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Úvod

Jedním z určujících fenoménů dnešní doby jsou média, která jsou odrazem 

vývoje a postojů společnosti. S jejich nástupem došlo k masívnímu rozšíření 

informovanosti, a tím i vzdělanosti společnosti, což je základním předpokladem pro její 

pluralitní demokratické fungování. Současně s tím se ovšem objevila četná nebezpečí, 

spočívající zejména v možnosti zneužití médií k manipulaci a sledování vlastních 

zájmů. Základním předpokladem zaručujícím svobodu a nezávislost médií je vytvoření 

právního rámce, který takové jejich fungování umožňuje a zároveň poskytuje obranu 

před případnými excesy či zásahy médií do jiných chráněných práv.

V této práci se pokusím vymezit soukromoprávní hranice svobody projevu, a to 

ve vztahu k fyzickým osobám. Jinými slovy, kam až mohou média ve svých příspěvcích 

zajít, a kdy se již jedná o nepřípustné zásahy do chráněných osobnostních práv 

fyzických osob. Stranou zkoumání budou ponechány hranice svobody projevu, které 

jsou stanoveny předpisy veřejnoprávními. 

Toto téma je společensky velmi aktuální, neboť se v poslední době objevuje 

stále více případů, kdy k těmto zásahům dochází, a je nutné najít některá zobecňující 

východiska, která by bylo možné na dané případy aplikovat. Osobnostní práva jsou 

často upravena obecnými formulacemi, které mohou být předmětem odlišných 

interpretací, proto je zde ve větší míře než v jiných oblastech nutno brát v potaz 

rozhodování soudů. Z tohoto důvodu bude v mé práci brán zvláštní zřetel právě na 

judikaturu a její závěry.

V práci se významně projeví použití komparativní metody. Srovnáním právní 

úpravy české a německé se pokusím zjistit, do jaké míry se obě právní úpravy 

překrývají, co je jim společné a v čem se naopak liší, případně do jaké míry se mohou 

právní řády vzájemně inspirovat. Při charakteristice a rozboru významných právních 

institutů, stejně jako při stanovování kritérií a hledisek pro vyvažování práv bude 

použita jak metoda analytická, tak metoda syntetická. 

Vedle úvodu a závěru se práce bude skládat ze čtyř kapitol. První kapitola bude 

rozdělena na dvě části. V první části budou popsána média, jejich základní vymezení a 
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charakteristika, včetně jejich úlohy a funkce v judikatuře soudů. Druhá část bude 

pojednávat o vymezení, ústavním zakotvení a systematice „komunikačních“ základních 

práv a svobod – svobodě projevu, právu na informace a svobodě tisku (médií). Druhá 

kapitola bude zaměřena na ochranu osobnosti v mediálním kontextu, a to zejména na 

její význam a ústavní zakotvení, charakteristiku jednotlivých dílčích osobnostních práv, 

a bude pojednáno rovněž o postmortální ochraně osobnosti. Třetí kapitola bude 

věnována rozboru kritérií vyvažování při kolizi svobody projevu s osobnostními právy. 

V závěrečné kapitole se pak ve dvou částech pokusím přiblížit aktuální otázky v této 

oblasti v českém právu.

Při zpracování tohoto tématu budou využity mé poznatky z ročního studijního 

pobytu v Německu na Univerzitě v Hamburku, a to zejména z části předmětu 

„občanskoprávní základy tiskového práva“ vedeném Dr. iur. Benjaminem Kortem 

RiLG, a rovněž z předmětu „srovnávací právo“ vedeném Prof. Dr. iur. Ulrichem

Magnusem RiOLG.
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1 Svoboda projevu, právo na informace, svoboda tisku a 

média

V úvodní kapitole této práce se pokusím o vymezení základních pojmů a 

přiblížím jejich ústavní zakotvení a právní systematiku v právním řádu ČR a SRN 

v komparativním pohledu.

1.1 Média

1.1.1 Základní vymezení, charakteristika a funkce

Dovolíme-li si vypůjčit definici médií z Praktické encyklopedie žurnalistiky, pak 

zjistíme, že média jsou „prostředky masové komunikace, které multiplikují sdělení 

veřejného charakteru a rozšiřují je směrem k širokému, rozptýlenému, rozmanitému a 

individuálně neurčenému publiku. Pod pojem masová média se obecně zařazují noviny, 

časopisy, rozhlas a televize, patří sem však rovněž kniha, film video, veškeré druhy 

masově šířených obrazových a zvukových záznamů (např. internet) a ostatní 

vysokonákladové tiskoviny (např. letáky).“1 Jedná se tedy o pojem poměrně široký, 

nikoliv však bezbřehý. Jeho rozsah je v posledních desetiletích rozšiřován s nástupem 

tzv. „nových médií“. Tomáš Mrkvička je ve Slovníku mediální komunikace poměrně 

jasně přibližuje jako „komunikační prostředky využívající k přenosu mediovaného 

sdělení nebo k uchovávání informací počítačové technologie.“2 Nicméně definice 

nových médií není jasně přijímána, neboť „je každopádně zřejmé již z podstaty 

samotného pojmu, že jakákoli definice bude historicky a kulturně podmíněná, neboť 

každá doba má svoje vlastní „nová média“ (technologičtí deterministé by řekli: každá 

nová média mají svoji vlastní dobu).“3 V této práci se budu zabývat médii ve výše 

vymezeném významu, přičemž důraz bude kladen na hraniční případy střetu svobody 

projevu s jinými právy, ze kterých bude možné vyvodit určité zobecňující závěry či 

pravidla.

                                               
1 OSVALDOVÁ, B.; HALADA, J. a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2. vyd. Praha: Libri, 2004,
s. 104.
2 REIFOVÁ, I. a kol. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, s. 134.
3 ŠTĚTKA, V.; ŠMAHEL, D. Nová média v perspektivě sociálních věd. Fakulta sociálních studií 
Masarykovy univerzity: Sociální studia. 2009, č. 2, s. 7. Dostupné také z www: 
http://socstudia.fss.muni.cz/hledat.php?ukol=2&rejst=&id=330&pageno=&co=nov%C3%A1%20m%C3
%A9dia (přístup 18. 3. 2012).
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Zaměříme-li se na funkci médií z obecného hlediska, dá se říci, že se změnami 

společnosti se měnila i funkce médií, a to z prostředku zábavy, propagandy či 

mobilizace postupně na prostředek k dosažení ekonomického zisku. Prvek propagandy 

či mobilizace je však nadále přítomen, avšak možná v nebezpečnější skryté formě, 

neboť by bylo mylné považovat média za naprosto nezávislá, i když se tak tváří, a to 

právě s poukazem na zmiňovaný ekonomický aspekt. S cílem prodat co nejvíce výtisků 

se média často uchylují k praktikám, které by neměly nalézt širší společenské uplatnění. 

Vhodným prostředkem regulace k zamezení případných nežádoucích efektů takových 

praktik je pak právě právo.

Přeneseme-li se přes ekonomický charakter mediálního prostředí, plní média 

zásadní roli ve společnosti, kdy jednou z jejich funkcí je úloha informační, nicméně 

s jednodušší dostupností informací v dnešním globalizovaném světě význam této 

kategorie kolísá. Důležitá je funkce kontrolní, nicméně tu je vhodné chápat ve spojitosti 

s teorií sociální odpovědnosti4 jako závislou na společensky odpovědném chování 

médií. Tato role médií nachází nejsilnější odraz v judikatuře soudů a je v ní nejvíce 

akcentována. Nutno ovšem podotknout, že kontrolní funkce médií často selhává, pokud 

jde o kontrolu médií samotných. K předcházení takovým situacím by měla rovněž 

přispívat účinná právní regulace. Mimo funkci kontrolní nelze opomenout funkci 

vzdělávací, výchovnou, kulturní či zábavní.

Z právního hlediska je médiím přičítán značný společenský a hospodářský 

význam. V demokratické společnosti hrají podstatnou roli, ze které je následně 

vycházeno při formování základní struktury celého mediálního práva.5 Dle Fechnera 

jsou v „masové demokracii“ (Massendemokratie) média rozhodujícím faktorem pro 

formování pluralistického politického povědomí a názorů obyvatelstva. V nepřímé 

demokracii jsou tak vedle politických stran rozhodující silou ve zprostředkování názorů 

a myšlenek. Zmiňuje zde také úlohu kontroly výkonu státní moci, kterou mohou média 

vykonávat jen za předpokladu, že jim je zajištěno postavení a financování nezávislé na 

státu. V tomto smyslu je nejdůležitějším cílem mediálního práva zajištění svobody 

                                               
4 Teorie sociální odpovědnosti tisku je jednou ze čtyř teorií tisku sestavených v r. 1956 F. Siebertem, T. 
Petersonem, W. Schrammem. Na ně pak navazují další koncepty. Srov. McQUAIL, D. Úvod do teorie 
masové komunikace. S českou předmluvou Jana Jiráka. 1. vyd. Praha: Portál, 1999, s. 153 – 160.
5 FECHNER, F. Medienrecht: Lehrbuch des gesamten Medienrechts unter besonderer Berücksichtigung 
von Presse, Rundfunk und Multimedia. 11. vydání. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011, s. 8.
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médií. Dále upozorňuje na ekonomický faktor médií, na která jako taková se dá pohlížet 

jako na zboží či služby. Doplňuje také funkci výchovnou a vzdělávací, nositele kultury, 

zábavní a informační. K posledně jmenované uvádí také skutečnost, že z důvodu 

možnosti manipulace prostřednictvím médií je jim připisována vysoká odpovědnost, 

kterou je ovšem možné právně vymezit jen velmi nedostatečným způsobem. Regulovat 

je možné jen její vnější hranice, ke kterým patří zejména ochrana osobní cti a 

důstojnosti, mladistvých, zákaz podněcování lidu, pobízení k útočné válce a veřejné 

vybízení k trestným činům. Kromě toho jsou normovány povinnosti novinářů a 

vydavatelů jednat s řádnou péčí, nicméně ty nejsou veřejností žalovatelné.6

1.1.2 Úloha a funkce médií v judikatuře soudů

V judikatuře se k funkci médií vyjádřil Evropský soud pro lidská práva, podle 

kterého hrají média nezastupitelnou roli v demokratické společnosti a jejich úkolem je 

poskytovat informace a rozšiřovat myšlenky ze všech oblastí veřejného zájmu, a to 

způsobem odpovídajícím jejich povinnostem a odpovědnosti. Zároveň je veřejnosti 

přiznáno právo být o takových záležitostech informována. Pokud by tomu bylo jinak, 

nemohla by média plnit již zmiňovanou roli „veřejného hlídacího psa“, která je jim 

v základních rozhodnutí ESLP z oblasti svobody projevu přisuzována.7 Do určité míry 

zahrnuje novinářská svoboda také možnost nadsázky či provokace.8

K témuž se v souvislosti s právem na informace a v návaznosti na judikaturu 

ESLP vyslovil český Ústavní soud, který právo na informace, jakož i právo tyto 

informace svobodně sdělovat, považuje za jednoznačné spojení práva a současně 

povinnosti (či odpovědnosti) zejména tisku, pravdivě, vyváženě a korektně informovat o 

otázkách důležitého veřejného zájmu. Dále Ústavní soud „souhlasí s právními závěry 

                                               
6 FECHNER, Medienrecht, op. cit., s. 8 n.
7 Například rozhodnutí ESLP ve věcech: Handyside proti Spojenému království, rozsudek ESLP ze dne 7. 
12. 1976, stížnost č. 5493/72; Prager a Oberschlick proti Rakousku, rozsudek ESLP ze dne 26. 4. 1995, 
stížnost č. 15974/90; Oberschlick proti Rakousku (č. 2), rozsudek ESLP ze dne 1. 7. 1995, stížnost č.
20834/92; Sunday Times proti Spojenému království (č. 1), rozsudek ESLP ze dne 26. 4. 1979, stížnost č.
6538/74; Lingens proti Rakousku, rozsudek ESLP ze dne 8. 7. 1986, stížnost č. 9815/82; dále také Bladet 
Tromsø and Stensaas proti Norsku, rozsudek ESLP ze dne 20. 5. 1999, stížnost č. 21980/93; Jersild proti 
Dánsku, rozsudek ESLP ze dne 23. 9. 1994, stížnost č. 15890/89; De Haes and Gijsels proti Belgii, 
rozsudek ESLP ze dne 24. 2. 1997, stížnost č. 19983/92.
8 Například rozhodnutí ESLP ve věcech: von Hannover proti Německu, rozsudek ESLP ze dne 24. 6.
2004, stížnost č. 59320/00; Prager a Oberschlick proti Rakousku, rozsudek ESLP ze dne 26. 4. 1995, 
stížnost č. 15974/90; Tammer proti Estonsku, rozsudek ESLP ze dne 6. 2. 2001, stížnost č. 41205/98.
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Evropského soudu pro lidská práva, když tento zdůrazňuje nezastupitelnou roli tisku v 

demokratické společnosti, jako „hlídacího psa“, současně však připomíná i 

odpovědnost novináře za překročení především etických a morálních norem svého 

povolání. V takovém případě musí existovat zákonná sankce, která odpovídá jak svojí 

přiměřeností, tak i naléhavé společenské potřebě ochrany důležitých veřejných zájmů 

sledovanému legitimnímu cíli.“9 Pod neurčitý právní pojem věc veřejného zájmu lze 

subsumovat celou řadu činností a úkolů, a to především takových, které jsou hodnoceny 

jako věci a činnosti důležité pro celou společnost. Ústavní soud se vyjádřil k tomu, co je 

věcí veřejnou. Jedná se o veřejné záležitosti, resp. veřejnou činnost jednotlivých osob, 

které mohou být veřejně posuzovány. Jsou jimi „veškeré agendy státních institucí, jakož 

i činnost osob působících ve veřejném životě, tj. např. činnost politiků místních i 

celostátních, úředníků, soudců, advokátů, popř. kandidátů či čekatelů na tyto funkce; 

věcí veřejnou je ovšem i umění včetně novinářských aktivit a showbyznysu a dále vše, co 

na sebe upoutává veřejnou pozornost.“10 Dále ve svém dalším nálezu soud uvedl, že 

„média umožňují udržovat veřejnou diskusi, v níž se zprostředkovávají různé názory, a 

poskytují tak jednotlivcům i různým společenským skupinám příležitost, aby přispívali k 

utváření obecnějšího názoru.“ Zdůraznil tak že „média představují rozhodující faktor v 

permanentním procesu tvorby názorů a nakonec i tvorby vůle jednotlivců i 

společenských skupin, ale i politických institucí.“11

Německému Spolkovému ústavnímu soudu je vlastní a za výchozí považuje 

politické chápání pojmu veřejné úlohy médií. K funkci a roli tisku a médií se vyjádřil 

tak, že „svobodný tisk, jenž nepodléhá řízení veřejné moci a není podroben cenzuře, je 

základním rysem svobodného státu. Má-li občan činit politická rozhodnutí, musí být 

nejen on sám dostatečně informován, ale také znát a mít možnost zvažovat názory 

jiných. Tuto stálou diskuzi udržuje v chodu tisk; právě ten získává informace, zaujímá 

k nim postoje, a tím působí jako orientační činitel ve veřejné debatě. V něm se projevuje 

veřejné mínění; v řeči se vyjasňují argumenty pro a proti, získávají jasné obrysy a 

ulehčují tak občanovi hodnocení a rozhodnutí. V reprezentativní demokracii působí tisk 

jako stálý spojovací a kontrolní orgán mezi lidem a jeho zvolenými zástupci 

                                               
9 Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2001, sp. zn. II. ÚS 435/01, U 35/24 SbNU 525.
10 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03, N 209/39 SbNU 215.
11 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05, N 111/46 SbNU 41.
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v parlamentu a vládě. Kriticky vyhodnocuje neustále se nově vytvářející názory a 

požadavky společnosti a jejích skupin, poskytuje je k diskuzi a předkládá je politicky 

činným státním orgánům, které mohou tímto způsobem neustále poměřovat svá 

rozhodnutí v jednotlivých dennodenních politických otázkách se skutečným 

veřejným míněním.“12

1.2 Vymezení, ústavní zakotvení a systematika „komunikačních“ 

základních práv a svobod

V úvodní části této práce je nutné přesněji vymezit základní práva vztahující se 

jejímu tématu, která jsou zakotvena na ústavněprávní úrovni. Tato práva budou v celé 

práci přítomna a přímo či nepřímo rozebírána, a proto není možné a ani vhodné je 

opomenout. Mezi práva vztahující se k médiím jako takovým patří svoboda projevu, 

právo na informace a svoboda tisku. Jako zobecňující pojem jsem si vypůjčila označení 

německé doktríny pro tato základní práva a svobody jako „komunikační“.13 Pro danou 

oblast může mít také v určitých případech význam svoboda umělecké tvorby. Níže se na 

tato „komunikační“ práva a svobody zaměřím blížeji, a to v rozsahu nutném pro 

naplnění cílů mé práce.

1.2.1 Vliv ústavní úpravy základních práv a svobod na právní řád

Výše uvedená ústavně zakotvená komunikační práva a jejich ústavněprávní 

rozměr nelze při právním rozboru daného tématu opomenout. Jednou z funkcí Ústavy, 

zvláště pak ústavní úpravy základních práv a svobod, je totiž její „prozařování“ celým 

právním řádem. Dle této doktríny vytvořené Ústavním soudem, která by se dala označit 

za jednu z vůdčích zásad materiálního právního státu, je nutné interpretovat jednotlivá 

zákonná ustanovení v první řadě z pohledu účelu a smyslu ochrany ústavně 

garantovaných základních práv a svobod.14 Dle Ústavního soudu je „funkcí soudů a 

justice obecně poskytovat ochranu právům jednotlivce (čl. 90 Ústavy), v materiálním 

právním státě pak ochranu i základním právům (čl. 4 Ústavy). Ne vždy jsou všechna 

základní práva přímo vykonatelná a působí vůči jednotlivci bezprostředně. V některých 

                                               
12 BverfGE 20, 162, odst. 35 (Spiegel). Pro citaci německé judikatury je použit způsob citování obvyklý 
v SRN. V závorkách jsou případně uvedeny populární názvy rozhodnutí.
13 Tato práva jsou souhrnně zakotvena v čl. 5 odst. 1 GG.
14 Například nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 1998, sp. zn. III. ÚS 139/98, N 106/12 SbNU 93.
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případech působí pouze zprostředkovaně skrze jednotlivé normy jednoduchého práva 

tak, že jednoduchým právem „prozařují“. Tak je tomu ve vztazích horizontálních, tedy 

ve vztazích, které nejsou založeny na nadřízenosti a podřízenosti, tj. ve vztazích, v nichž 

jsou si jejich účastníci rovni. Proto při výkladu či aplikaci jednoduchého práva na 

takové vztahy jsou soudy povinny toto prozařování pečlivě vážit a brát v potaz tak, aby 

současně dostály své povinnosti poskytovat ochranu jak právům v rovině jednoduchého 

práva, tak právům základním.“15

Obdobnou doktrínou disponuje také velmi propracovaná německá právní nauka. 

Prozařování ústavního práva do práva jednoduchého (Ausstrahlungswirkung) bylo 

Spolkovým ústavním soudem poprvé rozvedeno v jednom z jeho nejvýznamnějších a 

také nejznámějších rozhodnutí ve věci Lüth už v roce 1958.16 Soud zde mimo jiné 

judikoval, že základní práva nejsou nadále jen obrannými právy (Abwehrrechte) jedinců 

vůči státu, ale jako „objektivní hodnotový řád“ (objektive Wertordnung), v jehož centru 

stojí svobodně se rozvíjející lidská osobnost a její čest, pronikají do všech oblastí práva 

včetně práva soukromého ve formě nepřímého horizontálního účinku (mittelbare 

Drittwirkung). Veškeré normy musí být vykládány a aplikovány v duchu základních 

práv a nesmějí být s ním v rozporu. Tento „prozařovací účinek základních práv“ je tedy 

jedním z vůdčích právních principů a prostupuje celým právním řádem. Rozhodnutí ve 

věci Lüth, které Fechner označuje jako „základní kámen“ mediálního práva,17 je mimoto 

také jedním ze stěžejních rozhodnutí týkající se svobody projevu, proto o něm bude 

podrobněji pojednáno v této práci i v dalších souvislostech.

Na uvedenou teorii německé jurisprudence navázala v jednom ze svých disentů 

soudkyně Eliška Wagnerová, když zdůraznila působení základních práv jako principů 

v horizontálních (soukromoprávních) vztazích, na rozdíl od vztahů veřejnoprávních, kde 

tato práva působí přímo jako subjektivní práva a lze je vůči veřejné moci takto 

uplatňovat. „V civilním procesu sporném, řešícím soukromoprávní vztahy, se tato práva 

však uplatňují jen zprostředkovaně, navíc jen ve formě objektivního ústavního práva (tj. 

nikoli jako práva subjektivní), které vytváří objektivní hodnotový řád, který "vyzařuje" 

(původní označení německé doktríny "Ausstrahlungswirkung der Grundrechte", poprvé 

                                               
15 Nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 185/04, N 94/34 SbNU 19.
16 BverfGE 7, 198 (Lüth).
17 FECHNER, F. Entscheidungen zum Medienrecht. 2. vydání. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, s. 8.
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v kauze BVerfGE 7, 198-230 - Lüth, rozhodnutí z 15. 1. 1958, 1 BvB 1/51) do právní 

úpravy vztahů dvou nebo více zásadně rovných subjektů, tj. subjektů nalézajících se v 

horizontálním vzájemném poměru, a dále samozřejmě ovlivňuje i interpretaci a aplikaci 

podústavního civilního práva hmotného i procesního, přičemž ovšem v této konstelaci 

nelze jen o základní práva opírat svou právní pozici, resp. svůj právní nárok, tj. nelze je 

uplatňovat přímo.“18 Zároveň dodává, že pokud obecný soud přehlédne zmíněné 

vyzařování ústavního hodnotového řádu, může jako orgán veřejné moci způsobit zásah 

do základního práva účastníka řízení. Tento je pak v konečné instanci odstranitelný 

cestou řízení o ústavní stížnosti.

1.2.2 Úmluva o ochraně lidských práv a svobod

Pro oba právní řády, tedy český i německý, má klíčový význam Úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod, přijatá na půdě Rady Evropy v roce 1950, a 

k ní se vztahující bohatá judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Jen pro 

doplnění uvádím, že na rozdíl od České republiky, kde má Evropská úmluva postavení 

mezinárodní smlouvy o lidských právech, a tím pádem je v návaznosti na judikaturu 

Ústavního soudu součástí ústavního pořádku České republiky,19 Evropská úmluva jako 

taková je v Německu zařazena v hierarchii na úroveň spolkového zákona (čl. 25 GG). 

