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Příloha: Relevantní ustanovení EÚLP a překlad vybraných 

ustanovení právního řádu SRN

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Článek 8 

Právo na respektování soukromého a rodinného života 

(1) Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence. 

(2) Státní orgán nemůže 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, ochrany pořádku a 

předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod 

jiných.

Článek 10

Svoboda projevu 

(1) Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory 

a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez 

ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování povolení 

rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem. 

(2) Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat 

takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které 

jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní 

celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, 

ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku 

důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.



II

Základní zákon Spolkové republiky Německo (Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland (GG))

Článek 1

(1) Důstojnost člověka je nedotknutelná. Ctít ji a chránit ji je povinností veškeré státní 

moci.

(2) Německý lid se tak hlásí k neporušitelným a nezadatelným právům jakožto základu 

každé lidské společnosti, míru a spravedlnosti ve světě.

(3) Následující základní práva zavazují zákonodárství, výkonnou moc a soudnictví jako 

bezprostředně platné právo.

Článek 2

(1) Každý má právo na svobodný rozvoj své osobnosti, pokud tím neporušuje práva 

jiných a nepřekračuje ústavní řád nebo pravidla mravnosti.

(2) Každý má právo na život a tělesnou nedotknutelnost. Osobní svoboda je 

neporušitelná. Do těchto práv lze zasáhnout jen na základě zákona.

Článek 5

(1) Každý má právo svobodně projevovat a rozšiřovat své mínění slovem, písmem a 

obrazem a nerušeně se informovat z obecně přístupných pramenů. Svoboda tisku a 

svoboda podávání zpráv rozhlasem a filmem jsou zaručeny. Cenzura neexistuje.

(2) Tato práva nacházejí svá omezení v předpisech obecných zákonů, v zákonných 

ustanovení k ochraně mládeže a v právu osobní cti.

(3) Umění a věda, bádání a učení jsou svobodné. Svoboda učení nezprošťuje věrnosti 

k ústavě.



III

Občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB))

§ 12 

Právo na jméno

Pokud je právo na užívání jména oprávněnému jiným popíráno nebo pokud je zájem 

oprávněného porušen tím, že jiný neoprávněně užívá stejné jméno, může oprávněný od 

jiného požadovat odstranění takového omezování. Je-li nutné odstranit další omezení, 

lze podat zdržovací žalobu.

§ 823

Povinnost náhrady škody

(1) Kdo úmyslně nebo z nedbalosti protiprávně poruší život, tělo, zdraví, svobodu, 

vlastnictví nebo jiné právo druhého, je mu povinnen nahradit způsobenou škodu.

(2) Ke stejné povinnosti je zavázán ten, kdo poruší zákon sloužící k ochraně druhého. 

Jestliže je porušení takového zákona možné i bez zavinění, je ten,  kdo jej poruší, 

zavázán k povinnosti náhradit škodu jen v případě zavinění.



IV

Zákon o autorském právu k dílům výtvarného umění a k dílům 

fotografickým (Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der 

bildenden Künste und der Photographie (KUG))

§ 22

Podobizny lze rozšiřovat nebo uveřejňovat jen se souhlasem vyobrazeného. 

V pochybnostech se má souhlas za udělený, pokud vyobrazený za to, že se nechal 

vyobrazit, obdržel úplatu. Po dobu 10 let po smrti vyobrazeného je vyžadován souhlas 

příbuzných vyobrazeného. Příbuznými ve smyslu tohoto zákona jsou přeživší manžel 

nebo registrovaný partner a děti vyobrazeného, a pokud není manžela, registrovaného 

partnera či dětí, pak rodiče vyobrazeného.

§ 23

(1) Bez potřebného svolení dle § 22 mohou být rozšiřovány či uveřejňovány:

1. Podobizny z oblasti současných dějin.

2. Obrazová vyjádření, na kterých se osoby vyskytují pouze jako doplněk v krajině nebo 

na jiném místě.

3. Obrazová vyjádření ze shromáždění, pochodů a podobných událostí, kterých se 

ztvárněné osoby zúčastnily.

4. Podobizny, které nejsou zhotoveny na objednávku, pokud jejich rozšíření či 

uveřejnění slouží vyššímu uměleckému zájmu.

(2) Oprávnění se ovšem nevztahuje na takové rozšíření či uveřejnění, kterým by byl 

porušen oprávněný zájem vyobrazeného nebo, pokud vyobrazený již zemřel, jeho 

příbuzného.

§ 24

Za účelem výkonu soudní pravomoci a veřejné bezpečnosti smí úřady rozmnožovat, 

rozšiřovat nebo uveřejňovat podobizny bez souhlasu oprávněného, jakož i 

vyobrazeného či jeho příbuzných.
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