisfakce morální. Volná úvaha soudu ohledně výše finančního 

zadostiučinění proto neznamená jeho libovůli, ale musí se opírat o „zcela konkrétní a 

přezkoumatelná hlediska“.
129

 „Základem úvah podle § 136 o.s.ř. je proto seznání 

                                                 

127
 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 3. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2290/2007 nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2625/2007, v němţ se konstatuje, ţe „při určení 

výše nároku na přisouzení náhrady nemajetkové újmy za neoprávněný zásah do práva na ochranu 

osobnosti v penězích soud přihlédne i k podílu ţalobce na průběhu incidentu vedoucího k takovému 

zásahu.“ (cit. dle ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník I : komentář. § 1-459. 2. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2009. s. 219. ISBN 978-80-7400-108-6)  
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129
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 30 Cdo 1123/2008 
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takových skutečností, které soudu umoţní zaloţit úvahu na určitém kvantitativním 

posouzení základních souvislostí posuzovaného případu.“
130

 

 Cílem institutu finančního zadostiučinění je v prvé řadě poskytnout fyzické 

osobě zasaţené v její osobnostní sféře účinnou satisfakci, tj. takovou, která bude 

s ohledem na okolnosti a povahu kaţdého případu schopna vyváţit nebo alespoň zmírnit 

nepříznivé důsledky protiprávního zásahu do její osobnosti. „Tento druh satisfakce totiţ 

umoţňuje postiţené fyzické osobě pouţít získaných peněz podle jejího přání a vůle 

k tomu, aby si opatřila některé náhradní poţitky a příjemnosti a tak tímto způsobem 

přiměřeně zmírnila nepříznivý následek – újmu na své osobnosti.“
131

 Neměla by ovšem 

být přehlíţena skutečnost, ţe protiprávní zásah do osobnosti fyzické osoby je 

občanskoprávním (civilním) deliktem, a finanční zadostiučinění by z toho důvodu mělo 

být chápáno i jako určitý druh občanskoprávní (civilní) sankce. „Má odrazovat rušitele 

chráněných osobnostních statků a jeho moţné následovníky od protiprávního jednání a 

být tak nástrojem speciální i generální prevence.“
132

 Této funkci peněţitého 

zadostiučinění, tj. funkci preventivně-sankční, by proto měla odpovídat i jeho výše 

přiznávaná soudy v řízení o ochranu osobnosti. To se jeví důvodným zvláště 

v případech, kdy byl zásah do osobnosti fyzické osoby ze strany původce tohoto zásahu 

motivován penězi (např. bulvární časopisy, reklamní agentury). „Takové působení 

vyţaduje, aby se jednalo o sankci patřičně důraznou a dostačující (přiměřenou) i 

z tohoto hlediska.“
133

 

 

8.3.3 Odškodnění pozůstalých podle § 444 odst. 3 OZ a(nebo) finanční 

zadostiučinění podle § 13 odst. 2 a 3 OZ 

 

                                                 

130
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 3. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2290/2007 

131
 KNAP, Karel aj. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. přepracované a doplněné vydání. 

Praha : Linde Praha, 2004. str. 183. ISBN 80-7201-484-6 

132
 HAJN, Petr. K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. Bulletin advokacie. 2003, 

č. 4, str. 8 

133
 Tamtéţ. str. 8 – 9  
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Novelou občanského zákoníku provedenou zákonem č. 47/2004 Sb. s účinností 

od 1. 5. 2004 bylo do občanského zákoníku vtěleno nové ustanovení § 444 odst. 3 

přiznávající osobám taxativně v citovaném ustanovení uvedeným právo na jednorázové 

odškodnění v případě usmrcení osoby jim blízké. Konkrétně je toto právo přiznáno 

manţelovi (manţelce), kaţdému dítěti, rodiči, sourozenci, jakoţ i další osobě blízké 

ţijící se zemřelým v době vzniku škodné události s následkem smrti ve společné 

domácnosti. Pro přiznání tohoto odškodnění přitom není právně relevantní kvalita 

citových vazeb mezi pozůstalou a zemřelou fyzickou osobou, nýbrţ pouze příbuzenský 

či jiný obdobný stav. 