Nicméně i v této oblasti je k dispozici bohatá rozhodovací praxe německého 

Spolkového ústavního soudu. Ten ve svém judikátu v roce 1987 dovodil, že německé 

zákony by měly být vykládány právě ve světle EÚLP, tedy že Úmluva působí jaksi 

„nadzákonně“. Zároveň ale zdůraznil, že Úmluva se tímto nestaví na úroveň ústavní či 

dokonce nad ni.20 V návaznosti na případ Caroline von Hannover proti Německu, který 

rozhodoval ESLP a v němž se vyjádřil tak, že judikatura německých soudů, včetně 

soudu ústavního, v oblasti obecného osobnostního práva z velké části porušuje článek 8 

EÚLP (právo na respektování soukromého a rodinného života),21 se vyjádřil Spolkový 

ústavní soud v dalším svém rozhodnutí22 k problematice vztahu rozhodnutí ESLP, jejich 

závaznosti a aplikovatelnosti v německém právním řádu. Rozbor této koncepce by 

                                               
18 Odlišné stanovisko soudkyně Elišky Wagnerové (bod 6) k nálezu Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009, 
sp. zn. Pl. ÚS 26/08, N 82/53 SbNU 33.
19 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01, N 80/26 SbNU 317 a nález Ústavního 
soudu ze dne 15. 4. 2003, sp. zn. I. ÚS 752/02,  N 54/30 SbNU 65.
20 BverfGE 74, 358.
21 Von Hannover proti Německu, rozsudek ESLP ze dne 24. 6. 2004, stížnost č. 59320/00.
22 BVerfGE 111, 307.
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zdaleka přesahoval možnosti a téma této práce, proto jen pro úplnost uvádím, že se soud 

vyjádřil v tom smyslu, že Úmluva a s ní spojená judikatura ESLP slouží na 

ústavněprávní úrovni jako pomocné výkladové prostředky pro určení obsahu a dosahu 

základních práv za předpokladu, že to nevede k omezení či snížení ochrany základních 

práv zaručené Základním zákonem. Případ Caroline von Hannover patří mezi 

významná rozhodnutí z oblasti svobody projevu a jejích mezí, proto se jím budu rovněž 

zabývat i na jiných místech této práce.

1.2.3 Svoboda tisku (médií)

Pro zajištění základních a v demokratické společnosti nezbytných funkcí tisku 

(viz. výše) je významným předpokladem rozvinutý koncept tiskové (mediální)23

svobody, neboť „svoboda tisku poskytuje veřejnosti jeden z nejlepších prostředků pro 

utváření názorů na mínění a postoje jejich politických představitelů. V demokratickém 

systému musí být jednání či opomenutí vlády podrobeno přísné kontrole nejen ze strany 

moci zákonodárné a soudní, ale také ze strany tisku a veřejného mínění.“24

Na ústavněprávní úrovni ČR (čl. 17 odst. 3 LZPS) i SRN (čl. 5 odst. 1 věta třetí 

GG) je zaručena nepřípustnost cenzury, kterou lze označit za předběžné omezení či 

předběžný zákaz určitého projevu. Tento pojem ovšem není na ústavní či zákonné 

úrovni jasně definován a v některých případech může být sporné, zda se jedná či 

nejedná o cenzuru. V čl. 10 EÚLP není výslovný zákaz cenzury zakotven a předběžná 

opatření jsou tedy připuštěna, byť je třeba dle konstantní judikatury ESLP v těchto 

případech přistupovat k omezením velmi obezřetně,25 zvláště pokud jde o tisk, neboť 

„zprávy jsou „zkazitelné zboží“ a prodlení s jejich publikací, byť na krátkou dobu, je 

může připravit o hodnotu a zajímavost“.26 Tzv. autocenzura je přípustná, nestanoví-li 

zákon povinnost publikovat určité sdělení (například právo na odpověď či dodatečné 

sdělení dle tiskového zákona). Objevují se i nové formy cenzury, které jsou ovšem spíše 

                                               
23 Pojem Medienfreiheit - “svoboda médií”  - použil ve svém rozhodnutí německý Spolkový ústavní soud, 
když pod něj zahrnul svobodu tisku, rozhlasu i svobodu filmovou. Srov. rozsudek BverfG ze dne 12. 3.
2003, 1 BvR 330/96 a 1 BvR 348/99 (Aufklärung schwerer Straftaten) in FECHNER, Entscheidungen 
zum Medienrecht., op. cit., s. 265.
24 Castells proti Španělsku, rozsudek ESLP ze dne 23. 4. 1992, stížnost č. 11798/85.
25 Srov. KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 1100.
26 Sunday Times proti Spojenému království (č. 1), rozsudek ESLP ze dne 26.4.1979, stížnost č. 6538/74;
Observer a Guardian proti Spojenému královstvi, rozsudek ESLP ze dne 26.11.1991, stížnost č.
13585/88.
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předmětem výzkumu sociologického, politologického či mediálního, a přestože se jedná 

o velmi aktuální společenské a mediální fenomény, pro účely této práce není jejich 

podrobný rozbor nezbytný. Jedná se především o tzv. demokratickou27 či novinářskou 

cenzuru.28

Od pomoci tisku v informování veřejnosti o otázkách obecného zájmu mohou 

odradit mimo jiné také nepřiměřené zásahy státu vůči novinářským zdrojům. Tímto 

způsobem tak může být nepřímo ohrožena výše uvedená funkce tisku jako „hlídacího 

psa“. Aby byly takové případy eliminovány a tisk mohl plnit svou roli ve společnosti, je 

zaručena novinářským zdrojům ochrana. Toto právo není v LZPS a ani v EÚLP 

výslovně zakotveno, nicméně jej lze považovat za subjektivní ústavní právo dovoditelné 

výkladem jejich ustanovení.29 ESLP tento svůj názor vyjádřil ve věci Goodwin proti

Spojenému Království z roku 1996, kde byla ochrana novinářských zdrojů označena za 

jednu ze základních podmínek svobody projevu.30 K této otázce se vyslovil i Ústavní 

soud, který toto právo uznal jako ústavně zaručené právo, které je derivátem svobody 

projevu, a ve svém rozhodnutí uvedl, že „pokud prozradí novinář svůj zdroj - přes slib, 

že tak neučiní - ohrožuje tím vlastní novinářskou práci zejména v oblasti tzv. 

investigativní žurnalistiky, jež je při seriozním přístupu novináře společensky cenná a 

přínosná.“ Soud, odvolávající se v tomto rozhodnutí na judikaturu ESLP, ovšem 

podotknul, že ani tato ochrana není absolutní, neboť je dle něj samozřejmé, že tento 

závěr neznamená, že by byly vyloučeny případy, kdy je novinář zdroj své informace 

povinen prozradit. Dodává, že „je pak úkolem Ústavního soudu posoudit takový konflikt 

testem proporcionality a vážit, zda je v konkrétním případě veřejný zájem na odhalení 

zdroje novinářovy informace natolik silný, že převáží i ústavní právo na svobodu 

projevu, jehož derivátem je i právo sdělovacích prostředků na utajení zdroje

                                               
27 Blíže srov. RAMONET, I. Tyranie médií. Přeložil Michal Pacvoň. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003, s. 
40 a n. Demokratická cenzura se na rozdíl od autokratické cenzury už nezakládá na vypouštění a na 
vystřihování, na amputaci nebo prohibici údajů, nýbrž na hromadění, nasycenosti, excesu a nadbytku 
informací. Novinář je doslova zadušen, hroutí se pod lavinou více či méně zajímavých údajů, zpráv a 
témat, které ho mobi1izují, zaneprázdňují, nasycují jeho čas a jako nějaká vnadidla ho odtrhují od toho 
podstatného.
28 Dále srov. RAMONET, op. cit., s. 70. Novinářská cenzura spočívá v tom, že každý novinář, který si 
chce ve svém řemesle normálním způsobem budovat kariéru, nesmí kritizovat praktiky svých kolegů 
hodné kritiky.
29 KLÍMA, K. a kol., op. cit., s. 1098.
30 Goodwin proti Spojenému království, rozsudek ESLP ze dne 27. 3. 1996, stížnost č. 17488/90.
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informace.“31 Dle Spolkového ústavního soudu „je tato ochrana nezbytná, neboť se tisk 

nemůže vzdát soukromých zpráv a sdělení. Pramen těchto informačních zdrojů se ale 

nevyčerpá jen za předpokladu, že se zdroj informace může spolehnout na zachování 

redakčního tajemství.“32

Zajímavé je v tomto ohledu zmínit rozhodovací praxi soudů amerických, neboť 

Nejvyšší soud USA novinářům právo utajit zdroj informace nepřiznává a v roce 1972 

v precedentním případu Branzburg v. Hayes rozhodl, že neexistuje právo vyplývající 

z Ústavy USA, resp. jejího prvního dodatku, odmítnout odkrytí zdroje informace před 

porotou.33

V rovině běžného zákona je právo na utajení zdroje informace konkretizováno 

v zákoně tiskovém34 (§ 16) a zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání35 (§ 41). Jeho 

zakotvení je zákonným vyjádřením mezinárodní úpravy a významným prostředkem 

realizace svobody tisku a spočívá v tom, že fyzická osoba nebo právnická osoba, která 

se podílela na získávání nebo zpracování informací, má právo odepřít soudu, jinému 

státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu 

těchto informací či předložení nebo vydání věcí, z nichž by mohl být zjištěn původ či 

obsah informací. Tato oprávnění se ovšem mohou dostat do kolize s ustanoveními 

trestního zákoníku36 a některými z nich vyplývajícími povinnostmi.

V Německu je upravena možnost odepřít svědectví pro určité osoby, které 

pracují v médiích a podílejí se na jejich přípravě, v § 53 odst. 1 čísle 5 trestního řádu,37

čímž je zajištěna také ochrana jejich zdrojů. V odst. 2 daného ustanovení jsou pak 

specifikovány meze tohoto oprávnění. V této oblasti existuje také poměrně bohatá 

judikatura německých soudů. Okrajově zde zmíním například rozhodnutí ve věci 

Chiffreanzeigen,38 ve kterém Spolkový ústavní soud dovodil právo odepřít svědectví 

                                               
31 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 394/04, N 184/38 SbNU 471.
32 BVerfGE 20, 162, odst. 38 (Spiegel).
33 Blíže srov. BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu a její meze v právu ČR. Praha: Linde, 2002, s. 229 n.
34 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku.
35 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
36 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
37 Strafprozessordnung, ve znění vyhlášeném dne 7. dubna 1987 (BGBI. I S 1074, 1319), novelizovaném 
dle čl. 2 odst. 30 zákona ze dne 22. prosince 2011 (BGBl. I S. 3044, 3048).
38 Překl. „anonymní trestní oznámení”. BverfGE 64, 108 (Chiffreanzeigen). 
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přímo ze Základního zákona39 jako jeden z elementů svobody tisku, pokud by při 

zohlednění zásady přiměřenosti na určité případy nebylo možné aplikovat uvedené 

ustanovení trestního řádu. Aktuálním je také téma prohledávání a zabavování věcí 

v redakčních místnostech, které je rovněž zahrnuto pod problematiku svobody tisku a ke 

kterému se vyjádřil Spolkový ústavní soud v již výše v souvislosti s funkcí tisku 

zmiňovaném rozhodnutí Spiegel40 nebo dále také ve věci Cicero41.

1.2.4 Svoboda projevu a právo na informace

V oblasti svobody projevu je klíčový zejména článek 10 EÚLP, který zakotvuje 

právo každého na svobodu projevu. Definuje ji jako svobodu zastávat názory a přijímat 

a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na 

hranice. Jedná se o konkretizaci svobody myšlení zakotvené v čl. 9 Úmluvy. Článek 10 

zahrnuje jak právo na svobodu projevu, tak právo na informace či sdílení zpráv či 

myšlenek. Dle doslovného znění této normy v ní nejsou obsažena další práva, jako 

například svoboda tisku, nicméně jsou k ní v praxi přiřazována. Zahrnují se pod ni i 

projevy umělecké tvorby.42 Zároveň tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly 

udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem. V rozhodnutí 

Handyside z roku 1976 se ESLP vyjádřil ke svobodě projevu tak, že „je jedním ze 

základů demokratické společnosti, jednou ze základních podmínek rozvoje společnosti i 

každého člověka. Vztahuje se nejen na informace či ideje, které jsou přijímány pozitivně 

či jsou pokládány za neškodné nebo je k nim zaujímán lhostejný postoj, nýbrž i na ty, 

které urážejí, šokují či zneklidňují, ať už stát či jakoukoli část populace.“43 Posledně 

uvedené za respektování omezení vyplývajících z odst. 2 daného článku.

Pro úplnost dodávám, že svoboda projevu je na mezinárodní úrovni zakotvena 

také ve Všeobecné deklaraci lidských práv44 a Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech. Nalezneme ji i v Chartě základních práv EU, jejíž čl. 11 ve svém 

prvním odstavci zaručuje právo každého na svobodu projevu. Jeho součástí je právo 

                                               
39 Soud jej odvozuje z čl. 5 odst. 1 věty druhé GG.
40 Jedná se o časopis Spiegel. Srov. BVerfGE 20, 162 (Spiegel).
41 Srov. BVerfGE 117, 244 (Cicero).
42 FECHNER, Medienrecht, op. cit., s. 193.
43 Handyside proti Spojenému království, rozsudek ESLP ze dne 7. 12. 1976, stížnost č. 5493/72.
44 Všeobecná deklarace lidských práv byla schválena Valným shromážděním OSN v roce 1948, avšak 
není právně závazná.
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zastávat názory a přijímat a šířit informace a ideje bez zásahů veřejné moci a bez ohledu 

na hranice státu. Ve druhém odstavci je poukaz na respektování svobody a plurality 

médií.

V českém právním řádu je svoboda projevu a právo na informace zakotveno 

v Listině základních práv a svobod v jejím druhém oddílu mezi politickými právy. 

Jejich zařazení hned do úvodního článku 17 tohoto oddílu vypovídá o klíčovém 

významu těchto práv. Jedná se o dvě vzájemně se doplňující práva, jejichž obsah, resp. 

možnosti jejich realizace jsou rozvedeny ve druhém odstavci daného ustanovení. Ačkoli 

je svoboda projevu podřazena rubrice „politická práva“, lze ji spíše řadit do kategorie 

„politických svobod“, neboť ji lze jako svobodu podřadit pod tzv. status negativus, tedy 

pod sféru osobní autonomie, do které stát nemůže zasahovat.45

Svoboda projevu je právem vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, 

obrazem nebo i jiným způsobem. Podle ustálené judikatury Ústavního soudu je základní 

právo na svobodný projev třeba považovat za „konstitutivní znak demokratické 

pluralitní společnosti a za jednu ze základních podmínek pro její chod a sebeuplatnění 

jednotlivce. Ústavní soud má opakovaně za to, že každý názor, stanovisko nebo kritika 

je, vzhledem k významu svobody projevu podle čl. 17 odst. 1 Listiny, zásadně 

přípustným; omezení svobody projevu je proto výjimkou, kterou je nutno interpretovat 

restriktivně a lze ji ospravedlnit jen kvalifikovanými okolnostmi.“46 Dle některých 

názorů lze za speciální formu svobody projevu považovat svobodu umělecké tvorby 

zakotvenou v čl. 15 odst. 3 LZPS, tedy lex specialis ve vztahu k čl. 17 LZPS.

Na úrovni obecných zákonů je svoboda projevu pak dále rozvedena. Pokud jde o 

pravidla pro vydávání periodického tisku, ta jsou upřesněna v zákoně č. 46/2000 Sb., o 

právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon), jedná-li se o 

neperiodický tisk, pak v zákoně č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, a konečně 

pravidla pro provozování rozhlasového či televizního vysílání jsou upravena v zákoně č. 

231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Pokud jde o právo na informace, jedná se o právo slučující dva aspekty, a sice 

aspekt tzv. negativního a pozitivního statusu. Negativní status v sobě zahrnuje obecnou 

                                               
45 FILIP, J. in BARTOŇ. Svoboda projevu a její meze v právu ČR, op. cit., s. 19.
46 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. I. ÚS 1990/08,  N 63/56 SbNU 711.
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garanci práva na vyhledávání, přijímání či rozšiřování informací, kterému odpovídá 

povinnost veřejné moci toto právo nerušit. Statusem pozitivním rozumíme povinnost 

státních orgánů a orgánů územní samosprávy informace aktivně poskytovat, přičemž 

ostatní mají právo tyto informace obdržet. Aspekt pozitivního statusu je zakotven 

v pátém odstavci článku 17 a je pak dále proveden v zákoně č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím.

V rámci uvedených práv je chráněn nejen obsah jejich sdělení, ale také technické 

způsoby jejich realizace.47

V německém právním řádu jsou tato práva včetně svobody médií zakotvena na 

ústavní úrovni v článku 5 odst. 1 GG, dle kterého má každý 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. I přesto, že jsou tato práva společně zahrnuta v jedné normě a, jak bylo 

uvedeno výše, vzájemně se doplňují, slouží odlišným cílům. Svoboda projevu 

(Meinungsfreiheit) a svoboda informací (Informationsfreiheit) chrání především 

jednotlivce, zatímco svoboda médií (Medienfreiheit) chrání v první řadě svobodné 

utváření názorů.48

Svoboda projevu dle německé judikatury zahrnuje svobodu vytváření a 

vyjadřování názorů, pod její ochranu ovšem nespadají vědomě nepravdivá skutková 

tvrzení,49 k čemuž se jasně vyjádřil Spolkový ústavní soud.50 Ve věci Auschwitzlüge51

dospěl k tomu, že „skutková tvrzení jsou chráněna svobodou projevu do té míry, do jaké 

jsou předpokladem vytváření názorů. Nepravdivá informace pak není věcí hodnou 

ochrany; vědomě nebo prokazatelně nepravdivá skutková tvrzení nejsou vtažena pod 

ochranu svobody projevu.“52 Dojde-li ke smíchání hodnotících a skutkových částí 

                                               
47 Srov. Groppera Radio AG a další proti Švýcarsku, rozsudek ESLP ze dne 28. 3. 1990, stížnost č. 
10890/84.
48 FECHNER, Medienrecht, op. cit., s. 19.
49 Rozdíl mezi skutkovými tvrzeními a hodnotovými soudy je blíže rozveden níže v další kapitole.
50 Srov. BVerfGE 94,1 (Sterbehilfe), BVerfGE 93, 266 (Soldaten sind Mörder), BVerfGE 90, 241 
(Auschwitzlüge).
51 Překl. osvětimská lež.
52 BVerfGE 90, 241 (Auschwitzlüge).
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výroku, uplatňuje se zde princip „v pochybnostech ve prospěch svobody projevu“.53

Dále zahrnuje svoboda projevu nejen informování o věcech „politických“, ale výslovně 

také „příspěvky pro zábavu“.54 Konečně jsou v ní zahrnuty též projevy komerční či čistě 

hospodářské povahy, jak bylo rozhodnuto hned dvakrát55 Spolkovým ústavním soudem 

ve věci kontroverzních reklam společnosti Benetton.56 Dle některých názorů tato 

rozhodnutí, která aplikují svobodu projevu také v oblasti hospodářských soutěžních 

vztahů, potvrzují tendenci Spolkového ústavního soudu rozšiřovat prostřednictvím 

ústavněprávního výkladu obsah jednotlivých základních práv.57 Rozlišování, zda se 

jedná o zprávu důležitou pro politické rozhodování lidí či zda je „jen“ zábavního či 

komerčního charakteru, hraje roli zejména v případech kolize svobody projevu s jinými 

právy, kdy je nutné zvažovat, které z dotčených práv převáží. Pro úplnost uvádím, že 

ochrana se rovněž vztahuje nejen na obsah, ale i na formu sdělení.

Nositelem svobody projevu může být každý, tedy jak osoby fyzické, tak osoby 

právnické. Nicméně dle ÚS je nutno brát v úvahu specifické postavení či charakteristiku 

nositele této svobody, přičemž se výslovně zmínil o novinářích (sdělovacích 

prostředcích). Uvedl, že „je nutno respektovat určitá specifika běžného periodického 

tisku, určeného pro informování nejširší veřejnosti, který v určitých případech musí -

především s ohledem na rozsah jednotlivých příspěvků a čtenářský zájem - přistupovat 

k určitým zjednodušením.“ V této situaci je významným to, aby celkové vyznění určité

informace odpovídalo pravdě.58 Dle ESLP je nutné také brát v potaz specifické 

postavení například soudců, advokátů či opozičních poslanců.59

                                               
53 Srov. také REHBOCK, K. Medien- und Presserecht: Grundlagen, Ansprüche, Taktik, Muster. 
München: C. H. Beck, 2005, s. 1.
54 Srov. BVerfG, sp. zn. 1 BvR 1602/07 ze dne 26. 2. 2008 a BVerfG, sp. zn. 1 BvR 653/96 ze dne 
15.12.1999. 
55 Zvláštností v následující poznámce citovaných rozhodnutí Spolkového ústavního soudu je, že po 
prvním jeho rozhodnutí ve věci kontroverzních reklam společnosti Benetton Spolkový soudní dvůr 
v dalším rozhodnutí (BGH 149, 247) jeho úvahy nerespektoval a konstatoval nesoulad těchto reklam se 
soutěžním právem. Poté následovalo opět rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, ve kterém byla tzv. 
„šokující reklama“ podřazena pod svobodu projevu (čl. 5 odst. 1 GG). Dle Karlsruhe je pak na tomto 
základě a ne jinak nutno provést poměřování tohoto práva s případnými kolidujícími právy, v tomto 
případě s právem na lidskou důstojnost.
56 Srov. BVerfGE 102, 347 (Benetton I) a BVerfGE 107, 275 (Schockwerbung - Benetton II).
57 Srov. FECHNER, Entscheidungen zum Medienrecht, op. cit., s. 8.
58 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99, N 19/17 SbNU 133.
59 Wille proti Lichtenštejnsku, rozsudek ESLP ze dne 28. 10. 1999, stížnost č. 28396/95; Casado Coca 
proti Španělsku, rozsudek ESLP ze dne 24. 2. 1994, stížnost č. 15450/89; Castells proti Španělsku, 
rozsudek ESLP ze dne 23. 4. 1992, stížnost č. 11798/85.
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1.2.5 Limity svobody projevu

Ústavně zaručené svobody jako ústavněprávní kategorie nemají absolutní 

platnost, neboť jsou omezeny. K jejich omezení dochází buď přímo zákonem, nebo 

v důsledku střetu s jiným základním právem či svobodou.60

Právní definice svobody projevu by proto nebyla kompletní bez zohlednění 

limitů této svobody obsažených v čl. 17 odst. 4 LZPS a v čl. 10 odst. 2 EÚLP. Dle 

Listiny lze svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace omezit zákonem, a to 

pouze jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná, přičemž toto může být 

učiněno jen v zájmu ochrany zde taxativně vyjmenovaných hodnot, tzv. legitimních 

cílů. Za tyto chráněné hodnoty je zde pak označena ochrana práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu, veřejná bezpečnost, ochrana veřejného zdraví a mravnosti.

Zároveň je třeba brát v potaz čl. 4 Listiny, ze kterého mimo jiné vyplývá, že 

všechna omezení musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené 

podmínky (odst. 3), a že je třeba každé omezení vykládat restriktivně a šetřit jeho 

podstatu a smysl (odst. 4). Je nutno brát ohled také na čl. 22 Listiny, který uvádí, že 

zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí 

umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. 

