
 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Vydrţel 

Právní prostředky ochrany osobnosti fyzické osoby 

v občanském právu 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 

Katedra: Katedra občanského práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): červen 2011 



 

Poděkování: 

Děkuji prof. JUDr. Jiřímu Švestkovi, DrSc. za odborné vedení této práce. Děkuji své 

rodině a přítelkyni za jejich podporu během mého studia. 



 

Prohlašuji, ţe jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, všechny 

pouţité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla vyuţita k získání jiného 

nebo stejného titulu. 

V Praze dne Jan Vydrţel 



 

  

1. Úvod ............................................................................................................................. 5 

2. Všeobecné osobnostní právo ...................................................................................... 8 

2.1 Osobnostní práva jako předmět občanskoprávních vztahů ..................................... 8 

2.2 Pojem všeobecného osobnostního práva ................................................................. 8 

2.3 Historický vývoj všeobecného osobnostního práva .............................................. 10 

3. Platná právní úprava ochrany osobnosti v ČR ...................................................... 14 

3.1 Ústavní základ ....................................................................................................... 14 

3.2 Mezinárodněprávní základ .................................................................................... 14 

3.3 Zákony................................................................................................................... 16 

3.3.1 Občanský zákoník .......................................................................................... 16 

3.3.2 Další zákony ................................................................................................... 18 

4. Subjekty ochrany osobnosti ..................................................................................... 19 

5. Předpoklady vzniku odpovědnosti za zásah do osobnosti ..................................... 24 

6. Omezení všeobecného osobnostního práva ............................................................. 26 

6.1 Svolení dotčené osoby ........................................................................................... 26 

6.2 Zákonné licence .................................................................................................... 27 

6.3 Důkaz pravdy ........................................................................................................ 29 

6.4 Právo kritiky .......................................................................................................... 30 

6.5 Uţití záznamu telefonního rozhovoru ................................................................... 31 

7. Prostředky ochrany osobnosti v občanském právu ............................................... 34 

7.1 Obecné prostředky ochrany osobnosti .................................................................. 34 

7.1.1 Dohoda ........................................................................................................... 35 

7.1.2 Svépomoc ....................................................................................................... 35 

7.1.3 Ochrana poskytovaná příslušným orgánem státní správy .............................. 36 

7.1.4 Ochrana poskytovaná soudy (petitorní ochrana) ............................................ 36 

7.1.5 Ochrana prostřednictvím ţaloby na náhradu škody ....................................... 40 

7.1.6 Bezdůvodné obohacení ................................................................................... 44 

7.2 Specifické prostředky ochrany osobnosti dle občanského zákoníku .................... 44 

7.2.1 Procesní specifika ţalob na ochranu osobnosti dle § 13 OZ .......................... 45 

7.2.2 Náhrada nákladů řízení ve sporech na ochranu osobnosti .............................. 46 



 

7.2.3 Upuštění od neoprávněných zásahů ............................................................... 47 

7.2.4 Odstranění nepříznivých trvajících následků neoprávněných zásahů ............ 48 

7.2.5 Přiměřené zadostiučinění ................................................................................ 49 

7.2.6 Smrt ţalobce a ţalovaného, její vliv na probíhající soudní řízení .................. 57 

7.2.7 Plynutí času a jeho význam pro uplatnění práva dle § 13 ObčZ .................... 58 

8. Právní prostředky ochrany osobnosti v dalších zákonech .................................... 62 

8.1 Mediální zákony .................................................................................................... 62 

8.2 Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem .................................................... 64 

8.3 Zákon o ochraně osobních údajů ........................................................................... 65 

9. Závěr .......................................................................................................................... 68 

Seznam zkratek ............................................................................................................. 70 

Použitá literatura .......................................................................................................... 71 

Resumé ........................................................................................................................... 76 

Abstract .......................................................................................................................... 77 

Klíčová slova, název diplomové práce v anglickém jazyce ....................................... 78 



5 

1. Úvod 

Kaţdý člověk, kromě hmotného majetku, vlastní ještě něco jiného, něco velmi 

osobního a cenného. Tím je naše osobnost. Na její hodnotu a význam moţná v dnešní 

době tak trochu zapomínáme. Pojmem osobnost zpravidla označujeme fyzickou osobu 

se všemi jejími psychickými, biologickými i sociálními znaky. 

Co si ovšem pod tímto pojmem máme představit konkrétně? Tato práce se 

zabývá zejména součástmi osobnosti, jakými jsou zdraví a ţivot, občanská čest a lidská 

důstojnost, soukromí, vlastní jméno a projevy osobní hodnoty. 

Náš ţivot (včetně zdraví), jak se říká, je to nejdůleţitější, co máme. Smrti, tedy 

konce ţivota, se bojíme neustále, a pokud nám chybí zdraví, většinou je to jediná věc, 

po které usilovně touţíme. Kaţdý si lidského ţivota cení různě, ač je jeho hodnota 

objektivně nevyčíslitelná.  

Naše čest nám zvedá hlavu a rovná shrbená záda. Ctí fyzické osoby je třeba 

rozumět čest konkrétní fyzické osoby, která je výrazem úcty a ocenění, jeţ tato osoba 

poţívá pro své postoje a chování u ostatních členů společnosti a které ovlivňují 

posuzování jejího postavení a uplatňování ve společnosti.
1
 Její nedostatek nás často nutí 

uchýlit se do ústraní, mimo centrum společenského dění.  

Lidská důstojnost je další morálně-mravní kvalitou. Na rozdíl od cti je 

důstojnost nezávislá na našem věku, postavení a dalších atributech, jde o tzv. přirozené 

důstojenství člověka.
2
 Je spojena s pouhou existencí fyzické osoby a v ní si jsou všichni 

lidé rovni. 

Naše právo na osobní soukromí nám dovoluje rozhodovat se v ţivotě, jak sami 

uznáme za vhodné. V tomto případě mluvíme o soukromí vnitřním. Má však i svou 

vnější dimenzi, ta zahrnuje udrţování vztahů s ostatními lidmi, tedy i právo na rodinný 

ţivot. Rodinný ţivot zahrnuje sociální, morální a materiální vztahy mezi blízkými 

příbuznými.
3
  

                                                           
1
 Knap, K., Švestka, J. a kol.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, a.s., 2004. 
2
 Pavlíček, V. a kol.: Ústavní řád České republiky, Komentář, 2. díl, Práva a svobody, 2. vydání. Praha: 

Linde, a.s., 2003. str. 97. 
3
 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99. 
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Jméno (jméno i příjmení) je významný atribut kaţdého člověka, proto je mu také 

poskytnuta ochrana. Ta není poskytována ovšem pouze jménu samotnému, ale jeho 

části, počátečním písmenům (iniciály) a jménu krycímu (přezdívka).
4
 

Projevy osobní povahy (zachycené na papíře, zvukovou či obrazovou 

nahrávkou) mohou být zachyceny na různém nosiči. I takové zaznamenání osobních 

projevů si zaslouţí právní ochranu. 

Výše zmíněný výčet demonstrativně nastínil, jaké součásti osobnosti fyzické 

osoby jsou pod ochranou právního řádu. S rozvojem anonymní společnosti, globálního 

světa, vědy a techniky jsme nuceni k větší zodpovědnosti a k větší ostraţitosti o naši 

osobnost jako celek. Ochrana osobnosti se stává v dnešní době moţná ještě důleţitější 

neţ kdy předtím. 

Cílem této diplomové práce je pojednat o právních prostředcích ochrany 

osobnosti fyzických osob, s důrazem na dostupné prostředky ochrany osobnosti 

občanského práva a zprostředkovat tak čtenáři ucelený přehled, jakými způsoby se lze 

domáhat ochrany proti rozličným nezákonným zásahům. Základní pouţitou metodou je 

metoda popisu a analýzy (kritické), v případě formulování subjektivního názoru autora 

je uţita tzv. ich forma. 

Diplomová práce je členěna do kapitol, podkapitol a oddílů, které jsou přehledně 

označeny. I kdyţ je zadané téma práce uţší, autor povaţuje za nezbytné věnovat se také 

všeobecnému osobnostnímu právu včetně jeho historického vývoje, subjektům práva 

na ochranu osobnosti a dalším tématům, které s hlavním předmětem této diplomové 

práce nezbytně souvisí a bez nichţ by nebylo moţné nastíněnou problematiku chápat 

v jejím celku. Nicméně těţiště celé diplomové práce tvoří kapitola věnující se 

jednotlivým prostředků ochrany osobnosti o občanském právu. 

Protoţe současná vláda schválila návrh nového občanského zákoníku, který má 

relativně velkou šanci na přijetí, je v některých pasáţích obsaţena i krátká zmínka 

o tom, jak se k dané problematice staví tento návrh. 

Pojednání o některých dalších právních prostředcích zakotvených v jiných 

zákonech ukazuje čtenáři, ţe důleţité prostředky ochrany se nenalézají pouze 

v samotném občanském zákoníku. Pojednání o nich je kaţdopádně spíše symbolické a 

řada z nich by si zaslouţila vlastní diplomovou práci. 

                                                           
4
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2116/2006. 
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U ochrany osobnosti hraje často zásadní roli rozhodovací činnost soudů. Celý 

text je proto doplněn o citace z důleţitých soudních rozhodnutí či je na ně odkázáno 

prostřednictvím poznámkového aparátu. 

I kdyţ toto téma patří do občanského práva hmotného, stranou nemohly zůstat 

ani otázky procesního charakteru, jakými jsou příslušnost soudů, průběh jednání, 

dokazování, výkon rozhodnutí či soudní poplatky. 
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2. Všeobecné osobnostní právo 

2.1 Osobnostní práva jako předmět občanskoprávních vztahů 

Občanský zákoník
5
 ve svém § 118 odst. 1 uvádí, ţe předmětem 

občanskoprávních vztahů jsou „věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo 

jiné majetkové hodnoty.“ Tento výčet však nemůţeme povaţovat za definitivní a při 

bliţším zkoumání dospějeme k závěru, ţe předmětem občanskoprávních vztahů jsou i 

hodnoty zcela nemajetkové. Jedná se o takové hodnoty, které není vţdy moţné 

objektivně zachytit pomocí hmotného nosiče, jakým můţe být listina či nosič 

digitálních záznamů, ale přesto existují a mnoho lidí jim přisuzuje vysokou důleţitost. 

Občanské právo tak poskytuje ochranu i hodnotám zcela nemajetkovým.
6
 Jedná 

se o všechny hodnoty chráněné právem na ochranu lidské osobnosti dle § 11 a násl. 

ObčZ (ţivot, zdraví, občanská čest a další), teorií souhrnně označované jako všeobecné 

osobnostní právo. Ochranu právní řád poskytuje i zvláštním osobnostním právům, 

kterými jsou např. práva tvůrčí duševní činnosti chráněná autorským zákonem.
7
 

I přes chybějící výslovnou zákonnou úpravu náš právní řád uznává existenci 

těchto dalších předmětů právních vztahů a poskytuje jim i odpovídající ochranu. 

2.2 Pojem všeobecného osobnostního práva  

Všeobecné osobnostní právo je předmětem občanskoprávních vztahů. Toto 

jednotné (monistické) subjektivní právo se štěpí na jednotlivá osobnostní práva (právo 

na ţivot a zdraví, čest důstojnost atd.), která tvoří jeho předmět.  Těmto subjektivním 

osobnostním právům a jejich ochraně bývá přiznávána přední důleţitost.
8
 

Všeobecné osobnostní právo lze blíţe definovat pomocí jeho základních rysů.
9
 

Jde o právo, které náleţí kaţdé fyzické osobě (nikoliv osobě právnické) bez rozdílu 

po celou dobu jejího ţivota. Jedná se o subjektivní občanské právo mající osobní 

                                                           
5
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

6
 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 2, 4. vydání. Praha: ASPI, a.s., 

2005. str. 285.  
7
 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník, Komentář I. § 1-459. Praha: 

C. H. Beck, 2008. str. 579 a násl. 
8
 Srovej Telec, I.: Přirozené právo osobnostní a jeho státní ochrana, Právní rozhledy č. 1/2007. 

9
 Knap, K., Švestka, J. a kol.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, a.s., 2004. str. 96 a násl. 
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(nemajetkový) charakter, jehoţ cílem je zabezpečení nemajetkových zájmů osoby. 

Jedná se o právo absolutní
10

 (stejně jako právo vlastnické), které působí „erga omnes“
11

 

a ostatní subjekty (právnické i fyzické osoby) mají povinnost zdrţet se jakéhokoliv 

jednání, kterým by do chráněného práva zasáhly či by ho jen ohrozily. Toto právo je 

také nepřevoditelné (nezcizitelné) na jiný subjekt právních vztahů. Všeobecné 

osobnostní právo je nepostiţitelné výkonem rozhodnutí (exekucí). Je také časově 

neomezené, tedy trvá od narození osoby (či od početí) do její smrti, stejně tak je i 

nepromlčitelné a neprekludovatelné. 

Fyzická osoba má moţnost s ním v určitých mezích nakládat. Jednotlivá 

osobnostní práva lze uţívat (např. uţívat své jméno), disponovat s nimi (např. 

poskytnout souhlas s uţitím písemnosti osobní povahy) či se vzepřít kaţdému 

neoprávněnému zásahu. 

Všeobecné osobnostní právo, jak bylo jiţ výše nastíněno, je právem jednotným, 

které se štěpí na jednotlivá osobnostní práva, která jsou zakotvena a chráněna v našem 

právním řádu.
12

 Říkáme, ţe všeobecné osobnostní právo tvoří tzv. „tělesnou i morální 

jednotu osobnosti“.
13

 Výčet jednotlivých osobnostních práv, ze kterých je všeobecné 

osobnostní právo sloţeno, je uváděn demonstrativně (právo na ochranu ţivota, zdraví, 

cti, důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy).
14

 To potvrdil ve svém 

rozhodnutí i Nejvyšší soud ČR
15

, který judikoval, ţe „mnohočetnosti projevů 

jednotlivých stránek lidské osobnosti fyzické osoby odpovídá i myslitelně široké 

spektrum moţných zásahů proti některé z těchto sloţek osobnosti. Přesto však vţdy bude 

zásahem dotčena přímo samotná osobnost fyzické osoby jako celek naznačených 

vlastností a charakteristik. Protoţe přitom jde o nejvlastnější, nejniternější a 

nejintimnější sféru lidské osoby, jejíţ dotčení zvenčí je mnohdy dotčenou fyzickou 

osobou pociťováno se značně nepříznivou intenzitou, je proto věcí zákona této 

osobnostní sféře poskytovat příslušnou právní ochranu. Občanský zákoník proto právo 

na ochranu osobnosti fyzické osoby upravuje jako jednotné právo, jehoţ úkolem je 

v občanskoprávní oblasti zabezpečit respektování osobnosti fyzické osoby a její 

                                                           
10

 Ty tvoří pomyslnou párovou dvojici s právy závazkovými. 
11

 Působí vůči všem ostatním osobám. 
12

 O jejich zakotvení v právním řádu viz 3. kapitola této diplomové práce.  
13

 Knap, K., Švestka, J. a kol.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, 2004. str. 69. 
14

 Viz § 11 ObčZ. 
15

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 154/2007. 
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všestranný svobodný rozvoj. Jde o důleţité rozvedení a konkretizaci článků 7, 8, 10, 11, 

13 a 14 Listiny základních práv a svobod. Přitom v tomto jednotném rámci práva 

na ochranu osobnosti existují jednotlivá dílčí práva, která zabezpečují občanskoprávní 

ochranu jednotlivých hodnot (stránek) osobnosti fyzické osoby jako neoddělitelných 

součástí celkové fyzické a psychicko - morální integrity osobnosti. Výčet těchto 

jednotlivých práv tak, jak jsou uvedena v občanském zákoníku, je pak pouze 

demonstrativní.“ Neuzavřenost jejich výčtu klade větší důraz na soudní rozhodovací 

praxi, coţ povaţuji za moderní a účelné. Vzhledem k vývoji společnosti mohou soudy 

pruţně reagovat na společenský vývoj a zařadit tak do neuzavřeného seznamu další 

práva. Nutno dodat, ţe právní teorie i soudy tento seznam jiţ stihly rozšířit. A tak 

k osobnostním právům můţeme dále přiřadit například právo na osobní svobodu
16

, 

dobrou pověst, právo na zachování listovního či lékařského tajemství.
17

 

Všeobecné osobnostní právo tvoří párovou dvojici se zvláštními osobnostními 

právy (dnes často nazývanými práva duševního vlastnictví). To jsou taková práva, která 

naopak automaticky s fyzickou osobou spjata nejsou. Ačkoli se rovněţ týkají 

nehmotného statku, tak náleţí pouze a jen těm fyzickým osobám, které vyvinuly určitou 

tvůrčí činnost s právem uznaným výsledkem (např. právo vynálezce k vynálezu, právo 

výkonného umělce k výkonu a tak dále). Dalším odlišujícím znakem této kategorie práv 

je jejich těsné sepjetí s právy majetkovými, která v některých případech mohou být 

sloţkou převaţující, jak tomu je např. u průmyslových práv. 

2.3 Historický vývoj všeobecného osobnostního práva  

Všeobecné osobnostní právo prošlo postupným vývojem, který má tendenci mu 

poskytnout co nejširší a nejúčinnější dostupnou ochranu, která se v průběhu staletí 

měnila. V dnešních dnech je jiţ samozřejmostí zakotvení ochrany osobnosti na ústavní 

úrovni, ale i četná judikatura obohacující právní teorii a ochrana poskytovaná jak 

instituty práva veřejného (z oblasti trestněprávní a správněprávní) tak i instituty práva 

soukromého. Mezi nejvýznamnější právní odvětí, poskytující ochranu všeobecnému 

osobnostnímu právu, řadíme právo občanské, pracovní, rodinné, trestní atd. 
                                                           
16

 Tomuto právu přiznal Ústavní soud ČR status osobnostního práva ve svém nálezu ze dne 24. 10. 1995, 

sp. zn. I ÚS 15/95.  
17

 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 1, 4. vydání. Praha: ASPI, a.s., 

2005. str. 232. 
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Počátek ochrany všeobecného osobnostního práva můţeme spatřovat 

ve starověkém Římě. Jiţ Zákon 12 desek postihoval civilní delikt uráţku na cti (tzv. 

„iniuria“), v té době však pouze jako tzv. „iniurii reálnou“ (myšleno jako útok proti 

tělesné integritě). Později byla preatorským ediktem chráněna osobnost i před uráţkami 

slovem, posunky, před útoky na cudnost atd. Předpokladem ke spáchání byl zlý 

úmysl.
18

 Iniuria mohla být spáchána přímo na napadené osobě či prostřednictvím osob 

jiných (např. na manţelce poškozeného). Jako obrana slouţila poenální, infamující 

ţaloba zvaná „actio iniuriarum aestimatoria“, která zněla na peněţité odškodnění. 