V důsledku této právní úpravy došlo v praxi k tomu, ţe se poškozené fyzické 

osoby domáhají nároku podle § 444 odst. 3 OZ vedle nároku na ochranu osobnosti ve 

smyslu § 13 odst. 2 a 3 OZ. Souběţné uplatnění těchto nároků ze strany postiţené 

fyzické osoby nevyloučil ani Ústavní soud, kdyţ judikoval, ţe úprava § 444 odst. 3 OZ 

„je však natolik paušální, ţe ji nelze povaţovat za vyčerpávající řešení daného 

problému. Proto nevylučuje, pokud jednorázové odškodnění není dostatečnou satisfakcí 

za vzniklou újmu na osobnostních právech, aby se dotčené osoby domáhaly další 

satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti.“
134

 Ve stejném duchu rozhodl i 

Nejvyšší soud, kdyţ konstatoval, ţe „pro navýšení náhrad nad paušální jednorázové 

částky zakotvené v ustanovení § 444 odst. obč. zák. cestou ustanovení § 13 odst. 2 a 3 

obč. zák. je místo v případech mimořádných, tj. v případech mimořádné závaţnosti 

vzniklé nemajetkové újmy či při mimořádných okolnostech, za nichţ k porušení práva 

došlo.“
135

 

Uvedený přístup rozhodovací praxe soudů k této otázce ovšem není přijímán 

všemi beze zbytku, a to s poukazem na to, ţe úprava odškodnění pozůstalé fyzické 

osoby při usmrcení osoby jí blízké je ve vztahu k obecné úpravě ochrany osobnosti ve 

smyslu § 11 a násl. OZ úpravou speciální, vylučující v těchto případech porušení práva 

na ochranu osobnosti (konkrétně práva na soukromý a rodinný ţivot) přiznání 

peněţitého zadostiučinění podle § 13 odst. 2 a 3 OZ. V případě obou nároků jde totiţ o 

jeden skutkový základ, z procesního hlediska o jednu (totoţnou) věc, která je dána 

stejným předmětem řízení a stejnými účastníky. „S ohledem na zásadu ne bis in idem 

                                                 

134
 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Pl ÚS 16/04 

135
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 5188/2007 
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tedy nebude moţné, aby se osoba poškozená na svých osobnostních právech smrtí 

blízké osoby pokoušela cestou ochrany osobnosti nahrazovat či navyšovat vlastní 

nároky vyplývající z § 444 odst. 3 obč. zák., neboť uplatnění nároků speciálních 

vylučuje duplicitní uplatnění nároků obecných.“
136

 

Na základě úpravy § 444 odst. 3 OZ došlo ještě k jednomu důsledku 

projevujícímu se v rozhodovací praxi soudů, a sice, ţe soudy částek uvedených v tomto 

ustanovení začaly pouţívat jako vodítka (jako maximální hranice) při určování částek 

přiznávaných jako peněţité zadostiučinění ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 a 3 OZ.
137

 

Takové rozhodování soudů o výši finančního zadostiučinění přiznávaného fyzické 

osobě v důsledku porušení jejího všeobecného osobnostního práva je však nutno 

hodnotit jako nepřípustné. Jedinými kritérii pro určení výše peněţitého zadostiučinění 

soudem jsou totiţ závaţnost způsobené újmy na osobnosti fyzické osoby a okolnosti, za 

kterých k ní došlo.
138

 

 

9 Dokazování v řízení o ochranu osobnosti 

 

Dokazování je procesním právem upravený postup soudu, jehoţ cílem je získání 

pravdivých poznatků (důkazů) o skutečnostech relevantních z hlediska ţalobcem 

uplatněného nároku. V řízení o ochranu osobnosti jsou těmito rozhodnými skutečnostmi 

existence protiprávního zásahu do osobnosti ţalobce, vznik nemajetkové újmy a 

příčinná souvislost mezi tímto zásahem a způsobenou nemajetkovou újmou na 

osobnosti ţalobce. Je povinností ţalobce tyto skutečnosti v ţalobě uvést (tzv. povinnost 

tvrzení - srov. § 79 odst. 1 a § 101 odst. 1 písm. a) OSŘ), stejně jako označit důkazy, 

                                                 

136
 HRÁDEK, Jiří. Koexistence náhrady škody s poskytnutím přiměřeného zadostiučinění za zásah do 

osobnostních práv fyzické osoby. Jurisprudence. 2010, č. 6, str. 23. Obdobně srov.  KNAP, Karel aj. 

Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha : Linde Praha, 

2004. str. 200. ISBN 80-7201-484-6 

137
 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 5188/2007  

138
 Vládní návrh občanského zákoníku s paušálně stanovenými částkami odškodnění smrti osoby blízké 

jiţ nepočítá, kdyţ v § 2829 stanoví: „Při usmrcení nebo zvlášť závaţném ublíţení na zdraví odčiní škůdce 

duševní útrapy manţelu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněţitou náhradou vyvaţující plně jejich 

utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“  
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kterými mají být prokázány (tzv. povinnost důkazní – srov. § 101 odst. 1 písm. b) ve 

spojení s § 120 odst. 1 OSŘ). Povinnost tvrzení a povinnost důkazní stran okolností 

vylučujících protiprávnost potom spočívá na ţalovaném (k tomu blíţe srov. kapitolu 

5.4). 

To je důsledkem dispoziční a projednací zásady uplatňující se ve sporech, a tedy i 

v řízení o ochranu osobnosti fyzické osoby. Dispoziční zásada znamená, ţe účastníci 

řízení disponují řízením a jeho předmětem (ţalobou uplatňovaným nárokem). Nesplnění 

povinnosti tvrzení má za následek, ţe se soud o rozhodných skutečnostech nedozví (tzv. 

břemeno tvrzení). Projednací zásada se projevuje tím, ţe soud se zabývá (projedná) jen 

takovými skutečnostmi a v tom rozsahu, který účastníci řízení tvrdí, a provede pouze 

důkazy (důkazní prostředky), jichţ se dovolávají. Výjimku z toho stanoví ustanovení § 

120 odst. 3 OSŘ. Účastníci řízení tak mají procesní odpovědnost za to, ţe rozhodné 

skutečnosti budou v řízení o ochranu osobnosti prokázány, a to pod prohrou sporu (tzv. 

břemeno důkazní). 

Povinnost tvrzení a povinnost důkazní ovšem mají účastníci řízení o ochranu 

osobnosti jen do skončení prvního jednání ve věci (§ 118b odst. 1 OSŘ). K tomuto 

okamţiku se totiţ řízení ve věcech ochrany osobnosti fyzické osoby ze zákona 

koncentruje (tzv. koncentrační zásada) a další skutečnosti a důkazy mohou být 

účastníky uvedeny jen výjimečně, a to za podmínek stanovených v ustanovení § 118b 

odst. 1 a 3 OSŘ. Výjimky z koncentrace řízení představuje pozdější uvedení skutečností 

a důkazů ze strany účastníka řízení za podmínky, ţe jimi má být zpochybněna 

věrohodnost provedených důkazních prostředků, ţe nastaly aţ po zkoncentrování řízení, 

ţe je účastník řízení nemohl bez své viny včas uvést (tj. nemohl o jejich existenci vědět 

ani s vynaloţením veškerého úsilí nebo byl důkaz před zkoncentrováním řízení 

neproveditelný) anebo ţe je účastník řízení uvedl po poučení soudem ve smyslu § 118a 

odst. 2 OSŘ. Nejzazší okamţik pro povinnost účastníka tvrdit a označit důkazy 

k prokázání svých tvrzení potom představuje okamţik vyhlášení rozhodnutí soudem (§ 

119a odst. 1 OSŘ). O tom všem je soud povinen účastníky řízení o ochranu osobnosti 

poučit. 

K prokázání rozhodných skutečností mohou účastníci řízení vyuţít všechny 

prostředky, kterými lze zjistit skutečný stav věci. Občanský soudní řád řadí k těmto 

důkazním prostředkům výslovně tyto: výslech svědka, znalecký posudek, zprávy a 
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vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské a exekutorské zápisy a jiné 

listiny, ohledání a výslech účastníka (§ 125 OSŘ). Výčet jednotlivých důkazních 

prostředků v občanském soudním řádu je ovšem pouze příkladmý, a tak můţe účastník 

řízení pouţít k prokázání svých tvrzení i jiných prostředků za předpokladu, ţe jejich 

prostřednictvím bude moţno prokázat určitou právně relevantní skutečnost. Dalšími 

důkazními prostředky tak mohou být např. „i věcné důkazy, jako fotografie, filmy, 

tištěné texty, záznamy na nosičích informací jako kazety, mikrofilmy, magnetofonové 

písky atd.“
139

  

A právě v souvislosti s těmito důkazními prostředky vyvstává v rozhodovací praxi 

soudů otázka, zda jejich pořízením (opatřením) ze strany účastníka řízení, resp. jejich 

provedením (pouţitím) soudem nedochází k zásahu do osobnostních práv fyzické 

osoby, konkrétně do práva na ochranu soukromí a do práva na projevy osobní povahy. 