Svoboda projevu je základním nástrojem, kterým lze svobodnou soutěž politických sil 

realizovat,61 ale též zároveň kontrolovat ze strany médií.62

Výše uvedený třístupňový test63 pro omezení svobody projevu a práva na 

informace je v zásadě totožný s pravidly uvedenými v EÚLP, jejíž čl. 10 odst. 2 říká, že 

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. Jediný rozdíl 

                                               
60 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 17.2.1999, sp. zn. Pl. ÚS 16/98, N 25/13 SbNU 177.
61 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 18.2.1999, sp. zn. I. ÚS 526/98, N 27/13 SbNU 203.
62 BARTOŇ. Svoboda projevu a její meze v právu ČR, op. cit., s. 29.
63 Omezení musí být 1. stanoveno zákonem, 2. v demokratické společnosti nezbytné, 3. učiněno v zájmu 
ochrany vyjmenovaných hodnot.
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spočívá ve vymezení legitimních cílů, v zájmu jejichž ochrany mohou být dotčená práva 

omezena. V Úmluvě je rozsah těchto cílů stanoven šířeji. Vzhledem k poměrně široké 

formulaci těchto hodnot v Listině by však v praxi neměl problém nastat, neboť legitimní 

cíle uvedené v Úmluvě lze považovat za rozvedení obecnějších cílů stanovených 

Listinou.64

Pokud jde o definici toho, co jsou „opatření nezbytná v demokratické 

společnosti“, pak se za ně dle ESLP považují taková opatření, která jsou vyžadována 

„naléhavou společenskou potřebou“. Ve věci Lingens proti Rakousku soud dále uvedl, 

že „smluvní státy mají určitý rozsah volné úvahy při posouzení, zda taková potřeba 

existuje, avšak současně zde podléhají evropské kontrole. Evropský soud je tak 

oprávněn vydat konečné rozhodnutí, zda omezení jsou slučitelná se svobodou projevu ve 

smyslu čl. 10.“65 V souladu s principem proporcionality je možné omezení uplatnit až 

v okamžiku, kdy není možné danou konkrétní hodnotu, jež se ocitla v kolizi se 

svobodou projevu, chránit jinak než zásahem do svobody projevu.

Jak uvedl Ústavní soud, svoboda projevu je v českém právu omezena nejen 

formou zákona, jak předpokládá čl. 17 odst. 4 Listiny, ale také právy jiných, ať už 

zakotvených ústavně či zákonně.66 Zákonná omezení svobody projevu lze nalézt v řadě 

zákonů, u kterých je nutné zachovávat principy právní jistoty. Jedná se zejména o 

požadavek jasnosti a srozumitelnosti formulace omezení a předvídatelnosti a určitosti 

právní normy, neboť „v ústavním státě není totiž důležité jen to, jakým způsobem jsou 

schopny zákony interpretovat soudy, ale také, jak si tyto zákony bude vykládat občanská 

veřejnost.“67 ESLP ve svých rozhodnutích vedle předvídatelnosti vyžaduje také 

„dostatečnou přístupnost“ ustanovení.68 Z konkrétních zákonů se v prvé řadě jedná o 

občanský zákoník, ve kterém je blíže specifikována ochrana osobnosti a ochrana 

dobrého jména právnické osoby. Tyto normy jsou rozvedením ústavně chráněných práv 
                                               
64 Srov. KLÍMA, K. a kol., op. cit., s. 1102.
65 Lingens proti Rakousku, rozsudek ESLP ze dne 8. 7. 1986, stížnost č. 9815/82.
66 „Ústavně zaručené právo vyjadřovat své názory (čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) bez 
ohledu na případně možné omezení zákonem (čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod) je již 
obsahově omezeno právy jiných, ať již tato práva plynou jako ústavně zaručená z ústavního pořádku 
republiky (kupř. práva daná čl. 10 Listiny základních práv a svobod) či z jiných zábran daných zákonem 
chránících celospolečenské zájmy či hodnoty.“ Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1997, III. ÚS
359/96, N 95/8 SbNU 367.
67 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 43/93, N 16/1 SbNU 113.
68 Sunday Times proti Spojenému království (č. 1), rozsudek ESLP ze dne 26. 4. 1979, stížnost č.
6538/74.
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na lidskou důstojnost, čest, dobrou pověst, na ochranu soukromého a rodinného života 

či na ochranu osobních údajů vyplývajících z čl. 10 LZPS. Právě problematika kolize 

svobody projevu s výše uvedenými právy, a to především těmi, která náleží fyzickým 

osobám, tvoří stěžejní část této diplomové práce. Z dalších zákonů obsahujících 

omezení svobody projevu a práva na informace je nutné zmínit trestní zákoník, zákony 

upravující regulaci reklamy, ochranu osobních údajů, utajované informace, trestní řád, 

občanský soudní řád, zákon o soudnictví ve věcech mládeže či přestupkový zákon. 

Uvedené předpisy zde ovšem uvádím jen pro úplnost a vzhledem k tomu, že netvoří 

předmět této práce, je o nich pojednáno jen velmi okrajově a v nezbytných 

souvislostech.

Zastavím-li se krátce u německého práva, jsou limity svobody projevu a dalších 

„komunikačních“ práv stanoveny v čl. 5 odst. 2 GG, který říká, že tato práva nacházejí 

svá omezení v předpisech obecných zákonů, v zákonných ustanoveních k ochraně 

mládeže a v právu osobní cti. Významným je již výše zmiňované rozhodnutí ve věci 

Lüth, které je svým dosahem důležité nejen pro výklad svobody projevu jako takové, ale 

pro celý německý právní řád vůbec. Krom výše uvedených úvah týkajících se 

prozařovací funkce ústavy a objektivního hodnotového řádu, který představují základní 

práva,69 v něm byl zdůrazněn význam svobody projevu, které Spolkový ústavní soud 

přiznal zvláštní ústavní postavení a označil ji za ustavující právo, neboť dává možnost 

stálé diskuze a umožňuje „boj názorů“. Dále ji označil za základ každé svobody.70

                                               
69 Tato koncepce je ovšem též často kritizována s odkazem na nebezpečí možného svévolného 
zabsolutnění jednotlivých základních práv.
70 BverfGE 7, 198 (Lüth). Ke stutkovému stavu: Hamburský „senatsdirektor“ Lüth nabádal 
v Hamburském tiskovém klubu, a také v otevřeném dopise majitelům divadel a půjčovatelům filmů 
k tomu, aby do svého programu  nezařazovali film „Unsterbliche Geliebte“ („Nesmrtelná milenka“), a 
dále vybízel německé publikum, aby na film nechodili. Svou veřejenou výzvu k bojkotu odůvodňoval 
tím, že režisér Veit Harlan v období národního socialismu vystoupil mimo jiné s filmem „Jud Süß“ 
(myšleno Joseph Süß Oppenheimer, jednalo se o antisemitský propagandistický film). Panu Lüthovi bylo 
civilním soudem uloženo upustit od předmětných vyjádření. Proti tomuto rozhodnutí podal pak ústavní 
stížnost.
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2 Ochrana osobnosti v mediálním kontextu

Na úvod této kapitoly si dovoluji souhlasit s Petrem Jägrem a Pavlem Molkem v 

tom, že ochrana osobnosti je tématem, jež se v judikatuře Ústavního soudu dostává do 

rozporu se svobodou projevu nejčastěji a jaksi nejjednoznačněji, a že obdobný jev lze 

sledovat i u soudů obecných, kde většina sporů o ochranu osobnosti končí.71 V dalších 

částech práce se tedy budu zabývat situacemi, které mohou při střetu těchto dvou práv 

nastat a které byly českými či německými soudy, případně i ESLP, řešeny, a pokusím se 

je blížeji analyzovat. Nejdříve se ze systematických důvodů ve stručnosti zaměřím na 

ústavněprávní a mezinárodněprávní základy práva na ochranu osobnosti v ČR a SRN. 

Dále se pak pokusím jednotlivá dílčí osobnostní práva fyzických osob charakterizovat 

v návaznosti na jejich právní zakotvení na zákonné úrovni.

2.1 Ochrana osobnosti v mediálním kontextu – význam a ústavní 

zakotvení

2.1.1 Česká právní úprava

Dle Ústavního soudu je „těžištěm ústavního pořádku České republiky jednotlivec 

a jeho práva garantovaná ústavním pořádkem ČR.“ Jednotlivec je označen za 

východisko státu. K tomu soud dodává, že „stát a všechny jeho orgány jsou ústavně 

zavázány k ochraně a šetření práv jednotlivce.“72

V české ústavněprávní rovině lze najít základy práva na ochranu osobnosti 

zejména v čl. 6, čl. 7 a čl. 10 LZPS. Dle článku 10 LZPS má každý právo, aby byla 

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

Dále má každý právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného života. V neposlední řadě je v čl. 10 zakotveno také právo každého na 

ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním 

údajů o své osobě. V rámci systémového výkladu Listiny je třeba její čl. 10 chápat a 

                                               
71 JÄGER, P.; MOLEK, P. Svoboda projevu: demokracie, rovnost a svoboda slova. Praha: Auditorium, 
2007, s. 69.
72 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04, N 223/39 SbNU 353. Tyto úvahy 
soud připomenul také ve svém nálezu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09, který bude přiblížen 
v závěru této práce.
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interpretovat jako jedno ze základních lidských práv, ze kterých ostatní listinná práva 

vycházejí. Jako takové má právo na ochranu osobnostních práv ve smyslu čl. 10 

korektivní charakter ve vztahu k ostatním právům v LZPS.73

Tyto předpisy jsou pak dále konkretizovány jak normami soukromého práva, tak 

normami práva veřejného. Z norem veřejného práva je ochrana osobnosti zakotvena 

zejména v trestním zákoníku a zákoně o přestupcích. V soukromém právu je pak 

stěžejní právní úpravou občanský zákoník, a to jeho ustanovení § 11 až 16. Dle § 11 má 

fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a 

lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.74 Výčet 

jednotlivých dílčích práv existujících v rámci práva na ochranu osobnosti je 

v občanském zákoníku pouze demonstrativní.75 Demonstrativnost pak umožňuje

judikatuře reagovat flexibilně na nové jevy ve vyvíjející se společnosti, přitom je nutno 

dbát na zachování dostatečné míry právní jistoty v dotčených vztazích. Josef Fiala 

poukazuje na to, že se úprava v občanském zákoníku nedá označit za úpravu komplexní. 

K tomu dodává, že problematika integrity fyzické osoby totiž není spojena jen se 

samotným občanským právem, ale velmi úzce souvisí s celou řadou dalších právních 

odvětví napříč právním řádem, zejména pak s právem ústavním, správním, tiskovým, 

trestním apod. Proto nezřídka dochází k tomu, že ochrana osobnosti poskytovaná OZ je 

realizována současně s jinými způsoby ochrany, a to jak předpisy práva soukromého 

(např. zákoník práce), tak veřejného.76 Dojde-li k zásahu do těchto práv, je pak nutno 

vždy v každém jednotlivém případě při zvážení jeho specifických okolností obezřetně 

zvolit, který z prostředků ochrany, resp. která právní cesta je nejvhodnější a 

nejefektivnější k dosažení žádaného cíle.

Pokud jde o osobní rozsah čl. 10 LZPS, je toto ustanovení aplikovatelné na 

každého, včetně osob právnických. Nicméně právnická osoba nemá z povahy věci právo 

                                               
73 KLÍMA, K. a kol., op. cit., s. 1031.
74 Nelze na tomto místě nezmínit, že dle názoru Ústavního soudu „z ústavního pořádku vyplývá, že pojem 
lidské důstojnosti je co do rozsahu mnohem širší, než je rozsah tohoto pojmu v občanském zákoníku
(zejm. § 11 násl.).“ Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04, N 223/39 SbNU 
353.
75 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2304/99. „Výčet jednotlivých 
osobnostních práv v občanském zákoníku je pouze demonstrativní. Proto do skupiny těchto práv lze 
například zařadit i výslovně nezmíněná práva na ochranu osobní svobody, na podobu apod.“
76 FIALA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2007. 
Kapitola 14. Ochrana osobnosti, s. 678.
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na ochranu osobnosti jako fyzická osoba. Má však práva podobná a může se domáhat 

ochrany svého názvu a své dobré pověsti dle § 19b odst. 2 a 3 občanského zákoníku. V 

případě neoprávněného užívání obchodní firmy podnikatele zapsaného v obchodním 

rejstříku se použije § 12 obchodního zákoníku. Dále lze také k ochraně názvu a dobré 

pověsti použít nekalosoutěžní úpravu v § 44 a n. obchodního zákoníku.77

V této souvislosti je třeba také doplnit, že dle konstantní judikatury Ústavního 

soudu „je základní právo podle čl. 17 Listiny zásadně rovno základnímu právu podle čl. 

10 Listiny.“78 Proto je vždy nutná úvaha v každém konkrétním případě, ve které je 

nezbytné „zkoumat míru (intenzitu) tvrzeného porušení základního práva na ochranu 

osobnosti (osobní cti a dobré pověsti), a to právě v kontextu se svobodou projevu a s 

právem na informace a se zřetelem na požadavek proporcionality uplatňování těchto 

práv (a jejich ochrany).“79 Je pak je především „věcí obecných soudů, aby 

s přihlédnutím k okolnostem každého případu zvážily, zda jednomu právu nebyla 

nedůvodně dána přednost před právem druhým.“80

2.1.2 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Významná je také úprava čl. 8 EÚLP, který říká, že každý má právo na 

respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. 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. K tomuto 

článku existuje taktéž bohatá judikatura ESLP. Ve věci Botta proti Itálii se soud 

vyjádřil, že „sféra soukromého života zahrnuje fyzickou a morální integritu osoby; 

garance poskytovaná čl. 8 Úmluvy je určena především k zajištění rozvoje osobnosti 

každého jednotlivce ve vztazích s dalšími osobami, a to bez vnějšího vměšování.“81 Ve 

věci von Hannover proti Německu, která bude dále rozebírána níže, zahrnul do pojetí 

soukromého života, a tedy do oblasti, na kterou čl. 8 dopadá, i prvky týkající se osobní 

                                               
77 Srov. ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. a kol., Občanské právo hmotné. 1. díl. 5. vyd. Wolters Kluwer, 2009, 
s. 214.
78 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 1997, sp. zn. II. ÚS 357/96, N 156/9 SbNU 355.
79 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99, N 19/17 SbNU 133.
80 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97, N 17/10 SbNU 113.
81 Botta proti Itálii, rozsudek ESLP ze dne 24. 2. 1998, stížnost č. 21439/93.
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identity, jako je jméno nebo portrét osoby. Dále uvedl, že „ačkoli cílem čl. 8 je hlavně 

ochrana jednotlivce před svévolným zasahováním úřadů, neznamená to jen přinucení 

státu zdržet se takového zasahování: může existovat pozitivní povinnost obsažená 

v účinném respektování soukromého života i v oblasti vztahů jednotlivců mezi sebou.“82

2.1.3 Všeobecné a zvláštní osobnostní právo

V soukromoprávní sféře vytváří LZPS i mezinárodní úmluvy základ úpravy jak 

tzv. všeobecného osobnostního práva, tak zvláštních osobnostních práv. Všeobecné 

osobnostní právo je opodstatněně označováno jednak jako osobnostní, neboť jeho 

předmětem jsou nehmotné hodnoty lidské osobnosti v její fyzické (tělesné) a psychicko-

morálně-sociální jednotě a celistvosti, jednak jako všeobecné, neboť patří nerozlučně a 

neoddělitelně každé fyzické osobě jako jedinečné individualitě a suverénu.83 Všeobecné 

osobnostní právo slouží k seberealizaci a všestrannému rozvoji fyzické osoby. V rámci 

takto jednotně chápaného všeobecného osobnostního práva existuje pak neuzavřený 

okruh jednotlivých dílčích všeobecných osobnostních práv, konkrétně například právo 

na osobní svobodu, čest, důstojnost, dobrou pověst, jméno či soukromí. Zvláštními 

osobnostními právy jsou pak taková práva, která s každou fyzickou osobou 

neoddělitelně spjata nejsou. Patří sem zejména práva duševního vlastnictví.

2.1.4 Německá právní úprava

V německém právním řádu lze na poli osobnostních práv sledovat zajímavý 

vývoj. Obecné osobnostní právo a jeho záruky jsou konceptem vyvinutým Spolkovým 

soudním dvorem a Spolkovým ústavním soudem a bylo by možné je zařadit 

mezi příklady soudcovské tvorby práva. Z důvodu silného vlivu Savignyho 

historickoprávní školy84 na německý občanský zákoník z roku 1896 nebylo právo na 

ochranu osobnosti jako takové výslovně v německém právu upraveno. Zakotveny byly 

pouze některá jeho dílčí práva, v zásadě jen právo na jméno v § 12 BGB. Nedlouho poté 

v roce 1899 byla Říšským soudem uznána také ochrana práva na vlastní podobu, a to ve 

známém případu týkajícím se dědiců kancléře Bismarcka, jehož mrtvolu 
                                               
82 Von Hannover proti Německu, rozsudek ESLP ze dne 24. 6. 2004, stížnost č. 59320/00.
83 ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 
127.
84 Podle historickoprávní školy oblast ochrany osobnosti fyzické osoby nespadá pod předmět občanského 
práva. 
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vyfotografovali novináři poté, co tajně v nočních hodinách vnikli do místnosti, ve které 

Bismarck chvíli předtím zemřel. Dědicové požadovali zničení takto získaných obrázků 

a Říšský soud jim v tom přisvědčil.85 Vlna veřejné diskuze po vynesení tohoto 

rozhodnutí vedla v roce 1907 k vydání zákona o autorském právu k dílům výtvarného 

umění a k dílům fotografickým, v jehož § 22 byly výslovně zakotveny podmínky, za 

kterých je možné rozšiřovat či uveřejňovat podobizny, tedy právo k podobizně. 

V omezené míře zaručil Říšský soud také ochranu neoprávněnému zveřejnění 

soukromých dopisů. Takto byla dopisům Nietzscheho přiznána ochrana, neboť byl 

označen za „umělce v psaní dopisů“,86 naproti tomu dopisům Richarda Wagnera 

ochrana zajištěna nebyla, neboť byly „formální povahy“.87 Ochrany cti bylo možné se 

domoci prostřednictvím trestněprávních předpisů, které byly „ochranným zákonem“ ve 

smyslu § 823 odst. 2 BGB. Krom výše zmíněných výjimek byla ovšem existence a 

ochrana obecného osobnostního práva judikaturou po dlouhou dobu odmítána, a to až 

do roku 1954, kdy bylo Spolkovým soudním dvorem poprvé uznáno poté, co se lidská 

důstojnost stala panujícím ústavním principem.88 Tento vývoj byl logickým vyústěním 

zkušeností a následné přeměny společnosti po druhé světové válce. V nové německé 

ústavě – Základním zákonu – byla právu na lidskou důstojnost a svobodě osobnosti 

přiznána vedoucí role, čímž byly dány základy pro toto významné rozhodnutí, kterým 

bylo poprvé obecné osobnostní právo (allgemeines Persönlichkeitsrecht) označeno jako 

„jiné právo“ ve smyslu § 823 odst. 1 BGB,89 který stanoví povinnost k náhradě 

způsobené škody tomu, kdo úmyslně nebo z nedbalosti protiprávně poruší život, tělo, 

zdraví, svobodu, vlastnictví nebo jiné právo druhého. Na ústavněprávní úrovni je 

obecné osobnostní právo odvozeno z čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 1 odst. 1 GG, ve 

kterých je zaručeno právo každého na svobodný rozvoj jeho osobnosti a 

nedotknutelnost důstojnosti člověka. Na tento rozsudek Spolkového soudního dvora 

navázala řada dalších, v nichž byla přiznána dalším vyjádřením osobnostního práva 

deliktní ochrana. 

                                               
85 RGZ 45, 170.
86 RGZ 69, 401.
87 RGZ 41, 43.
88 BGHZ 13, 334. 
89 Ustanovení § 823 BGB je základní normou pro tzv. deliktní odpovědnost v německém právu. Výklad 
toho, co všechno spadá pod „jiné právo“ druhého,  je předmětem četných rozhodnutí tamějších soudů.
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2.2 Jednotlivá dílčí osobnostní práva – jejich charakteristika, předmět a 

obsah

Pro rozbor situací, kdy se svoboda projevu střetne s právem na ochranu 

osobnosti, je nutno specifikovat jednotlivá, v těchto případech dotčená, dílčí osobnostní 

práva. Jedná se zejména o právo na čest a důstojnost, právo na podobu a práva 

k podobizně, právo na osobní soukromí a v neposlední řadě také právo na jméno fyzické 

osoby.

2.2.1 Právo na čest a důstojnost v ČR a SRN

V občanském zákoníku je v § 11 zakotveno mimo jiné právo fyzické osoby na 

ochranu její občanské cti a lidské důstojnosti. Zatímco lidskou důstojnost mají všechny 

fyzické osoby nezávisle na svém postavení ve společnosti stejnou, čest představuje 

vážnost, kterou osoba požívá v očích členů společnosti, k níž náleží. Obě tato práva 

vznikají narozením. Právo na čest se pak oproti ostatním dílčím právům na ochranu 

osobnosti liší zejména svým rozsahem, který se během života mění. Dle literatury se 

obsah práva na čest vyčerpává především ve svém negativním obsahu, tj. v právu 

subjektu bránit se proti neoprávněným zásahům do své cti.90 K jeho porušení může dojít 

jak slovem či písmem, tak také obrazem i jiným dehonestujícím jednáním. Jestliže je 

například porušeno právo na čest obrazem, může být současně s ním porušeno také 

právo k podobizně. K nejčastějším porušením tohoto práva dochází skutkovými 

tvrzeními či kritikou dané osoby. Ochrana tomuto osobnostnímu právu je v každém 

případě poskytována pouze za předpokladu, že jde o porušení protiprávní. Důvody 

vylučujícími protiprávnost jsou dle literatury zejména případy, kdy je možné prokázat 

pravdivost difamujících skutkových tvrzení, a skutečnosti, kdy k zásahu dojde v rámci 

výkonu zákonem stanoveného jiného práva či povinnosti.91

Pokud jde o zákonné zakotvení práva na čest v německém právu, je zde situace 

odlišná, neboť BGB takové ustanovení neobsahuje. Čest je v Německu chráněna v první 

řadě trestním právem, a to zejména § 185 a n. trestního zákoníku.92 Její promítnutí do 

                                               
90 KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 310.
91 KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 318.
92 Strafgesetzbuch, ve znění vyhlášeném dne 13. listopadu 1998 (BGBI. I S 3322), novelizovaném dle čl. 
5 odst. 3 zákona ze dne 24. února 2012 (BGBl. I S. 212).
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práva občanského se pak děje prostřednictvím § 823 odst. 2 BGB, který pod pojem 

„ochranného zákona“ zahrnuje také trestní zákoník. Dle Fechnera je právo na osobní 

čest úzce spjato také s tzv. dispozičním právem na znázornění vlastní osoby 

(Verfügungsrecht über die Darstellung der eigenen Person).93 Toto právo na znázornění 

vlastní osoby bylo vyvinuto Spolkovým ústavním soudem, který jej upřesnil 

v rozhodnutí ve věci Lebach.94 V zásadě a s určitou mírou zjednodušení by se dalo 

označit za obecné osobnostní právo, které se použije v případě, kdy není možné využít 

žádné z uznaných či zakotvených dílčích osobnostních práv. Právo na znázornění 

vlastní osoby zahrnuje právo každého určit, zda a do jaké míry mohou jiní veřejně 

popisovat či znázorňovat jeho způsob života nebo jeho se dotýkající životní události. 