Výše náhrady byla přiznána volnou úvahou rozhodcem dle návrhu poškozeného.
19

 

V některých případech se v sankcích ještě zprvu objevovaly zbytky původní msty 

v podobě odvety – talio (oko za oko).
20

 Lidé ve starověku obecně přikládali 

osobnostním právům značný význam a tyto práva se stávala častým námětem 

filosofických úvah.
21

 

Další změny prodělala ochrana všeobecného osobnostního práva v období 

středověku, zvláště pak v období renesance. Ta je charakterizována vlivem křesťanství, 

celkovým rozvojem osobnosti i její ochrany, která byla zabezpečována především 

trestním právem. Poškozený se mohl domáhat pokuty jako náhrady za způsobenou 

újmu. Za zmínku jistě stojí, ţe v počátcích se ochrana poskytovala i prostřednictvím 

svépomocných prostředků, jakými byly např. krevní msta či souboj.
22

 

Rozvoj kapitalismu, výroby a moderních technologií v 17. a 18. století můţeme 

povaţovat za další mezník ve vývoji všeobecného osobnostního práva. Příchod 

liberalismu a přirozenoprávní teorie poskytly půdu pro diskuze o právech člověka, které 

vyústily v zakotvení pozitivních práv v tak známých amerických dokumentech, jakými 

jsou Deklarace nezávislosti z roku 1776 a Bill of Rights z roku 1791. V Evropě byl 

dokument tohoto typu přijat ve Francii v roce 1789 pod názvem Deklarace lidských a 

občanských práv. Dokumenty z obou těchto kontinentů zakotvily lidská a občanská 

                                                           
18

 To je výrazný rozdíl oproti dnešní úpravě, zavinění je dnes koncipované jako objektivní. Subjektivní 

prvek hraje ale roli např. při stanovení výše peněţitého zadostiučinění.  
19

 Tento stav je podobný tomu současnému u nás. 
20

 Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo, 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995. str. 264 a násl. 
21

 Např. výrok „Nesmět říkat, co si myslím, je úděl otroků“ pronesený Euripídem ze Salamíny (480-406 

př.n.l.). 
22

 Souboj mimo jiné dokazoval i to, ţe člověk, který dává všanc svůj ţivot, vlastní ještě něco cennějšího 

neţ pozemské statky. Má i svou čest a důstojnost. Tyto dvě hodnoty jsou opět součástí všeobecného 

osobnostního práva. V historii ostatně existovaly lidské společnosti, pro které čest znamenala více neţ 

pozemský ţivot, např. samurajové v Japonsku. 
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práva a tím poloţily i základy práv fyzické osoby v soukromoprávní sféře. I v tomto 

období převaţuje ochrana osobnosti, která je zakotvena zejména v oblasti trestního a 

správního práva. 

V 18. a 19. století se opět začalo uvaţovat o tom, ţe i nemajetková újma 

způsobená například zásahem do všeobecného osobnostního práva by mohla být 

odškodněna i peněţně, podobně jako tomu bylo jiţ v právu římském. Toto období, které 

je charakterizováno mimo jiné i „zhmotněním“ jednotlivých hodnot fyzické osobnosti, 

které byly vydobyty v předcházejících staletích, představuje i pro naše území první 

poloţení základů občanskoprávní ochrany osobnosti. Stalo se tak prostřednictvím 

kodifikace Všeobecného zákoníku občanského
23

 (známý pod zkratkou ABGB). Ten 

výslovně chránil pouze dílčí osobnostní právo na jméno (jméno rodové i pseudonym). 

ABGB byl poté převzat za právní předpis Československa na základě zákona č. 11/1918 

Sb., známý také jako recepční zákon. Platil však pouze pro území českých zemí, na 

území Slovenska platilo uherské občanské právo, které mělo převáţně podobu 

obyčejovou. Pro pořádek je vhodné připomenout, ţe Všeobecný zákoník občanský 

nebyl jedinou právní normou upravující ochranu osobnosti. K těm dalším patřily 

zejména trestní zákon č. 108/1933 Sb., o ochraně cti či zákon o právu autorském 

publikovaný pod č. 218/1926 Sb., který byl nahrazen novým autorským zákonem č. 

115/1993 Sb.  

Po 2. světové válce v Československu nastoupil nedemokratický reţim, který 

ze své podstaty neprosazoval řádnou a spravedlivou ochranu osobnosti fyzické osoby, 

naopak si fakticky přisvojoval právo zasahovat do nejrozmanitějších sfér lidské 

existence. V této době došlo ke sjednocení právního dualismu v občanském právu, stalo 

se tak přijetím občanského zákoníku (zákon č. 141/1950 Sb.). Ten obsahoval převáţně 

nedostačující a roztříštěnou úpravu ochrany osobnosti. Z dílčích osobnostních práv 

upravoval ve svém § 22 pouze právo na ochranu jména fyzické osoby, resp. názvu 

právnické osoby. Zároveň obsahoval jediný právní prostředek ochrany, kterým byla 

moţnost domáhat se upuštění od tohoto jednání. Další práva zakotvoval tehdy platný 

autorský zákon č. 115/1953 Sb. 

Přijetí nového československého občanského zákoníku (zákon číslo 40/1964 

Sb.), který platí dodnes, představovalo v určitých směrech pozitivní změnu v dané 

                                                           
23

 Vyhlášeného 1. června 1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s. s platností pro všechny země 

rakouského císařství, vyjímaje země koruny uherské. 
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oblasti. Hlavně zde byla zakotvena ucelená úprava ochrany osobnosti, ta se nachází 

v části první, hlavě druhé, oddílu prvním, v rubrice nazvané Ochrana osobnosti, kterou 

v době přijetí tvořily paragrafy 11 aţ 17. Bliţší pojednání věnované současné úpravě 

v občanském zákoníku obsahuje 3. kapitola této diplomové práce. 
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3. Platná právní úprava ochrany osobnosti v ČR 

3.1 Ústavní základ 

Ochrana osobnosti je zakotvena na ústavní úrovni, to potvrdil ve svém rozsudku 

i Nejvyšší soud ČR
24

, který musí ve své rozhodovací praxi vycházet primárně i 

z ústavních principů. Ochranu všeobecného osobnostního práva na ústavní úrovni 

zaručuje tedy Ústava. Hlavní těţiště ovšem spočívá v Listině základních práv a svobod 

(ta je na základě čl. 3 společně s čl. 112 odst. 3 Ústavy součástí ústavního pořádku 

České republiky), konkrétně je zde zakotveno právo na ţivot, nedotknutelnost osoby a 

jejího soukromí, zákaz mučení, právo na osobní svobodu, zachování lidské důstojnosti, 

osobní cti, dobré pověsti a ochrana jména, svoboda projevu, právo na informace, 

ochrana listovního tajemství, svoboda pohybu a pobytu, ochrana zdraví
25

. Jak je vidět, 

tak články mající vztah k ochraně osobnosti, najdeme v Listině na různých místech, 

ovšem články týkající se ochrany osobnostních práv a soukromí působící erga omnes 

jsou systematicky zařazeny v článcích 10 a 13.
26

 

3.2 Mezinárodněprávní základ 

Česká republika je vázána mezinárodněprávními závazky, které přijala 

v souvislosti se svým přistoupením k mezinárodním dokumentům. Článek 1 odst. 2 

společně s čl. 10 Ústavy deklaruje, ţe náš stát dodrţuje závazky, které pro něj vyplývají 

z mezinárodních smluv, k jejichţ ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiţ je Česká 

republika vázána. Zároveň je stanoveno, ţe pokud je takto přijatá smlouva v rozporu 

s naším zákonem, pouţije se tato mezinárodní smlouva.
27

 Tím nedochází k samotné 

derogaci národního právního předpisu obecně, pouze bude v tomto konkrétním případě 

aplikována přednostně mezinárodní smlouva a zákon se nepouţije.
28

 Mezinárodním 

dokumentem, který poskytuje ochranu osobnostním právům, je Mezinárodní pakt 

                                                           
24

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1630/2004. 
25

 Články Listiny základních práv a svobod, které poskytují ochranu osobnostním právům: 1, 3, 4, 

společně s čl. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,14, 17, 35. 
26

 Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, II. díl, Ústavní právo České republiky, 2. část. Praha: 

Linde, a.s., 2004. str. 71. 
27

 Hovoří se v této souvislosti o takzvané „aplikační předností“. Z hlediska mezinárodního práva je 

rozhodujícím časovým okamţikem den vstupu smlouvy v platnost, proto je třeba, aby stát byl co moţná 

nejdříve po podpisu připraven plnit závazky z ní vyplývající. 
28

 Klíma, K. a kol.: Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. str. 99. 
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o občanských a politických právech
29

 a to zejména jeho články 6 odst. 1, 9 odst. 1, 17 

odst. 1, čl. 19 odst. 2. Dále můţeme jmenovat Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech
30

, Úmluvu o právech dítěte
31

 a Úmluvu o lidských 

právech a biomedicíně
32

. 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
33

 v sobě nejenom 

zakotvuje osobnostní práva, ale zároveň poskytuje i účinnou procesní ochranu. Tu 

představuje stíţnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Pokud by Evropský soud 

shledal, ţe došlo k porušení této úmluvy některou ze smluvních stran, tak by 

poškozenému zároveň v případě potřeby přiznal přiměřené zadostiučinění. 

Posledním dokumentem, kterému je vhodné věnovat pozornost, je Listina 

základních práv Evropské unie (neboli Charta základních práv Evropské unie), která byla 

přijata společně s Lisabonskou smlouvou. Původně nezávazná deklarace se stala 

součástí primárního práva Evropské Unie, nicméně není součástí Lisabonské smlouvy. 

Listina základních práv EU obsahuje preambuli a 54 článků rozdělených do kapitol, 

které nesou názvy evokující jejich obsah. Z hlediska ochrany všeobecného osobnostního 

práva se jeví jako nejdůleţitější preambule a kapitoly I, II, III.
34

 V souvislosti 

s ratifikací Lisabonské smlouvy si prezident České republiky Václav Klaus vymínil 

přistoupení České republiky k Protokolu č. 30
35

. Obsahem tohoto dvoučlánkového 

protokolu, který je v současnosti platný pro Polsko a Velkou Británii, je nemoţnost 

soudně přezkoumávat soulad právních předpisů, zvyklostí a postupů se základními 

právy, svobodami nebo zásadami, které obsahuje Listina základních práv Evropské 

unie.
36

 Právně závazným se tento protokol pro ČR stane aţ vstupem v platnost 

přístupové smlouvy dalšího státu k Evropské unii (pravděpodobně Chorvatska). I poté 

                                                           
29

 Vyhlášený pod číslem 120/1976 Sb., účinný od 23. 3. 1976; jeho součástí jsou i 2 opční protokoly 

vyhlášené pod č. 69/1991 Sb. a č. 100/2004 Sb. m. s. 
30

 Vyhlášený pod číslem 120/1976 Sb. 
31

 Vyhlášenou pod číslem 104/1991, zvláště pak její čl. 6, 7, 12, 13, 16. 
32

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb. m. s. o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv 

a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech 

a biomedicíně; včetně Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské 

bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí (Sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 97/2001 Sb. m. s. 
33

 Vyhlášenou pod číslem 209/1992 Sb. ve znění ratifikovaných protokolů (obzvláště pak protokol č. 6 o 

zrušení trestu smrti), zvláště pak její články 2 odst. 1, 5 odst. 1, 6 odst. 1, 8, 9 odst. 1, 10, 14. 
34

 Kapitoly nesou název Důstojnost, Svobody, Rovnost. 
35

 Protokol o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0201:0328:CS:PDF  
36

 Tento soudní přezkum nemůţe provádět ani vnitrostátní ani mezinárodním soud. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0201:0328:CS:PDF
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bude pro nás Listina základních práv EU závazná, jen dojde k její modifikaci dle 

daného protokolu. Celá záleţitost byla velmi silně medializována a názory na přínos 

přistoupení k protokolu se občas diametrálně lišily. Většinový názor dal však za pravdu 

názorovému proudu, který tvrdí, ţe tento „dodatek“ nepřinese ţádnou praktickou 

změnu a to zvláště díky ustanovení čl. 51 Listiny základních práv EU, který obsahuje 

prakticky identickou formulaci jako onen protokol a je platný pro všechny státy 

přistoupivší k tomuto dokumentu.
37

 

3.3 Zákony 

Ochrana všeobecného osobnostního práva, kterou zajišťují ústavní zákony a 

mezinárodní dokumenty, je dále specifikována jednotlivými zákony patřícími do oblastí 

práva soukromého i veřejného. 

3.3.1 Občanský zákoník 

Mezi stěţejní právní předpis na zákonné úrovni patří občanský zákoník, 

konkrétně jeho § 11—16, které představují takzvanou obecnou (generální) 

občanskoprávní úpravu ochrany osobnosti. § 11 ObčZ (tzv. „generální klauzule“) 

vymezuje pojem všeobecného osobnostního práva a demonstrativně vyjmenovává jeho 

jednotlivé fragmenty.
38

  

Ustanovení § 12 ObčZ pojednává o tzv. „legálních licencích“
39

. Jedná se o 4 

taxativně stanovené případy, kdy mohou být písemnosti osobní povahy
40

, podobizny 

fyzické osoby, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické 

osoby nebo jejích projevů osobní povahy pořízeny nebo pouţity i přes absenci souhlasu 

dotčené osoby, kterého je za normálních podmínek jinak zapotřebí.
41

 Problematika 

                                                           
37

 Jeden úhel pohledu poskytuje i článek od JUDr. Jindřišky Syllové, CSc. s názvem Protokol č. 30 ve 

sklenici vody dostupný zde: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/z_medii/protokol_c_30_ve_sklenici_vody$2548.html?

action=setMonth&year=1990&month=3 
38

 K této problematice srovnej také výklad v 2. kapitole této práce zabývající se výhradně všeobecným 

osobnostním právem. 
39

 Srovnej blíţe např. Fiala, J., Kindl, M. a kol.: Občanský zákoník, Komentář, I. díl, 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009. 
40

 Mezi písemnosti osobní povahy patří dopisy, deníky, ale i např. profesní korespondence a další 

záznamy, které nejsou určeny pro veřejnost, naopak smlouvy či úřední spis pod tento reţim nespadají.     
41

 Takzvaná licence úřední (§ 12 odst. 2 ObčZ), licence vědecká, umělecká a reportáţní (§ 12 odst. 3 

ObčZ). 

http://www.prf.cuni.cz/clovek.php?id_clovek=1094
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/z_medii/protokol_c_30_ve_sklenici_vody$2548.html?action=setMonth&year=1990&month=3
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/z_medii/protokol_c_30_ve_sklenici_vody$2548.html?action=setMonth&year=1990&month=3
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potřeby získat souhlas dotčené osoby (výslovný či konkludentní, před zachycením či 

po něm) je velice rozsáhlá a zajímavá. Její šíře se postupem času v souvislosti 

s pokrokem moderních technologií výrazně rozšiřuje. Jen pro příklad je moţno uvést 

problematiku telefonních hovorů a jejich nahrávání (a rozdíly jejich uţití jako 

důkazního prostředku v občanském, správním a trestním řízení)
42

, veřejný kamerový 

systém chránící obecní majetek či zachycování osob a jejich zobrazování na internetu 

sluţbou Google Street View
43

 provozovanou společností Google. 

V § 13 ObčZ je pojednáváno o právních prostředcích ochrany a formách 

zadostiučinění, kterých lze dosáhnout. Otázce právních prostředků v občanském 

zákoníku je věnovaná celá 7. kapitola. 

Postmortální ochrana obsaţená v § 15 ObčZ přiznává moţnost hájit osobnostní 

právo zemřelého. Posmrtnou ochranou se zabývá 4. kapitola této práce, pojednávající o 

subjektech ochrany osobnosti. 

Posledním paragrafem, který je v občanském zákoníku zasazen do části týkající 

se ochrany osobnosti, je § 16. Ten stanoví, ţe kdo neoprávněným zásahem do práva 

na ochranu osobnosti způsobí škodu, odpovídá za ni podle ustanovení tohoto zákona 

o odpovědnosti za škodu.
44

 V souvislosti s touto úpravou je třeba si uvědomit, ţe mezi 

nárokem vyplývajícím z ochrany osobnosti a nárokem na náhradu škody nemůţe poloţit 

rovnítko, neboť se jedná o dva zcela nezávislé nároky s náleţitostmi z toho 

vyplývajícími.
45

 Dotčená fyzická osoba proto můţe poţadovat nároky vyplývající 

z § 13 ObčZ společně s náhradou vzniklé škody
46

. Nároky ze vzniklé majetkové škody 

nepřecházejí jen na výslovně zmíněné osoby uvedené § 15 ObčZ, jak tomu je 

u nemajetkové újmy, ale jsou součástí dědického řízení a mohou proto přejít na dědice, 

ať je jím kdokoliv. Dalším rozdílem je to, ţe právo na náhradu škody se promlčuje 

v obecné dvouleté subjektivní lhůtě.
47

 

                                                           
42

 K tomu blíţe srovnej kapitolu 6.3 této práce. 
43

 Zde měla mimo jiné společnost Google problémy s udělením licence ke sběru a zpracování fotografií. 

Trvalo více jak rok, neţ došlo k jejímu udělení, viz: http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-

media/google-v-cesku-muze-pokracovat-se-street-view-zmeni-system-

snimani?utm_source=jnp&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=rsshub 
44

 Souvisejícími ustanoveními jsou zde § 420 a násl. ObčZ. 
45

 Tento názor vyslovil Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 154/2007. 
46

 Lze ţádat o náhradu vzniklé škody a ušlého zisku, pro připomenutí doplňuji, ţe na rozdíl o úpravy 

obchodněprávní má soud tzv. „moderační právo“ vyplývající z § 450 ObčZ.  
47

 Srovnej § 106 ObčZ. 

http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/google-v-cesku-muze-pokracovat-se-street-view-zmeni-system-snimani?utm_source=jnp&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=rsshub
http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/google-v-cesku-muze-pokracovat-se-street-view-zmeni-system-snimani?utm_source=jnp&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=rsshub
http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/google-v-cesku-muze-pokracovat-se-street-view-zmeni-system-snimani?utm_source=jnp&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=rsshub
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3.3.2 Další zákony 

Ochrana osobnosti zakotvená v občanském zákoníku je doplněna i dalšími 

zákony, které rozšiřují rozsah a moţné prostředky ochrany. 

Jedná se o zákony takzvaného mediálního práva, mezi ně se řadí zákon tiskový
48

 

a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
49

. Dále můţeme zmínit 

zákon o ochraně osobních údajů
50

, zákon o péči a zdraví lidu
51

, transplantační zákon
52

, 

zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem
53

. Patří sem i zákoník práce
54

 a společně s ním i často 

diskutovaný tzv. antidiskriminační zákon
55

. Nelze opomenout ani trestní zákoník
56

 a 

předpisy správního práva. Některé z těchto zákonů a jejich právní prostředky ochrany 

osobnosti jsou zmíněny v osmé kapitole této diplomové práce. 