V takovém případě by totiţ bylo nutno takový důkazní prostředek, resp. důkaz jeho 

prostřednictvím získaný hodnotit jako důkaz nepřípustný (nezákonný) s nulovou 

vypovídací hodnotou pro rozhodování soudu. 

V případě pořízení takových důkazních prostředků účastníkem řízení bez souhlasu 

dotčené fyzické osoby je nutno rozlišovat, zda se tak stalo v rámci obchodní nebo jiné 

obdobné činnosti, či nikoli. Dojde-li totiţ k pořízení hmotných nosičů ve smyslu 

ustanovení § 12 odst. 1 OZ při obchodní činnosti fyzické osoby, kdy je vyloučen zásah 

do jejího soukromí ze samé povahy věci, nemůţe být důkaz získaný pomocí tohoto 

nosiče soudem hodnocen jako nepřípustný.
140

 Jako přípustný důkazní prostředek je 

judikaturou soudů povaţován také audiozáznam pořízený při telefonickém hovoru 

jedním z účastníků hovoru, neboť při jeho uskutečňování tito účastníci projevují 

konkludentní souhlas s jeho případným zaznamenáním ze strany druhého účastníka 
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hovoru.
141

 Naproti tomu, dojde-li k záznamu telefonního hovoru ze strany třetí osoby, tj. 

osoby na hovoru nezúčastěné, nebude moţno takový důkaz jako důkaz nezákonný 

v řízení před soudem pouţít.
142

 Jak judikoval Krajský soud v Ostravě: „Pokud jde o tzv. 

úřední licenci podle § 12 odst. 2 ObčZ, ţádný zákon neopravňuje občany k tomu, aby si 

mohli opatřovat důkazy pro účely správního, soudního či jiného řízení zachycováním 

projevů jiných fyzických osob osobní povahy, a to i přes ustanovení procesních 

předpisů o tom, ţe za důkaz mohou v řízení slouţit všechny prostředky, jimiţ lze zjistit 

stav věci (srov. např. § 125 OSŘ…); tato ustanovení pouze umoţňují provedení 

takových důkazů v řízení před příslušným státním orgánem (vytvářejí tedy zákonnou 

úřední licenci k pouţití projevů fyzických osob osobní povahy v důkazním řízení), ale 

nijak nezbavují toho, kdo je pořídil, odpovědnosti za jejich neoprávněné pořízení.“
143

 

Z citovaného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě tak pro provedení důkazu 

pomocí hmotného nosiče zachycujícího jednotlivou hodnotu osobnosti fyzické osoby 

bez jejího souhlasu vyplývá, ţe bude-li důkaz tímto prostředkem proveden na základě 

úřední licence ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 OZ, bude se jednat z procesního 

hlediska o důkaz přípustný. Pouţití těchto důkazních prostředků však musí mít vţdy 

bezprostřední vztah k předmětu a účelu úředního řízení.
144

 V opačném případě by se i 

zde jednalo o důkaz nezákonný. Na tomto místě ovšem upozorněme na nález Ústavního 

soudu ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. I. ÚS 191/05, v němţ se konstatuje toto: „Za projev 

úřední licence…nelze povaţovat kaţdé řízení nebo jednání před soudem či jiným 

orgánem státu, ale jen případy, které výslovně upravuje zákon. Takovým zákonem je 

zákon č. 41/1961 Sb., trestní řád, který v této souvislosti upravuje odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu v trestním řízení. Občanskoprávní předpisy nic podobného 

nestanoví. Magnetofonový záznam telefonického hovoru fyzických osob je záznam 

projevů osobní povahy hovořících osob a takový záznam můţe proto být pouţit (i jako 

důkaz v občanském soudním řízení) zásadně jen se svolením fyzické osoby, která byla 

účastníkem tohoto hovoru.“ 
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V souladu se závěry vyplývajícími z rozhodovací praxe soudů je tak moţno tvrdit, 