Spadá pod něj také právo na vlastní podobu a tzv. právo na informační sebeurčení 

(Recht auf informationelle Selbstbestimmung). K tomu je třeba též dodat, že nezahrnuje 

oprávnění osoby být vždy znázorněna jen způsobem, který je jí příznivý.95

2.2.2 Právo na osobní soukromí v ČR a SRN

Funkcí práva na osobní soukromí je zajištění nerušenosti soukromé sféry fyzické 

osoby tak, aby v ní mohla všestranně rozvíjet svou osobnost. Ve svém výsledku pak jde 

o důležitý předpoklad rozvoje a prosperity společnosti jako celku. Ve vztahu k ostatním 

osobnostním právům lze toto právo označit za právo širší, neboť jeho aplikovatelnost se 

podpůrně uplatní často i tam, kde se jedná o zásah do jiných dílčích osobnostních práv, 

například do práva na podobu či podobiznu. Dle Knapa jej lze vymezit jako právo 

fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uvážení zda, popř. v jakém rozsahu a jakým 

způsobem mají být skutečnosti jejího osobního soukromí zpřístupněny jiným (pozitivní 

složka práva) a zároveň se bránit proti neoprávněným zásahům do této sféry ze strany 

jiných osob s rovným právním postavením (negativní složka práva).96

Předmětem tohoto práva je dle literatury vnitřní intimní sféra života fyzické 

osoby vytvářená skutečnostmi jejího soukromého života. Obsahem práva na osobní 

soukromí je pak dispoziční právo subjektu ve vztahu k využití skutečností jeho 

                                               
93 Srov. FECHNER, Medienrecht, op. cit., s. 71 n.
94 BVerfGE 35, 202 (Lebach). Srov. FECHNER, Medienrecht, op. cit., s. 72.
95 BVerfG, sp. zn. 1 BvR 2477/08 ze dne 18. 2. 2010.
96 KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 335.
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soukromého života.97 Pokud jde o zásahy do tohoto práva, platí o nich to, co bylo již 

dříve řečeno, tedy že jsou v zásadě nepřípustné, neboť zpravidla netvoří věc veřejného 

zájmu. Nicméně i v této oblasti je možné připustit několik výjimek z tohoto pravidla, 

jejichž specifikace je předmětem soudního rozhodování, přičemž se jedná zejména o 

problematiku osob tzv. veřejně činných či veřejně známých, o nichž bude pojednáno 

v následující kapitole. Pro úplnost dodávám, že se zde neuplatňují níže zmíněné 

zákonné licence. Pokud jde o důvody vylučující neoprávněnost, odkazuji rovněž na to, 

co bude níže uvedeno mezi úvahami nad právem na podobu a k podobizně.

V této souvislosti se v německé právní teorii uplatňuje tzv. teorie sfér 

(Sphärentheorie).98 Tato teorie spočívá v rozdělení způsobů lidského chování a 

duševního prožívání věcí a událostí do čtyř sfér, které jsou pak každá zařazeny do 

různého rámce ochrany v nich zahrnutých hodnot. Jádrem této teorie je sféra intimní, 

která představuje v zásadě nedotknutelné oblasti soukromí. Počítají se k ní zejména 

záležitosti týkající se bezprostředního citového a myšlenkového vývoje osobnosti, jako 

například deníky,99 dále záležitosti zdravotního stavu100 či sexuálního života.101

S intimní sférou hraničí sféra soukromá, která označuje oblast, kterou osoba veřejnosti 

straní, aniž by se ovšem jednalo o záležitosti spadající pod oblast sféry intimní. 

Soukromá sféra se skládá z komponent tematických a prostorových. Tematicky se jedná 

zejména o záležitosti, jejichž uveřejnění či veřejná debata o nich se jeví jako nevhodná 

či nepřiměřená.102 Z prostorového hlediska k ní náleží zejména bydliště, avšak také 

oblast soukromého ústraní či místa odpočinku (např. při dovolené). Obecně se jedná o 

taková místa, kde je obvyklé být sám („právo být ponechán sám sobě“ – „das Recht in 

Ruhe gelassen zu werden“), neboť se dle Spolkového ústavního soudu jedná o pro vývoj 

osobnosti nezbytná období a pokud by se jich nedostávalo, mohlo by dojít k 

psychickému přetížení jednotlivce.103 Ochrana této sféry již ovšem není absolutní, 

nicméně v zásadě chráněna je. Do této sféry je možné zasáhnout jen ve veřejném zájmu. 

                                               
97 KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 335.
98 Srov. KORTE, Benjamin. Presserecht: Vorlesungsskript. 3. vydání. Universität Hamburg, Fakultät für 
Rechstwissenschaft, 2011, s. 33 n. Dále např. REHBOCK, op. cit., s. 35 n., který mezi intimní a 
soukromou sféru zahrnuje ještě tzv. „důvěrnou sféru“ (Geheimsphäre), pod kterou spadají důvěrná data a 
informace.
99 Srov. např. BVerfGE 80, 367 (Tagebuch).
100 Srov. např. BVerfGE 32, 373 (Ärztliche Schweigepflicht).
101 Srov. např. BVerfGE 49, 286 (Transsexuelle I).
102 Srov. např. BVerfG, sp. zn. 1 BvR 1602/07 ze dne 26. 2. 2008 (Der kranke Fürst).
103 BVerfGE 101, 361 (Caroline von  Monaco II).
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Ve sféře sociální, která na předchozí navazuje, je pak přisuzována ochraně soukromí 

nižší váha. Tato sféra se vyznačuje takovým způsobem chování, kterým se dotčená 

osoba sice přímo na veřejnost neobrací, avšak toto je veřejností vnímáno.104 Spolkový 

soudní dvůr se v této souvislosti zmiňuje o oblasti, ve které se vývoj osobnosti 

uskutečňuje od počátku v kontaktu se společenským prostředím.105 Konečně musí 

osobnostní právo ustoupit v tzv. veřejné sféře, která zahrnuje oblast, ve které se dotčená 

osoba na veřejnost přímo obrací, například vystoupením v talkshow. Tato sféra pak není 

předmětem ochrany osobnostního práva.

Obecně slouží uvedená teorie sfér spíše jako podpůrný prostředek při 

vyvažování práv, neboť u různých osob mohou hranice jednotlivých sfér kolísat.106

Některými autory je pak kritizována s tím argumentem, že na ústavněprávní úrovni je 

vždy nutné uvážení v každém konkrétním případě a takové zobecnění je tedy jen těžko 

obhajitelné.107

2.2.3 Právo na podobu a práva k podobizně v ČR a SRN

Právo na podobu by se dalo nazvat také právem na zachycení vlastní podoby 

zobrazením. Jeho předmětem je podoba fyzické osoby individualizovaná zejména 

charakteristickými rysy její postavy a tváře. Vzniká narozením fyzické osoby. 

Oproti tomu právo k podobizně je právem, jehož předmětem je podobizna, tj. 

hmotné zachycení podoby člověka. Vzniká až okamžikem, kdy je podoba na podobizně 

zachycená již individualizovatelná. Předmět práva k podobizně se neomezuje jen na 

podobu živého člověka, ale vztahuje se i na podobu člověka zemřelého.

Obsahem práva na podobu je užívací a dispoziční právo subjektu ve vztahu 

k zachycení jeho podoby. Obsahem práva k podobizně a obrazovému snímku je pak 

užívací a dispoziční právo subjektu ve vztahu k této podobizně.108

                                               
104 KORTE, op. cit., s. 36.
105 BGH, rozsudek ze dne 17. 11. 2009, sp. zn. VI ZR 226/08 (Heute wird offen gelogen).
106 Více k tomuto v následující kapitole.
107 Srov. např. FECHNER, Medienrecht, op. cit., s. 69.
108 KNAP, K.; ŠVESTKA, J. a kol. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vydání. Praha: Linde, 
2004, s. 293 - 294.
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V Německu existuje tzv. Recht am eigenen Bild, tedy právo na vlastní podobu, 

které dle tamější judikatury obsahuje možnost člověka rozhodnout se, zda a jak bude 

jeho podobizna (Bildniss) rozšiřována.109 V německém právu se úprava práva na vlastní 

podobu,110 resp. práva k podobizně a jiným obrazovým vyjádřením, nachází v dosud 

platné části zákona o autorském právu k dílům výtvarného umění a k dílům 

fotografickým (KUG),111 který se ovšem zmiňuje pouze o rozšiřování či uveřejňování 

podoby či obrazových vyjádření, o jejich „zachycení“ zde není řeč. Nicméně zachycení 

těchto je protiprávní, porušuje-li přímo obecné osobnostní právo (allgemeines 

Persönlichkeitsrecht) tak, jak jej vyvinuly německé soudy.112

V českém právním řádu je právo na podobu zahrnuto do rámce generální 

klauzule § 11 OZ, ovšem ne výslovně.113 Výslovně je pak upraveno právo k podobizně 

ve formě zvláštní ochrany vztahující se na podobizny jako hmotné substráty v § 12 OZ. 

V úpravě § 12 OZ se hovoří také obrazových snímcích, čímž má být zdůrazněno, že se 

v rámci práva k podobizně nemusí vždy jednat jen o portréty, ale i o jiné obrazy, na 

nichž je podoba zachycena. Pod tyto pojmy proto podřazujeme například i karikatury. 

Obdobně je tomu i v KUG, kde se hovoří o „obrazových vyjádřeních“.

Dle § 12 OZ smějí být podobizny, obrazové snímky a obrazové záznamy týkající 

se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy pořízeny nebo použity jen s jejím 

svolením. Dle § 22 KUG lze podobizny rozšiřovat nebo uveřejňovat jen se souhlasem 

vyobrazeného. O podobiznu se jedná v případě, že je osoba na ní zobrazená 

identifikovatelná. Dle Korteho je tento znak v německé judikatuře vykládán velmi 

široce.114 Stejně jako v českém právu je osoba identifikovatelná, pokud její identita 

vyplývá třeba jen z doprovodného textu u daného vyobrazení.115 Způsob vyobrazení 

                                               
109 BGH, rozsudek ze dne 1. 12. 1999, sp. zn. I ZR 49/97 (Marlene Dietrich). Srov. také REHBOCK, op. 
cit., s. 23.
110 Pokud jde o zakotvení tohoto práva do právního řádu, odkazuji na již výše rozebíraný případ kancléře 
Bismarcka.
111 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie (KUG), 
zákon ze dne 9. 1. 1907.
112 Podrobněji srov. REHBOCK, op. cit., s. 25 n.
113 Srov. výše zmiňovaný rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2304/99.
114 KORTE, op. cit., s. 23.
115 Srov. BGH, rozsudek ze dne 26. 6. 1979, sp. zn. VI ZR 108/78. BGH, rozsudek ze dne 26. 1. 1971, sp. 
zn. VI ZR 95/70. Dále také KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 293.



30

zahrnuje nejen fotografie, ale také například fotomontáže116 či vyobrazení dvojníků.

K platnému zachycení či užití podobizny je nezbytný souhlas oprávněné fyzické osoby. 

Pro svolení není předepsána žádná forma, je třeba tedy vycházet z toho, že svolení může 

být dáno jak jednáním výslovným, tak konkludentním, jestliže nevzbuzuje pochybnosti 

o tom, že oprávněný skutečně chtěl svolení dát. Problematickým se jeví svolení 

nezletilých, dle českého i německého práva je v tomto případě nezbytný souhlas 

zákonných zástupců nezletilého, zpravidla obou rodičů. Zároveň je třeba každé svolení 

vykládat restriktivně a lze jej vztahovat vždy jen na takové použití a rozšiřování, jehož 

způsob a rozsah oprávněný subjekt v okamžiku svolení znal, popř. musel znát a 

k němuž proto jeho projev vůle ve formě svolení směřoval a směřovat vůbec mohl.117

V KUG je zakotvena zásada, že v pochybnostech se má souhlas za udělený, pokud 

vyobrazený za to, že se nechal vyobrazit, obdržel úplatu, a to na rozdíl od českého 

práva. Na takovou konstrukci je v českých podmínkách pohlíženo různě.118 Obecně pak 

platí, že jednou udělený souhlas je také odvolatelný. Nicméně dle německé judikatury 

nemusí být na svolení v určitých výjimečných případech pohlíženo jako na platně 

udělené. Jedná se zejména o případy změny životních okolností (veränderte 

Lebensumstände) na straně oprávněného119 nebo dle judikatury zemského soudu 

v Hamburku o tzv. situace „náhlého překvapení“ (Überrumpelungssituationen).120 Na 

německou judikaturu se v tomto směru odkazuje i česká literatura.121 KUG dále v § 22 

stanoví, že 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.122

                                               
116 Dle zemského soudu v Berlíně je ale například obrazová montáž hlavy určité osoby s nahým tělem 
jiného vždy nepřípustná. Srov. REHBOCK, op. cit., s. 24.
117 V německém právu se tato teorie nazývá Zweckübertragungslehre (teorie přeneseného účelu). Její 
původ lze nalézt v autorském právu.
118 Srov. např. KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 295.
119 Zde se jedná např. o případ zveřejnění nahých fotografií, které byly zhotoveny před dávnou dobou, 
přičemž daná osoba se již nachází v objektivně jiné životní situaci. Na zveřejnění fotografií je pak za 
takovýchto změněných životních okolností pohlíženo jako na nepřípustné, i když k němu dříve byl dán 
souhlas. Dále srov. KORTE, op. cit., s. 25.
120 Např. se jedná o stresovou situace v případě, kdy oprávněnému neočekávaně zaklepou na dveře bytu 
policisté v doprovodu filmového štábu. Z judikatury např. LG Hamurg, 324 O 448/04 ze dne 21. 1. 2005.
121 Srov. KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 298 n.
122 K tomuto dále srov. následující část 2.3 o postmortální ochraně osobnosti.
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Z výše uvedené zásady nutného souhlasu s pořízením či užitím podobizen či 

obrazových snímků ovšem existují výjimky stanovené zákonem. V českém právu není 

svolení třeba, použijí-li se k účelům úředním na základě zákona (§ 12 odst. 2 OZ). 

Jedná se o tzv. úřední licenci. V § 12 odst. 3 je dále zakotvena tzv. zpravodajská a 

umělecká licence, na základě jichž se podobizny či obrazové snímky mohou bez svolení 

fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké 

účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Zde je ovšem nutné 

dbát toho, aby způsob jejich pořízení či použití byl přiměřený. Zároveň je třeba dodat, 

že pokud jde o zpravodajskou licenci, je třeba mít na paměti funkci médií a tisku, která 

spočívá v informování veřejnosti o věcech veřejného zájmu a v jejich kritickém 

hodnocení.123 Veřejný zájem pak musí být oprávněný a aktuální, jeho přesné vymezení 

ale není dost dobře možné a bude tedy vždy záviset na jeho zhodnocení v každém 

jednotlivém případě. Problematické se často jeví vymezení toho, co je ještě veřejné a co 

již zasahuje do soukromí osob. U některých osob navíc dochází k posunu při vymezení 

hranic toho, co spadá pod jejich soukromí a co je předmětem veřejného zájmu. Zároveň 

ve všech zmíněných případech (úřední, umělecké i zpravodajské licence) nesmí být 

použití v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby (§ 12 odst. 3 OZ). Pokud jde o 

oprávněné zájmy fyzických osob, jedná se zejména o ochranu jejich cti, důstojnosti či 

dobré pověsti.

Německý právní řád pak v § 24 KUG umožňuje za účelem výkonu soudní 

pravomoci a veřejné bezpečnosti úřadům rozmnožovat, rozšiřovat nebo uveřejňovat 

podobizny bez souhlasu oprávněného, jakož i vyobrazeného či jeho příbuzných. Dle      

§ 23 odst. 1 KUG pak není třeba svolení u podobizen z oblasti současných dějin a 

takových, které nejsou zhotoveny na objednávku, pokud jejich rozšíření či uveřejnění 

slouží vyššímu uměleckému zájmu. Dále není třeba souhlasu u obrazových vyjádření, na 

kterých se osoby vyskytují pouze jako doplněk v krajině nebo na jiném místě a 

obrazových vyjádření ze shromáždění, pochodů a podobných událostí, kterých se 

ztvárněné osoby zúčastnily. Pokud jde o výjimky v § 23 odst. 1, pak se u nich uplatňuje 

princip v zásadě totožný s českým ustanovením v OZ, neboť oprávnění se nevztahuje na 

takové rozšíření či uveřejnění, kterým by byl porušen oprávněný zájem vyobrazeného 

nebo, pokud vyobrazený již zemřel, jeho příbuzného (§ 23 odst. 2 KUG). Největší 

                                               
123 KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 302.
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diskuze a nejsilnější odraz v judikatuře našla hned první výjimka týkající se podobizen z 

oblasti současných dějin (Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte).

2.2.4 Právo na jméno fyzické osoby v ČR a SRN

Jméno patří mezi určující znaky, které každou osobu individualizují a tvoří tak 

důležitou součást její osobnosti. Občanský zákoník ve své generální klauzuli v § 11 

uvádí jméno jako jednu z chráněných hodnot. Předmětem této ochrany je pak jak 

příjmení (rodové jméno), tak jméno křestní (vlastní). Vlastní jméno jako takové je pak 

předmětem tohoto práva v případě, že se pro danou osobu stalo tak příznačným, že tvoří 

samo o sobě dostatečný individualizační znak anebo v případě, kdy je nutným 

doplňujícím znakem pro individualizaci určité osoby.124 Předmětem práva na jméno je 

také jméno krycí neboli pseudonym.

Obsahem práva na jméno je pak výlučné právo fyzické osoby mít a užívat své 

jméno, disponovat s ním a bránit se jeho neoprávněnému užívání. Dispoziční právo pak 

daný subjekt realizuje svolením k případnému užití jména. Právo na jméno je 

porušováno jak tím, že jej někdo neoprávněně užívá, tak tím, že jiný toto právo na 

jméno zpochybňuje. O užití jména se pak jedná v případě, že někdo užije určité jméno 

za takových okolností a takovým způsobem, který nevzbuzuje pochyby o tom, kdo je 

nositelem tohoto jména, resp. subjektem práva na jméno, o které se jedná. K užití jména

může dojít také v rámci výkonu jiného subjektivního práva či povinnosti stanovených 

zákonem.

V německém právním řádu je toto právo jako jedno z mála osobnostních práv 

upraveno v BGB v § 12 tak, že 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 pak nutné odstranit další omezení, lze podat zdržovací žalobu. V německém právu 

zaniká právo na jméno smrtí oprávněné osoby.125

                                               
124  KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 282. Autoři na tomto místě rovněž odkazují na judikaturu SRN.
125 Srov. BGHZ 169, 193 (Klaus Kinski).
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2.3 Postmortální ochrana osobnosti

Dle § 15 občanského zákoníku přísluší po smrti fyzické osoby uplatňovat právo 

na ochranu její osobnosti v prvé řadě manželu či partnerovi a dětem, a není-li jich, pak 

rodičům. Jedná se o zvláštní původní osobnostní právo vzniklé z titulu zvláštního 

právního nástupnictví, nikoliv děděním.126 Pro uplatnění této ochrany je přitom 

nerozhodné, zda byl neoprávněný zásah učiněn ještě za života osoby či až po její smrti. 

Co do jeho obsahu, rozsahu a funkce není toto zvláštní osobností právo shodné 

s vlastním osobnostním právem zemřelé fyzické osoby. Společná jim je možnost užít 

k ochraně osobnosti zemřelé fyzické osoby právních prostředků § 13 OZ. Na tomto 

místě je třeba poukázat na poněkud diskutabilní výjimku, pokud jde o náhradu 

nemajetkové újmy v penězích. Dle judikatury toto právo smrtí postižené fyzické osoby 

zaniká, a to bez ohledu na to, zda právo bylo původcem neoprávněného zásahu do 

osobnosti fyzické osoby již uznáno či nikoliv, zda bylo zemřelou postiženou fyzickou 

osobou ještě za jejího života uplatněno u soudu či nikoliv, popřípadě zda bylo o tomto 

právu před smrtí fyzické osoby již pravomocně rozhodnuto či nikoliv; právo na náhradu 

nemajetkové újmy v penězích zanikne i v případě, byl-li již nařízen výkon rozhodnutí, 

avšak toto právo nebylo ještě za života postižené fyzické osoby úspěšně vymoženo.127

Soudní praxe v návaznosti na výše uvedené nepřiznává ani osobám uvedeným v § 15 

možnost uplatnění těchto nároků, přestože pro tento postup § 15 neskýtá žádný zákonný 

podklad, na což je v literatuře také často upozorňováno.128 Osoby, které mohou 

uplatňovat tzv. posmrtnou či postmortální ochranu osobnosti zemřelé osoby, musí vždy 

respektovat její vůli projevenou před smrtí, resp. zpravidla nemohou svým rozhodnutím 

takový dispoziční úkon změnit.129

Ve vztahu k médiím je v tomto směru relevantní případ řešený Nejvyšším 

soudem. Ve sporu šlo o zveřejnění fotografie vraku vozidla s ohořelými tělesnými 

pozůstatky osob, mezi nimiž byl mimo jiné syn žalobců, v bulvárním deníku. Soud 

v tomto případě dovodil, že se jednalo o neoprávněný zásah spočívající v 

                                               
126 ŠVESTKA, Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář, op. cit., s. 220.
127 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 1. 1998, sp. zn. 23 C 52/96. Obdobně Usnesení 
Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 4. 1995, sp. zn. 1 Co 338/94.
128 Srov. ŠVESTKA, Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář, op. cit., s. 222.
129 Výjimkou jsou některé případy zakotvené ve zvláštní zákonné úpravě, ve kterých dispoziční úkon 
zemřelé osoby z důvodu veřejného zájmu neplatí.

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boonwxe5c7mz4xu2ldnnsv633tn5rhs&conversationId=119183
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobsw42l2mu&conversationId=119183
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bon5zw6yton5zxi3tjl5yheylwme&conversationId=119255
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neopodstatněném zveřejnění takových fotografií. Tento zásah „neoprávněně postihl 

soukromí žalobců jako nejbližších pozůstalých v oblasti prožívání a realizace piety ve 

vztahu k zemřelému synovi,“ což představuje zásah do práva na soukromí těchto osob.130

Takový zásah pak může podle okolností odůvodnit potřebu ochrany pozůstalé fyzické 

osoby podle ustanovení § 11 a n. OZ. V případě, že by takovým zásahem byla zároveň 

znevážena i samotná zemřelá fyzická osoba, přistupuje pak i možnost postmortální 

ochrany této osoby podle § 15 OZ.