                                                           
48

 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů. 
49

 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. 
50

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
51

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 
52

 Zákon č. 285/2002 Sb., darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon). 
53

 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích 

a jejich činnosti. 
54

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
55

 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 

změně některých zákonů. 
56

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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4. Subjekty ochrany osobnosti 

Subjekty všeobecného osobnostního práva můţeme rozlišovat na oprávněné a 

povinné. Oprávněnými mohou být pouze nositelé tohoto práva, tedy osoby fyzické. Je 

lhostejno, zda mají státní občanství ČR nebo se jedná o osoby jiné státní příslušnosti či 

o tzv. apolity (osoby bez státní příslušnosti).
57

 Na straně povinných subjektů mohou 

vystupovat jak osoby fyzické, tak i osoby právnické včetně státu. Jedná se o osoby, 

které mohou zasáhnout do osobnostních práv. 

Právnické osobě nemůţe být poskytována ochrana osobnosti v takové podobě a 

v takovém rozsahu, v jakém je poskytována osobě fyzické. To pramení z rozdílů mezi 

nimi.
58

 Právnická i fyzická osoba, ačkoli jsou obě subjekty práv a povinností, nemají 

vţdy stejné postavení v nabývání práv a povinností a tedy ani při ochraně jejich práv. 

Tato nerovnost se projevuje zejména u práv osobnostních, kde lze spatřovat rozdíly 

mezi fyzickou a právnickou osobou. Například právnická osoba nemůţe za ţádných 

okolností uzavřít manţelství či být povinna k placení výţivného. To samé platí právě i 

u práv na ochranu osobnosti. Nikoho by zřejmě nenapadlo chránit ţivot a zdraví 

právnické osoby. 

Jak je to tedy s ochranou poskytovanou právnickým osobám, pokud se úprava 

stanovená v § 11 aţ 16 ObčZ na ně nevztahuje? Kde je těţiště jejich ochrany upraveno? 

Samozřejmě i právnická osoba má určité právo na ochranu, které je podobné právu 

na ochranu osobnosti fyzické osoby, jen je ale přizpůsobeno podstatě právnické osoby. 

§ 19b ObčZ explicitně přiznává právnické osobě právo na ochranu svého názvu a 

zakazuje jeho neoprávněné uţití. To koresponduje s právem fyzické osoby na ochranu 

jejího jména. Ve svém třetím odstavci § 19b ObčZ dále zakotvuje ochranu dobré 

pověsti (neboli goodwill či renomé) právnické osoby. Dobrou pověst právní řád ČR 

nikterak nevymezuje, tento pojem je však definován pomocí judikatury.
59

 Můţeme jí 

popsat jako souhrn morálních a kvalitativních atributů charakterizujících právnickou 

osobu, podle níţ je přijímána společností.
60

 Bezpochyby se jedná o jednu 

z nejdůleţitějších sloţek společnosti, která rozhoduje o úspěšnosti při dosahování účelu, 

který si společnost vytyčila. Dobrá pověst právnické osoby je obdobou práva fyzické 
                                                           
57

 Dle čl. 5 Listiny je kaţdý způsobilý mít práva. 
58

 Viz Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.: Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004. str. 134 a násl.  
59

 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 30 Cdo 1385/2006. 
60

 http://www.epravo.cz/top/clanky/dobra-povest-pravnicke-osoby-42898.html 

http://www.epravo.cz/top/clanky/dobra-povest-pravnicke-osoby-42898.html
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osoby na občanskou čest a lidskou důstojnost. Zvláštní ochranu názvu i dobré pověsti 

právnické osoby pak poskytuje i obchodní zákoník
61

 a to ve svých zákonných 

ustanoveních § 44—55.  Další specifickou ochranu poskytuje obchodní zákoník také 

v §  8—12, které chrání obchodní firmu podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku 

před neoprávněným uţíváním. 

Existuje však i oblast ochrany osobnosti, ve které jsou chráněny osoby fyzické i 

právnické. Touto oblastí je mediální právo (konkrétně zákon tiskový a zákon 

o rozhlasovém a televizním vysílání).
62

 

Všeobecné osobnostní právo náleţí fyzické osobě okamţikem narození, 

případně jiţ jejím početím Protoţe občanský zákoník přiznává právní subjektivitu také 

dítěti počatému, je i tzv. „nasciturus“ subjektem všeobecného osobnostního práva.
63

 Je 

jím ale pouze za předpokladu, ţe se dítě narodí ţivé. V pochybnostech, zda se dítě 

narodilo ţivé či mrtvé, je stanovena skutková domněnka, ţe se narodilo ţivé. 

Rozsah všeobecného osobnostního práva není závislý na rozsahu způsobilosti 

k právním úkonům dané fyzické osoby.
64

 Tedy věk nebo duševní zdraví jedince zde 

nesehrává ţádnou roli. Toto právo má i osoba nezletilá, osoba trpící trvalou či 

přechodnou duševní poruchou.
65

 Rozdíl ale můţeme spatřovat při samotné dispozici 

s právem. Pokud by se chtěl subjekt s úspěchem dovolat svého porušeného 

osobnostního práva před soudem, musel by splňovat podmínky dané právem procesním. 

V případě, ţe by nesplňoval podmínky procesní způsobilosti, musel by být zastoupen 

zákonným zástupcem (např. rodičem, osvojitelem, opatrovníkem atd.).
66

 Z toho 

vyplývá, ţe např. nezletilec samostatně nemůţe podat ţalobu na ochranu své osobnosti 

a domáhat se rozhodnutí ve věci. Stejně tak u něj bude nutno trvat na zastoupení při 

poskytnutí písemného souhlasu s výkonem zákroku lékařské péče v nemocnici. Pokud 

nedojde ke splnění procesních podmínek, takový úkon bude povaţován za neplatný. 

V této souvislosti je třeba podotknout, ţe české právo zpravidla nepřipouští podání 

                                                           
61

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
62

 Mediálními zákony se blíţe zabývá tato práce ve své 8. kapitole. 
63

 § 7 odst. 1 ObčZ. 
64

 § 8—10 ObčZ. 
65

 Včetně osob nadměrně poţívajících alkoholické a omamné prostředky či jedy. 
66

 § 20 odst. 1 OSŘ přiznává osobám procesní způsobilost v takové míře, v jaké mají způsobilost 

k právním úkonům dle ObčZ. 
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ţaloby ve prospěch jiné osoby, musí to být proto přímo poškozená osoba, která ţalobu 

podá.
67

 Na této zásadě nemění nic ani zákonné a smluvní zastoupení. 

Při ochraně osobnosti můţe nastat i taková situace, kdy na jedné straně máme 

více aktivně či pasivně legitimovaných subjektů. Pokud dojde zásahem jedné osoby 

k porušení všeobecného osobnostního práva více osob (např. veřejnou pomluvou 

několika osob), má kaţdá z nich zvlášť, bez ohledu na další poškozené, právo domáhat 

se ochrany osobnosti. Pokud do všeobecného osobnostního práva individua paralelně 

zasáhne více osob (např. společným veřejným vystoupením poškozujícím dotčeného), 

pak bude odpovědný vůči poškozenému kaţdý zvlášť. Neuplatní se zde tzv. „solidární 

odpovědnost“, která bývá typická u závazkových právních vztahů. Problém nastává, 

pokud dojde k neoprávněnému zásahu do všeobecného osobnostního práva neučeného 

(či povrchně určeného) souhrnu fyzických osob. Zde je třeba přihlédnout ke specifikům 

dané situace, protoţe všeobecné osobnostní právo je právo ryze osobní povahy a má 

přímý vztah ke konkrétní osobě.
68

 Pokud by tedy nemohlo dojít k určité konkretizaci 

poškozeného, bylo by třeba uplatnit nároky vyplývající z tohoto porušení jinou cestou.
69

 

Smrt fyzické osoby je událost, která má zásadní vliv na právní vztahy subjektů 

občanskoprávních vztahů. Smrtí fyzické osoby zaniká její právní subjektivita.
70

 Smrt 

se osvědčuje různými způsoby.
71

 I přesto, ţe dojde k zániku osobnosti, ne všechna 

práva a povinnosti zanikají. Některá práva a povinnosti dané osoby přecházejí na její 

nástupce. Typickým příkladem je právo dědického nástupnictví (neboli dědická 

sukcese), tímto způsobem přechází většina práv a povinností.
72

 Existují však i taková, 

která přecházejí jinou cestou. Tímto případem je i posmrtná ochrana osobnosti 

(postmortální ochrana), která přechází na jiné osoby formou právního nástupnictví. 

Občanský zákoník o ní pojednává v § 15, kde vyjmenovává osoby, kterým přísluší 

oprávnění uplatňovat právo na ochranu osobnosti zemřelé osoby. Tím je zabezpečena 

pieta, památka a vzpomínka na zesnulou osobu, která jiţ není schopna bránit svou 

                                                           
67

 Výjimku tvoří tzv. postmortální ochrana, o které je pojednáno v dalším výkladu. 
68

 Konkrétní osoba není určená, pokud někdo například prohlásí, ţe všichni taxikáři jsou lumpové a 

zloději. 
69

 Třeba prostřednictvím § 355 trestního zákoníku (trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné 

skupiny osob). 
70

 Viz § 7 ObčZ. 
71

 Úředním zjištěním smrti a vystavením úmrtního listu nebo prohlášením osoby za mrtvou soudem, 

zjistí-li se smrt jinak. 
72

 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 3. 4. vydání. Praha: ASPI, a.s., 

2007. str. 287 a násl. 
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osobnost sama.
73

 Bez ohledu zda k zásahu do osobnosti zesnulé osoby došlo za jejího 

ţivota či aţ po smrti, je k její ochraně aktivně zmocněn manţel
74

 (manţelství muselo 

zaniknout smrtí, nikoliv rozvodem), partner
75

 a děti
76

 zesnulého. Pokud jich není (nikoli 

pokud osoby výše vyjmenované právo uplatnit nechtějí), tak pomyslnou druhou skupinu 

tvoří rodiče zesnulého.
77

 Tento výčet je taxativní a nelze ho za ţádných okolností 

rozšiřovat o jiné příbuzné, osoby blízké či o osoby, které na něj byly odkázány výţivou 

atd. Pokud ani jedna z výše uvedených osob není, právo dále nepřechází, nýbrţ zaniká. 

Právo postmortální ochrany můţe nabývat různé šíře. Osoba, jíţ všeobecné 

osobnostní právo patří, můţe např. výslovným prohlášením zakázat nakládání se svými 

projevy osobní povahy, stejně tak můţe za svého ţivota zakázat ostatním osobám 

nahlíţení do své zdravotnické dokumentace.
78

 

Návrh nového občanského zákoníku rozšiřuje pro postmortální ochranu okruh 

osob s aktivní legitimací. V ustanovení § 82 odst. 2 stanoví, ţe: „Po smrti člověka se 

můţe ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých.“ Kdo se povaţuje 

za osobu blízkou, stanoví § 22 odst. 1 návrhu. Jde o příbuzné v řadě přímé, sourozence 

a manţela nebo partnera. 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. Zároveň se má za to, ţe osobami blízkými jsou i 

osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale ţijí. Toto rozšíření ţalobního práva se 

všeobecně setkává s kladným přijetím. Za takové situace budou moci např. i vnoučata 

hájit osobnostní práva svých zesnulých prarodičů, coţ za současné situace není bohuţel 

moţné. 

To, ţe ochrana osobnosti patří i zemřelému (včetně jeho rodinných příslušníků), 

který má právo na pietu, dokládá i rozsudek Nejvyššího soudu ČR
79

, který řešil 

uveřejnění fotografie automobilového vraku s ohořelými těly (mezi kterými bylo i tělo 

syna stěţovatelů) v bulvárních novinách. V odůvodnění soud vyslovil názor, ţe: „Přes 

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

                                                           
73

 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník, Komentář I. § 1-459. Praha: 

C. H. Beck, 2008. str. 200 a násl. 
74

 Druh ani druţka oprávněnými nejsou. 
75

 Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. 
76

 I pokud byly osvojeny (osvojením či nezrušitelným osvojením). 
77

 Stejně jako u potomků nerozhoduje, zda rodiče byli osvojiteli a jakým typem osvojení dotčenou osobu 

osvojili.  
78

 Problematiku zdravotní dokumentace řeší zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 
79

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 3361/2007. 
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proţívaná rodinná pouta ve formě piety, resp. kultu, přičemţ jejich význam pro 

prakticky kaţdou pozůstalou fyzickou osobu je nepopiratelný. Proto necitlivý 

neoprávněný zásah proti této chráněné sféře fyzické osoby představovaný znemoţněním 

realizace práva na pietu je zásahem do soukromí, který podle okolností můţe odůvodnit 

potřebu ochrany pozůstalé fyzické osoby podle ustanovení § 11 násl. o. z. Je-li pak 

takovým zásahem současně např. zneváţena samotná zemřelá fyzická osoba, pak 

přistupuje i moţnost postmortální ochrany této osoby podle § 15 odst. 1 o.z. 

V daném případě popsaný zásah ţalovaného spočívající ve zcela 

neopodstatněném zveřejnění fotografií zpodobňujících mimo jiné téţ ohořelé tělesné 

pozůstatky tragicky zesnulého syna ţalobců neoprávněně postihl soukromí ţalobců jako 

nejbliţších pozůstalých v oblasti proţívání a realizace piety ve vztahu k zemřelému 

synovi. Je zřejmé, ţe tento neoprávněný zásah by byl jako závaţný pociťován obecně. 

Proto závěr odvolacího soudu, ţe v tomto případě se jednalo pouze o subjektivní 

vnímání tohoto zásahu ţalobci, není správný.“ 
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5. Předpoklady vzniku odpovědnosti za zásah do osobnosti 

 Aby došlo k zásahu do osobnostních práv a ke vzniku nemajetkové újmy, 

vyţaduje právní teorie splnění konkrétních hmotněprávních podmínek. Mezi ně řadíme 

neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti, způsobilost zásahu porušit či ohrozit 

všeobecné osobnostní právo fyzické osoby a příčinnou souvislost.
80

 

Neoprávněný zásah, který je objektivně způsobilý vyvolat nemajetkovou újmu, 

můţe spočívat buď v porušení či jen v ohroţení osobnosti v její fyzické a morální 

jednotě (integritě), bez ohledu na jakou chráněnou hodnotu směřoval.
81

 Zásah 

do osobnosti tedy musí mít určitou intenzitu a být objektivně vnímatelný, nepostačí 

pouhý subjektivní pocit poškozeného. Pokud by nebyla naplněna tato podmínka, tak by 

nedošlo ke vzniku odpovědnosti za nemajetkovou újmu, ani pokud by byly splněny 

podmínky další. Zákon ani soudní rozhodnutí nestanoví počet osob, před kterými musí 

být případná veřejná dehonestace či jiný útok proti osobnostním právům spáchán. 

Kaţdopádně uráţka pronesená v soukromí mezi čtyřma očima není způsobilá k tomu, 

aby zasáhla do osobnostních práv poškozeného. Vše tedy záleţí na konkrétní situaci 

případu a vţdy je třeba posuzovat, zda jednání bylo samo o sobě způsobilé minimálně 

ohrozit všeobecné osobnostní právo. Úmysl rušitele nerozhoduje, jde o ryze objektivní 

odpovědnost. 

Druhou podmínkou je protiprávnost (neoprávněnost) zásahu. Protiprávní zásah 

je zkrátka takový, který právní řád České republiky nedovoluje.
82

 Typicky můţe jít 

např. o odposlouchávání telefonátů, rozšiřování nepravdivých pomluv a podobně. 

Způsob, jakým útok byl proveden, není podstatný. Ústavní soud ČR dokonce dovodil, 

ţe zásah lze spáchat i pasivním chováním.
83

 Zásah do osobnostních práv, který by byl 

jinak povaţován za protiprávní, jím není, pokud je splněna podmínka, která vylučuje 

protiprávnost. Takové okolnosti se nazývají „okolnosti vylučující protiprávnost“. Mezi 

ně řadíme svolení poškozeného a zákonné licence. Dále sem patří i výkon subjektivního 

práva nebo povinnosti stanovené zákonem.
84

 

                                                           
80

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 9. 2008, sp. zn. 30 Cdo 535/2007. 
81

 Ţe i pouhé ohroţení zakládá právo na ochranu osobnosti, dovozujeme výkladem např. z ustanovení § 

11 a 13 odst. 1 ObčZ, dále z § 4 ObčZ, ale i ze soudních rozhodnutí.  
82

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 9. 2008, sp. zn. 30 Cdo 535/2007. 
83

 Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 14. 10. 1995, sp. zn. I. ÚS 15/95. 
84

 Sem spadá celá škála případů např. svépomoc, nutná obrana, krajní nouze, výkon povinnosti svědecké a 

znalecké atd. 
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Třetí podmínkou je příčinná souvislost (kauzální nexus) mezi neoprávněným 

zásahem a vznikem nemajetkové újmy.
85

 Povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, důkazní 

povinnost a důkazní břemeno ohledně příčinné souvislosti zatěţuje ţalobce. 

                                                           
85

 Dále k příčinné souvislosti viz Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 2, 

4. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005, str. 445 a násl. 
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6. Omezení všeobecného osobnostního práva 

Do všeobecného osobnostního práva lze zasáhnout pouze se souhlasem dotčené 

osoby. Existují však případy, kdy k zásahu není svolení potřeba či osoba dokonce se 

zásahem nesouhlasí, ale přesto se o neoprávněný zásah nejedná. Takové případy musí 

být ovšem být stanoveny zákonem, který pro zásah určí přesná pravidla, která musí být 

zachována.
86

 Pokud by takový zásah byl umoţněn na základě právního předpisu niţší 

právní síly neţ zákon, došlo by k porušení poţadavku priority a suverenity zákona.
87

 

Z výše uvedeného vyplývá dvojí moţnost zásahu do všeobecného osobnostního 

práva. Zásah můţe být povolen samotnou dotčenou fyzickou osobou nebo můţe být 

bez ohledu na vůli osoby zásah proveden na základě zákona a v jeho mezích. Pro obě 

kategorie oprávněných zásahů ovšem platí, ţe musí vţdy splňovat určité náleţitosti. 

Zásah nesmí být nepřiměřený a nesmí jím být popírán nedotknutelný základ 

osobnosti.
88

 Jedno z dalších omezení ukládá čl. 4 odst. 4 Listiny, který stanoví, ţe 

při omezování základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. 

Podmínky zásahu zmiňuje i § 12 odst. 3 ObčZ, který stanoví, ţe nesmí být porušeny 

oprávněné zájmy dotčené fyzické osoby. 

6.1 Svolení dotčené osoby 

Souhlas, kterým dotčená soba uděluje moţnost zasáhnout do jejího osobnostního 

práva, je typický například ve zdravotnictví. Zde je vţdy, kromě výjimečných případů
89

, 

před vyšetřovacím a léčebným výkonem nutno zajistit souhlas pacienta, který se má 

výkonu podrobit. 

Zajištění souhlasu dotčené osoby vyţaduje i § 12 odst. 1 ObčZ u pořizování a 

následného pouţívání některých projevů osobní povahy. Toto ustanovení taxativním 

výčtem vyjmenovává nehmotné statky, které jsou pod ochranou občanského zákoníku. 