ţe důkazy získané pomocí těchto důkazních prostředků, jimiţ je zasahováno do 

osobnosti člověka, jsou důkazy pro soudní řízení nepřípustnými. Pořízení takového 

důkazu účastníkem řízení, resp. jeho pouţití soudem by představovalo nezákonný zásah 

do osobnosti fyzické osoby. Tento závěr plně odráţí zájem demokratického právního 

státu na ochraně osobnosti člověka jako základní hodnoty společnosti vůbec, odhlíţí ale 

od faktu, ţe právě těmito důkazními prostředky lze ve většině případů spolehlivě zjistit 

skutečnost, jeţ je předmětem dokazování soudu. Úkolem soudu je opatřit si pro své 

rozhodnutí dostatečný skutkový podklad, na jehoţ základě bude schopen ve věci 

spravedlivě rozhodnout. Nepřipuštěním těchto důkazních prostředků v řízení před 

soudem tak dochází k prolomení tzv. zásady materiální pravdy a k oslabení zájmu na 

vydání spravedlivého rozhodnutí ve věci. Je tedy otázkou, zda by v odůvodněných 

případech neměla být dána přednost tomuto zájmu před zájmem na ochranu osobnosti. 

K tomu se komentářová literatura vyjadřuje následovně: „Pro úvahu soudu, zda má být 

navrţený důkaz těmito prostředky proveden či nikoli, nemůţe být proto rozhodující, zda 

byly…pořízeny nebo nabyty zákonným či nezákonným způsobem. V tomto směru 

rozhodující můţe být jedině to, zda jde o prostředky, které mohou slouţit k objasnění 

věci (§ 125 OSŘ) a tak přispět k naplnění poţadavku spravedlivého procesu. Otázka 

jejich pořízení nebo nabytí je samostatnou věcí občanskoprávní odpovědnosti toho, kdo 

je nezákonně pořídil či nabyl (jen pro úplnost je třeba dodat, ţe neoprávněnost takového 

zásahu není ovšem pouţitím v soudním řízení legalizována).“
145

 

Získané důkazy (poznatky o rozhodných skutečnostech) soud hodnotí z hlediska 

jejich závaţnosti (důleţitosti) pro své rozhodnutí a z hlediska jejich pravdivosti 

(věrohodnosti), tj. z hlediska, zda skutečnost, o které podávají zprávu, lze mít na jejich 

základě za prokázanou. Soud hodnotí důkazy podle své úvahy, a to kaţdý jednotlivě a 

všechny v jejich vzájemné souvislosti (§ 132 OSŘ). Přihlíţí přitom současně ke všemu, 

co vyšlo v řízení najevo, jakoţ i k tomu, co uvedli účastníci. Zásada volného hodnocení 

důkazů ovšem neznamená svévolný postup soudu při tomto hodnocení. Svou úvahu 

musí soud v kaţdém jednotlivém případě náleţitě odůvodnit, a to z hlediska kaţdého 

důkazu samostatně, jakoţ i v jejich vzájemném souhrnu, aby mohla být tato 

                                                 

145
 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník I : komentář. § 1-459. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. str. 

179. ISBN 978-80-7400-108-6 



56 

 

v eventuálním opravném řízení vedeném proti rozhodnutí soudu prvního stupně 

přezkoumatelná. 

Týká-li se prokázání výše nároku na přiznání zadostiučinění v penězích soudem 

podle § 13 odst. 2 a 3 OZ, srov. výklad obsaţený v kapitole 8.3.2. 

 

Po provedeném dokazování rozhodne soud ve věci samé. Ve věcech ochrany 

osobnosti rozhoduje krajský soud samosoudcem (§ 36a odst. 3 věta před středníkem 

OSŘ), a to meritorně rozsudkem (§ 152 odst. 1 OSŘ). Rozsudky ve věcech ochrany 

osobnosti jsou rozsudky deklaratorními znějícími na některou z těchto forem plnění: 

dare, facere, omittere. Vzhledem k pouze demonstrativnímu výčtu jednotlivých 

občanskoprávních prostředků ochrany osobnosti fyzické osoby v ustanovení § 13 OZ 

však mohou rozsudky ve věcech ochrany osobnosti ve svém výroku obsahovat „pouhé“ 

konstatování porušení práva na ochranu osobnosti anebo konstatování, ţe k 

protiprávnímu zásahu do osobnosti fyzické osoby došlo. To ale jen za předpokladu, ţe 

se toho bude ţalobce v konkrétním případě ţalobou domáhat (§ 153 odst. 2 OSŘ a 

contrario). 
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10 Závěr 

 

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 jakoţto právo nerozlučně spjaté s kaţdou fyzickou osobou 

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

nepromlčitelným, nezrušitelným, jakoţ i nezcizitelným. Ochrana osobnosti fyzické 

osoby je z toho důvodu obsaţena 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, ţe do práva na ochranu 

osobnosti zahrnuje zejména právo na ţivot a zdraví, právo na občanskou 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 

ţalob o ochranu osobnosti fyzické osoby, jimiţ se osoba dotčená ve svém všeobecném 

osobnostním právu můţe domáhat zejména těchto nároků: aby od neoprávněného 

zásahu do její osobnosti bylo upuštěno (zdrţovací ţaloba), aby byly odstraněny 

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

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

můţe 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, ţe jiţ došlo k následkům tohoto 

jednání, vyváţit nebo alespoň zmírnit nemajetkovou újmu vzniklou na osobnosti 

člověka. 