V Německu existence obecného osobnostního práva zaniká se smrtí jeho 

nositele.131 Nicméně i po smrti je možné uplatňovat určitá práva, přičemž je rozhodné, 

zda se jedná o tzv. ideální složku postmortálního osobnostního práva či složku 

s majetkovou hodnotou. Ideální složku postmortálního osobnostního práva představují 

práva vyplývající z čl. 1 odst. 1 GG, zaručující důstojnost člověka, přičemž ochrana je 

omezena jen na závažné zásahy do takových práv. Oprávněnými osobami zde jsou 

vedle osob, které byly výslovně zmocněny zemřelým, nejbližší příbuzní. Příbuznými 

jsou zpravidla manžel nebo registrovaný partner a děti, a jestliže jich není, pak rodiče 

vyobrazeného. Nicméně Spolkový soudní dvůr nechal okruh takto oprávněných 

prozatím výslovně otevřen.132 Těmto oprávněným svědčí obranné nároky stejně jako 

zemřelé osobě, ovšem s výjimkou nároků na náhradu škody, a to jak materiální, tak 

imateriální.133 Naproti tomu složka osobnostního práva s majetkovou hodnotou je ta 

část, kterou je možno zdědit. Jedná se zejména o použití jména či podobizny zemřelé 

fyzické osoby ke komerčním účelům. Dědicům tak mimo obranných nároků svědčí také 

nárok na vydání obohacení a náhrada materiální škody. Nároky z náhrady imateriální 

škody jsou i v tomto případě vyloučeny.134 Tato ochrana je omezena na dobu 10 let po 

smrti fyzické osoby.135

Pokud jde o zásah do práv pozůstalých příbuzných, který byl výše ilustrován na 

českém případu zveřejnění fotografie ohořelého těla syna žalobců, je v německém právu 

k zajištění ochrany před takovým zásahem vyžadováno, aby vedle postmortálního práva 

                                               
130 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 3361/2007.
131 BVerfGE 30, 173 (Mephisto).
132 KORTE, op. cit., s. 18.
133 BGH, rozsudek ze dne 6. 12. 2005, sp. zn. VI ZR 265/04.
134 BGH, rozsudek ze dne 6. 12. 2005, sp. zn. VI ZR 265/04.
135 BGH, rozsudek ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. I ZR 277/03. Spolkový soudní dvůr tak aplikuje lhůtu 
stanovenou pro podobizny v § 22 KUG i na další případy.
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na ochranu osobnosti zemřelého bylo zároveň dotčeno i osobnostní právo příbuzného, a 

to přímo. Toto bylo dovozeno Spolkovým soudním dvorem například v případě 

zveřejnění zprávy o smrti dospělého dítěte předávkováním, u které bylo neschváleným 

připojením rodinné fotografie sugerováno, že za smrt nese odpovědnost rodičovské 

selhání.136

                                               
136 BGH, rozsudek ze dne 5. 3. 1974, sp. zn. VI ZR 89/73.
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3 Kritéria vyvažování při kolizi svobody projevu 

s osobnostními právy

V následující kapitole budou rozebrány jednotlivé elementy a hraniční případy 

kolize svobody projevu s osobnostními právy fyzických osob. Zaměřím se na určitá 

specifika a jednotlivé aspekty střetu těchto práv v médiích. Budou ilustrovány na pozadí

rozhodnutí českých a německých soudů a samozřejmě také Evropského soudu pro 

lidská práva. V judikatuře byla postupně vyvinuta určitá hlediska, která se při 

vyvažování těchto práv uplatní. V návaznosti na ně je následující kapitola rozdělena do 

tří celků, přičemž do popředí vystupuje zejména hledisko statusové a kritérium obsahu a 

formy projevu.

3.1 Statusové kritérium

Statusové kritérium pracuje s objektem ochrany, tedy s osobou, do jejíchž práv 

mělo být zasaženo, a jejím statusem. Objektem této ochrany je vzhledem k charakteru 

osobnostních práv zpravidla osoba fyzická, ale může jí být i osoba právnická, jde-li o 

zásah do jejího práva na dobrou pověst. Oním statusem je pak míněno postavení osoby 

ve společnosti, neboť toto hraje dle judikatury soudů při posuzování kolize daných práv 

poměrně velkou roli. Jsme-li tedy nuceni zvolit určité dělení, pak nejobecněji vzato by 

se osoby daly rozdělit na osoby veřejné a osoby soukromé, přičemž teoreticky by se 

prvně jmenovaná oblast dala dále rozčlenit na problematiku osob veřejně činných a 

osob veřejně známých.137 V případě osob veřejných je pak namístě podrobnější rozbor 

specifik, která tento status přináší.

3.1.1 Osoby veřejně činné

Mezi osoby veřejně činné lze podřadit osoby podílející se na chodu veřejné 

moci, a to zejména takové osoby, které zastávají různé funkce, ať už volené či 

jmenované, v rámci fungování státu. Do kategorie osob veřejně činných by se vedle 

politiků dali podřadit také například soudci či státní úředníci. Tyto osoby by měly být 

podrobeny vyšší míře kritky z důvodu možnosti efektivní kontroly jejich činnosti 

                                               
137 Srov. členění BARTOŇ, M. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 2010, s. 244 n.
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veřejností, která je ve svých kontrolních prostředcích vůči těmto osobám jinak omezená. 

Jako nejúčinnější prostředek kontroly vystupuje pak právě tisk a ostatní média, jak již 

bylo v úvodu této práce předestřeno. V rozhodnutí Lingens proti Rakousku uvedl ESLP, 

že „limity přijatelné kritiky jsou širší u politiků než u soukromých osob. Na rozdíl od 

soukromé osoby se politik nevyhnutelně a vědomě podrobuje důkladné kontrole každého 

svého slova a činu stran novinářů a veřejnosti, a v důsledku toho musí prokázat vyšší 

míru tolerance.“138 Podobně se soud vyjádřil ve věci Schwabe proti Rakousku139, ve 

které šlo o spor dvou politiků, resp. dle ESLP o diskuzi o polické etice, či Oberschlick 

proti Rakousku (č. 2),140 ve kterém byl jako „trottel“141 označen hejtman spolkové země 

Korutany Jörg Haider novinářem Oberschlickem. Ve věci Castells proti Španělsku se 

pak ESLP zabýval svobodou projevu ve vztahu ke kritice vlády a uvedl, že „limity 

přípustné kritiky jsou širší, pokud jde o vládu, ve srovnání se soukromými osobami, či 

dokonce politiky.“142 Z novějších rozhodnutí je pak status veřejně činné osoby 

zohledněn například ve věcech Cumpana a Mazare proti Rumunsku143 či Grinber proti 

Rusku.144 Pokud jde o státní zaměstnance, vyjádřil se ESLP tím způsobem, že v jejich 

případě „limity akceptovatelné kritiky mohou být za určitých okolností širší než u osob 

soukromých,“ ovšem nikoliv do takové míry jako politikové, neboť „se nepodrobují 

důkladné kontrole každého svého slova a činu ve stejném rozsahu.“145

Nicméně i toto „vystavení na pranýř“ osob veřejně činných není bezbřehé, neboť 

zveřejnění skutečností ze soukromí takovýchto osob musí být v souvislosti, resp. 

v přímé vazbě na veřejnou činnost této osoby. Nelze tedy zasahovat do práv těchto osob 

bez důvodu, ovšem nebudou utajovány určité události ze soukromého života dané osoby 

zejména za předpokladu, že jsou relevantní z hlediska posuzování jejích předpokladů a 

                                               
138 Lingens proti Rakousku, rozsudek ESLP ze dne 8. 7. 1986, stížnost č. 9815/82. V případě Lingens se 
jednalo o trestní postih novináře za urážku rakouského kancléře.
139 Schwabe proti Rakousku, rozsudek ESLP ze dne 28. 8. 1992, stížnost č. 13704/88. Rakouský politik 
Schwabe byl odsouzen za pomluvu jiného rakouského politika, kterému v médiích vytknul 20 let starou 
dopravní nehodu způsobenou vlivem alkoholu, při které došlo navíc ke smrti člověka. ESLP dovodil, že 
se nejedná o zásah nezbytný v demokratické společnosti a že diskuze o takových záležitostech má 
význam pro otázku morální způsobilosti veřejně činné osoby zastávat veřejné funkce.
140 Oberschlick proti Rakousku (č. 2), rozsudek ESLP ze dne 1. 7. 1995, stížnost č. 20834/92.
141 Přel. jako blbec, pitomec.
142 Castells proti Španělsku, rozsudek ESLP ze dne 23. 4. 1992, stížnost č. 11798/85.V tomto případě šlo 
o obvinění španělské vlády z nečinnosti ve věci tzv. baskické otázky, resp. zde konkrétně ve věci vražd 
v oblasti Baskicka.
143 Cumpana a Mazare proti Rumunsku, rozsudek ESLP ze dne 17. 12. 2004, stížnost č. 33348/96.
144 Grinber proti Rusku, rozsudek ESLP ze dne 21. 7. 2005, stížnost č. 23472/03.
145 Janowski proti Polsku, rozsudek ESLP ze dne 21. 1. 1999, stížnost č. 25716/94.
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způsobilosti k výkonu zvolené veřejné činnosti.146 Něco jiného je ovšem situace, kdy 

tato osoba své soukromí sama odivu veřejnosti vystaví, slovy Václava Bělohradského -

učiní-li politik sám ve volební kampani i ze svého soukromí politikum.147 Známý je 

případ karikatur někdejšího ministra bez portfeje Karla Březiny v komiksu Zelený 

Raoul v časopise Reflex. Na obrázcích ve známém komiksu, který glosuje dění v České 

republice „očima ufouna“, byl tehdejší ministr Březina zachycen při sexuálním styku se 

svou manželkou a některými poslanci. Ministr se pak v návaznosti na to domáhal 

omluvy žalobou na ochranu osobnosti u Městského soudu v Praze, kde se svým 

nárokem také uspěl, neboť dle soudu v karikatuře i kritice nelze používat 

neopodstatněných hrubých urážek se snahou ponížit, ale hledat či popisovat příčiny.148

Časopis Reflex, který byl rozhodnutím soudu povinen se bývalému ministrovi omluvit, 

se bránil tvrzením, že daný komiks nelze brát vážně a jednalo se o karikaturu v médiích 

prezentovaného obrazu ministra Březiny, který k takové satiře dal podnět sám tím, že 

vytvářel obraz své osoby jako playboye.149 Vrchní soud v Praze se pak v odvolacím 

řízení ztotožnil s názorem vydavatele časopisu stran hodnocení pravdivosti komiksu, 

avšak dodal, že vyobrazení žalobce, byť zřejmě nevážné a smyšlené, má z objektivního 

hlediska charakteristické znaky pornografie, a proto představuje porušení osobnostních 

práv, neboť výrazně vybočuje z mezí v demokratické společnosti uznávaných pravidel 

slušnosti.150 Dovolání vydavatele Reflexu v této věci k Nejvyššímu soudu pak bylo 

odmítnuto,151 stejně jako jeho ústavní stížnost.152 V poslední době byl v podobných 

souvislostech diskutován také případ Petry Paroubkové, manželky bývalého předsedy 

ČSSD Jiřího Paroubka. Paní Paroubková se ohradila proti svému vyobrazení v Zeleném 

Raoulovi, ve kterém byly vyobrazeny její milostné hrátky s manželem, a požadovala od 

vydavatelství časopisu Reflex omluvu. Nicméně dle pražského městského a vrchního 

soudu sice šlo o vulgární karikatury, ale z hlediska objektivního v tomto případě 

nedošlo k zásahu do osobnostních práv, komiks využívá nadsázku a spíše než proti 

                                               
146 KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 368.
147 BĚLOHRADSKÝ, V. in KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 368.
148 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2001, č. j. 37C 52/2001-20.
149 Ministr Březina se například účastnil soutěže o krásné nohy či přiznal, že měl 30 až 40 intimních 
partnerek, což sám označil za úctyhodný výkon. Srov. BARTOŇ. Svoboda projevu a její meze v právu 
ČR, op. cit., s. 282 n.
150 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 4. 2002 č. j. 1 Co 28/2002-41.
151 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2003, č. j. 28 Cdo 2090/2002-59.
152 Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 468/03.
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Petře Paroubkové, která o svém těhotenství sama veřejně informovala, byl namířen proti 

jejímu manželovi.153

Za nepřípustný zásah do soukromí veřejně činné osoby bylo v rozhodnutí ESLP 

ve věci Hachette Filipacchi Associés proti Francii154 označeno zveřejnění fotografií 

zavražděného francouzského prefekta, které zobrazovaly jeho tělo i obličej těsně po 

vraždě na místě, kde se odehrála. Zde dostala ochrana soukromí a důstojnosti přednost 

před svobodou projevu týkající se veřejně činné osoby a události veřejného zájmu.

3.1.2 Osoby veřejně známé

Jako druhá kategorie veřejných osob byly na úvod zmíněny osoby veřejně 

známé. Jejich hranice ve vztahu k osobám veřejně činným není ostrá a ani samotná  

judikatura nepoužívá takto striktní dělení na osoby veřejně činné a známé. Nicméně 

z teoretického hlediska se jeví toto členění jako vhodné, neboť u osob veřejně známých 

se jedná o jiný důvod jejich veřejné aktivity než ten, že by se podílely na státní moci či 

správě veřejných věcí, a z takového zorného úhlu pohledu by pak na ně i mělo být 

pohlíženo. Prvně jmenovaná kategorie osob je nucena z výše uvedených důvodů strpět 

zásahy do svého osobnostního práva, ovšem u osob veřejně známých je situace odlišná. 

Veřejná známost může být dána tím, že dané osoby vynikají v určitých aktivitách, 

například umělci, sportovci či podnikatelé, nebo se významně angažují v určitých 

záležitostech veřejného zájmu, například novináři či advokáti.155 Některým těmto 

osobám nemusí být vždy zájem médií příjemný a ani jej z tohoto důvodu nevyhledávají. 

Mohou se ovšem stát předmětem mediálního zájmu a je úkolem práva, aby stanovilo 

přípustnou míru zásahů do práv těchto osob. Problematika tzv. celebrit je v poslední 

době předmětem stále četnějších právních sporů.

3.1.3 Osoby veřejného zájmu

Přesto, že se dle komentářové literatury v poslední době se začíná v soudní praxi 

projevovat zřetelná snaha – a třeba dodat, že správná – dále diferencovat mezi osobami 

                                               
153 Srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2009, č. j. 32C 44/2009-42; rozsudek 
Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 7. 2010, č. j. 1 Co 83/2010-70; usnesení Nejvyššího soudu o odmítnutí 
dovolání ze dne 14. 3. 2012, sp. zn. 30 Cdo 154/2011.
154 Hachette Filipacchi Associés proti Francii, rozsudek ESLP ze dne 12. 6. 2007, stížnost č. 71111/01.
155 BARTOŇ. Svoboda projevu: principy, meze, garance, op. cit., s. 249.
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veřejného zájmu, a to na ty, které vstoupily do politiky na straně jedné, a mezi jinými 

veřejně činnými osobami na straně druhé,156 jak již bylo předestřeno, ÚS ani ESLP 

nerozlišují důsledně tyto dvě nastíněné kategorie veřejných osob. I v literatuře se 

objevují různá dělení. Takto se hovoří často o osobách veřejného zájmu, kterými se 

většinou rozumějí nejen osoby veřejného života v užším smyslu, tj. osoby, které 

vystupují při řešení různých otázek na veřejnosti, neboli jsou veřejně činné, a tím na 

veřejnost vykonávají svůj vliv v oblasti politické, hospodářské, kulturní, sportovní, aj., 

nýbrž vůbec osoby které na sebe upoutávají zájem veřejnosti, a tak se ocitají v zorném 

úhlu zpravodajství hromadných sdělovacích prostředků.157

3.1.4 Německá judikatura, absolutní a relativní osoby současných dějin a 

Evropský soud pro lidská práva

V německé judikatuře došlo v souvislosti s tímto k vytvoření kategorie tzv. 

absolutních a relativních osob současných dějin (absolute/relative Personen der 

Zeitgeschichte).158 Tyto kategorie byly vytvořeny judikaturou v souvislosti s § 23 odst. 

1 bod 1 KUG, dle kterého mohou být bez potřebného svolení dle § 22 rozšiřovány či 

uveřejňovány podobizny z oblasti současných dějin (aus dem Bereiche der 

Zeitgeschichte). V návaznosti na znění tohoto ustanovení bylo nutno dále vyložit pojem 

„podobizny z oblasti současných dějin“, pro který judikatura zvolila nastíněný koncept. 

Výklad tohoto pojmu má pak určité následky, neboť podobizny uvedených osob mohou 

být v médiích rozšiřovány či uveřejňovány bez nutného svolení. 

Za absolutní osoby současných dějin jsou označovány takové „osoby, jejichž 

podobizna sama o sobě je hodna veřejné pozornosti.“159 Jsou jimi tak všechny osoby, 

které svým zrozením, postavením, činy dobrými či zlými nebo jinými skutky 

mimořádně vyčnívají z kruhu svých bližních.160 Podle judikatury jsou sem zahrnuty 

například politici a jiní státní činitelé, potomci bývalé šlechty, jako například Caroline 

                                               
156 ŠVESTKA, Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář, op. cit., s. 189.
157 KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 366.
158 V české literatuře jsou tyto pojmy překládány rovněž jako absolutní/relativní osoby veřejného zájmu 
(KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 366 n.). Z důvodu přehlednosti používám v této práci překlad 
doslovný.
159 Srov. BVerfG, sp. zn. 1 BvR 758/97 ze dne 26. 4. 2001. Zde se jedná o jedno z řady rozhodnutí, 
jejichž aktérem je princ Ernst August von Hannover.
160 SHRICKER, GERSTENBER, GÖTTING in REHBOCK, op. cit., s. 30.
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von Monaco (von Hannover), umělci, vrcholoví sportovci apod.161 Jako relativní osoby 

současných dějin jsou pak označovány osoby, u kterých veřejný zájem, pokud jde o 

jejich podobiznu či jiné vyobrazení, vyplývá teprve z jejich spojení s určitou soudobou 

událostí (zeitgeschichtliches Ereignis162).163 Co patří pod tzv. soudobé události je 

tamějšími soudy poměrně široce vykládáno, zahrnují pod něj nikoliv jen události 

historické či politické, ale také otázky jiného obecného veřejného zájmu.164 Jako na 

soudobou událost je pohlíženo na všechno, co „vyčnívá“ z oblasti každodenního dění, 

jako například nehody, hrdinské či trestné činy, umělecké události či pozornost 

vzbuzující soudní řízení.165 Spolkový ústavní soud zdůraznil, že nejen politikové by 

měli být vzorem, ale rovněž zobrazení privátního všedního života „prominentů mimo 

stát a politiku“ může být předmětem obecného zájmu. Uveřejnění podobizny je pak 

ovšem přípustné pouze v kontextu s danou diskutovanou událostí.166 Určitou spojnicí 

mezi uvedenými absolutními a relativními osobami současných dějin představuje 

doprovod absolutních osob současných dějin (tzv. Begleiterrechtsprechung). Jako na 

„soudobou událost“ je pak nahlíženo na důvěrný doprovod absolutní osoby současných 

dějin při jejím veřejném vystoupení.167 Doprovod se veřejným vystoupení po boku 

takové osoby stane relativní osobou současných dějin. Tyto osoby, přičemž se jedná 

zejména o partnery či přátele daných osob, si musí nechat líbit, když je například někdo 

na veřejnosti po boku známé osoby vyfotografuje a toto pak uveřejní. Z časového 

hlediska je pak vyobrazení relativní osoby oprávněné jen potud, pokud na této události 

trvá aktuální informační zájem.168 Dodávám, že při uveřejňování podobizen je třeba mít 

napaměti tzv. zpětné výjimky § 23 odst. 2 KUG, zejména se oprávnění nevztahuje na 

takové rozšíření či uveřejnění, kterým by byl porušen oprávněný zájem vyobrazeného. 

Pokud jde o oprávněné zájmy vyobrazeného, tento aspekt je dále rozebrán v podkapitole 

3.3 Obecná relevantní kritéria, na kterou si dovoluji odkázat.

                                               
161 S podrobnými odkazy na judikaturu odkazuji na: REHBOCK, op. cit., s. 30 n.
162 Doslova „událostí týkající se současných dějin“.
163 Srov. BGH, rozsudek ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. VI ZR 14/06. Jednalo se o jedno z celé řady rozhodnutí 
týkající se princezny Caroline von Hannover.
164 K tomu srov. např. BGH, rozsudek ze dne 29. 10. 2009, sp. zn. I ZR 65/07 (Der strauchelnde 
Liebling); BGH, rozsudek ze dne 11. 3. 2009, sp. zn. I ZR 8/07 (Rätselheft).
165 KORTE, op. cit., s. 27.
166 Srov. např. BVerfG, sp. zn. 1 BvR 1602/07 ze dne 26. 2. 2008 (Der kranke Fürst).
167 Srov. BVerfG, sp. zn. 1 BvR 758/97 ze dne 26. 4. 2001.
168 PRINZ, PETERS in KORTE, op. cit., s. 28.
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Přelomovým ve vývoji této judikatury byl rok 2004, kdy se v rozhodnutí von 

Hannover proti Německu vyjádřil ESLP tak, že může výše nastíněnou koncepci jen stěží 

následovat. Jednalo se o stížnost Caroline von Hannover, která v návaznosti na řadu 

rozhodnutí169 německých soudů zažalovala Německo za to, že nedostatečně chránilo její 

osobnostní práva, když bylo připuštěno zveřejnění snímků soukromé povahy 

zobrazujících ji v běžných situacích, jako je nakupování, návštěva restaurace či jízda na 

koni. ESLP konstatoval, že „základním kritériem při zvážení kolidujících právních 

zájmů – ochrany soukromí a svobody projevu – je příspěvek zveřejňovaných fotografií 

a doprovodných textů k diskusi o otázkách obecného zájmu. V daném případě ovšem 

takový přínos chybí, neboť stěžovatelka nezastává žádné oficiální funkce a sporné 

snímky se týkají výlučně podrobností z jejího soukromého života. Veřejnost – přes 

obecnou známost stěžovatelky – nemá žádný oprávněný zájem vědět, kde se stěžovatelka 

právě nalézá a jak se v soukromém životě chová, a to i tehdy, když se pohybuje 

v místech, která nelze vždy označit za odloučená.”170 Soud rozhodl, že bylo porušeno 

právo stěžovatelky na respektování soukromí dle čl. 8 Úmluvy. Dále uvedl, že kritéria

rozvinutá německými soudy při posuzování oprávněnosti zásahu do soukromí nestačí 

k účinné ochraně soukromého života stěžovatelky a německé soudy tak nedostály své 

povinnosti řádně zvážit kolidující právní zájmy.171

Toto rozhodnutí vzbudilo v německých právnických kruzích velké diskuze a 

jeho analýza včetně zvážení všech dopadů by vydala na samostatnou diplomovou práci. 

Pro účely té naší postačí dodat, že po vydání tohoto rozhodnutí se Spolkový soudní dvůr 

vyjádřil tak, že „východiskem hodnocení přínosu určité zprávy k utváření veřejného 

mínění není stupeň známosti osoby, o které je pojednáváno, nýbrž informační hodnota 

takového příspěvku.“172 Na jiném místě soud uvedl, že to ovšem neznamená, že by 

stupeň známosti dané osoby nemohl nabývat významu.173 V návaznosti na rozhodnutí 

ESLP rozlišuje Spolkový soudní dvůr mezi „osobami veřejného zájmu“ (public figures, 

Personen der öffentlichen Interesse), „politiky“ (politicians, Politiker) a „obyčejnými 

                                               
169 Z rozhodnutí týkajících se princezny Caroline například: BVerfGE 97, 125 (Caroline von Monaco I); 
BVerfGE 101, 361 (Caroline von Monaco II); BVerfG, usnesení ze dne 5. 4. 2000, sp. zn. 1 BvR 2479/97 
a 1 BvR 158/98 (Pulloverkauf im Skiurlaub); BVerfG, usnesení ze dne 13. 4. 2000, sp. zn. 1 BvR 
2080/98 (Sturz im Bad); BGHZ 160, 298 (Fotos von Prominentenkindern).
170 Srov. dále také podkapitolu 3.3.2.
171 Von Hannover proti Německu, rozsudek ESLP ze dne 24. 6. 2004, stížnost č. 59320/00.
172 BGH, rozsudek ze dne 11. 3. 2009, sp. zn. I ZR 8/07 (Wer wird Millionär?).
173 BGH, rozsudek ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. VI ZR 51/06.
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osobami“ (ordinary persons, gewöhnliche Personen).174 Lze souhlasit s názorem J.