Patří mezi ně písemnosti osobní povahy (dopisy, zápisky atd.), podobizny (portrét atd.), 

obrazové snímky (lhostejno, zda je osoba zachycena úmyslně či nikoliv), obrazové a 

zvukové záznamy týkající se fyzické osoby či jejích projevů osobní povahy. Zákon 

                                                           
86

 Viz čl. 4 Listiny. 
87

 Viz tamtéţ. 
88

 Knap, K., Švestka, J. a kol.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, a.s., 2004, str. 106. 
89

 Viz § 23 odst. 4 a 24 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidi. 
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pro formu souhlasu nestanoví ţádné náleţitosti. Můţe být výslovný i konkludentní, 

písemný i ústní. Existují však i výjimky, kdy zákon poţaduje písemnou formu.
90

 

Udělený souhlas platí pouze pro výslovně poskytnuté účely či pro takové účely, které 

mohla dotčená osoba předpokládat.
91

 Při vstupu do banky, kde je instalováno oznámení, 

ţe prostor je monitorován kamerovým systémem, předpokládáme, ţe naše záběry jsou 

uţívány pouze bankou a pro bezpečnostní účely, které mají zaznamenat případného 

zloděje. Asi by nás ale velmi překvapilo, kdyby takové záběry s naší podobiznou byly 

pouţity např. pro televizní reklamu. Jako pravidlo bývá uváděno, ţe svolení dotčené 

osoby je třeba vykládat vţdy restriktivně.
92

 Jednou udělený souhlas, lze vţdy a to i bez 

odůvodnění, odvolat. To se týká i případů, kdy osoba prohlásí, ţe dané svolení je 

neodvolatelné.
93

 

 Ne vţdy je ovšem moţné k neoprávněnému zásahu přivolit, respektive ne vţdy 

daný souhlas vyvolá předpokládané účinky. Osoba musí mít oprávnění s právem 

nakládat v takové míře, aby svolila k jinak neoprávněnému zásahu. S tím úzce souvisí 

zásada legální licence, vyjádřená v čl. 2 odst. 4 Ústavy.
94

 Například není moţno někoho 

usmrtit, ačkoliv s tím poškozená osoba předem vysloví souhlas. To samé platí 

u eutanazie i u odnětí nepárového orgánu z lidského těla. Souhlas daný za takových 

okolností nezbavuje toho, kdo do osobnostního práva zasáhl, postihu dle právních 

předpisů. 

6.2 Zákonné licence 

 Jak bylo nastíněno výše, kromě souhlasu lze do všeobecného osobnostního práva 

oprávněně zasáhnout také tam, kde to připouští tzv. „zákonné licence“. Zákon v těchto 

případech preferuje zájem veřejný nad zájmem individuálně určené osoby.
95

 Občanský 

zákoník stanoví ve svém § 12 tři tyto zákonné licence. 

                                                           
90

 Viz § 27c zákona č. 20/1966 Sb. 
91

 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník, Komentář I. § 1-459. Praha: 

C. H. Beck, 2008, str. 165. 
92

 Knap, K., Švestka, J. a kol.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, a.s., 2004. str. 110. 
93

 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník, Komentář I. § 1-459. Praha: 

C. H. Beck, 2008, str. 165. 
94

 Která stanoví, ţe je dovoleno vše, co není zákonem zakázáno. 
95

 Tzv. princip porovnávání a zvaţování. 
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 První zákonnou licencí je tzv. „úřední licence“. Ta stanoví, ţe svolení k pořízení 

či uţití písemností osobní povahy, podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové 

záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy není třeba, pokud 

se uţijí k účelům úředním na základě zákona.
96

 Praktické uţití nachází tato licence 

při dokazování během soudního řízení (zvláště toho trestního), kdy mohou být 

předloţeny jako důkazy fotografie, zvukové a obrazové záznamy (např. prostřednictvím 

skryté kamery) atd. 

 Další zákonné licence obsahuje § 12 odst. 3 ObčZ. Nazývají se vědecká, 

umělecká a reportáţní licence. Také smysl těchto licencí spočívá v odpadnutí povinnosti 

dotčené osoby poskytnout souhlas se zásahem do všeobecného osobnostního práva. 

Jejich rozsah je o něco uţší. Předmětem jsou zde podobizny, obrazové snímky, 

obrazové a zvukové záznamy. Tyto licence tedy nelze uţít na písemnosti osobní 

povahy, kterou zůstávají chráněny. 

 Reportáţní licence zahrnuje uţití pouze pro tiskové, filmové, rozhlasové a 

televizní zpravodajství (reportáţ). Zpravodajstvím je myšleno „zprostředkování, ať jiţ 

formou informace či kritiky, aktuálních událostí veřejného zájmu, které se staly 

ve vlastním státě či v zahraničí, přičemţ na zprostředkování této informační hodnoty má 

společnost oprávněný zájem.“
97

 Nutno podotknout, ţe výsledná reportáţ nemusí 

naplňovat ţádná hodnotová kritéria. Je zapovězeno zasahovat do všeobecného 

osobnostního práva pro reklamní účely, to platí všeobecně. Pro uplatnění reportáţní 

licence není rozhodující, zda je reportáţ natočena prostřednictvím skryté kamery či 

klasickým postupem. 

 I kdyţ je uţito těchto licencí, stejně platí dodrţování určitých zásad ochrany 

osobnosti. Třetí odstavec § 12 ObčZ stanoví, ţe takto uţitý materiál nesmí být v rozporu 

s oprávněnými zájmy fyzické osoby a musí být uţit přiměřeným způsobem. 

Omezení všeobecného osobnostního práva upravují i další zákony. Mezi ně patří 

zejména trestní zákoník, trestní řád
98

 a OSŘ
99

. 
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 K úřední licenci srovnej také např. Usnesení Nejvyššího soud ČR ze dne 18. 3. 2003, sp. zn. 28 Cdo 

1523/2002. 
97

 Knap, K., Švestka, J. a kol.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, a.s., 2004, str. 117. 
98

 Zákon č. 141/1961 Sb. 
99

 Viz § 127 odst. 3 OSŘ. 
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6.3 Důkaz pravdy 

 U dehonestujícího zásahu do cti fyzické osoby existuje zvláštní institut, 

nazývaný „důkaz pravdy“. Jde o případ, kdy se lze zprostit odpovědnosti za difamující 

výrok, který zasáhl do osobnosti fyzické osoby, pokud se prokáţe, ţe byl pravdivý. 

Pravdivost difamujících tvrzení prokazuje ten, kdo zasáhl výroky do osobnosti druhého. 

Otázkou je, zda pravdivost výroku musí být prokázána ve všech jednotlivostech či ji 

stačí potvrdit v podstatné části dehonestujícího tvrzení. Dříve zastávaný názor, ţe je 

třeba potvrdit pravdivost všech zmíněných jednotlivostí, je nyní na ústupu i kvůli 

inspiraci zahraniční úpravou
100

. Ústavní soud ČR ve svém rozhodnutí
101

 judikoval, ţe 

„je nutno respektovat určitá specifika běţného periodického tisku, určeného 

pro informování nejširší veřejnosti (na rozdíl např. od publikací odborných), který 

v určitých případech musí - především s ohledem na rozsah jednotlivých příspěvků a 

čtenářský zájem - přistupovat k určitým zjednodušením, a nelze bez dalšího tvrdit, ţe 

kaţdé zjednodušení (či zkreslení) musí nutně vést k zásahu do osobnostních práv 

dotčených osob. Lze tedy stěţí trvat na naprosté přesnosti skutkových tvrzení a klást tak 

na novináře - ve svých důsledcích - nesplnitelné nároky. Významné proto musí vţdy být 

to, aby celkové vyznění určité informace odpovídalo pravdě.“ 

 Důkaz pravdy je v určitých situacích vyloučen. Zpravidla to je v případech, kdy 

se výroky týkají soukromého ţivota. Soukromí je chráněno občanským právem 

bez ohledu na to, zda výroky, které se ho dotýkají, jsou pravdivé či nikoliv.
102

 

Nerozhoduje ani to, zda jsou výroky difamující či nikoliv. Původce subjektivně 

laděných výroků (tedy jakékoliv výroky kritické povahy vyjadřující hodnotící úsudek) 

také nemůţe uţít důkaz pravdy.
103

 To plyne z faktu, ţe jeho výrok vyjadřuje subjektivní 

názor, u něhoţ nelze objektivně zkoumat jeho pravdivost.  

                                                           
100

 Úpravou obsaţenou např. v anglickém právu, viz Defamation Act 1952. 
101

 Nález Ústavního soudu ČR ze dne ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99. 
102

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 7. 1995, sp. zn. Cdon 24/95. 
103

 Viz tamtéţ. 
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6.4 Právo kritiky 

Článek 17 Listiny zaručuje svobodu projevu, která můţe být uskutečněna 

jakýmkoliv způsobem (slovem, písmem, obrazem atd.), včetně výkonu práva kritiky.
104

 

Právo kritizovat nám nezaručuje pouhou moţnost svobodně vyjádřit názor, kritikou 

zároveň posouváme standarty našeho ţití v demokratické společnosti. Její tlak nás nutí 

k lepším výsledkům. Na druhou stranu, ani toto právo nemůţe být bezbřehé a i kritika 

musí mít své meze. Ty jsou na ústavní úrovni stanoveny v čl. 17 odst. 4 Listiny. Nelze 

dopustit, aby byla kritikou dotčena lidská důstojnost či občanská čest. Kritika, která 

nepřekračuje zákonné hranice, se nazývá „oprávněná kritika“.
105

 Za oprávněnou kritiku 

Nejvyšší soud ČR povaţuje např. i zveřejnění údajů o neplatičích nájemného 

v periodickém tisku, zároveň dodává, ţe „není-li neplacení nájemného projevem 

nevyhovující platební morálky nájemce, je taková kritika nepřípustná bez současného 

popisu okolnosti konkrétního případu a jako taková je porušením nájemcova práva 

na ochranu osobnosti.“
106

 

Věcná kritika je taková, která vychází z pravdivého skutkového stavu a která 

předkládá logické závěry. Nelze za ni naopak povaţovat kritiku, jeţ sleduje hanobení, 

pomlouvání či skandalizaci určité osoby nebo jiný podobný účel. I zde platí objektivní 

princip, proto i kritika v dobré víře, která překračuje meze je kritikou nepřípustnou a 

nezákonnou. Kritika vybočující ze zákonných mezí zakládá oprávnění dotčené osoby 

domáhat se sankcí stanovených v § 13 ObčZ a případně i dle § 16 ObčZ. 

Vše výše zmíněné platí, i pokud je předmětem kritiky veřejně známá osobnost 

(politik, zpěvák atd.). Předpokládá se, ţe tyto osobnosti jsou veřejností více sledovány a 

hranice akceptovatelné kritiky jsou u nich širší neţ u běţného občana.
107

 Dotyčné osoby 

tudíţ musí počítat se zvýšeným zájmem o ně a jejich soukromí. Ani u nich však nesmí 

dojít k porušení osobnostních práv, které bude způsobeno nepřiměřenou kritikou. I 

veřejným osobám náleţí ochrana jejich osobnostních práv, ovšem „měřítka posouzení 

skutkových tvrzení a hodnotících soudů jsou však v jejich případech mnohem měkčí ve 

prospěch původců těchto výroků. Je to dáno skutečností, ţe osoba vstoupivší na 
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 K tomu srovnej čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 
105

 Za oprávněnou kritiku Nevyšší soud ČR shledal např. zveřejnění adres dluţníků. Viz 

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=646278 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 4613/2007. 
107

 Herzeg, J.: Meze svobody projevu. Praha: Orac, 2004. str. 75. 
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veřejnou scénu musí počítat s tím, ţe jakoţto osoba veřejně známá bude pod 

drobnohledem veřejnosti, která se zajímá o její jak profesní, tak i soukromý ţivot, a 

současně jej hodnotí, zvláště jedná-li se o osobu, která spravuje veřejné záleţitosti.“
108

 

Oproti osobám mediálně známým musíme rozlišovat osoby, jejichţ medializace 

proběhla neplánovaně a většinou je důsledkem negativní ţivotní situace, do které se 

dostali. Jedná se např. o oběti násilných trestných činů. U těchto osob není posunuta 

hranice ochrany, ale jsou logicky chráněny jako všechny ostatní fyzické osoby. 

U projevů (zvláště psaných), jejichţ cílem je pobavit a obsahují nadsázku (satira, 

karikatury atd.), je situace sloţitější. Platí zde stejné principy, ale právě díky větší 

nadsázce je třeba takový článek dostatečně označit, tak aby rozumně uvaţující člověk
109

 

věděl, ţe se nejedná o objektivní zprávu. Označení můţe být provedeno např. stylizací 

celého textu včetně grafické úpravy.
110

 

6.5 Užití záznamu telefonního rozhovoru  

 V civilním řízení mohou jako důkaz slouţit všechny prostředky, jimiţ lze zjistit 

stav věci.
111

 Ovšem ne všechny prostředky, které jsou způsobilé skutečný stav věci 

osvědčit, lze před soudem provést a pouţít jako důkaz. Není moţné provést takové 

důkazy, jejichţ provedením by se neoprávněně zasáhlo do osobnosti fyzické osoby. 

 Za příklad nám můţe poslouţit záznam telefonního rozhovoru. U telefonních 

rozhovorů se obecně předpokládá, ţe mohou být nahrávány, dnes touto funkcí disponuje 

také řada mobilních telefonů. Pokud tedy účastník hovoru nechce být vůbec nahráván, 

musí výslovně tento úmysl vyjádřit. Takový názor zastává i Nejvyšší soud ČR, který 

ve svém rozsudku
112

 pronesl, ţe „volající hovor iniciuje za situace obecné povědomosti 

o moţnosti, ţe takový hovor můţe být technickou cestou druhým účastníkem 

zaznamenáván. Pokud pak volající přesto telefonát uskutečňuje za těchto předpokladů, 

lze dovozovat, ţe tím současně konkludentně souhlasí i s moţným pořízením zvukového 

záznamu tohoto telefonátu (neprojeví-li přitom ovšem opak).“ Nahráním hovoru 

bez výslovného zákazu tak nedojde k porušení tajemství dopravovaných zpráv. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 30 Cdo 1174/2007. 
109

 Jedná se o právní konstrukci, podobný typ osoby zastupuje např. „průměrný spotřebitel“. 
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 Knap, K., Švestka, J. a kol.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, a.s., 2004, str. 162. 
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 Viz § 125 OSŘ. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1224/2004. 
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Odlišnou věcí ovšem je, pokud budeme chtít záznam rozhovoru pouţít jako 

důkaz v civilním řízení. Podle stanoviska Nevyššího soudu ČR
113

 platí pro všechny 

druhy řízení (tedy včetně civilního) zákaz uţití nezákonného důkazu, který byl získán 

účastníkem v rozporu s obecně závaznými předpisy. Rozdíl můţeme spatřovat v tom, 

zda záznam takto pořízený se týká osobní sféry jednotlivce nebo ne. Tak například 

telefonický rozhovor, jehoţ obsahem nejsou projevy osobní povahy (např. objednání 

zboţí v obchodním styku), nemůţe být chráněn dle § 12 ObčZ, protoţe se zkrátka 

o projev osobní povahy nejedná.
114

 Naproti tomu rozhovor mezi přáteli jiţ takto chráněn 

je a nelze uţít ho uţít jako důkaz před soudem v civilním řízení, pokud k tomu druhá (či 

jiná dotčená) osoba nedá výslovný souhlas. Uţití tzv. „úřední licence“ tedy v tomto 

případě nepřipadá v úvahu.
115

 Pravdou je, ţe takový názor není přijímán soudy 

jednotně. Existují případy, kdy byl záznam telefonního rozhovoru v 1. instanci 

proveden jako důkaz i bez souhlasu druhé strany, avšak následně soud vyšší instance 

takový důkaz s chybějícím souhlasem neuznal. 

Problematika uţití důkazu, který zasahuje do osobnosti druhé osoby v civilním 

řízení, se ovšem netýká pouze záznamu telefonních rozhovorů, ale také např. pořizování 

fotografií atd. Otázkou zůstává, zda je výše nastíněné řešení této situace opravdu 

správné. Často bývá namítáno, ţe je třeba posuzovat na jedné straně zásah 

do osobnostních práv způsobený pořízením záznamu a jeho uţitím v soudním řízení a 

na druhé straně spravedlnost soudního řízení a soudního rozhodnutí.
116

 Nemoţnost 

uplatnit před soudem např. nahrávku z mobilního telefonu, která dokládá veřejné 

zostuzení osoby, se mi zdá jako preferování hodnoty, která v dané situaci nezasluhuje 

takovou míru ochrany. Veřejný ochrance práv ve svém nedávném stanovisku
117

 ukázal, 

jakou cestou by se mohlo ubírat další rozhodování podobných případů. Vyslovil názor, 

ţe za určitých okolností lze nahrávku pouţít jako důkaz. V tomto případě se sice jednalo 

o uţití ve správním řízení, které se vyznačuje rozdíly oproti tomu trestnímu a civilnímu, 

ale i tak se jedná o impuls, který můţe mít do budoucna důsledky pro civilní řízení.
118

 

Jednalo se o případ, kdy byli manţelé slovně i fyzicky napadáni svými sousedy, a proto 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 1009/99 (uveřejněný v R 39/99). 
114

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. 30 Cdo 64/2004. 
115

 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. I. ÚS 191/05. 
116

 Viz např. tento článek i diskuze   

http://jinepravo.blogspot.com/2009/12/k-pripustnosti-dukazu-audiovizualni.html 
117

 http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/Prestupky/5432-09-IK-ZSO.pdf 
118

 Minimálně ve formě další diskuze na toto téma. 
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si nainstalovali na dům kamerový systém. Ten zaznamenal jejich další napadení. 

Záznam z kamer poté chtěli uţít ve správním řízení, coţ správní orgán nepřipustil. 

Ochránce ve svém stanovisku dobře dovodil, ţe je třeba v konkrétních případech 

poměřovat Ústavou a Listinou zaručené hodnoty. „Ochrana soukromí je v ústavním 

rámci zakotvena v čl. 7 Listiny základních práv a svobod. Je však třeba si uvědomit, 

ţe Listinou je téţ zaručena např. nedotknutelnost osoby (dokonce v témţe čl. 7 odst. 1), 

její důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a jméno (čl. 10 odst. 1 Listiny). Ochránce tedy 

dovodil, ţe je třeba vzít do úvahy ochranu osobnosti na straně jedné a poţadavek 

na řádné projednání přestupku a ochranu pokojného občanského souţití na straně 

druhé, přičemţ tyto protikladné zájmy by měl správní orgán vzájemně poměřovat a 

posoudit, jaký zájem by měl v daném případě převáţit. V tomto konkrétním případě by 

tedy mělo být poměřováno právo na ochranu soukromí pachatele přestupku na straně 

jedné a jiná zmíněná práva postiţených (poškozených) osob na straně druhé.“ Ochránce 

dále dovozoval, ţe uţití takového záznamu je dovolené, pokud jsou naplněny podmínky 

ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona na ochranu osobních údajů.
119

 

Moţnost pořizování obrazového a zvukového záznamu, obrazových snímků a 

dalších projevů osobní povahy a jejich následné uţití jako důkazu v procesním řízení je 

jednou z důleţitých otázek ochrany osobnosti. V praxi se vyskytují zajímavé situace, 

jako např. nahrávání zasedání zastupitelstva
120

, nahrávání úředníků či policistů při jejich 

výkonu činnosti. 