Při určování výše peněţitého zadostiučinění soudy v řízeních o ochranu 

osobnosti se v důsledku přijetí novely občanského zákoníku provedené zákonem č. 
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47/2004 Sb. začalo v rozhodovací praxi soudů přihlíţet k částkám paušálně stanoveným 

v ustanovení § 444 odst. 3 OZ, a to jako maximální výše zadostiučinění v penězích, jeţ 

můţe být ţalobci v řízení přisouzeno. Tato praxe soudů se stala předmětem kritiky 

občanskoprávní teorie i části praxe, neboť plně nereflektuje jednotlivosti kaţdého 

jednotlivého případu a ve svém důsledku tak nerespektuje obecných kritérií 

stanovených občanským zákoníkem pro určování výše finančního zadostiučinění v § 13 

odst. 3 OZ. Vládní návrh nového občanského zákoníku jiţ paušálně stanovených částek 

„odškodnění“ při úmrtí osoby blízké nepouţívá. To je třeba povaţovat za správné. 

Diplomová práce se dále zabývá okruhem účastníků civilního řízení o ochranu 

osobnosti, jimiţ mohou být z povahy věci na ţalující straně pouze fyzické osoby, na 

straně ţalované se pak můţe jednat jak o fyzické, tak o právnické osoby. V kapitole 

pojednávající o dokazování se pak zabývám mimo jiné téţ problematikou přípustnosti 

pouţití, resp. pořízení takových důkazních prostředků, jaké představují hmotné nosiče 

ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 OZ, jejichţ prostřednictvím je zasahováno do 

osobnosti fyzické osoby. 

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 tudíţ nezbytnou 

podmínkou všestranného rozvoje fyzické osoby a její důstojné existence vůbec. Tomu 

by měla odpovídat i důsledná právní úprava ochrany osobnosti. Tomu odpovídá i 

úprava nového občanského zákoníku. 
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11 Resume 

 

This thesis deals with the general personality right of individuals and its civil law 

protection, proceedings in the first instance. Universal personal law as the law related to 

any natural person, is one of the fundamental human rights. As such, the imprescriptible 

right, not subject to the statute of limitations, irrevocable and inalienable. Protection of 

personal rights of individuals is therefore included nor in the Civil Code, as a basic 

private personal protection legislation, either in the constitutional order of the Czech 

Republic, especially in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, just as at 

regional and international protection of fundamental human rights and freedoms. 

Civil Code, calculated individual rights (permissions), resulting from the protection 

of individual personality, only indicative, so that into the right to protection of personal 

rights of individuals includes the right to life and health, the right to civic honor and 

human dignity, right to privacy, the right to name and the rights to the statements of a 

personal nature. The protection of personality is largely shaping with the decision-

making practice of courts and other personality rights arise from their conclusions.  

The range of civil remedies is quite broad. In my work I focuse on the protection of 

personality through various claims to protect the individual personality, using by the 

person affected in its general moral rights seeks mainly the following rights: that from 

an unauthorized interference into her personality has been abandoned (injunction), that 

the consequences of such infringement has been removed (removal action), and to get 

the reasonable satisfaction (satisfaction action). Reasonable compensation can it get nor 

in the non-pecuniary (moral) form, either in the form of property (in cash). The purpose 

of these institutes is to prevent further illegal conduct by the initiator of interventions 

into human personality, and if it has already been the consequences of such action 

outweigh, or at least mitigate the moral prejudice caused to the human personality.  

The thesis also deals with the range of participants in a civil proceeding of 

individual personality protection, which may be on the claimer only the individual and 

with the specifics of the evidence in this proceeding.  

General personal right is an expression of personal integrity from the side of legally 

equal entities. (And not the autonomous status of an individual in the sphere of private 
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law). Its realization and protection is therefore a necessary condition all-round 

development of individuals and their dignified presence at all.  
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