Herczega, dle kterého se zdá, že dochází k posunu v judikatuře Evropského soudu pro 

lidská práva, který v posledních 30 letech pod vlivem americké právní doktríny přiznal 

tisku poměrně široké svobody, aby nyní tento posun zase vyvažoval zpět směrem 

k vyšší ochraně osobnostních práv.175

3.1.5 Přístup Ústavního soudu ČR

K této problematice se vyslovil i Ústavní soud, podle kterého „lze obecně 

konstatovat, že osoby veřejně činné, tedy politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj. 

musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané.“ Dle soudu „pro osoby činné 

v oblasti veřejného života obecně platí, že disponují mnohem snadnějším přístupem k 

médiím, a mají tak mnohem snadnější možnost vyvrátit to, co ony samy považují za 

smyšlenky. Soudní ochrana dobrého jména takovýchto veřejně činných osob je i proto 

realizována v míře menší než ochrana dobrého jména kohokoliv jiného, který má 

mnohem menší spektrum možností vstoupit do veřejné diskuse než osoba veřejně 

činná.“176 Jako otázka se nabízí, zda takový přístup není v rozporu s principem 

rovnosti.177 Poněkud kriticky se k tomuto pojetí vyjádřil také Michal Bobek,178 který 

výše uvedený přístup považuje za „nevhodný exportní artikl“ z USA a zabývá se i 

otázkou, nakolik tato koncepce koliduje právě s principem rovnosti.179

3.2 Kritérium obsahu a formy

Dle Ústavního soudu lze pokládat za oprávněný jen takový projev, resp. takovou 

kritiku, která je přiměřená co do obsahu a formy.180 Tato hlediska jsou tedy určující při 

nastalé kolizi práv a následném posuzování, kterému z nich je třeba dát přednost. Dále 

                                               
174 BGH, rozsudek ze dne 28. 10. 2008, sp. zn. VI ZR 307/07 (Freigang).
175 HERCZEG, J. Případ Caroline von Hannover – zveřejnění fotografií ze soukromí prominentů. Právní 
rozhledy 2004, č. 23, s. 877 n. V článku je velmi dobře rozebráno pozadí diskutovaného případu.
176 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03, N 57/36 SbNU 605 (Rejžek v. 
Vondráčková).
177 Srov. BARTOŇ. Svoboda projevu: principy, meze, garance, op. cit., s. 252 n.
178 BOBEK, M. Helena, kontakt na mafiány a nové obrysy svobody slova v judikatuře Ústavního soudu, 
Soudní rozhledy, 2005, č. 10, s. 357 n.
179 Srov. také tzv. pravidlo Sullivan (zahrnující standard „skutečně zlého úmyslu“ – actual malice) 
vyvinuté Nejvyšším soudem USA v případu New York Times vs. Sullivan v roce 1964.
180 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 359/96, N 95/8 SbNU 367.
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musí kritika vycházet z pravdivých podkladů a nesmí vybočovat z hranic nutných k 

dosažení svého účelu.181

3.2.1 Koncept odlišení faktů a názorů

Hovoříme-li o obsahu, souvisí toto kritérium úzce s výše popsanou funkcí médií 

(kapitola 1.1), neboť ta ji naplňují zejména obsahem svých sdělení. Obecně je třeba 

základní právo na svobodný projev považovat za „konstitutivní znak demokratické 

pluralitní společnosti, v níž je každému dovoleno vyjadřovat se k věcem veřejným a 

vynášet o nich hodnotící soudy.“182 V seriozních médiích a žurnalistice je zároveň nutno 

mít na paměti striktní odlišování zpráv, které jsou tvořeny fakty, a komentářů, kde 

vystupuje do popředí hodnocení autora. V judikatuře se v tomto směru vyvinul koncept, 

který rozlišuje mezi tzv. skutkovými tvrzeními a hodnotícími soudy. Zásadní rozdíl 

spočívá v tom, že zatímco skutková tvrzení mají objektivní povahu, resp. lze jejich 

pravdivost ověřit, hodnotící soudy jsou povahy subjektivní, neboť vyjadřují názory 

mluvčího či kritika. Poprvé byl tento koncept naznačen v rozhodnutí ESLP ve věci 

Lingens proti Rakousku, ve kterém se soud vyjádřil v tom smyslu, že existence faktů 

může být dokázána, ale pravdivost hodnotících soudů prokázat nelze.183

V českém právním kontextu bylo v tomto směru zlomové rozhodnutí Ústavního 

soudu ve věci sporu zpěvačky Heleny Vondráčkové a hudebního kritika Jana Rejžka. 

V tomto nálezu Ústavní soud opakovaně upozornil na jednu ze základních funkcí 

Ústavy, kterou je její prozařování celým právním řádem (kapitola 1.2.1), a dále se 

zabýval otázkou přípustné míry kritiky osob veřejně činných (kapitola 3.1). Jádrem 

odůvodnění je ovšem právě rozbor konceptu a hranic mezi skutkovým tvrzením a 

hodnotícím soudem, kdy soud hojně odkazuje na judikaturu ESLP a judikaturu 

německou, ze které lze pro její bohatost a dlouholetou rozhodovací praxi v této oblasti 

dobře čerpat.184 Vzhledem k tomu si v následujících odstavcích dovolím rozebrat 

diskutovanou teorii ve světle uvedených judikatur.

                                               
181 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 359/96, N 95/8 SbNU 367.
182 Např. nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03, N 209/39 SbNU 215.
183 Lingens proti Rakousku, rozsudek ESLP ze dne 8. 7. 1986, stížnost č. 9815/82. V případě Lingens se 
jednalo o trestní postih novináře za urážku rakouského kancléře.
184 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03, N 57/36 SbNU 605 (Rejžek v. 
Vondráčková).
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Proto, aby se daná osoba mohla určitému výroku bránit, musí jím být v prvé řadě 

osobně dotčena, a to přímo, resp. individuálně. Nutným předpokladem je rovněž její 

rozpoznatelnost, přičemž dle německé judikatury postačí „odůvodněná obava být 

rozpoznán v bližším okruhu známých“.185 Jako určující kritérium pro zařazení daného 

výroku mezi jednu z naznačených kategorií zvolil ÚS186 v citovaném rozhodnutí 

kontext, ve kterém byl výrok pronesen.187 Dané výroky je třeba také hodnotit očima tzv. 

průměrného čtenáře či recipienta informací.188

3.2.2 Skutková tvrzení

Pro ilustraci a teoretické přiblížení diskutované teorie si dovolím navázat na 

systematiku vytvořenou Dieterem Grimmem.189 Pro rozlišení skutkových tvrzení a 

hodnotících soudů je rozhodující požadavek dokazatelnosti obsahu takových výroků. 

Jako skutková tvrzení můžeme označit ty výroky, které je možné důkazem potvrdit či 

vyvrátit. Ukážou-li se skutková tvrzení jako pravdivá, jsou v zásadě přípustná, a to 

pokud přispívají k utváření názorů ve společnosti. Jejich ochrana končí tam, kde se již 

nejedná o příspěvek do takové diskuze.190 Dle Michala Bartoně platí presumpce práva 

daný projev učinit i práva ostatních subjektů dané sdělení obdržet tím více, čím více se 

difamující sdělení dotýká věcí veřejného zájmu.191 Dle judikatury v zásadě „platí, že 

pravdivá informace nezasahuje do práva na ochranu osobnosti, pokud není podána tak, 

že zkresluje skutečnost, či není natolik intimní, že by odporovala právu na ochranu 

soukromí a lidské důstojnosti.“192

Pokud jde o výroky nepravdivé, je zde na místě rozlišovat, zda se jedná o

nepravdivost vědomou či vycházející z omylu. Vědomě nepravdivé výroky jsou vždy 

                                               
185 BVerfG, sp. zn. 1 BvR 1783/05 ze dne 13.6.2007 (Esra).
186 V SRN obdobně např. BGH, rozsudek ze dne 2.12.2008, sp. zn. VI ZR 219/06.
187 Sporným byl v diskutovaném případě výrok pana Rejžka v článku publikovaném v Lidových novinách 
(Dívčí válka - jsou české zpěvačky ještě vůbec zpěvačky? Nejsou to už jen nalíčené tváře z obálek?) o 
tom, že známá zpěvačka neztratila kontakt na mafiány, kteří ji v sedmdesátých a osmdesátých letech 
tlačili do rádií, do televize, na desky, a proto slaví dnes svůj come back. Předmětem zkoumání zde byla 
především otázka, zda se v tomto případě jedná o tvrzení faktů či hodnotící soud.
188 V SRN obdobně např. BVerfG, sp. zn. usnesení ze dne 4. 2. 2010, sp. zn. 1 BvR 371/04 (Ausländer-
Rück-Führung).
189 GRIMM, D. Die Meinungsfreiheit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Neue 
Juristische Wochenschrift, 1995, s. 1697–1705. Dieter Grimm je významným německým právníkem, 
v letech 1987-1999 působil jako soudce Spolkového ústavního soudu. Srov. také KORTE, op. cit., s. 51 n.
190 BVerfGE 90, 241 (Auschwitzlüge); BVerfGE 94, 1 (Sterbehilfe).
191 BARTOŇ. Svoboda projevu: principy, meze, garance, op. cit., s. 256.
192 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 3263/2006.

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bonfxgm33snvqwgzi&conversationId=119183
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nepřípustné,193 zatímco jde-li o nepravdivost vycházející z omylu, je situace 

komplexnější a odpověď není jednoznačná. V tomto případě je nutno zkoumat, zda je 

učiněno za dost požadavku „naplnění oprávněného zájmu“, resp. zda je na zveřejnění 

takové informace veřejný zájem a zda novinář, který takovou informaci publikoval, 

dostál požadavkům novinářské pečlivosti. Do novinářské pečlivosti se zahrnuje zejména 

dodržení určitých pravidel dané profese. V tomto případě se jedná především o 

hodnověrnost zdroje informace. Určité obecně uznávané, tzv. „privilegované zdroje“ 

jsou pak považovány za hodnověrné a není třeba si údaje od nich pocházející ověřovat, 

řadí se sem především státní instituce a uznávané tiskové agentury. V dalších případech 

obecně platí, že k dodržení novinářké pečlivosti je obecně nutno umožnit dotčené osobě 

se k danému faktu, jenž se jí dotýká, vyjádřit. Zároveň by požadavky na novináře 

neměly být natolik přemrštěné, aby neměly negativní vliv na funkci, kterou mají média 

ve společnosti naplňovat. Dle Ústavního soudu „lze stěží trvat na naprosté přesnosti 

skutkových tvrzení a klást tak na novináře ve svých důsledcích nesplnitelné nároky. 

Významné proto musí vždy být to, aby celkové vyznění určité informace odpovídalo 

pravdě.“194

Poněkud atypickým byl spor novináře Ivana Breziny z týdeníku Reflex, který se 

cítil dotčen výroky tehdejšího předsedy vlády Miloše Zemana. Ten novináře Brezinu při 

několika veřejných vystoupení nařknul z korupčního jednání. Brezina měl údajně psát 

články na objednávku Českých energetických závodů. Ústavní soud se v tomto případě 

vyjádřil k hlediskům, dle kterých je třeba posuzovat dotčená difamační fakta. Mezi tato 

hlediska se řadí závažnost obvinění, povaha informace, zejména do jaké míry se jedná o 

záležitost veřejného zájmu, dále zdroj informace a úsilí vynaložené k ověření její 

pravdivosti, stejně jako status informace. Zohledňuje se rovněž naléhavost záležitosti, 

okolnosti zveřejnění včetně načasování a tón sdělení. Relevantním je pak také, zda byl 

žádán komentář od stěžovatele a zda šířené sdělení obsahovalo podstatu události 

viděnou jeho očima. V tomto nálezu Ústavní soud také pro futuro dovodil, že pokud jde 

o přesnost či přiměřenost výroků, je nutno na tak vysoce postaveného ústavního činitele 

klást zvýšené nároky.195

                                               
193 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 664/2007.
194 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99, N 19/17 SbNU 133.
195 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03, N 209/39 SbNU 215.
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3.2.3 Hodnotící soudy

Hodnotícími (hodnotovými) soudy jsou vyjádření, která sestávají z názorů a 

domněnek, resp. nejedná se o tvrzení, jež je možné potvrdit či vyvrátit důkazem, nýbrž 

působí spíše svou argumentační hodnotou. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o výroky 

subjektivní povahy. Lze se ztotožnit s názorem, že v tomto smyslu pak neexistuje a 

nemůže existovat kritika objektivní (objektivně správná) jako výraz objektivní pravdy. 

V návaznosti na to se pak dá hovořit o kritice věcné a nevěcné. Přípustná je pak taková 

kritika, která je věcná a konkrétní, přiměřená co do obsahu, formy a místa, resp.

nevybočuje z mezí nutných k dosažení sledovaného a zároveň společensky uznávaného 

účelu.196

Dle judikatury se „k tomu, aby hodnotový soud nevybočil z mezí ústavnosti, 

obecně vyžaduje, aby měl určitý základ,“197 přičemž je nutné vzít v potaz nejen kontext 

daného článku, ale následně i kontext celospolečenský. Kritika je pak nepřiměřená, 

pokud „míra expresivity použitých výrazů není v poměru k cíli kritiky a zároveň z výrazů 

vyplývá úmysl kritizovanou osobu urazit.“198 Mimo meze ústavní ochrany se zpravidla 

rovněž ocitá „publikovaný názor, vybočí-li z mezí v demokratické společnosti obecně 

uznávaných pravidel slušnosti, čímž ztrácí charakter korektního úsudku (zprávy, 

komentáře).“199 Dle Ústavního soudu samotného ovšem „nelze tento názor vykládat tak, 

že polemická, kontroverzní, šokující nebo třeba i někoho urážející tvrzení nejsou v 

žádném případě hodna ústavní ochrany.“200 Stejně tak není poskytnutí ochrany 

ospravedlněno v případě, že určitá tvrzení urážející a dehonestující jinou osobu jsou již 

odvetou za tvrzení předchozí. „Ani právo žalovaného, aby vyjádřil svůj názor k 

předchozím tvrzením stěžovatele, považoval-li je za nepravdivá, nemůže být vykonáváno 

způsobem zjevně překračujícím meze slušnosti.“201

                                               
196 KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 315 - 316. Srov. také Nález Ústavního soudu ze dne 10.07.1997, 
sp. zn. III. ÚS 359/96, N 95/8 SbNU 367; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.9.2000, sp. zn. 30 Cdo 
964/2000.
197 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn.: I. ÚS 367/03, N 57/36 SbNU 605 (Rejžek v. 
Vondráčková).
198 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 1. 1996, sp. zn. 23 C 96/95.
199 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 359/96, N 95/8 SbNU 367.
200 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03, N 57/36 SbNU 605 (Rejžek v. 
Vondráčková). Obdobně též BVerfGE 93, 266 (Soldaten sind Mörder).
201 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2005, sp. zn. II. ÚS 94/05, N 220/39 SbNU 329.
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3.2.4 Karikatura, vtip a satira

Obdobně se výše popsané dělení dá použít nejen na psané či mluvené projevy, 

ale stejně tak i na vyjádření obrazová či fotografická, což se uplatní zejména ve vztahu 

k satiře, vtipu či karikatuře. Definici karikatury podává Herczeg tak, že karikatura náleží 

do podmnožiny hodnotících soudů, jedná se o jiný způsob kritiky, jež svým terčem činí

určitý charakterový rys, tělesnou vlastnost, čin konkrétní karikované osoby, na který 

pomocí ironie a nadsázky upozorňuje a tímto způsobem kritizuje. Umění karikaturisty 

není v tom být přiměřený a nestranný, ale právě v tom, že je ostrý a jednostranný.202

Tuto definici vzal za svou i Ústavní soud v případě sporu vydavatele týdeníku Respekt 

ohledně karikatur Miroslava Šloufa. Soud v tomto případě dále uvedl, že „pro 

karikaturu je typické, že zveličuje, přehání a ironizuje.“ Nicméně ani toto nevylučuje, že 

karikatura musí spočívat na reálném základě, byť minimálním. Pro její bezchybné 

právní posouzení je pak „nezbytným předpokladem odstranění jejího satirického hávu, 

do nějž se halí vlastní informace.“ Dále soud uvedl, že „vzhledem k tomu, že karikatura 

používá výrazových prostředků sobě vlastních, je třeba na způsob, jímž se vyjadřuje, 

nahlížet shovívavěji. Dodal také, že však nelze připustit, aby zcela zjevně přesáhla meze 

přiměřenosti v poměru ke sledovanému cíli kritiky (tzv. intenzívní exces).“203 V jiném 

sporu vydavatele týdeníku Reflex a někdejšího ministra Březiny, který byl již rozebrán 

v kapitole 3.1.1, zdůraznil Městský soud v Praze, že „v karikatuře i kritice nelze 

používat neopodstatněných hrubých urážek se snahou ponížit, ale hledat či popisovat 

příčiny.“204 Obdobná měřítka lze nalézt i v judikatuře německých soudů.205 Této 

problematiky se dotýká i svoboda umělecké tvorby, která na případné vyvažování 

dotčených práv může mít nemalý vliv.206

                                               
202 HERCZEG, J. Meze svobody projevu. Praha: Lexis Nexis, 2004, s. 71.
203 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2005, sp. zn. IV. ÚS 146/04, N 71/37 SbNU 9.
204 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2001, č. j. 37C 52/2001-20.
205 Např. BVerfG, sp. zn. 1 BvR 240/04, ze dne 14.2.2005.
206 Svoboda umělecké tvorby (čl. 15 odst. 2 LZPS, čl. 5 odst. 3 GG) je obecně považována za lex 
specialis ve vztahu k svobodě projevu. Tuto koncepci zastává ve své rozhodovací praxi i Spolkový 
ústavní soud, např. BVerfGE 75, 369 (Strauß-Karikatur). Ústavní soud v ČR se nevyjádřil v souladu 
s tímto chápáním, když ve svém rozhodnutí (usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2004, IV. ÚS
606/03, U 23/33 SbNU 453) připustil souběžnou aplikaci ustanovení čl. 15 odst. 2 LZPS a čl. 17 odst. 4 
LZPS.
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3.2.5 Obrácené důkazní břemeno

Zajímavým aspektem, který v jednom ze svých rozhodnutí rozvedl Ústavní 

soud, jsou úvahy ohledně tzv. obráceného důkazního břemene. Má-li být svoboda 

projevu osoby kritizující věci veřejné či veřejné záležitosti omezena rozhodnutím 

soudu, „je třeba, aby osoba dotčená prokázala, že kritika nebyla vyřčena v dobré víře 

nebo nešlo o fair kritiku.“ Presumpcí dovolené kritiky je zde chráněn hodnotící úsudek, 

nikoli tvrzení faktů. Fakta, která v míře, v níž sloužila za základ kritiky, „musí naopak 

důkazně prokazovat kritik sám, přičemž platí, že zásadně budou chráněna jen tvrzení 

pravdivých skutečností.“ Legitimita zveřejnění difamačních informací, dotýkajících se 

osoby působící ve veřejném životě, se dále posuzuje podle toho, zda se prokáže 

existence rozumných důvodů pro spoléhání se na pravdivost difamační informace; dále 

je třeba prokázat, že byly podniknuty dostupné kroky k ověření pravdivosti takové 

informace, a to v míře a intenzitě, v níž bylo ověření informace přístupné a definitivní; a 

konečně se neprokáže, že ten, kdo difamační informaci zveřejnil, měl důvod nevěřit, že 

tato informace je pravdivá.207

3.2.6 Kritika

Rozlišování výroků na hodnotící soudy a skutková tvrzení může v hraničních 

případech činit nemalé obtíže, jak je z rozhodovací praxe soudů patrné, neboť hranice 

není vždy ostrá. Kriticky se v tomto směru vyjadřuje například Michal Bobek,208 dle 

kterého výše naznačená dělba přisuzuje soudům politicky stěží akceptovatelnou míru 

dozoru nad obsahovou „správností“ výroku a zvyšuje míru právní nejistoty ohledně 

toho, co bude nakonec kvalifikováno jako názor a co jako skutečnost. Jako možné 

řešení se nabízí opustit nastíněné dělení a hodnotit pak vždy každý výrok v konkrétním 

případě. Domnívám se nicméně, že diskutované dělení je v jasných případech dobře 

aplikovatelné, přičemž v hraničních situacích, kdy jeho použití kolísá či je nejasné, 

nezbývá než přistoupit ke zvážení každého jednotlivého případu. Takto se nejasné 

případy dostanou do režimu, který by se aplikoval, pokud by se vyloučila aplikace 

teorie striktního dělení na skutkové tvrzení a hodnotící soudy.

                                               
207 Nález Ústavního soudu ze dne 17.7.2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05, N 111/46 SbNU 41.
208 BOBEK, op. cit., s. 360.
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3.3 Další obecná relevantní kritéria

Mimo výše uvedená základní kritéria statusu osoby, obsahu a formy projevu je 

nutno mít na zřeteli také další aspekty, které se ovšem neaplikují zobecňujícím 

způsobem na všechny situace nastalé kolize práv, nýbrž se mohou v jednotlivých 

případech vyskytnout a uplatnit se pak jako dílčí kritéria či elementy. Jedná se často 

také o hlediska, která korigují výše přiblížená základní kritéria kolize tam, kde je jejich 

aplikaci z různých důvodů nutno navíc upravit, a to zpravidla takovým způsobem, aby 

nedošlo k bezdůvodnému zneužití jednoho či druhého chráněného práva. Níže uvedená 

kritéria nejsou vyčerpávající a jsou inspirovaná hledisky rozvinutými německou 

judikaturou,209 přičemž v řadě svých bodů jsou aplikovatelná i na české právní 

prostředí, které prozatím nedisponuje v této oblasti tak rozsáhlou judikaturou.

3.3.1 Chování dotčené osoby

Z hlediska ochrany osobnosti je více než relevantní chování dotčeného na 

veřejnosti, neboť to může určit právě její rozsah, resp. šíři mantinelů svobody projevu. 

V tomto směru se jedná zejména o dobrovolné uveřejnění informací ze soukromí, resp. 

„otevření“ soukromé osobní sféry veřejnosti. Roli mohou hrát také pohnutky, ze kterých 

k takovému uveřejnění došlo.

V úvahu je třeba brát zejména zvýšený zájem na ochraně obětí, ať už se jedná o 

trestné činy, různé nehody nebo také kupříkladu skandály. Naproti tomu je ochrana 

snížená u těch osob, které samy zavdaly svým chováním podnět ke kritice. 

Zejména osoby, které se účastní veřejné debaty, mohou využít svého práva 

vyjádřit se k různým věcem, včetně věcí týkajících se jich samotných. Je ovšem třeba 

mít na paměti, že účastí na takovém veřejném fóru myšlenek dáváme částečně všanc i 

část své chráněné osobnosti.

3.3.2 Pobyt v ústraní/soukromí („örtliche Abgeschiedenheit“)

Dle Spolkového ústavního soudu se jedná o „možnost pohybovat se způsobem, 

který vylučuje veřejné pozorování, a to na volných a odlehlých místech anebo takových, 

                                               
209 Srov. KORTE, op. cit., s. 33 n.
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která jsou od široké veřejnosti zřetelně vzdálená či oddělená, a to proto, aby byl zajištěn 

nutný oddech od všeho veřejného, formovaného tlakem své funkce či činnosti nebo 

přítomností médií.“210 Toto kritérium je součástí tzv. soukromé sféry osoby a bylo 

vyvinuto zejména ve vztahu k tzv. absolutním osobám současných dějin. Jednalo se ve 

skutečnosti o jejich jedinou možnost, jak se bránit uveřejňování svých fotografií. 