                                                           
119

 Toto ustanovení stanoví výjimku z obecné povinnosti zpracovávat osobní údaje subjektů s jejich 

souhlasem, a to v případech, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, 

příjemce nebo jiné dotčené osoby. 
120

 K této problematice viz např.:  

http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2010/01/PP_nahravani_zastupitelstva.pdf 
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7. Prostředky ochrany osobnosti v občanském právu 

Právními prostředky ochrany osobnosti označujeme moţné způsoby ochrany, 

které právo nabízí. Jejich podstata je různorodá, kaţdý má svá specifika. Správná volba 

právního prostředku do značné míry ovlivňuje úspěšnost ochrany všeobecného 

osobnostního práva. V oblasti ochrany osobnosti se převáţně pohybujeme v rámci práva 

soukromého, zde platí mimo jiné zásada „vigilantibus iura scripta sunt“
121

, která 

vyjadřuje nutnost aktivního jednání poškozeného při obraně svých práv. Ten kdo zjistí, 

ţe došlo k újmě na jeho osobnosti, musí sám aktivně konat a bránit se buď proti 

hrozícím či jiţ uskutečněným zásahům. Pokud by tak neučinil, mohlo by to 

do budoucna způsobit nemoţnost účinně zakročit proti narušení jeho práv. 

Právní prostředky můţeme členit dle různých kritérií. Existují takové, které mají 

za cíl předejít samotnému zásahu do osobnostního práva či zastavit jeho další negativní 

působení (přisuzuje se jim preventivní funkce).
122

 Existují i prostředky ochrany 

osobnosti, které mají za cíl vzniklou újmu odstranit, případně napravit.
123

 Dále můţeme 

prostředky rozlišovat dle toho, kdo ochranu poskytuje. Za určitých okolností můţe být 

k ochraně osobnostních práv legitimován přímo poškozený (např. prostřednictvím 

institutu svépomoci), jindy zasahuje orgán státní správy (např. pokud ochraňuje 

poslední pokojný stav). Nejširší zmocnění mají v této oblasti soudy (specializované, 

státem zřízené nezávislé orgány, které rozhodují spory o právo a vykonávají další 

činnosti jim svěřené v rámci jejich působnosti). 

Tradičně se prostředky ochrany člení podle toho, ve kterém zákoně jsou 

zakotveny. Výsadní postavení zde zaujímá občanský zákoník. Právní prostředky 

ochrany osobnosti v občanském právu se většinou dělí na obecné (neboli generální) a 

zvláštní (neboli specifické).
124

 Toto členění respektuje i tato práce. 

7.1 Obecné prostředky ochrany osobnosti 

Obecné prostředky ochrany jsou takové, které občanský zákoník umoţňuje 

pouţít při porušení jakéhokoliv práva, tedy nejen při porušení všeobecného 
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 Zákony jsou psány pro bdělé. 
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 Mezi takové prostředky ochrany řadíme např. předběţné opatření. 
123

 Mezi takové prostředky řadíme např. ţalobu na odstranění, ţalobu na náhradu škody. 
124

 Knap, K., Švestka, J. a kol.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, a.s., 2004. str. 145. 
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osobnostního práva. Mezi obecné prostředky právní teorie zařazuje dohodu, svépomoc, 

ochranu u příslušného orgánu státní správy a ochranu soudní. 

7.1.1 Dohoda 

Dohoda je prostředek zakotvený v § 3 odst. 2 ObčZ, který v ideálním případě 

nahrazuje případný spor o právo. Její v praxi nedoceněná role, jakoby nám dokazovala 

to, ţe lidé se často nejsou schopni domluvit a svůj spor nedokáţou vyřešit smírem 

bez ingerence státní moci. Jedná se o minimálně dvoustranný právní úkon, který můţe 

nabýt také formy nepojmenovaného smluvního typu (tzv. inominátní či atypická 

smlouva)
125

 dle § 51 ObčZ. Dohodou mohou obě strany (poškozený a ten, kdo do jeho 

práva zasáhl) upravit svá práva a povinnosti do budoucna. Lze ji uzavřít v případě, ţe 

k ohroţení práv jiţ došlo, ale i tehdy, pokud můţe ohroţení v budoucnu nastat. 

Občanský zákoník pro tuto dohodu ţádné náleţitosti nestanoví, minimálně však nesmí 

být v rozporu s obsahem a účelem zákona. I kdyţ v právu občanském převládá zásada 

bezformálnosti právních úkonů, lze jen doporučit takovou dohodu uzavřít písemně. 

7.1.2 Svépomoc 

Jedná se o subjektivní právo obsaţené v § 6 ObčZ, který stanoví, ţe pokud 

bezprostředně hrozí neoprávněný zásah, můţe ohroţený přiměřeným způsobem zásah 

sám odvrátit. Tímto způsobem lze bez cizí pomoci odrazit komisivní i omisivní jednání. 

Aby se však jednalo o zákonem dovolenou svépomoc, musí být naplněny určité 

poţadavky (např. hrozící neoprávněný zásah do práva, přiměřenost svépomoci atd.). 

Jedná se o výjimku ze zásady, ţe ochranu poskytují státní orgány. Za její zvláštní druh 

je moţno posuzovat nutnou obranu dle § 418 odst. 2 ObčZ. 

Po úspěšně provedeném svépomocném zásahu mohou soudy odmítnout 

poskytnutí další ochrany, ukáţe-li se, ţe si takto poškozený zjednal dostatečnou 

satisfakci. Toto judikoval i Nejvyšší soud ČR, kdyţ odepřel stěţovatelce přiznat 

40.000,- Kč, které poţadovala vůči společnosti, která ji po několik hodin znemoţňovala 

uţít veřejné záchody. Za dostatečné shledal to, ţe si vlastním jednáním stěţovatelka 

zajistila satisfakci i bez součinnosti soudu a to hrubým napadením statutárního zástupce 
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 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 2, 4. vydání. Praha: ASPI, a.s., 

2005. str. 32 
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ţalovaného a jeho politím kyblíkem vody se saponátem. Soud odůvodnil své 

rozhodnutí
126

 takto: „Je-li účelem zadostiučinění podle § 13 občanského zákoníku 

reparace následků zásahu do osobnostní sféry fyzické osoby, pak předpoklad poskytnutí 

takovéhoto zadostiučinění můţe modifikovat skutečnost případného zhojení následku 

zásahu v té či oné míře tím, ţe jistou formu zadostiučinění si fakticky poskytne sám 

poškozený, a to na úkor zájmů škůdce, např. ve formě následného a jinak 

neakceptovatelného verbálního nebo brachiálního útoku, apod. V takovýchto případech 

je třeba porovnat míru dotčení osobnosti fyzické osoby, a tomu odpovídající předpoklad 

přiměřenosti satisfakce s tím, do jaké míry byl nárok na satisfakci suplován případnou 

"svémocí" poškozeného.“ 

7.1.3 Ochrana poskytovaná příslušným orgánem státní správy  

Dikce § 5 ObčZ stanoví, ţe došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze 

se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten můţe předběţně zásah 

zakázat nebo uloţit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se 

ochrany u soudu. Zde se jedná o ochranu, kterou poskytuje jiný státní orgán neţ soud, 

typicky obecní (resp. obvodní) úřad pověřený výkonem státní správy v místě, kde došlo 

ke zřejmému porušení posledního pokojného stavu. Ochrana je poskytována tzv. 

„poslednímu pokojnému stavu“. Nutno podotknout, ţe osobě, které je ochrana 

poskytnuta, nemusí svědčit samotné subjektivní právo, jelikoţ státní orgán můţe 

za poslední pokojný stav určit ten, který nastolila osoba, která neoprávněně zasáhla 

do osobnostního práva. Předmětem ochrany zde tedy není samotné porušené subjektivní 

právo. Ač je hmotněprávní základ poloţen v občanském zákoníku, procesní pravidla 

stanovuje správní řád
127

. 

7.1.4 Ochrana poskytovaná soudy (petitorní ochrana) 

Soudy jsou státní orgány, které poskytují ochranu práv a plní další funkce jim 

uloţené zákonem. Plní funkci nejvyššího garanta subjektivních občanských práv, který 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 7. 2004, sp. zn. 30 Cdo 157/2004. 
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 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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zabezpečuje vedení nestranného soudního sporu.
128

 Právní teorie dává pojmu soud dvojí 

podobu.
129

 Na jedné straně se jedná o výše zmíněný státní orgán. Na druhé straně má 

v procesním postavení místo subjektu řízení, ve kterém vystupuje jako nezávislý 

rozhodce. § 4 ObčZ obsahuje generální zmocnění, ve kterém je stanoveno, ţe: „Proti 

tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, lze se dovolávat ochrany u orgánu, který je k tomu 

povolán. Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem soud.“ Z dikce 

tohoto paragrafu vyplývá, ţe ochrana je poskytována jak při porušení práva, tak při jeho 

ohroţení. Obecné soudní prostředky ochrany osobnosti lze dále dělit. Rozeznáváme 

tedy ochranu poskytnutou soudem před zahájením řízení, ochranu udělenou 

prostřednictvím předběţného opatření, ochranu na základě ţalob (odlišných od těch dle 

§ 13 ObčZ) a na základě ţalob na náhradu škody dle § 16 ObčZ. 

Ochrana poskytovaná soudem před zahájením řízení  

Takový postup nazývá občanský soudní řád „smírčí řízení“ a upravuje ho 

v § 67—69 OSŘ. Podstatou je dohoda účastníků uzavřená za součinnosti soudu. 

K zahájení tohoto druhu řízení je třeba podání návrhu, aby soud provedl pokus 

o smír.
130

 Aktivní legitimaci k podání návrhu na zahájení řízení má kterákoliv ze stran 

případného budoucího sporu. Pokud dojde k jeho uzavření, rozhodne soud o jeho 

schválení.
131

 Soud neschválí takový smír, který je v rozporu s právními předpisy.
132

 

Tento druh řízení se nazývá také „smír prétorský“. Musíme jej odlišovat od smíru, 

který se uzavírá po zahájení řízení ve věci samé. Oba však mají shodnou povahu, coţ 

lze doloţit ustanovením § 69 OSŘ, který stanoví, ţe § 99 OSŘ se uţije i na smír 

prétorský. Tento prostředek ochrany lze jen doporučit s přihlédnutím k výhodám, které 

nese urovnání sporu bez nutnosti jeho řešení v soudním řízení. 
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 Nestranný soudní spor je jednou ze základních procesních premis vůbec, je nezbytným poţadavkem 

základních dokumentů týkajících se lidských práv na národní i mezinárodní úrovni. Viz např. čl. 36 odst. 
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 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 4. vydání. Praha: Linde, a.s., 2006. str. 96. 
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 Ten se podává u kteréhokoliv věcně příslušného soudu. 
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 Lze rozlišovat 3 etapy smírčího řízení: podání návrhu na zahájení smírčího řízení, uzavření smíru a 
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Předběžné opatření 

Jedná se o další obecný prostředek ochrany osobnosti dle občanského zákoníku. 

Jeho úprava je obsaţena v § 74—77a OSŘ. Předseda senátu můţe nařídit předběţné 

opatření, je-li potřeba zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li zde obava, ţe výkon 

soudního rozhodnutí by mohl být později ohroţen. Právě druhý zmíněný důvod nařízení 

předběţného opatření je pro ochranu všeobecného osobnostního práva charakteristický. 

Uţití tohoto prostředku můţe být vhodné zvláště tam, kde by samotný počátek či 

pokračování v nezákonné činnosti mohlo vést k následkům, které by se jen stěţí 

odstraňovaly. V praxi můţe jít o zabránění ve zveřejnění kompromitujících materiálů 

(formou fotografií, videozáznamu atd.) či v dalším šíření pomluvy. 

Právní teorie rozlišuje dva druhy předběţného opatření.
133

 Jedním z nich je 

takové, které bude soudem vydáno před zahájením samotného řízení a poté bude 

následovat zahájením řízení ve věci samé podáním ţaloby. Za druhou variantu 

povaţujeme takové předběţné opatření, které je vydáváno jiţ v průběhu samotného 

řízení.
134

 

Návrh na vydání předběţného opatření musí splňovat určité náleţitosti. Mezi ně 

patří vylíčení skutečností odůvodňujících potřebu zatímní úpravy poměrů, vylíčení 

rozhodujících skutečností a petit.
135

 Správná formulace petitu patří mezi jeden 

z nejtěţších úkolů stojících před navrhovatelem. Další nezbytnou podmínkou je sloţení 

peněţité jistoty u soudu ve výši 10.000,-Kč (v obchodních věcech její výše činní 

50.000,-Kč) nejpozději v den podání návrhu
 
.
136

 Z této částky se hradí případná vzniklá 

škoda tomu, komu v důsledku předběţného opatření vznikla. Pokud předseda senátu 

dospěje k závěru, ţe výše jistoty je nedostačující, vyzve navrhovatele ke sloţení 

doplatku.
137

 

Zákon demonstrativně (srov. výraz „zejména“) vyjmenovává moţné formy 

předběţných opatření. Volba jeho uţití tak bude záleţet na konkrétní situaci.
138

 Jaká 

povinnost však nemůţe být rušiteli usnesením uloţena, vyjádřil ve svém rozhodnutí 
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 Viz Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 4. vydání. Praha: Linde, a.s., 2006. str. 359. 
134

 Tento druh předběţného opatření je dovozován z ustanovení § 102 OSŘ. 
135

 Srovnej např. Bureš, J., Drápal, L. a kol.: Občanský soudní řád, Komentář, 7. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2006. 
136

 Její výše byla sníţena z původních 50.000,-Kč (respektive 100.000,-Kč u obchodních věcí), čímţ 

zajisté došlo výraznou měrou k větší dosaţitelnosti tohoto prostředku ochrany. 
137

 Viz § 75b OSŘ. 
138

 Viz § 76 OSŘ. 
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Vrchní soud v Praze
139

. Ten odmítnul vydání takového předběţného opatření, kterým by 

soud uloţil ţalovanému vydavateli deníku, aby ve svém periodiku neuveřejňoval 

jakékoliv informace nebo komentáře týkající se ţalobce do vydání meritorního 

rozhodnutí. Takovým rozhodnutím by došlo k nepřípustné restrikci práva na svobodu 

projevu, který je zaručen čl. 17 Listiny. 

Ochrana poskytovaná prostřednictvím jiných žalob 

Ţaloba (neboli návrh na zahájení řízení) je procesní úkon, který zahajuje řízení. 

Ţalobce se jejím prostřednictvím obrací na soud a ţádá o poskytnutí ochrany proti 

ţalovanému. Ţaloba na ochranu osobnosti musí vţdy obsahovat obecné náleţitosti 

podání dle § 42 odst. 4 OSŘ a také zvláštní náleţitosti, které stanoví § 79 odst. 1 OSŘ. 

Mezi tzv. „zvláštní náleţitosti“ zákon zařazuje především dostatečně přesné určení 

účastníků (tzn. osoby, která se dovolává soudní ochrany, stejně tak i osoby, proti které 

ţaloba směřuje), vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů a dostatečně 

určitý ţalobní petit (nesmí vyvolávat pochybnosti). Judikatura dále blíţe tyto obecné 

náleţitosti specifikuje pro potřeby rozhodování v řízeních zabývajících se ochranou 

všeobecného osobnostního práva. Poukazuje tak např. na nutnost dostatečného určení 

způsobu, jakým byl neoprávněný zásah do osobnosti proveden.
140

 Pokud ţaloba trpí 

nedostatky, které je moţné odstranit, vyzve soud ţalobce ke zjednání nápravy a poučí 

účastníka, jak má doplnění či opravu provést. Pokud se tak nestane, soud nemůţe pro 

takový nedostatek v řízení pokračovat a ţalobu odmítne. 

Protoţe § 13 ObčZ stanoví demonstrativní výčet ţalob (srovnej výraz 

„zejména“), kterých lze uţít na ochranu osobnostního práv, není vyloučeno poskytnutí 

ochrany proti hrozící či jiţ vzniklé újmě na osobnosti prostřednictvím jiných druhů 

ţalob. Lze tak podat ţalobu, která ve svém petitu (návrhu) bude poţadovat, aby byla 

soudem prohlášena pouhá nepravdivost výroku, kterou ţalobce rozšiřoval ať jiţ 

písmeně či slovně. Další moţností je podání ţaloby, která bude ve svém petitu 

poţadovat určení, ţe jednáním ţalovaného došlo k neoprávněnému zásahu do práv 

na ochranu osobnosti ţalobce.
141

 Podstatným faktem u těchto ţalob je skutečnost, ţe se 
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 2. 1994, sp. zn. 3 Co 16/94. 
140

 Ústně, písemně, gestem či jiným relevantním způsobem. 
141

 Pouţití obou výše zmíněných druhů ţalob připustil Nejvyššího soudu ČR ve svém rozhodnutí z 29. 5. 

1995, sp. zn. Cdon 18/95  (uveřejněné v R 6/95). 
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nejedná o ţaloby dle § 80 písm. c) OSŘ, tedy o ţaloby na určení, zda tu právní vztah 

nebo právo je či není.
142

 Z tohoto vyplývá, ţe u těchto druhů ţalob nemusí být 

prokazována existence naléhavého právního zájmu, který je pro ţaloby na určení 

charakteristický a bez něhoţ není moţné rozhodnout ve věci samé. 

7.1.5 Ochrana prostřednictvím žaloby na náhradu škody 

Ustanovení § 16 ObčZ stanoví, ţe pokud dojde k neoprávněnému zásahu 

do práva na ochranu osobnosti, při kterém navíc byla rušitelem způsobena škoda, bude 

za ni rušitel odpovídat dle ustanovení občanského zákoníku týkající se odpovědnosti 

za škodu (§ 420 a násl. ObčZ). 

Ţalobce se bude moct v určitých situacích doţadovat ochrany osobnosti (včetně 

moţnosti vyplacení peněţité satisfakce) vyplývající z § 13 ObčZ a bude mít zároveň 

moţnost poţadovat po ţalovaném nahrazení škody, která vznikla při neoprávněném 

zásahu do jeho všeobecného osobnostního práva. Jedná se o dvě zcela samostatná 

práva. 

U náhrady škody a náhrady za nemajetkovou újmu zákon stanoví jiný druh 

odpovědnosti. Náhrada škody je zaloţena na principu subjektivní odpovědnosti 

(odpovědnosti za zavinění).
143

 Další rozdíly lze mezi nimi spatřovat v úpravě promlčení 

a v přechodu práva na další osoby. Náhrada škody se promlčuje v subjektivní dvouleté 

lhůtě (viz § 106 ObčZ). Práva vyplývající z osobnostních práv i peněţité nároky z nich 

plynoucí jsou nepromlčitelná.
144

 Co se týče přechodu práva po smrti oprávněné fyzické 

osoby, tak právo přiznané z titulu náhrady škody přechází na dědice stejně jako ostatní 

majetková práva, zatímco v druhém případě lze některá práva z titulu ochrany osobnosti 

převést pouze na taxativně vyjmenované osoby v § 15 ObčZ. 