Podíváme-li se na tento aspekt kriticky, jedná se o hledisko nejasně definovatelné a 

v praxi také málo účinné, zejména ve vztahu k dokazování. Evropský soud pro lidská 

práva kritérium „pobytu v ústraní“ označil ve výše předestřeném rozhodnutí ve věci von 

Hannover proti Německu za „ve skutečnosti příliš vágní a neumožňující dané osobě 

dopředu určit, kdy bude její soukromí narušováno a kdy nikoliv, tedy mít oprávněná 

očekávání.“211 Nicméně aplikaci tohoto hlediska nevyloučil, jen jej označil za 

nedostatečně komplexní ve vztahu k absolutním osobám současných dějin.

3.3.3 Způsob získávání informací

Jako stále více relevantní se ukazuje také způsob, jakým byly použité informace 

získány, a to zejména ve vztahu k jejich možnému protiprávnímu nabytí. V zásadě by 

protiprávně získané informace zveřejňovány být neměly. I z tohoto pravidla ovšem platí 

výjimka, kdy je zveřejnění takové informace zpravidla možné, pokud jde o poměry či 

způsob chování osoby, jež jsou samy o sobě protiprávní.212 Je pak nutno zvážit, zda je 

hodnota získané informace větší, než jejím získáním způsobené porušení práva.

Zároveň je však třeba při takovém úsudku postupovat s velkou obezřetností, neboť

s rozvojem techniky, zejména pokud jde o přenosné telefony či přístroje obsahující 

kamery a fotoaparáty, roste i riziko zneužití jimi získaných informací ze soukromého 

života, a tím i nebezpečí zásahu do osobnostních práv. Proto by v takových případech 

                                               
210 BVerfGE 101, 361 (Caroline von Monaco II). Rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH, 
rozsudek ze dne 19. 12. 1995, sp. zn. VI ZR 15/95), proti kterému byla podána zde uvedená ústavní 
stížnost, je v české literatuře rozebrán např. v KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 341.
211 Von Hannover proti Německu, rozsudek ESLP ze dne 24. 6. 2004, stížnost č. 59320/00.
212 Podrobněji srov. BVerfGE 66, 116 (Der Aufmacher). V tomto případě se jednalo o bestseller 
investigativního žurnalisty Güntera Wallraffa „Der Aufmacher. Der Mann, der bei „Bild“ Hans Esser 
war“, ve které byly popisovány praktiky novinářů z deníku Bild. Proti tomu se soudně ohradil vydavatel 
deníku Axel Springer AG.
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mělo být dle německé judikatury postupováno ve prospěch ochrany osobnosti, zejména 

jde-li o informace získané tajně, oklamáním či vytrvalým obtěžováním.213

3.3.4 Ochrana před komerčním využíváním214

Dle judikatury „je právem fyzické osoby svobodně se rozhodnout, že její 

zákonem chráněné osobnostní hodnoty budou využity pro komerční, reklamní, resp. 

obdobné účely, tedy nad rámec zákonné licence. Bez souhlasu této osoby jde zpravidla o 

zásah do její chráněné osobnostní sféry.“215 Dle rozhodovací praxe Spolkového 

soudního dvora zasahuje užití podobizny k reklamním účelům bez svolení do 

osobnostních práv dotčeného intenzivněji než uveřejnění totožné podobizny 

k redakčním účelům.216 Závažnost zásahu do osobnostních práv pak závisí především 

na tom, v jaké míře daná reklama využije „komerční hodnotu“ a image dotčeného ke 

svému prospěchu. Z tohoto hlediska je pak rozlišována tzv. testimoniální reklama, ve 

které je dotyčný vyobrazen tak, že daný produkt doporučuje, a která do osobnostních 

práv zasahuje nejvíce. Dále se jedná o tzv. image transfer, kdy dojde nepřímo k 

propojení image osobnosti s určitým produktem takovým způsobem, že se zájem 

spotřebitelů soustředí právě na oblíbenost výrobku danou osobností. Nejméně pak 

zasahuje do oprávněných zájmů dotčené osoby užití podobizny osobnosti tím 

způsobem, že pouze zvýši pozornost spotřebitele, pokud jde o daný výrobek. 

Tento stupňovitý test byl rozveden Spolkovým soudním dvorem v rozhodnutí ve 

věci žaloby známého německého tenisty Borise Beckera proti Frankfurter Allgemeine 

Zeitung. Tenista žaloval vydavatelství za to, že v reklamě na tenkrát nově připravované 

nedělní noviny se na reklamním obrázku nově připravovaných novin objevila v rohu 

jeho fotografie s nadpisem „klopýtající miláček“ s podtitulkem „namáhavé pokusy 

Borise Beckera nebýt vyvrhnut z vlny úspěchu, strana 17“.217 V tomto případě pak došel 

                                               
213 BVerfGE 66, 116 (Der Aufmacher); BVerfG, sp. zn. 1 BvR 1602/07 ze dne 26. 2. 2008 (Der kranke 
Fürst).
214 Srov. také např. HAJN, P. Reklama a ochrana osobnosti, Právní rozhledy, 1994, č. 8, s. 265 n. 
215 Takovýto zásah odůvodňuje i přiznání peněžní satisfakce. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 
2007, sp. zn. 30 Cdo 1873/2006. Srov. také např. RYŠKA, M. Jak zneužít kulturistku aneb Čtvrtý krok do 
světa satisfakcí. Jiné právo, 23. 7. 2009. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.com/2009/07/jak-zneuzit-
kulturistku-aneb-ctvrty.html.
216 BGH, rozsudek ze dne 11. 3. 2009, sp. zn. I ZR 8/07 (Wer wird Millionär?).
217 V německém originále „der strauchelnde Liebling“, „Boris Beckers mühsame Versuche, nicht aus der 
Erfolgsspur geworfen zu werden Seite 17“.

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bonruwgzlomnsq&conversationId=119183
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soudní dvůr k zajímavému a poněkud diskutabilnímu závěru, že „reklama plánovaných 

novin s titulní stranou testovacího exempláře, na kterém je vyobrazena prominentní 

osoba, neporušuje sama o sobě její právo na podobiznu, neboť nejsou vydávány noviny, 

které by obsahovaly zprávu týkající se daného titulku. Taková reklama ovšem porušuje 

právo na podobiznu od časového bodu, ke kterému je soutěžiteli umožněno vyobrazení 

titulní strany testovacího exempláře nahradit vyobrazením titulní strany ve skutečnosti 

otisknutého vydání novin.“218

Na závěr podotýkám, že diskutovaná problematika má pak vedle aspektu 

osobnostněprávního také svou stránku soutěžněprávní.219

3.3.5 Vztah k demokratickému procesu

Toto kritérium je úzce spjato s funkcí tisku v demokratické společnosti. Zde je 

také možné odkázat na judikaturu ESLP, která za rozhodující faktor při vyvažování 

práva na ochranu osobnosti s právem na svobodu projevu považuje příspěvek 

publikovaných fotografií a článků do debaty obecného zájmu.220 Dle Spolkového 

ústavního soudu je třeba rozlišovat, zda jsou rozšiřovány záležitosti, které se zásadně 

týkají veřejnosti se zřetelem na pro demokracii tak důležité veřejné utváření názorů, 

nebo záležitosti, které slouží výlučně k uspokojení zvědavosti.221

3.3.6 Resocializace

Otázka resocializace nabývá na významu zejména ve vztahu k pachatelům 

trestných činů. Obecně vzato veřejný zájem na informování o těchto je přítomen, 

nicméně po uplynutí určité doby, kdy pachatel vykonal trest za spáchaný protiprávní 

čin, tento zájem ustupuje do pozadí a do popředí se dostává právě zájem opačný, 

charakterizovaný umožněním pachateli se opět navrátit do společenského života.222 Dle 

Spolkového ústavního soudu je ovšem z výše uvedeného možné připustit výjimku, a to 

                                               
218 BGH, rozsudek ze dne 29. 10. 2009, sp. zn. I ZR 65/07 (Der strauchelnde Liebling).
219 V návaznosti na výše citovaný článek Petra Hajna na toto upozorňuje také KNAP, ŠVESTKA, a kol., 
op. cit., s. 373.
220 Von Hannover proti Německu, rozsudek ESLP ze dne 24. 6. 2004, stížnost č. 59320/00.
221 BVerfG, sp. zn. 1 BvR 2606/04 ze dne 21. 8. 2006 (Frau vom Imbiss).
222 Srov. KNAP, ŠVESTKA, a kol., op. cit., s. 350 n.



54

v případě tzv. přesahujícího historického zájmu.223 Přitom je třeba brát zřetel na 

závažnost skutku a časový odstup. Tato otázka byla v Německu velmi diskutována 

v souvislosti se zveřejněním podobizen pachatelek teroristických útoků spáchaných 

skupinou RAF.224 Dle soudů zde nakonec převážil zájem na resocializaci a uveřejnění 

fotografií po více než dvaceti letech po spáchání dotčených činů tak bylo zakázáno.225

Tato rozhodnutí vyvolala v německé společnosti bouřlivé diskuze.

3.3.7 Ochrana dětí a mladistvých

Zvláštní zřetel je nutno brát na ochranu práv a oprávněných zájmů dětí a 

mladistvých, a to z důvodu zajištění rozvoje jejich osobnosti.

3.3.8 Vystavení na pranýř a výzva k bojkotu

K vystavení na pranýř dojde v případě, že je zveřejněna výtka určitého chování 

či jednání osoby, která se závažným způsobem negativně projevuje na osobnostním 

vývoji a náhledu na dotčenou osobu, a to zejména jedná-li se o situaci, kdy je z většího 

počtu osob vybrána osoba jediná proto, aby se daný problém společnosti personifikací 

lépe ozřejmil.226 Proto může být i rozšiřování objektivně pravdivé informace z důvodu 

takového zasažení do osobnostních práv dle německé judikatury zakázáno.227

Za určitých okolností je ovšem takové vystavení na pranýř možné, jak ostatně 

ukazuje případ Gen-Milch řešený německým Spolkovým soudním dvorem. Zde bylo 

pro ozřejmění a upoutání pozornosti na jistý problém veřejně poukázáno na určitý druh 

produktu známé a vlivné značky. Vedl k tomu předpoklad, že změnou chování tohoto 

v dané oblasti vedoucího podnikatele by mělo dojít k podobnému účinku i pokud jde o 

zbytek subjektů na daném trhu. Soud takovou možnost připustil.228

                                               
223 BVerfG, sp. zn. 1 BvR 1107/09, usnesení ze dne 10. 6. 2009; BVerfGE 35, 202 (Lebach). Srov. 
KORTE, op. cit., s. 45.
224 Rote Armee Fraktion.
225 LG Berlin, sp. zn. 27 O 227/07 ze dne 3. 5. 2007; OLG Hamburg, sp. zn. 7 W 22/07 ze dne 20. 3. 
2007.
226 Podrobněji KORTE, op. cit., s. 48.
227 BVerfG, sp. zn. 1 BvR 2477/09, usnesení ze dne 18. 2. 2010 (Anwaltsschriftsatz).
228 BGH, rozsudek ze dne 11. 3. 2008, sp. zn. VI ZR 7/07 (Gen-Milch).
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3.3.9 Teorie sfér

Tato koncepce je blíže vyložena v předešlé kapitole (2.2.2) v rámci práva na 

ochranu soukromí, na tomto místě si pouze dovoluji na ni ze systematických důvodů 

odkázat.
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4 Aktuální otázky

V závěrečné kapitole se ve stručnosti zaměřím na dva aktuální aspekty 

dotýkající se předmětu této práce, a to v první části na krátké zhodnocení nejnovější 

judikatury Ústavního soudu a v části druhé na případné změny v relativně brzké době 

účinném novém občanském zákoníku.

4.1 Soukromoprávní prostředky ochrany před zásahy do chráněných práv 

ve světle nejnovější české judikatury v oblasti náhrady nemajetkové újmy

Ochranu při střetu práv vyplývajících z ochrany osobnosti se svobodou projevu 

lze realizovat více cestami, a to jak prostředky práva občanského, tak prostředky práva 

trestního či správního. Zvláštním prostředkem ochrany je pak také institut práva na 

odpověď a institut dodatečného sdělení dle tiskového zákona229 a zákona o rozhlasovém 

a televizním vysílání.230 Jak z výkladů v předešlých kapitolách vyplývá, právo v této 

oblasti je často formováno i rozhodnutími Ústavního soudu či ESLP, které rovněž 

zajišťují ochranu porušených zájmů. Na situaci v Německu platí zde uvedené obdobně. 

Není cílem této kapitoly rozebrat podrobně veškeré způsoby obrany proti protiprávním 

zásahům do diskutovaných práv, nýbrž se stručně zaměřit na ochranu prostředky práva 

občanského, a z nich se zejména pozastavit nad posledním vývojem judikatury v této 

oblasti. Z důvodu, že tato kapitola má být jen krátkým zastavením nad aktuálním 

trendem v české judikatuře, dovolím si vypustit z ní komparativní aspekt srovnání 

s německou úpravou.

Občanský zákoník zakotvuje možnost bránit se před zásahy do práva na ochranu 

osobnosti ve svém § 13. Fyzická osoba tak má právo se zejména domáhat upuštění od 

neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti (tzv. negatorní žaloba), dále 

odstranění následků neoprávněného zásahu (tzv. restituční žaloba) a přiměřeného 

zadostiučinění (tzv. morální satisfakce). Posledně uvedené bude spočívat v omluvě, v 

odvolání difamujícího výroku učiněného v určitém kolektivu či v místním tisku na 

stejném místě, v povinnosti odstranit následky neoprávněného zásahu, ale také v 

                                               
229 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku.
230 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
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samotném výroku soudu, že došlo k porušení práva na ochranu osobnosti žalobce.231

Dle § 13 odst. 2 OZ v případě, že by se uvedená plnění nejevila postačujícími zejména 

proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve 

společnosti, je možné požadovat náhradu nemajetkové újmy v penězích (tzv. materiální 

satisfakce). Na tuto okolnost se ve svém výkladu dále v této kapitole zaměřím. Pro 

úplnost dodávám, že se dotčená fyzická osoba může rovněž dle § 16 OZ domáhat 

náhrady škody, resp. majetkové újmy způsobené takovým neoprávněným zásahem.

Náhrada nemajetkové újmy v penězích je možná jen za uvedených předpokladů. 

Dle § 13 odst. 3 OZ výši náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a 

k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. Právě výše přiznávaných náhrad je 

v literatuře často kritizována poukazem na výši náhrad v této oblasti přiznávaných 

v zahraničí. Často je přitom dodáváno, že tato tendence byla navíc posílena stanovením 

limitů jednorázového odškodnění pro případy usmrcení blízkých osob dle § 444 odst. 3 

OZ. Přesto, že z této úpravy některé soudy začaly dovozovat, že újmy způsobené na 

jiných – ve srovnání méně významných – chráněných osobnostních statcích, než je 

život, je namístě odškodňovat méně, doktrína odobnou komparaci s újmou dle tohoto 

ustanovení zavrhuje.232

K této problematice ve vztahu k ochraně osobnosti v médiích se ve svém 

nedávném rozhodnutí podrobně vyjádřil Ústavní soud v případu sporu spisovatele 

Michala Viewegha s vydavatelem bulvárního deníku Aha.233 Soud v tomto nálezu opět 

s odkazem na svou předchozí judikaturu234 připomenul, že „východiskem státu je 

jednotlivec a že z ústavního pořádku plyne, že pojem lidské důstojnosti je co do rozsahu 

mnohem širší, než je rozsah tohoto pojmu v občanském zákoníku (zejm. § 11 násl.).“

Jádrem nálezu je ovšem vyjádření postoje soudu k funkci a výši nemajetkové újmy v 

penězích při ochraně osobnostních práv. Soud zde na úvod s odkazem na článek 
                                               
231 ŠVESTKA, Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář, op. cit., s. 198.
232 RYŠKA, M. Výše a účel náhrady nemajetkové újmy v penězích při ochraně osobnosti, Právní 
rozhledy, 2009, č. 9, s. 305; ŠVESTKA, Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář, op. cit., s. 200.
233 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09. V daném sporu šlo ve stručnosti o 
zveřejnění nepravdivých článků o známém spisovateli v deníku Aha, s titulky např. „Má tajnou milenku!“ 
či „Ukázal mi své velké ořezávátko!“, navíc ve spojení s fotografiemi jeho ženy a údajné milenky. 
Upoutávka na předmětné vydání časopisu byla navíc odvysílána v reklamních spotech v rozhlase a 
v celostátní televizní stanici. Obecné soudy judikovaly zásah do práv spisovatele. Ten se ovšem 
neztotožnil s výší přiznané peněžní náhrady nemajetkové újmy (200.000 Kč) a obrátil se se stížností na 
Ústavní soud.
234 Např. nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04, N 223/39 SbNU 353.
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P. Hajna vyloučil možnost exaktní metodiky výpočtu náhrady takové újmy v penězích, 

neboť „pokud by se zákonodárce uchýlil k takovému řešení, potenciální rušitel 

osobnostních základních práv by snáze mohl kalkulovat rizika spojená s jeho 

protiprávním počínáním.“235 Nicméně je nutné respektovat určitá obecná kriteria pro 

určení konkrétního způsobu či stanovení výše přiměřeného zadostiučinění. Dle soudu 

musí být „základním a určujícím hlediskem pro stanovení uvedených měřítek hledisko 

závažnosti a intenzity („blízkosti“) zásahu do práv náležejících do tzv. intimní sféry 

soukromého života jednotlivce, dotýkající se samé podstaty lidství a lidské důstojnosti, 

který je s ohledem na její význam nezbytné vnímat jako zásah nejcitlivější a 

nejzávažnější, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o jednotlivce veřejně činného, 

známého či nikoliv.“ Soud tím zdůraznil charakter lidské důstojnosti jako „objektivní 

ústavní kategorie, působící ve vztahu k ostatním, jinak nehierarchicky uspořádaným 

základním právům (klasickým a politickým), jako hodnota nadřazená.“236 Právní teorií i 

judikaturou obecných soudů obecně uznávaným a přijímaným je primární význam 

funkce satisfakční, tj. „přiměřeně s ohledem na všechny okolnosti konkrétního případu, 

optimálně, a tím účinně vyvážit a zmírnit nepříznivý následek neoprávněného 

zásahu.“237 Dle Ryšky sleduje institut poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v rámci 

ochrany osobnosti funkci satisfakční, neboť rozsah vzniklé nemajetkové újmy nelze 

exaktně kvantifikovat a vyčíslit, nemajetková újma vzniklá porušením osobnostních 

práv se v obecném slova smyslu „odškodnit“ ani nedá a lze za ni „jen“ poskytnout 

zadostiučinění (satisfakci).238

Dle ÚS i části právní teorie by ovšem výše náhrady nemajetkové újmy 

v penězích měla vedle funkce satisfakční plnit rovněž funkci preventivně-sankční. 

Klíčové je, že odpovědnost za zásah do osobnostních práv je odpovědností objektivního 

charakteru. To znamená, že občanskoprávní sankce vzniká na objektivním základě a její 

nastoupení nevyžaduje zavinění. Vzniklá nemajetková újma na osobnosti postižené 

fyzické osoby je pro ni stejně závažná bez ohledu na to, jednal-li původce zásahu 

zaviněně či nikoliv. Subjektivní prvek zavinění má pak dle soudu význam při určování 

                                               
235 HAJN, P. K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. Bulletin advokacie, 2003, č. 
4, s. 9.
236 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09.
237 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09.
238 RYŠKA. Výše a účel náhrady nemajetkové újmy v penězích při ochraně osobnosti, op. cit., s. 306.

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bon5zw6yton5zxi3tjl5yheylwme&conversationId=110963
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bopjqwi33toruxky3jnzsw42i&conversationId=110963
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výše náhrady nemajetkové újmy dle § 13 odst. 3 OZ v rámci zohlednění okolností, za 

nichž k porušení práva došlo.239 V tomto pojetí je pak zásah do práva na ochranu 

osobnosti civilním deliktem a přiměřené zadostiučinění jednou z civilněprávních sankcí. 

Má tak odrazovat rušitele chráněných osobnostních statků a jeho možné následovníky 

od protiprávního jednání, a být tak nástrojem speciální i generální prevence, což 

vyžaduje, aby se jednalo o sankci patřičně důraznou a dostačující (přiměřenou).240 Dle 

P. Hajna musí být v rozhodnutí soudu preventivně optimalizováno mezi satisfakčním a 

sankčním působením přiměřeného zadostiučinění, mezi nimiž existuje vztah 

komplementarity i vztah konkurence.241 S tím, že náhrada nemajetkové újmy v penězích 

plní vedle funkce satisfakční i funkci preventivně-sankční se ve svém článku ztotožnil 

také M. Ryška. Zásadním způsobem spoluurčující pro stanovení výše relutární 

satisfakce se pak stává otázka míry zavinění původce zásahu. V závěru svého článku 

Ryška uvádí, že v odůvodněných případech nesmí v žádném případě při úvaze o určení 

výše peněžitého odškodnění u soudu převažovat pocit, že se výrazné uplatnění 

satisfakční funkce peněz ocitá v současných společenských podmínkách v rozporu s 

morálkou.242 Zohledněny však musí být okolnosti jak na straně rušitele, tak na straně 

dotčeného.

Soud se v dotčeném nálezu také vyjádřil k narůstajícímu počtu žalob na ochranu 

osobnosti způsobených zásahem médií do těchto práv. Dle něj tím obecně žalobci dávají 

zřetelně najevo, že „komerční úspěch, podložený stále narůstajícím tiskovým nákladem 

a vznikem nových, na obdobném jednání založených subjektů, není tou etickou normou, 

kterou společnost chce respektovat.“ V návaznosti na to shledal ÚS, že obecné soudy 

neposkytly stěžovateli adekvátní ochranu jeho práv, když dostatečně nezohlednily výše 

uvedenou funkci náhrady nemajetkové újmy v penězích.

Velmi diskutovaným byl v nedávné době taktéž spor herce Marka Vašuta 

s vydavatelem stejného bulvárního deníku. V daném případě bylo publikací článků 

v uvedeném deníku zasaženo do osobnostních práv herce, dle obecných soudů 

                                               
239 Srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01 (U 15/26 SbNU 361).
240 HAJN, K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti, op. cit., s. 8.
241 HAJN, K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti, op. cit., s. 7.
242 RYŠKA. Výše a účel náhrady nemajetkové újmy v penězích při ochraně osobnosti, op. cit., s. 305 n.

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobsw42l2mu&conversationId=110963
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v některých případech dokonce zvlášť závažným způsobem.243 Jak Městský soud 

v Praze,244 tak posléze v odvolacím řízení Vrchní soud v Praze245 herci za tak závažné 

zásahy do jeho osobnostních práv přiřkly finanční zadostiučinění ve výši 1.000.000 Kč. 