U náhrady škody musí být splněny obecné předpoklady jejího vzniku. Mezi ně 

patří porušení právní povinnosti, škoda, příčinná souvislost mezi porušením právní 

povinnosti a vznikem škody a zavinění (tzv. kauzální nexus) a zásadně i zavinění 
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 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 5. 1995, sp. zn. Cdon 18/95  (uveřejněné v R 6/95). 
143

 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 2, 4. vydání. Praha: ASPI, a.s., 

2005. str. 496. 
144

 K této problematice blíţe srovnej kapitolu 7.2.7 Plynutí času a jeho význam pro uplatnění práva dle § 

13 ObčZ. 
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ve formě úmyslu či nedbalosti.
145

 Za škodu povaţujeme škodu skutečnou (tzv. 

„damnum emergens“) i ušlý zisk (tzv. „lucrum cessans“).
146

 

Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti 

Právo na ţivot a zdraví je jedno z práv náleţejících do ochrany osobnosti dle 

občanského zákoníku (viz § 11 ObčZ). Nároky vyplývající ze zásahu do práva na zdraví 

se mohou soudně vymáhat hned dvěma způsoby. První cestou je moţnost poţadovat 

peněţité zadostiučinění ze vzniklé nemajetkové újmy prostřednictvím náhrady škody 

u okresního soudu dle § 444 ObčZ. I kdyţ se jedná o náhradu nemajetkové újmy, je 

tento nárok nesystematicky zařazen do části, která se zabývá odpovědností za utrpěnou 

majetkovou škodu. Druhou moţností jak získat náhradu za nemajetkovou újmu, je 

domáhat se jí prostřednictvím ţaloby na ochranu osobnosti dle § 13 ObčZ u krajského 

soudu. 

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí
147

 dokonce vyslovil moţnost poţadovat 

náhradu nemajetkové újmy oběma výše zmíněnými způsoby najednou. Dovodil totiţ 

samostatnost obou nároků takto: „Neoprávněným zásahem je zásah do osobnosti fyzické 

osoby, který je v rozporu s objektivním právem, t.j. s právním řádem, přičemţ, jak jiţ 

bylo naznačeno, dotčena tak můţe být jakákoliv z chráněných sloţek osobnosti fyzické 

osoby. Právo na ochranu zdraví je pak bez jakékoliv pochybnosti pro kaţdého jedním 

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

resp. na její existenci vůbec. Lze proto uzavřít, ţe dovolatelka se mýlí, pokud dovozuje 

(případně spíše dovozuje účelově), ţe uplatnění nároků z titulu práva na ochranu 

osobnosti supluje resp. doplňuje a rozšiřuje rozsah náhrady škody podle ustanovení 

§ 442násl. o.z. (resp. § 420násl. o.z.), neboť se jedná o zcela svébytné a samostatné 

nároky podmíněné rozrůzněnou sférou ochrany, kterou poskytuje občanský zákoník.“ 

Nutno ovšem podotknout, ţe tento názor se setkává notnou dávkou kritiky.
148

 

Například Vrchní soud v Olomouci k tomu uvedl, ţe práva z náhrady škody na zdraví a 
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 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 2, 4. vydání. Praha: ASPI, a.s., 

2005. str. 419 a násl. 
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 Viz § 442 odst. 1 ObčZ. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 154/2007. 
148

 Srovnej také Ryška, M.: Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti, Právní rozhledy č. 16/2009. 
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z porušení ochrany osobnosti si částečně konkurují. Nakonec ovšem bez dostatečné 

argumentace potvrdil, ţe oba tyto nároky mají samostatnou povahu.
149

 

Příčina problému je spatřována v nedůsledném rozdělení náhrady škody a 

náhrady nemajetkové újmy v občanském zákoníku. V části šesté občanského zákoníku 

jsou zahrnuty i nároky vyplývající výhradně z nemajetkové újmy, které Ústavní soud 

ČR nazval „náhradou škody za nemateriální újmu“.
150

 Mezi ně zařadil nároky 

na bolestné (§ 444 odst. 1 ObčZ), nároky na náhradu za ztíţení společenského uplatnění 

(§ 444 odst. 1 ObčZ) a nároky na jednorázovou náhradu při úmrtí blízké osoby (§ 444 

odst. 3 ObčZ). 

Tato „dvojkolejnost“ bývá podrobována kritice z toho důvodu, ţe tím pádem 

můţe docházet k přiznání opakovaného odškodnění (bez ohledu na to, jak je nazýváno), 

které ovšem vyplývá z jednoho protiprávního činu. Stejný skutek by tak byl odškodněn 

hned dvakrát. Mohlo by tedy dojít k porušení zásady „non bis in idem“
151

. To namítal 

ve svém rozhodnutí i Krajský soud v Brně. Ţalovaná se u něj domáhala odškodnění 

za špatně provedenou operaci, která jí zavinila zhoršení zraku. Podala k soudu ţalobu 

na ochranu osobnosti zaloţenou na podobném skutkovém základě a poţadovala 

satisfakci ve stejné výši, jako tomu bylo v řízení před Městským soudem v Brně, kde 

předtím nárokovala odškodnění za škodu na zdraví. Soud nakonec rozhodl, ţe se „jedná 

v obou případech o nároky skutkově totoţné, ţalobou na ochranu osobnosti není 

nárokován ţádný „převis“ nad nároky uplatňované z titulu náhrady škody na zdraví. 

Soud se pokusil způsobem dle § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř. opakovaně takový „převis“ 

zjistit. Ţalobkyně však v tomto směru nebyla po výzvě soudu schopna tvrdit ani 

prokazovat existenci ţádného takového „převisu“ nad nároky řešené ţalobou 

na náhradu škody na zdraví, kdyţ její procesní aktivita se stále týkala skutečností 

spadajících do kategorie bolestného a ztíţení společenského uplatnění. Ţaloba 

na ochranu osobnosti proto nemohla být v konkrétním případě úspěšná a je pak jiţ jen 

otázkou, má-li být věc řešena procesně (s moţným vyuţitím procesního institutu 

překáţky litispendence) či meritorně.“
152
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 Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. 1 Co 201/2007. 
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 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04. 
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 Ne dvakrát o téţe věci. 
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 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2009, sp. zn. 24 C 23/2009. 
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Z hlediska základních právních poţadavků kladených na občanskoprávní proces 

není moţné, aby soud povolil opakované peněţité odškodnění, pokud zde pro takové 

rozhodnutí nejsou dány vhodné důvody. Těmi mohu být situace, kdy není v obou 

řízeních splněna podmínka totoţnosti skutků, účastníků či jednotlivých nároků. Spadají 

sem například situace, kdy se ochrany osobnosti domáhají příbuzní zraněné osoby a 

poţadují tak satisfakci za zásah do jejich práva na rodinný ţivot (který je součástí práva 

na soukromí), který byl poznamenán nezákonným zásahem. Dalším případem by mohl 

být nárok, kterým by se poškozený domáhal morální satisfakce za způsobený zásah 

do svého práva na zdraví. 

Poţadovat náhradu pramenící z obou titulů současně je moţné tehdy, pokud je 

náhrada škody na zdraví pojata striktně paušálně a nereflektuje výši opravdu vzniklé 

škody. Tak tomu můţe být zvláště u odškodnění za škodu usmrcením dle § 444 odst. 3 

ObčZ. Dle tohoto ustanovení náleţí taxativnímu okruhu osob paušalizovaná náhrada 

za smrt blízké osoby. Ústavní soud ČR dovodil, ţe pokud dojde k citelnému zásahu 

do práv příbuzných na rodinný ţivot, lze se domáhat další satisfakce i přesto, ţe toto 

jednorázové odškodnění je náhradou za způsobení imateriální škody, a to právě z toho 

důvodu, ţe jednorázové odškodnění je koncipováno jako striktně paušální.
153

 V rozporu 

s tímto nálezem ovšem někteří odborníci vylučují moţnost pozůstalých domáhat se 

navíc odškodnění dle § 13 odst. 2,3 ObčZ.
154

 

Návrh nového občanského zákoníku přináší v části nazvané „Náhrady při 

ublíţení na zdraví a při usmrcení“ (viz § 2928—2941 návrhu) několik významných 

změn od dosavadní koncepce náhrady škody na zdraví. Je zde jasně dávána přednost 

naturální restituci před restitucí relutární (neboli peněţní restituce). V zásadě se 

přiznává majetková újma, újma nemajetková musí být nahrazena pouze v určitých 

případech. Mezi tyto zvláštní případy patří i neoprávněný zásah do osobnostních práv. 

Pokud jde o nemajetkové újmy na zdraví nebo náhrady při usmrcení, návrh se 

odkloňuje od dosavadní koncepce § 444 odst. 2 a 3 ObčZ a zavrhuje paušální tabulkový 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04. K této problematice srovnej i Nález 
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 Knap, K., Švestka, J. a kol.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. podstatně přepracované a 

doplněné vydání. Praha: Linde, a.s., 2004. str. 200. 
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systém z důvodu nedostatečné objektivnosti. Moderační právo soudu zůstává v návrhu 

zákona zachováno. 

7.1.6 Bezdůvodné obohacení 

Kromě zvláštních sankcí za způsobenou nemajetkovou újmu, nelze vyloučit ani 

poţadování nároků vyplývajících z titulu bezdůvodného obohacení dle § 451 a násl. 

ObčZ, pokud došlo u poškozeného ke vzniku hmotné újmy. V praxi se nejčastěji 

vyskytují případy, kdy je k reklamním účelům bez povolení uţita podobizna veřejně 

známé osoby. Takto propagovaný produkt vytváří zdání, ţe je známou osobnostní 

podporován, to můţe do velké míry ovlivnit potencionální zákazníky. Neoprávněně 

byla k podpoře výroku vyuţita např. bývalá modelka Linda Štěpničková, známější jako 

dýdţejka pod jménem Ladida. Její podobizna byla uţita na etiketě riflí značky William 

& Delvin od firmy OP Prostějov. „Podobizna její tváře byla (ţalovanou) spojena 

s výrobky ve výprodeji ke komerční reklamě, ze které měla ţalovaná (OP Prostějov) 

nepochybně prospěch při obchodování,“ rozhodl Nejvyšší soud ČR.
155

 

7.2 Specifické prostředky ochrany osobnosti dle občanského zákoníku 

Ustanovení § 13 ObčZ taxativně vyjmenovává tři druhy specifických prostředků 

ochrany osobnosti. Jejich nárokování se provádí prostřednictvím ţalob, které poţadují 

upuštění od neoprávněných zásahů (ţaloba zdrţovací či negatorní), odstranění 

nepříznivých následků neoprávněných zásahů (ţaloba odstraňovací) a poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění (ţaloba satisfakční). První dva prostředky jsou označovány 

jako obranné a nepeněţité, v třetím případě se jedná o prostředek satisfakční, který 

můţe v zákonem stanovených případech nabývat nepeněţité i peněţité podoby. 

Jedná se o různorodé prostředky, coţ vyjadřuje také mnohost moţných způsobů 

projevu osobnosti a moţných způsobů zásahu do všeobecného osobnostního práva. 

Zákon nevylučuje moţnost současně se domáhat i více prostředků dohromady, jejich 

moţná kombinace tak bude záleţet na konkrétním případě. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 30 Cdo 1123/2008. 
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7.2.1 Procesní specifika žalob na ochranu osobnosti dle § 13 OZ 

Řízení týkající se ochrany osobnosti na základě výše uvedených ţalob má svá 

procesní specifika. Jedná se o sporné řízení, které se zahajuje na návrh v souladu 

s procesní zásadou dispozitivnosti. Důleţitou součástí ţaloby je i stanovení výše 

odškodného, která je ţalobcem poţadována.
156

 Jelikoţ se jedná o návrhové řízení, soud 

nemůţe dle § 153 odst. 2 OSŘ přiřknout stěţovateli více, neţ sám navrhl. 

Řízení týkající se ochrany osobnosti je dále ovládáno zásadou zákonné 

koncentrace dle § 118b OSŘ, která klade na účastníky větší břímě zodpovědnosti 

za samotný průběh řízení, ale i za výsledek sporu. Její podstata spočívá v tom, ţe 

účastníci mohou uvádět rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich 

prokázání jen do skončení přípravného jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která jim 

byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, k podání 

návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností. K později 

uvedeným skutečnostem a důkazům se jiţ nepřihlíţí. Koncentrace řízení je v zákoně 

spojena s poučovací povinností soudu
157

. O tomto postupu a následcích nesplnění 

povinností tedy musí být účastníci poučeni jiţ v předvolání k prvnímu jednání. Z této 

zásady existují nicméně výjimky. K později uvedeným skutečnostem a provedeným 

důkazům smí soud přihlédnout, jen jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiţ má být 

zpochybněna věrohodnost jiţ provedených důkazních prostředků, které nastaly 

po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést.
158

 

Věcnou příslušnost u ochrany osobnosti stanoví § 9 odst. 2 písm. a) OSŘ tak, ţe 

soudem 1. instance je krajský soud. Odvolání projednává vrchní soud. Takto nastavená 

příslušnost se jeví jako velmi účelná. Projednávání případu speciálně určenými soudci 

poskytuje moţnost kvalitní ochrany. Místní příslušnost není stanovena výlučně dle § 88 

OSŘ, uplatní se tedy obecné pravidlo, které stanoví, ţe místně příslušným je obecný 

soud ţalovaného.
159

 

Další náleţitostí řádného průběhu a skončení řízení je zaplacení soudního 

poplatku. Část právní teorie povaţuje zaplacení soudního poplatku za jednu 
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z procesních podmínek vůbec. Zda tomu tak opravdu je či není, je nyní nepodstatné. 

Relevantním faktem je to, ţe jeho nezaplacení brání soudu rozhodnout o meritu věci a 

soud je nucen řízení zastavit.
160

 Soudní poplatek činí 1.000,- Kč, není-li ţalobou 

uplatňován nárok na relutární satisfakci. Je-li peněţní satisfakce poţadována do výše 

15.000,– Kč včetně, soudní poplatek se vyměřuje ve výši 600,– Kč. Pokud je 

poţadována částka vyšší neţ 15.000,- Kč, jeho výše činí 4% z poţadované částky. 

Soudní poplatek je moţné zaplatit formou kolku (pokud je poplatek niţší neţ 5.000,- 

Kč, viz § 8 odst. 4 zákona o soudních poplatcích) nebo převodem na účet soudu, 

přičemţ není třeba soudní poplatek zaplatit spolu s podáním ţalobou, ale je moţné 

vyčkat na výzvu k zaplacení poplatku od soudu. Současná vláda prosazuje zvýšení 

soudních poplatků, do této doby ovšem k takovému kroku nedošlo.
161

 

7.2.2 Náhrada nákladů řízení ve sporech na ochranu osobnosti 

Náhrada nákladů řízení ve sporech o ochranu osobnosti má specifickou úpravu 

v případě, ţe je ţalobcem poţadován nárok na zaplacení relutární satisfakce 

za způsobenou nemajetkovou újmu. Základní zásadou, která ovládá sporné řízení, je 

zásada úspěchu ve věci.
162

 Náhrada nákladů náleţí v zásadě tomu účastníku řízení, který 

měl ve věci plný úspěch. Problém můţe nastat za situace, kdy ţalobce poţadoval 

satisfakci ve výši např. 50.000,- Kč, ale soud mu přiznal pouze satisfakci ve výši 

30.000,- Kč. Tento stav není úplným úspěchem ve věci. Nemateriální újmu, která 

stěţovateli vznikla, lze jen stěţí objektivně zjistit, pokud to je vůbec moţné. S tímto 

počítá i OSŘ, který ve svém § 136 stanoví, ţe pokud výši nároků lze zjistit jen 

s nepoměrnými obtíţemi nebo nelze zjistit vůbec, určí ji soud podle své úvahy. Bylo by 

zjevně nespravedlivé, kdyby v takových případech neměl ţalobce právo na náhradu 

nákladů, proto zásadu úspěchu ve věci modifikuje ustanovení § 142 odst. 3 OSŘ, které 

stanoví, ţe soud můţe přiznat plnou náhradu nákladů řízení i účastníku, který sice 

neměl plný úspěch ve věci, ale neuspěl pouze v nepatrné části nebo rozhodnutí o výši 

plnění záviselo na znaleckém posudku nebo úvaze soudu. 
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Specifickým případem je situace, kdy bylo soudem přiznáno právo na morální 

(nepeněţní) satisfakci, ale relutární satisfakce soudem nebyla přiznána vůbec, i kdyţ ji 

ţalobce poţadoval. I v tomto případě má dle nálezu Ústavního soudu ČR
163

 účastník 

právo na náhradu nákladů řízení. Výše zmíněný nález byl odůvodněn takto: „Jestliţe 

měl ţalobce domáhající se ţalobou na ochranu osobnosti morálního zadostiučinění a 

náhrady nemajetkové újmy v penězích, úspěch jen co do morálního zadostiučinění, 

přichází v úvahu plná náhrada nákladů řízení ve smyslu § 142 odst. 3 OSŘ, neboť 

nepřiznání poţadované náhrady nemajetkové újmy bylo dáno úvahou soudu.“ Jako 

podstatný je tedy spatřován úspěch ve věci hlavní a nelze ţalobce sankcionovat za to, ţe 

správně neodhadl výši peněţitého zadostiučinění.
164

 

7.2.3 Upuštění od neoprávněných zásahů  

Občanský zákoník přiznává fyzické osobě nárok domáhat se, aby bylo upuštěno 

od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti (tzv. „negatorní ţaloba“). 

Tohoto silně preventivního prostředku ochrany se můţe ţalobce dovolávat pouze 

za splnění určitých předpokladů. Neoprávněný zásah musí trvat a musí být moţné ho 

přijatelným způsobem odstranit.
165

 Případně zde musí existovat reálná hrozba 

opakování takového zásahu v budoucnu (např. ţalovaný vyhroţuje, ţe hodlá svůj 

neoprávněný zásah zopakovat). Z toho vyplývá, ţe takový prostředek ochrany nebude 

moţné uţít v případech, kdy sice došlo k zásahu do zákonem chráněné hodnoty, ale 

rušení jiţ pominulo (např. dehonestující akt byl dokonán) a není zde předpoklad, ţe by 

mohlo dojít k dalšímu zásahu. Na ţalovaném bude, aby v ţalobě konkretizoval 

napadenou či ohroţenou hodnotu, jejíţ ochrany se dovolává, stejně jako je nezbytné 

konkretizovat samotný zásah. Stejně tak na ţalobci spočívá povinnost tvrzení, břemeno 

tvrzení, důkazní povinnost a důkazní břemeno. V petitu se lze domáhat, aby se ţalovaný 

zdrţel konkrétního jednání (povinnost k non facere). Petit tudíţ nesmí znít např. pouze 

na zdrţení se zasahování do osobnosti ţalobce. Jasně musí být specifikováni i účastníci 

řízení (ţalobce a ţalovaný). 
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Negatorní ţaloba v sobě nezahrnuje oprávnění poţadovat po ţalovaném, aby 

pozitivním jednáním zajistil ochranu osobnosti ţalobce. Takový nárok lze uplatňovat 

prostřednictvím odstraňovací ţaloby. 

Smysl takto přiznané ochrany je zaloţen na moţnosti provést výkon rozhodnutí 

(exekuci), pokud dojde k porušení povinností stanovených v rozsudku. Dle dikce § 351 

OSŘ bude soudem přiznaná povinnost vymáhána ukládáním pokut povinnému (ty 

připadnou státu, nikoliv oprávněnému), a to aţ do výše 100.000,- Kč. Pokud ani takový 

postup nepomůţe, budou na návrh oprávněného ukládány další přiměřené peněţité 

pokuty aţ do zastavení výkonu rozhodnutí. Zaplacením pokut se však povinný 

nezprošťuje odpovědnosti za způsobenou škodu. 

7.2.4 Odstranění nepříznivých trvajících následků neoprávněných zásahů 

Pokud rušitel zasáhl do všeobecného osobnostního práva fyzické osoby a 

následky stále přetrvávají, i kdyţ samotný zásah skončil, lze se proti rušiteli bránit 

odstraňovací ţalobou. Domáhání se takové ochrany je moţné za předpokladu, jak bylo 

zmíněno výše, ţe následky zásahu stále trvají. Také musí být moţné tyto následky 

reálně odstranit. Od ţalovaného je poţadováno aktivní jednání směřující k odstranění 

závadných následků a obnovení (restituce) původního stavu. 

Obsah petitu bude formulovaný podle toho, jakým způsobem došlo k porušení 

práv na ochranu osobnosti. Na ţalovaném můţe být poţadováno, aby zničil fotografie, 

odstranil z výkladní skříně neoprávněně vystavené podobizny, odstranil závadnou část 

filmu či knihy, stáhnul reklamní plakáty s vyobrazením osoby, která k reklamě nedala 

souhlas a tak podobně.
166

 I v tomto případě je kladen důraz na určitost petitu, ten musí 

jasně stanovit, které následky mají být odstraněny. 

Výkon rozhodnutí (exekuce) je prováděn na základě § 350 OSŘ. Ten stanoví, ţe 

práci uloţenou v soudním rozhodnutí, kterou můţe vykonat i někdo jiný neţ povinný, 

můţe vykonat sám oprávněný či ji pro něj provede někdo jiný, a to na náklady 

povinného. Soud můţe také předem po povinném poţadovat zaplacení nákladů na tyto 

práce. 
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7.2.5 Přiměřené zadostiučinění  

Přiznání přiměřeného zadostiučinění (satisfakce) je dalším moţným prostředkem 

právní ochrany dle § 13 ObčZ. Ţaloba, kterou se ţalovaný takového nároku domáhá, se 

nazývá satisfakční ţalobou. Tento způsob ochrany lze uţít pouze v případech, kdy jiţ 

došlo k porušení osobnostního práva, nikoliv v případech, kdy zásah do práva pouze 

hrozí. Stejně jako v ostatních případech i v tomto návrhovém řízení je třeba tento nárok 

výslovně poţadovat, jinak nemůţe být soudem přiznán.  

Občanský zákoník rozlišuje satisfakci nepeněţitou (nemajetkovou, morální, 

ideální) a satisfakci peněţitou (majetková, relutární). Obě formy mají jasný cíl, tím je 

zmírnění nepříznivého následku, který byl způsoben neoprávněným zásahem 

do osobnostního práva. Přednost je dávána satisfakci morální, teprve pokud by se 

nejevilo dostačujícím zadostiučinění podle § 13 odst. 1 ObčZ, má fyzická osoba právo 

na náhradu nemajetkové újmy v penězích (viz znění § 13 odst. 2 ObčZ). 

Morální zadostiučinění 

Morální zadostiučinění je výslovně zařazeno mezi prostředky ochrany osobnosti 

v § 13 odst. 1 ObčZ. Pokud se ho bude chtít ţalobce s úspěchem dovolat, bude třeba 

v petitu ţaloby jasně zmínit, ţe je poţadováno právě morální zadostiučinění. Soud poté 

bude při posuzování vycházet z celkové situace i z jednotlivých okolností případu. 

Přihlédne se k intenzitě, povaze a způsobu neoprávněného zásahu, k charakteru a 

rozsahu zásahu do osobnostního práva a k trvání i šíři ohlasu vzniklé nemajetkové 

újmy.
167

 

Ţaloba fyzické osoby, která se domáhá morálního zadostiučinění za zásah 

do práva na ochranu osobnosti, musí vţdy znít na určitou formu tohoto 

zadostiučinění.
168

 Pokud soud shledá, ţe navrţená forma morálního zadostiučinění není 

přiměřená, pak (není-li ţaloba odpovídajícím způsobem upravena) ţalobu na přiznání 

navrţené formy morálního zadostiučinění zamítne.
169

 Morální zadostiučinění můţe mít 
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podobu omluvy
170

, odvolání difamujícího výroku v určitém kolektivu, místním či 

celostátním tisku. Za morální zadostiučinění je povaţován i samotný výrok rozsudku, 

který konstatuje, ţe došlo k zásahu do osobnostních práv poškozeného.
171

 Soudní 

rozhodnutí můţe být následně zveřejněno na náklady ţalovaného v tisku, rozhlase či 

televizi. 

Soudní praxe dále dovodila, ţe přiměřenost nápravy není splněna omluvou, která 

byla pronesena za takových okolností, ţe o zásahu do osobnostních práv se určitá část 

veřejnosti dozví aţ ze samotné omluvy.
172

 

Jako nevhodná byla Nejvyšším soudem ČR uznána i písemná omluva, která by 

byla doručena bez rozdílu všem občanům obce. K takové formě zadostiučinění soud 

judikoval následující: „V souzeném případě ţalobkyně - jak jiţ bylo konstatováno - 

poţadovala, aby ţalovaný omluvu v písemné formě doručil všem rudolfovským 

občanům. Zde je třeba souhlasit s odvolacím soudem, pokud dospěl k závěru, ţe takto 

navrţená forma omluvy není přiměřená jiţ proto, ţe současný okruh občanů Města R. 

nemusí odpovídat tomu, který se seznámil s předmětným dopisem ţalovaného. Nadto 

není moţno přehlédnout, ţe jako občan obce je podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, klasifikována fyzická osoba, která je státním občanem České 

republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu (§ 10 násl. zákona č. 133/2000 Sb., 

o evidenci obyvatel). Občany obce jsou tak od nejútlejšího věku i nezletilé děti. 

Dovedeno do důsledků lze takto dojít aţ k nepochybně neadekvátnímu závěru, kdy podle 

formulace ţalobního petitu v této věci by bylo třeba zajistit doručení textu omluvy 

například i jim.“
173

 

Peněžité zadostiučinění 

Relutární satisfakce, upravená v § 13 odst. 2, 3 ObčZ, byla zanesena do zákona 

aţ později. Stalo se tak novelou občanského zákoníku provedenou zákonem č. 87/1990 

Sb. s účinností ke dni 29. 3. 1990. Do přijetí této novely sice občanský zákoník 

satisfakci upravoval, ale výslovně nestanovil moţnost peněţitého zadostiučinění. To 

znamená, ţe nebyla ani výslovně vyloučena. V praxi však k jejímu přiznání 
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nedocházelo. Zavedení moţnosti přiznat poškozenému peněţní odškodnění se stala 

nepostradatelnou z důvodu přechodu na moderní společnost s novým systémem ţivota. 

Obnovení plné svobody, rozvoj a změna ekonomických vztahů, vznik bulvárního tisku, 

rozvoj televizního a rozhlasového vysílání a syrovější „atak― reklamy, tvoří jen některé 

důvody k jejímu zavedení. Nutno podotknout, ţe tato forma náhrady má dnes své 

nezastupitelné místo. Počet petitů znějících právě na peněţní zadostiučinění po roce 

1990 enormně vzrostl. 

To, ţe byla poškozenému způsobena imateriální újma, neznamená, ţe by peníze 

nemohly slouţit jako vhodná a účinná náhrada za takový zásah. 

Ze systematického uspořádání i ze slovního výkladu dospíváme k jasnému 

závěru, morální satisfakce má přednost před satisfakcí relutární. Toto pojetí se časem 

ukázalo nikoliv jako nefunkční, ale minimálně jako problematické. Morální satisfakce 

nemusí vţdy poskytnout poškozenému subjektu vhodné zadostiučinění. Pokud bude 

omluva následovat aţ po několikaměsíčním (či dokonce i delším) soudním sporu, můţe 

dojít např. k neţádoucímu opětovnému rozvíření daného problému. 

Funkce peněţního zadostiučinění je preventivní. Vědomí, ţe pokud rušitel 

neoprávněně zasáhne do osobnostních práv fyzické osoby, můţe být potrestán nemalou 

finanční sankcí, nutí potencionální ohroţovatele více dbát zákonů a osobnostních práv 

jednotlivců. Text § 13 ObčZ dává přednost satisfakční (kompenzační) funkci 

přiměřeného zadostiučinění před jeho sankční funkcí.
174

 Přitom se často zapomíná na to, 

ţe zásah do práv na ochranu osobnosti je civilním deliktem, zadostiučinění zas 

civilněprávní sankcí. Samotná moţnost udělení peněţního zadostiučinění a jeho výše by 

měla odrazovat potencionální rušitele. To platí zvláště v případech, pokud je rušitelem 

např. bulvární deník, takového ţalovaného od dalších zásahů odradí spíše povinnost 

zaplatit neţ se omluvit. Přiměřené zadostiučinění v peněţité podobě by mělo být, jak 

tomu je v zahraniční rozhodovací praxi, mimo jiné také odměnou ţalobci, ţe svou 

obranou u soudu nepřispěl pouze k ochraně svých práv, ale ţe tím přispěl i k „čistotě“ 

veřejného ţivota.
175

 

Aby mohl ţalobce poţadovat relutární satisfakci, musí ke sníţení důstojnosti 

nebo váţnosti opravdu dojít, nepostačí pouhé ohroţení. K takovému závěru docházíme 
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výkladem zákonného ustanovení § 13 odst. 2 ObčZ. Je na ţalobci, aby tento stav soudu 

dostatečně prokázal. Projevy sníţení důstojnosti či váţnosti nastávají nejčastěji 

v soukromém rodinném ţivotě, na pracovišti (obzvláště pokud člověk pracuje 

na vedoucí pozici, kde je k pracovnímu úspěchu zapotřebí i respekt spolupracovníků a 

podřízených), v podnikatelské sféře (zde má opět respekt druhých a dobrá reputace 

značný podíl na úspěšnosti podnikání), v politice (zde je role dobré pověsti přímo 

esenciální, pokud mluvíme o zástupcích přímo volených občany) a tak podobně. 

Občanský zákoník ani jiný právní předpis nestanoví standardizovanou výši sazeb 

(srovnej naproti tomu § 444 odst. 3 ObčZ stanovující jednorázové odškodnění). Nebylo 

by vhodné ani účelné, aby potencionální rušitel předem věděl, jak velkou výši 

peněţitého zadostiučinění bude muset zaplatit. V takových situacích by se mohlo stávat, 

ţe ti majetnější by úmyslně porušovali osobnostní práva, protoţe by na to zkrátka, jak 

se říká, „měli“. Navíc by takový systém nemohl reflektovat subjektivní aspekty 

kaţdého útoku. Důleţité je zmínit také to, ţe peněţité zadostiučinění představuje 

jednorázovou částku. Nejedná se tedy o formu peněţité renty, jak je tomu např. 

u náhrady za ztrátu na výdělku dle § 445 ObčZ. 

Ustanovení § 13 odst. 3 ObčZ taxativně stanoví dvě kritéria, podle kterých musí 

soud postupovat při stanovení výše peněţitého zadostiučinění. Jsou jimi závaţnost 

vzniklé újmy a okolnosti, za nichţ k porušení práva došlo. 

První kritérium (závaţnost vzniklé nemajetkové újmy) zkoumá neoprávněný 

zásah do chráněného osobnostního práva dle jeho intenzity, rozsahu, doby trvání i 

ohlasu, který vyvolal. Lze shrnout, ţe čím byl zásah dle těchto dílčích parametrů 

závaţnější, tím větší peněţní zadostiučinění poškozenému náleţí. 

Druhé kritérium (okolnosti, za nichţ k porušení práva došlo) je velmi široce 

pojaté a dovoluje v soudním rozhodnutí reflektovat rozličné skutečnosti konkrétního 

případu, kterých u kaţdé kauzy bývá zpravidla vícero. Soud je povinen přihlédnout 

ke všem okolnostem, které s neoprávněným zásahem souvisí. 

Soudní praxe bere v potaz i to, co předcházelo samotnému útoku. Zda 

poškozený nenese spoluvinu za to, ţe ţalovaný zasáhl do jeho práv (např. formou 

provokace či fyzickým útokem). Pokud poškozený k neoprávněnému zásahu zavdal 

příčinu, je jen spravedlivé, ţe mu soud přizná niţší peněţitou náhradu. Pokud soud 

posuzuje okolnosti mající význam pro přiznání výše peněţitého zadostiučinění, bude 
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brát v potaz i subjektivní stránku činu. Ačkoli se jedná o striktně objektivní sankci, 

v tomto případě soud zkoumá psychický vztah pachatele k jeho činu. Pokud došlo 

k protiprávnímu jednání úmyslně (např. za účelem „ztrapnění― poškozeného či honbou 

za vyšší prodejností novin), soud tuto skutečnost bude reflektovat ve výši přiznaného 

zadostiučinění. Kritérium, které by naopak soud neměl do svých úvah v procesu 

hodnocení brát v potaz, je majetková situace ţalobce a ţalovaného. K soudnímu 

rozhodování je třeba podotknout, ţe rozhodnutí musí být zaloţeno na odůvodněných 

závěrech, které umoţňují jejich soudní přezkum. Jen taková rozhodovací činnost 

zaručuje, aby nedocházelo při rozhodování k libovůli.
176

 

Pokud poškozený hodlá poţadovat peněţitou satisfakci za nemajetkovou újmu, 

musí v ţalobě (kromě uvedení, ţe poţaduje peněţní satisfakci) uvést v jaké výši se jí 

domáhá. Tato částka tvoří maximální moţnou výši. Soud nemůţe za ţádných okolností 

přiznat ţalobci sumu vyšší. To nelze ani za předpokladu, ţe by během dokazování vyšlo 

najevo, ţe ţalobci vyšší částka právem náleţí. To vyplývá ze skutečnosti, ţe ţaloba 

na ochranu osobnosti patří mezi návrhová řízení dle § 79 odst. 1 OSŘ. Z dikce § 153 

odst. 2 OSŘ pak vyplývá, ţe soud v návrhovém řízení nemůţe překročit návrhy 

účastníků a přisoudit něco jiného či více, neţ čeho se domáhají. Takový názor je sdílen i 

českými soudy. Vrchní soud v Praze ve svém usnesení
177

 vyjádřil názor, ţe ačkoliv výše 

přiznaného peněţitého zadostiučinění je závislá na úvaze soudu, je třeba v ţalobě uvést 

její navrhovanou výši, ačkoli tato povinnost není v § 13 ObčZ výslovně stanovena. 

Soud pronesl, ţe: „Pro určení výše zadostiučinění v penězích je však rozhodující návrh 

samotné postiţené fyzické osoby… Poţadovaná výše peněţitého zadostiučinění pak tvoří 

maximální hranici, kterou soud můţe přiznat. To, ţe výši náhrady podle ustanovení § 13 

odst. 3 ObčZ určuje soud s přihlédnutím k závaţnosti vzniklé újmy a k okolnostem, 

za nichţ k porušení práva došlo, nebrání soudu, aby postiţené fyzické osobě za účelem 

přiměřeného vyváţení a zmírnění vzniklé nemajetkové újmy přiznal méně neţ poţaduje, 

popřípadě její návrh v tomto směru zamítl zcela jako nedůvodný.“ 

Můţeme říci, samozřejmě s přihlédnutím ke specifikům konkrétního útoku a 

k atakovanému osobnostnímu právu, ţe osobám veřejně známým (politici, zpěváci, 
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herci atd.) díky své popularitě soudy přiznávají vyšší peněţitou satisfakci neţ osobám 

méně známým. To je způsobeno tím, ţe zásah do osobnostního práva známé osobnosti 

jí způsobí větší nemajetkovou újmu vzhledem k tomu, ţe je do značné míry více závislá 

na veřejném mínění. Zvláště u politiků však můţe být poţadování velkého odškodnění 

vnímáno většinovou společností negativně. Velká suma peněz, kterou dotčený právem 

získá za porušení svých osobnostních práv, můţe veřejné mínění naopak popudit proti 

oběti útoku. Aby se takovému následku známé osobnosti vyhnuly, uchylují se mimo 

jiné k tomu, ţe takto získané peníze chtějí věnovat na dobročinné účely. Zákon 

výslovně nevylučuje, aby soud na návrh ţalobce přímo přiznal peněţité zadostiučinění 

nějaké charitativní organizaci. Na druhou stranu je třeba brát v potaz, ţe peněţní 

satisfakce je určena výhradně pro potřeby poškozeného, kvůli této osobní svázanosti by 

soud neměl náhradu přiznat subjektu, který není vůbec účastníkem řízení.
178

 Tento 

názor podporuje i fakt, ţe smrtí ţalobce nelze v řízení pokračovat. Zajímavou myšlenku 

k tomuto tématu však vyslovil prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. V jednom ze svých článků 

nastínil, jakou formou by relutární satisfakce mohla být přiznána přímo nějaké 

dobročinné organizaci.
179

 Ţalobce by v petitu poţadoval vyplatit peníze přímo 

na vybraný charitativní projekt, a tak by vlastně pro sebe nepoţadoval peněţité 

zadostiučinění, ale zadostiučinění morální (nehmotné). Taková forma není zákonem 

výslovně zapovězena a sám zákon nestanoví pro formu nemajetkové satisfakce ţádné 

podmínky. Ovšem i taková moţnost skýtá řadu problémů. V praxi by muselo dojít 

k vyřešení např. předběţného souhlasu příslušné organizace, daňový reţim takové 

náhrady, nepomiňme ani stanovení odměny advokáta za zastupování. Nutno 

podotknout, ţe návrh nového občanského zákoníku výslovně tuto problematiku 

neupravuje. 

Pokud občanský zákoník, ani jiný právní předpis neomezují výši přiznané 

peněţité satisfakce za vzniklou imateriální újmu, není vyloučeno poţadovat i přiznání 

satisfakce v symbolické výši. Ve Velké Británii se taková výše satisfakce nazývá 

zadostiučinění ve výši „půl penny“ (u nás je uţíváno slovní spojení „za symbolickou 

jednu korunu“) a je tam na rozdíl od naší republiky často uţívaná. Z kontextu je jasné, 
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ţe poţadování takové částky sleduje dosaţení čistě morálního zadostiučinění a postrádá 

satisfakční funkci. 