Tato kauza je výjimečná především tím, že se v českých poměrech jedná o zatím 

nejvyšší sumu, jaká byla v obdobných případech vysouzena. Proti rozhodnutí vydanému

v odvolacím řízení vrchním soudem pak podal vydavatel deníku Aha stížnost 

k Ústavnímu soudu, s níž ovšem neuspěl, neboť ÚS nezjistil, že by v daném případě 

došlo k porušení ústavním pořádkem garantovaných práv stěžovatele, a stížnost 

odmítl.246

V uvedených rozhodnutí se odráží nový trend v české judikatuře, kdy míra 

zásahů zejména bulvárních deníků do osobnostních práv veřejně známých osob začala 

narůstat na své intenzitě. Bylo proto nutno najít adekvátní odraz podobných zásahů a 

vyjádření určitých kriterií a mantinelů vymezujících přípustnost takového počínání 

v právu. Tato rozhodnutí jen naznačují směr a bude zajímavé sledovat cestu, jakou se 

obecné soudy při rozhodování o výši přiznaného peněžního zadostiučinění budou ubírat.

4.2 Relevantní změny v novém občanském zákoníku

Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2014 bude účinná dlouho připravovaná 

rekodifikace soukromého práva – občanský zákoník,247 je třeba se alespoň ve stručnosti 

zmínit o změnách, které se dotýkají relevantních oblastí. Obecně se nejedná o zásadní 

zásahy do stávající úpravy ochrany osobnosti, ale spíše jen o dílčí změny související 

s některými instituty, přičemž jde zejména o reflexi některých závěrů, ke kterým 

v posledních letech dospěla judikatura či právní teorie.

Ochrana osobnosti je v NOZ zakotvena v §§ 81 – 117, přičemž výčet 

osobnostních práv je demonstrativní. Pokud jde o změny týkající se v této práci 

diskutovaných institutů, doznala jich tzv. postmortální ochrana osobnosti, pokud jde o 

výčet osob, které se mohou domáhat ochrany proti zásahům do osobnostních práv

                                               
243 Jednalo se zejména o články „Zvrhlé sexuální praktiky - M. V. jeho utajená tvář“, „Neustále smutný 
V.: Chci klidnou a rychlou smrt.“
244 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. 3. 2010, č. j. 37 C 184/2008-156.
245 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 3. 2011, č. j. 1 Co 290/2010-242.
246 Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. II. ÚS 1879/11.
247 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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zemřelé osoby. Výčet je rozšířen a toto právo je dle § 82 odst. 2 NOZ přiznáno 

kterékoliv osobě blízké.248 Zároveň dojde k obnově dříve zrušené možnosti uplatnění 

práva na ochranu osobnosti fyzické osoby namísto ní právnickou osobu, a to pokud 

souvisí neoprávněný zásah do osobnosti člověka s jeho činností v právnické osobě. Za 

jeho života však jen jeho jménem a s jeho souhlasem. Souhlas není třeba, není-li člověk 

schopen projevit vůli pro nepřítomnost nebo pro neschopnost úsudku. Právnická osoba 

se rovněž může po smrti fyzické osoby domáhat, aby od neoprávněného zásahu bylo 

upuštěno a aby byly odstraněny jeho následky.249

Za zmínku stojí také § 85 odst. 2 NOZ, který říká, že pokud někdo svolí k 

zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i 

k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k 

okolnostem rozumně předpokládat. Pokud jde o písemnosti osobní povahy, podobizny 

nebo zvukové či obrazové záznamy týkající se člověka nebo jeho projevů osobní 

povahy, může ten, kdo svolil k použití, svolení odvolat, třebaže je udělil na určitou dobu

(§ 87 NOZ). Dále je zde vedle obvyklých zákonných licencí k použití uvedených statků 

obsaženo v tzv. zpravodajské licenci mimo zpravodajství tiskové, rozhlasové a televizní 

i tzv. zpravodajství obdobné, jež zahrnuje i internet a jiná nová média a vyplňuje tak 

určitou mezeru úpravy.

                                               
248 Osobou blízkou je pak podle § 22 NOZ příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner 
podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo 
obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 
důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo 
osoby, které spolu trvale žijí.
249 § 83 NOZ
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Závěr

Hlavním cílem této práce bylo analyzovat mezní případy, ve kterých dochází ke 

střetu svobody projevu a práv na ochranu osobnosti fyzických osob v médiích, 

z pohledu práva českého i německého, a zhodnotit tak právní úpravu v obou těchto 

státech. Zvláštní důraz byl přitom kladen na rozhodovací praxi soudů.

Zhodnocení soukromoprávních mezí svobody projevu ve vztahu k fyzickým 

osobám je problematikou, která tvoří nejen předmět zkoumání práva občanského, ale je 

do velké míry ovlivněna rovněž právem ústavním. Vliv rozhodovací praxe ústavních 

soudů v ČR i SRN je v celé práci více než patrný a dokazuje, že pro správné pochopení 

této materie je nutno na ni pohlížet komplexně a není možné opomíjet její ústavněprávní 

aspekty. Stejně tak je z práce patrný nepřehlédnutelný vliv judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva. Svobodě projevu je soudy přiznáván klíčový význam pro 

demokratický rozvoj společnosti. Zvláštní postavení je ovšem v obou právních řádech 

přisuzováno jednotlivci. Toto pojetí tak klade zvýšené nároky na rozhodovací praxi 

obecných soudů, které by měly veškeré aspekty plynoucí z těchto závěrů vždy zohlednit 

při rozhodování, kterému z práv dát při kolizi přednost. V práci byla v návaznosti na 

analýzu judikatury i literatury vymezena řada kritérií, která by měla být při rozhodování 

v jednotlivých případech zohledněna.

Po prostudování dostupných zdrojů je zřejmé, že oba právní řády používají při 

řešení kolize zkoumaných práv v zásadě stejných hledisek. To je dáno jednak výše 

zmiňovaným vlivem rozhodovací praxe ESLP, jednak velmi podobným chápáním 

těchto práv. Jistě není překvapením, že především české právo nalézá inspiraci a čerpá 

z bohaté judikatury německé. Důkazem jsou i četné odkazy na konkrétní rozhodnutí 

německých soudů zejména v odůvodnění rozhodnutí českého Ústavního soudu. 

Domnívám se, že tento trend je třeba vnímat pozitivně, neboť se jedná o oblast 

formovanou kazuisticky, a zejména při řešení tzv. hard cases je vhodné se osvědčenými 

řešeními inspirovat. Proto jsem v práci do značné míry zohlednila i určitá kritéria, která 

v české judikatuře doposud nejsou tak patrná, ale v Německu jsou již osvědčeným 

měřítkem a obdobně použitelná jsou i v českém prostředí. Rozdíl lze spatřovat 

především ve způsobu zakotvení osobnostních práv, neboť německá úprava ochrany 
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osobnosti je z velké částí vytvořena judikaturou, jak je v práci detailněji popsáno. 

V českém právním řádu je sice vliv judikatury v této oblasti značný, ovšem 

východiskem je vždy úprava v občanském zákoníku, který ústavně zakotvená práva 

konkretizuje na zákonné úrovni.

V závěru práce byl naznačen nejaktuálnější vývoj v této oblasti v České 

republice. Zdá se, že pokud jde o výši přiměřeného zadostiučinění v penězích, nastává 

postupný obrat ve prospěch dotčených fyzických osob. Důvodem je zejména čím dál 

agresivnější zasahování některých médií do osobnostních práv. V návaznosti na to se 

dotčené fyzické osoby začaly těmto zásahům bránit a domáhat se ochrany. Ústavní soud 

dal svým rozhodnutím jasný signál, že takové jednání již není možné nadále tolerovat. 

Dle mého názoru se jedná o krok správným směrem a nezbývá než doufat, že toto 

opatření bude dostatečně účinné a povede ke zlepšení mediálního prostředí. 

V návaznosti na to ovšem nabývá na důležitosti otázka co možná nejpřesnějšího 

vymezení hranic při nastalém střetu svobody projevu s osobnostními právy. Jsou-li 

meze jasně stanoveny, je pak i právní jistota v tom, co je jednáním dovoleným a co již 

nikoliv. Tomu se pak může přizpůsobit i mediální prostředí. Naprosto přesné stanovení 

hranic je ovšem v této oblasti práva nemožné, neboť řešené případy jsou většinou velmi 

specifické a vždy záleží na uchopení každého jednotlivého případu a jeho konkrétních 

okolnostech. Nezbývá než pokračovat ve snaze načrtnout tyto hranice alespoň 

v hrubých obrysech prostřednictvím kritérií, která mohou média i dotčené osoby 

považovat za hlediska ke zvážení. Je rovněž nutno vyvarovat se situace, kdy by média 

ze strachu, že zasáhnou do chráněných osobnostních práv, za což by následovala 

nepřiměřená sankce, neinformovala o věcech, které by jinak náležely mezi záležitosti 

veřejného zájmu. Mohlo by tím dojít k ohrožení jejich zásadní role ve společnosti, což 

lze označit za krajně nežádoucí. Důležitým se v tomto směru jeví vymezení toho, co je 

věcí veřejnou, resp. věcí veřejného zájmu.

Obecně lze uzavřít, že úroveň svobody projevu, stejně jako ochrana 

osobnostních práv v mediálním kontextu je v České republice i v Německu na 

srovnatelné úrovni. Tato úroveň je pak v obecném měřítku vysoká. Určité mezery jsou 

v ČR spatřovány, pokud jde o materiální satisfakci za neoprávněný zásah médií do 

osobnostních práv. I zde ovšem dochází k postupným změnám.
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20834/92.

Goodwin proti Spojenému království, rozsudek ESLP ze dne 27. 3. 1996, stížnost č. 

17488/90.

De Haes and Gijsels proti Belgii, rozsudek ESLP ze dne 24. 2. 1997, stížnost č.

19983/92.

Janowski proti Polsku, rozsudek ESLP ze dne 21. 1. 1999, stížnost č. 25716/94.

Bladet Tromsø and Stensaas proti Norsku, rozsudek ESLP ze dne 20. 5. 1999, stížnost 

č. 21980/93.

Wille proti Lichtenštejnsku, rozsudek ESLP ze dne 28. 10. 1999, stížnost č. 28396/95.

Tammer proti Estonsku, rozsudek ESLP ze dne 6. 2. 2001, stížnost č. 41205/98.

Von Hannover proti Německu, rozsudek ESLP ze dne 24. 6. 2004, stížnost č. 59320/00.

Cumpana a Mazare proti Rumunsku, rozsudek ESLP ze dne 17. 12. 2004, stížnost č. 

33348/96.

Grinber proti Rusku, rozsudek ESLP ze dne 21. 7. 2005, stížnost č. 23472/03.

Hachette Filipacchi Associés proti Francii, rozsudek ESLP ze dne 12. 6. 2007, stížnost 

č. 71111/01.

Česká judikatura

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR

Nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 43/93, N 16/1 SbNU 113.

Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 359/96, N 95/8 SbNU 367.

Nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 1997, sp. zn. II. ÚS 357/96, N 156/9 SbNU 355.

Nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97, N 17/10 SbNU 113.



70

Nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 1998, sp. zn. III. ÚS 139/98, N 106/12 SbNU 93.

Nález Ústavního soudu ze dne 17.2.1999, sp. zn. Pl. ÚS 16/98, N 25/13 SbNU 177.

Nález Ústavního soudu ze dne 18.2.1999, sp. zn. I. ÚS 526/98, N 27/13 SbNU 203.

Nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99, N 19/17 SbNU 133.

Nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01, N 80/26 SbNU 317.

Nález Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2003, sp. zn. I. ÚS 752/02,  N 54/30 SbNU 65.

Nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 185/04, N 94/34 SbNU 19.

Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03, N 57/36 SbNU 605 

(Rejžek v. Vondráčková).

Nález Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2005, sp. zn. IV. ÚS 146/04, N 71/37 SbNU 9.

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 394/04, N 184/38 SbNU 471.

Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03, N 209/39 SbNU 215.

Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2005, sp. zn. II. ÚS 94/05, N 220/39 SbNU 329.

Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04, N 223/39 SbNU 353.

Nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05, N 111/46 SbNU 41.

Nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. I. ÚS 1990/08,  N 63/56 SbNU 711.

Nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09.

Odlišné stanovisko soudkyně Elišky Wagnerové (bod 6) k nálezu Ústavního soudu ze 

dne 7. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 26/08, N 82/53 SbNU 33.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2001, sp. zn. II. ÚS 435/01, U 35/24 SbNU 

525.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2004, IV. ÚS 606/03, U 23/33 SbNU 453.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 468/03.
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Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. II. ÚS 1879/11.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2304/99.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 30 Cdo 1873/2006.

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

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2003, č. j. 28 Cdo 2090/2002-59.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 3263/2006.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 664/2007.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2012, sp. zn. 30 Cdo 154/2011.

Rozhodnutí jiných soudů

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 4. 2002 č. j. 1 Co 28/2002-41.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 7. 2010, č. j. 1 Co 83/2010-70.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 3. 2011, č. j. 1 Co 290/2010-242.

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 4. 1995, sp. zn. 1 Co 338/94.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2001, č. j. 37C 52/2001-20.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2009, č. j. 32C 44/2009-42.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. 3. 2010, č. j. 37 C 184/2008-156.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 1. 1996, sp. zn. 23 C 96/95.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 1. 1998, sp. zn. 23 C 52/96.
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Německá judikatura

Pro citaci německé judikatury je použit způsob citování obvyklý v SRN. Rozhodnutí jsou 

zpravidla dohledatelná na zde uvedených elektronických odkazech, případně pak 

v konkrétních sbírkách rozhodnutí. V závorce je případně uveden populární název 

rozhodnutí.

Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu (Bundesverfassungsgericht)

BverfGE 7, 198 (Lüth).

BverfGE 20, 162 (Spiegel).

BVerfGE 30, 173 (Mephisto).

BVerfGE 32, 373 (Ärztliche Schweigepflicht).

BVerfGE 35, 202 (Lebach).

BVerfGE 49, 286 (Transsexuelle I).

BverfGE 64, 108 (Chiffreanzeigen).

BVerfGE 66, 116 (Der Aufmacher).

BverfGE 74, 358.

BVerfGE 75, 369 (Strauß-Karikatur).

BVerfGE 80, 367 (Tagebuch).

BVerfGE 90, 241 (Auschwitzlüge).

BVerfGE 93, 266 (Soldaten sind Mörder).

BVerfGE 94,1 (Sterbehilfe).

BVerfGE 97, 125 (Caroline von Monaco I).

BVerfGE 101, 361 (Caroline von  Monaco II).

BVerfGE 102, 347 (Benetton I).
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BVerfGE 107, 275 (Schockwerbung - Benetton II).

BVerfGE 111, 307.

BVerfGE 117, 244 (Cicero).

BVerfG, sp. zn. 1 BvR 653/96 ze dne 15.12.1999.

BVerfG, sp. zn. 1 BvR 2479/97 a 1 BvR 158/98 ze dne 5. 4. 2000 (Pulloverkauf im 

Skiurlaub).

BVerfG, sp. zn. 1 BvR 2080/98 ze dne 13. 4. 2000 (Sturz im Bad).

BVerfG, sp. zn. 1 BvR 758/97 ze dne 26. 4. 2001.

BverfG, sp. zn. 1 BvR 330/96 a 1 BvR 348/99 ze dne 12. 3. 2003 (Aufklärung schwerer 

Straftaten).

BVerfG, sp. zn. 1 BvR 240/04, ze dne 14.2.2005.

BVerfG, sp. zn. 1 BvR 2606/04 ze dne 21. 8. 2006 (Frau vom Imbiss).

BVerfG, sp. zn. 1 BvR 1783/05 ze dne 13.6.2007 (Esra).

BVerfG, sp. zn. 1 BvR 1602/07 ze dne 26. 2. 2008 (Der kranke Fürst).

BVerfG, sp. zn. 1 BvR 1107/09 ze dne 10. 6. 2009.

BVerfG, sp. zn. 1 BvR 371/04 ze dne 4. 2. 2010 (Ausländer-Rück-Führung).

BVerfG, sp. zn. 1 BvR 2477/08 ze dne 18. 2. 2010.

BVerfG, sp. zn. 1 BvR 2477/09 ze dne 18. 2. 2010 (Anwaltsschriftsatz).

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof)

BGHZ 13, 334.

BGH 149, 247.
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BGHZ 160, 298 (Fotos von Prominentenkindern).

BGH, rozsudek ze dne 26. 1. 1971, sp. zn. VI ZR 95/70.

BGH, rozsudek ze dne 5. 3. 1974, sp. zn. VI ZR 89/73.

BGH, rozsudek ze dne 26. 6. 1979, sp. zn. VI ZR 108/78. 

BGH, rozsudek ze dne 19. 12. 1995, sp. zn. VI ZR 15/95.

BGH, rozsudek ze dne 1. 12. 1999, sp. zn. I ZR 49/97 (Marlene Dietrich).

BGH, rozsudek ze dne 6. 12. 2005, sp. zn. VI ZR 265/04.

BGH, rozsudek ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. I ZR 277/03.

BGH, rozsudek ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. VI ZR 14/06.

BGH, rozsudek ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. VI ZR 51/06.

BGH, rozsudek ze dne 11. 3. 2008, sp. zn. VI ZR 7/07 (Gen-Milch).

BGH, rozsudek ze dne 28. 10. 2008, sp. zn. VI ZR 307/07 (Freigang).

BGH, rozsudek ze dne 2.12.2008, sp. zn. VI ZR 219/06.

BGH, rozsudek ze dne 11. 3. 2009, sp. zn. I ZR 8/07 (Rätselheft).

BGH, rozsudek ze dne 11. 3. 2009, sp. zn. I ZR 8/07 (Wer wird Millionär?).

BGH, rozsudek ze dne 29. 10. 2009, sp. zn. I ZR 65/07 (Der strauchelnde Liebling).

BGH, rozsudek ze dne 17. 11. 2009, sp. zn. VI ZR 226/08 (Heute wird offen gelogen).

Rozhodnutí (dřívějšího) Říšského soudu (Reichsgericht)

RGZ 41, 43.

RGZ 45, 170.

RGZ 69, 401.
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Rozhodnutí jiných soudů

LG Hamurg, 324 O 448/04 ze dne 21. 1. 2005.

LG Berlin, 27 O 227/07 ze dne 3. 5. 2007.

OLG Hamburg, 7 W 22/07 ze dne 20. 3. 2007.
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Seznam příloh

Příloha: Relevantní ustanovení EÚLP a překlad vybraných ustanovení právního 

řádu SRN

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Základní zákon Spolkové republiky Německo (Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland (GG))

Občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB))

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))
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Abstrakt

Účelem mé práce je analyzovat soukromoprávní hranice svobody projevu 

v médiích, a to se zřetelem na judikaturu. Práce je zaměřena na hranice svobody projevu 

ve vztahu k fyzickým osobám. Zvláštní důraz je kladen na komparativní metodu, neboť 

si práce určila za cíl srovnat právní úpravu českou a německou. Pokusila jsem se v ní 

zhodnotit, do jaké míry se obě právní úpravy překrývají, co je jim společné a v čem se 

naopak liší, případně do jaké míry se mohou právní řády vzájemně inspirovat.

Práce je rozdělena do čtyř kapitol, vedle nich obsahuje ještě úvod a závěr. První 

kapitola se skládá ze dvou částí. V první části jsou popsána média, jejich základní 

vymezení a charakteristika, včetně jejich úlohy a funkce v judikatuře soudů. Druhá část 

pojednává o vymezení, ústavním zakotvení a systematice „komunikačních“ základních 

práv a svobod – svobodě projevu, právu na informace a svobodě tisku (médií). 

Druhá kapitola se zaměřuje na ochranu osobnosti v mediálním kontextu. V první 

části je přiblížen její význam a ústavní zakotvení, ve druhé jsou pak charakterizována 

jednotlivá dílčí osobnostní práva, ve třetí části je pojednáno o postmortální ochraně 

osobnosti. 

Ve třetí kapitole jsou vymezena kritéria, která by měla být zohledněna při 

vyvažování práv v případě kolize svobody projevu s osobnostními právy. První část je 

zaměřena na statusové kritérium, druhá na kritérium obsahu a formy, třetí pak 

podrobněji na další obecná relevantní kritéria. 

V závěrečné kapitole jsou pak ve dvou částech přiblíženy aktuální otázky v této 

oblasti v českém právu. První část se zabývá soukromoprávními prostředky ochrany 

před zásahy do chráněných práv ve světle nejnovější české judikatury v oblasti náhrady 

nemajetkové újmy, druhá část se pak věnuje relevantním změnám v novém občanském 

zákoníku.

V práci je učiněno závěru, že zkoumaná problematika je i přes svůj zdánlivý 

soukromoprávní charakter značně ovlivněna právem ústavním a rozhodovací praxí 

ústavních soudů v obou zemích. Pro její správné pochopení je nutno na tuto materii 

pohlížet komplexně a není možné opomíjet její ústavněprávní apekty. Oba právní řády 
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pak používají při řešení kolize zkoumaných práv v zásadě stejných hledisek. To je dáno 

jednak vlivem rozhodovací praxe ESLP, jednak velmi podobným chápáním těchto práv. 

Zároveň především české právo nalézá inspiraci a čerpá z bohaté judikatury německé. 

Rozdíl mezi těmito právními řády lze spatřovat především ve způsobu zakotvení 

osobnostních práv. Bylo rovněž poukázáno na silný kazuistický charakter této oblasti.
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Název práce v anglickém jazyce/Thesis title in English

Private law limitations of freedom of expression in media with respect to 

case-law: comparison of the Czech and German legal regulation.

Abstract

The purpose of my thesis is to analyse private law limitations of freedom of 

expression in media with respect to case-law. The study focuses on the limitations of 

freedom of expression in relation to natural persons. Since the aim of the study is to 

compare the Czech and German legal regulation, particular emphasis is put on the 

comparative method. I tried to evaluate legal regulations in both countries, to what 

extent they overlap, what they have in common and what they differ in, or alternatively 

to what degree they can inspire each other.

Besides introduction and conclusion, the study consists of four chapters. The 

first chapter is subdivided into two parts. Part one describes media, their basic definition 

and characteristics, as well as their role and function in the jurisprudence. Part two deals 

with the definition, constitutional protection and classification of the „communication“

fundamental rights and freedoms – freedom of expression, right to information and 

freedom of the press (media).

Chapter two focuses on the protection of personal rights in the media context. 

Part one examines their importance and constitutional protection, part two describes 

specific individual personal rights, and part three illustrates the postmortal protection of 

personal rights.

Chapter three presents the criteria that should be taken into consideration when 

balancing rights in case of conflict between freedom of expression and personal rights. 

Part one discusses the status criterion, part two looks at the content and form criterion, 

and part three addresses other general relevant criteria in detail.

Final chapter focuses on these issues within Czech law. Part one deals with 

private law remedies for interference in protected rights, and does so in light of the most 
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recent Czech judicial decisions in the area of compensation for other than proprietary 

loss. Part two contains relevant changes in the new civil code.

The thesis findings show that the examined issues are, despite their seeming 

private law character, significantly influenced by constitutional law and the practice of 

constitutional courts in both states. In order to properly understand this subject matter, it 

has to be considered in its complexity and it is not possible to overlook its constitutional 

aspect. Both states' legal regulations use basically the same standards for dealing with 

the conflict of the examined rights. This is partly due to the influence of the 

jurisprudence of the European Court of Human Rights, and partly due to the similar 

conception of these rights. At the same time, Czech law often finds inspiration in and 

profits from the extensive German jurisprudence. The difference between these legal 

orders can primarily be seen in their method of embodying personal rights. The strong 

case-law character of this area was pointed out as well.
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Seznam klíčových slov v českém jazyce 

Média, svoboda projevu, právo na ochranu osobnosti fyzické osoby, svoboda tisku.

List of keywords in English

Media, freedom of expression, protection of personal rights of an individual, freedom of 

the press.
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