Pokud bychom srovnávali přiznanou výši peněţitých zadostiučinění v ČR a 

v ostatních západoevropských státech, došli bychom k závěru, ţe české soudy zatím 

zaostávají ve výši přiznaných zadostiučinění, i kdyţ postupně se přiznávané částky 

zvyšují. Jedním z důvodů můţe být i paušalizované odškodnění stanovené v § 444 odst. 

3 ObčZ, které mohou soudci porovnávat s výší peněţitého zadostiučinění. Při této 

komparaci logicky soudci dojdou k závěru, ţe ztráta ţivota blízké osoby se nemůţe 

porovnávat např. se zásahem do práva na čest a proto mohou přiznat niţší peněţní 

zadostiučinění. 

Funkce takto získané peněţité satisfakce nesupluje náhradu škody. Ta se vymáhá 

nezávisle na způsobené imateriální újmě na základě § 16 ObčZ ve spojení s § 420 a 

násl. ObčZ. Peníze obdrţené jako náhrada imateriální újmy slouţí k tomu, aby si 

poškozený jejich obdrţením vynahradil způsobený zásah do svých práv a 

kompenzovalo se takto vzniklé bezpráví. 

Pro přiznání peněţitého zadostiučinění je třeba, aby byly splněny tři objektivní 

předpoklady. Mezi ně se řadí neoprávněný zásah, vznik nemajetkové újmy na osobnosti 

fyzické osoby, která jí ve značné míře sníţila důstojnost nebo její váţnost ve společnosti 

a příčinná souvislost mezi neoprávněným zásahem a vznikem újmy. Naprosto je zde 

postrádán subjektivní prvek v podobě zavinění (ať jiţ ve formě úmyslu či nedbalosti). 

Z toho vyplývá, ţe odpovědnost za takto způsobenou újmu má ryze objektivní 

charakter. 

Peněţité zadostiučinění dle § 13 odst. 2 ObčZ nastupuje v případech, pokud by 

se nejevilo morální zadostiučinění v konkrétním případě jako postačující, zejména 

proto, ţe byla ve značné míře sníţena důstojnost fyzické osoby nebo její váţnost 

ve společnosti. Dochází tak v konkrétním případě ke sníţení účinnosti a funkčnosti 

nepeněţité náhrady. 

Zákon stanoví, ţe peněţitá náhrada bude přiznána, pokud dojde k zásahu 

do osobnostního práva „ve značné míře“. Jedná se o takovou míru, kterou bude 

poškozená osoba vnímat jako závaţnou (typicky se jedná o újmu způsobenou ve velkém 

rozsahu, který nelze plně napravit omluvou). Finální posouzení, co touto značnou mírou 

je či není, ovšem bude vţdy záleţet na samotných soudech, které proto musí řádně 
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odůvodňovat svá rozhodnutí a vycházet z konkrétních kritérií, tak aby jejich rozhodnutí 

byla přezkoumatelná. 

Sníţení důstojnosti fyzické osoby nebo její váţnosti ve společnosti však není 

jedinou újmou, která můţe být odškodněna penězi. Vyplývá to z dikce zákona (srovnej 

výraz „zejména“) a dokládá to i soudní praxe. Krajský soud v Ostravě uvedl, ţe: 

„Sníţení důstojnosti fyzické osoby nebo její váţnosti ve společnosti ve značné míře není 

jediným případem, kdy postiţené fyzické osobě vznikne právo na náhradu nemajetkové 

újmy v penězích podle § 13 odst. 2 obč. zák.; podmínky pro vznik tohoto práva jsou 

splněny ve všech případech neoprávněných zásahů do osobnostních práv, kdy se nejeví 

postačujícím zadostiučinění podle § 13 odst. 1 obč. zák.“
180

 

V určitých případech, a na tom se shodla právní teorie i soudní praxe, lze 

dokonce § 13 odst. 2 ObčZ vykládat i tak, ţe peněţitou satisfakci lze přiznat, aniţ by se 

vţdy zkoumalo, zda došlo ke sníţení důstojnosti či váţnosti fyzické osoby 

ve společnosti ve značné míře.
181

 Můţe tak dojít například k případu, kdy podobizna 

osoby bude neoprávněně vyuţita k propagaci výrobku (který sama dokonce uţívá) a 

nedojde ke sníţení její váţnosti či cti a přesto bude mít nárok na peněţní satisfakci. 

Takové jednání nelze schválit, dochází tím k získání výhody v rámci hospodářské 

soutěţe, které je způsobeno oprávněným vyuţitím popularity známé osoby. 

Aby bylo moţno ţádat peněţní zadostiučinění, musí být spolehlivě prokázáno, 

ţe zadostiučinění dle § 13 odst. 1 ObčZ je nepostačující. Pokud má ţalobce za to, ţe 

jsou k tomu dány předpoklady, můţe poţadovat přímo relutární satisfakci. Lze se 

domáhat i obou forem zadostiučinění současně. V případě, ţe by ovšem morální 

satisfakce postačovala a ţalobce poţadoval obě formy náhrad, soud by byl nucen 

zamítnout poţadavek poškozeného na navíc peněţitý nárok. Z výše uvedeného vyplývá, 

ţe tato forma zadostiučinění má subsidiární uţití. 

Peněţitou sumu přiznanou pravomocným rozhodnutím, které zní na zaplacení 

peněţitého zadostiučinění, bude moci oprávněný na povinném vymáhat 

ve vykonávacím řízení jakoukoliv přípustnou formou uţívanou pro vymoţení peněţité 

pohledávky. 
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7.2.6 Smrt žalobce a žalovaného, její vliv na probíhající soudní řízení 

Můţe se stát, ţe poškozená osoba během řízení, ve kterém se domáhá peněţní 

satisfakce za vzniklou nemajetkovou újmu, zemře. Pokud opravdu taková situace 

nastane, osoby uvedené v § 15 ObčZ nemohou pokračovat v řízení namísto zemřelého. 

Záměna účastníků není moţná a soud rozhodne o zastavení takového řízení. Dovozuje 

se osobní povaha tohoto peněţitého nároku.
182

 Zároveň se vylučuje jeho přechod 

na dědice i na osoby uvedené v § 15 ObčZ.
183

 Osoby uvedené v § 15 ObčZ nemohou 

ani zahájit řízení podáním ţaloby, ve kterém budou toto plnění po rušiteli poţadovat. Je 

tomu z toho důvodu, ţe právo na peněţní zadostiučinění je úzce spjato s osobou 

poškozeného. Peněţitá náhrada má slouţit výhradně poškozenému jako částečná 

kompenzace za újmu, kterou utrpěl na svých osobnostních právech. Dokonce nemohou 

dědicové či osoby uvedené v § 15 ObčZ vést po smrti postiţené fyzické osoby 

s úspěchem výkon rozhodnutí (exekuci) na ochranu její osobnosti.
184

 Pozůstalým z § 15 

ObčZ však nic nebrání v tom, aby se ochrany osobnosti zemřelého domáhali 

prostřednictvím ţalob negatorních, odstraňovacích či ţádali morální satisfakci. Takový 

stav jistě není nejlepším řešením. Nelze pominout fakt, ţe úmrtím ţalobce vyvázne 

ţalovaný bez povinnosti zaplatit vzniklou nemajetkovou újmu. Přikláním se k názoru, 

který upozorňuje na to, ţe současný stav nedostatečně reflektuje sankční funkci náhrady 

nemajetkové újmy. 

Jak bude na druhé straně řešena stejná situace, pokud dojde k úmrtí ţalovaného, 

na kterém bude poţadována peněţitá satisfakce? Na tuto otázku odpověděl např. Vrchní 

soud v Praze.
185

 Povinnost poskytnout peněţní zadostiučinění dle § 13 ObčZ je osobně 

spjata s osobou, která se zásahu do osobnostních práv dopustila. Její charakter je ryze 

osobní a zaniká nejpozději smrtí fyzické osoby. Úmrtí ţalovaného je nezhojitelnou 

překáţkou postupu řízení a soud takové řízení ex officio zastaví. Vrchní soud v Praze 

ve výše zmíněném usnesení rozhodl, ţe: „Řízení o ochranu osobnosti není uvedeno 

mezi příklady uvedenými v § 107 odst. 2 OSŘ, kdy soud řízení zastaví, přesto však se 
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odvolací soud ztotoţňuje se závěrem soudu prvního stupně, ţe takovýto postup byl 

ve věci odůvodněný. Jde totiţ o případ, kdy hmotněprávní povinnost vyplývající 

z ustanovení § 13 ObčZ byla vázána výlučně na osobu ţalovaného a nikoli tedy 

na případné dědice, jak mylně ţalobce dovozuje. Ţalobce odpovědnost dědiců dovozuje 

právě z uplatněné částky 50.000,- Kč, avšak v této souvislosti je nutné poukázat na to, ţe 

v dané věci nejde o náhradu majetkové újmy (coţ je případ, kdy by soud pokračoval 

v řízení s případnými dědici), ale o náhradu nemajetkové újmy.“ 

7.2.7 Plynutí času a jeho význam pro uplatnění práva dle § 13 ObčZ 

Všeobecné osobnostní právo, respektive jeho jednotlivá dílčí osobnostní práva 

jsou nepromlčitelná (viz § 102 odst. 2 ObčZ).
186

 Nedochází ani k jejich prekluzi. Nelze 

ovšem předpokládat, ţe během času nebude dotčena jejich vynutitelnost. Z hlediska 

procesního tato práva částečně podléhají změnám. Jako typický příklad bývá uváděna 

nemoţnost domáhat se negatorní ţalobou upuštění od neoprávněného zásahu 

do osobnostních práv, pokud jiţ samotný zásah pominul a ani zde ţádný bezprostřední 

zásah nehrozí. Stejná situace je i u domáhání se morálního zadostiučinění, pokud jiţ 

taková omluva nemůţe kvůli významnému časovému odstupu naplnit poţadovaný účel. 

Pokud se jedná o právo na peněţité zadostiučinění dle § 13 odst. 2, 3 ObčZ, 

moţnost jeho promlčení bývá často diskutována. Právními teoretiky je povětšinou 

upřednostňován názor, ţe toto právo podléhá promlčení.
187

 Vzhledem k tomu, ţe plní 

reparační funkci, je povaţováno za právo podléhající promlčení v obecné tříleté 

promlčení době (viz § 101 ObčZ). Dále je poukazováno na to, ţe jako promlčitelné se 

uznávají mimo jiné také nároky na práva na bolestné a práva na ztíţení společenského 

uplatnění, tedy nároky, kterým je také přisuzována nehmotná povaha. Není proto 

shledáván důvod činit mezi nimi v otázce promlčení rozdíly. Nelze přehlédnout ani vliv 

zahraničních úprav, které chápou i nemajetkovou újmu jako druh škody. Tento trend 

sleduje i návrh nového občanského zákoníku. 

Naproti tomu Nejvyšší soud ČR dlouho dobu zastával opačný názor a prosazoval 

nepromlčitelnost práva na peněţité zadostiučinění. Svůj názor vyjádřil ve svém 
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 Srovnej s právy majetkovými. 
187

 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník, Komentář I. § 1-459. Praha: 

C. H. Beck, 2008. str. 198. 
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rozhodnutí
188

 takto: „Přiměřené zadostiučinění podle ustanovení § 13 ObčZ můţe 

spočívat buď v morálním plnění (§ 13 odst. 1 cit. zákona) anebo v peněţitém plnění (§ 

13 odst. 2 a 3 ObčZ). Smyslem náhrady nemajetkové újmy v penězích je pak dát 

do vztahu míru újmy na hodnotách lidské osobnosti s konkrétním finančním vyjádřením 

náhrady takovéto nemajetkové újmy. I tak však jde vţdy o právní instrument, jehoţ 

úkolem je zabezpečit respektování a ochranu osobnosti fyzické osoby. Nelze je proto 

jako právo ryze osobní povahy osobnosti fyzické osoby, na něţ se vztahují ustanovení § 

11 násl. o. z., vydělit z okruhu nepromlčitelných nemajetkových práv, byť se satisfakce 

příslušné nemajetkové újmy fyzické osoby vyjadřuje prostřednictvím finančních 

prostředků. Lze mít proto zato, ţe úvahy zmiňující údajnou podobnost zmiňovaného 

nároku s reparační funkcí majetkových nároků se závěrem, ţe nárok na přiznání 

satisfakce v podobě náhrady nemajetkové újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 

ObčZ se promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě, nemá v tomto případě zákonný 

podklad. Ostatně odlišnost tohoto institutu se naznačuje např. i v rámci kontrastu 

k úpravě, na níţ odkazuje ustanovení § 16 ObčZ.“ Tento názor jako jeden z mála 

podpořil i komentář vytvořený pod vedením Prof. Dr. JUDr. Karla Eliáše, který uvádí, 

ţe „zatímco v případě práva na náhradu škody na majetku se jedná o právo majetkové, 

u práva na náhradu škody na zdraví se jedná o právo osobnostní, a to se všemi důsledky 

s tím spojenými. Důsledkem toho, ţe se jedná o právo osobnostní, je jeho 

nepromlčitelnost.“
189

 Podle Eliáše „ochrana lidské osobnosti nemůţe být horší neţli 

ochrana vlastnictví. Jinak bychom popřeli samotný antropologický základ soukromého 

práva.“ 

Názor odporující Nejvyššímu soudu ČR zastávali ale také soudy niţší instance. 

K této nejednotnosti v rozhodování se vyjádřil ve svém rozhodnutí i Vrchní soud 

v Olomouci, který tehdejší situaci popsal následovně: „Právní praxe soudů ani právní 

teorie na problematiku promlčení práva na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle 

ustanovení § 13 odst. 2 ObčZ rovněţ nedávají jednotnou odpověď. Z úřední činnosti 

odvolacího soudu je známo, ţe obecné soudy se v současné době s výjimkou Nejvyššího 

soudu vesměs přiklonily k názoru o promlčitelnosti práva na náhradu nemajetkové újmy 

v penězích. Toto stanovisko zastává i Vrchní soud v Olomouci, judikatura Nejvyššího 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2003, sp. zn. 30Cdo 1542/2003. 
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 Eliáš, K. a kol.: Občanský zákoník: velký akademický komentář, svazek I. Praha: Linde, a.s., 2008. str. 

158. 
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soudu je však opačného názoru. V teoretické oblasti jsou zastánci promlčitelnosti 

zmíněného práva výrazné osobnosti právní teorie prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc., prof. 

JUDr. Karel Knap, DrSc…“
190

 

Nejvyšší soud ČR ovšem svůj několik let zastávaný názor opustil a ve svém 

rozhodnutí
191

, které vynesl velký senát občanskoprávního kolegia
192

, dal za pravdu 

všem těm, kteří prosazovali názor o promlčitelnosti práva na peněţní zadostiučinění 

za imateriální újmu. Soud v rozsudku argumentoval, ţe „právo na náhradu nemajetné 

újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 ObčZ je jedním z dílčích a relativně 

samostatných prostředků ochrany jednotného práva na ochranu osobnosti fyzické 

osoby. Vzniká tehdy, kdy morální satisfakce jako ryze osobní právo k vyváţení a 

zmírnění nepříznivých následků protiprávního zásahu do osobnostních práv 

nedostačuje, a byť jde o satisfakci v oblasti nemateriálních osobnostních práv (obdobně 

jako u bolestného a ztíţení společenského uplatnění či u stanovení hodnoty autorského 

díla nebo předmětu průmyslového vlastnictví), jeho vyjádření peněţním ekvivalentem 

způsobuje, ţe jde o osobní právo majetkové povahy (viz R 4/2008). Proto právo 

na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 ObčZ promlčení 

podléhá.“ 

Nejvyšší soud ČR změnou svého postoje dal jasný signál, jak mají v budoucnu 

postupovat poškození při uplatňování svého práva. Jakou šanci na úspěch mají ti, kteří 

nikoliv svou vinnou neuplatnili právo ve zmíněné tříleté promlčecí době, jelikoţ se 

spoléhali na nepromlčitelnost práva dle dřívější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu 

ČR? Moţný postup nastínil Ústavní soud ČR ve svém nálezu
193

. Jednalo se o případ, 

kdy Ústavní soud ČR posuzoval stíţnost rodinných příslušníků, kteří ţádali peněţité 

zadostiučinění za imateriální újmu, která jim vznikla, kdyţ před osmi lety zahynul člen 

jejich rodiny při dopravní nehodě, kterou zavil příslušník Policie ČR. Krajský soud 

v Ostravě v roce 2007 rozhodl, ţe rodina (rodiče, sestry a prarodiče) má nárok na peníze 

od Ministerstva vnitra v řádech desítek tisíc korun. Vrchní soud v Olomouci však rodině 

peníze nepřiznal a jeho verdikt potvrdil také Nejvyšší soud, který jiţ v té době zastával 
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 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 1. 2006, sp. zn. 1 Co 196/2005. 
191

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 11. 2008, sp. zn. 31 Cdo 3161/2008. 
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 Velký senát občanskoprávního kolegia o této otázce rozhodoval, protoţe mu tuto věc předloţil senát 

Nejvyššího soudu ČR z toho důvodu, ţe při svém rozhodování dospěl k právnímu názoru, který je odlišný 

od právního názoru jiţ vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. 
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 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 12. 2010, sp. zn. III. ÚS 1275/10. 
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kladné stanovisko o moţnosti promlčitelnosti peněţního zadostiučinění za vzniklou 

imateriální újmu. Podle soudců se rodina obrátila na soud pozdě. Stěţovatelé naopak 

namítali, ţe názor Nevyššího soudu ČR se změnil aţ poté, co jejich ţaloba byla jiţ 

podaná. Tu ostatně podali aţ po skončení trestního řízení, ve kterém byl policista 

účastný na autonehodě pravomocně odsouzen. Ústavní soud ČR ve své rozhodovací 

činnosti v minulosti zařadil mezi principy právního státu také princip právní jistoty. Ten 

se týká předvídatelnosti práva a s tím související předvídatelnosti postupů orgánů 

veřejné moci. Ústavní soud ČR ve svém rozhodnutí
194

 shledal, ţe „kaţdá změna 

rozhodovací soudní praxe, zvláště jde-li o praxi nejvyšší soudní instance, povolané i 

k sjednocování judikatury niţších soudů, je ovšem jevem ve své podstatě neţádoucím, 

neboť takovouto změnou je zjevně narušen jeden z principů demokratického právního 

státu, a to princip předvídatelnosti soudního rozhodování. To je prioritním důvodem, 

proč platná právní úprava předepisuje pro soudy nejvyšších instancí i pro Ústavní soud 

zvláštní a závazná pravidla přijímání rozhodnutí v situacích, kdy jimi má být jejich 

dosavadní judikatura překonána.“ Soud dále podotknul, ţe zde dochází ke kolizi mezi 

hodnotou soudcovského dotváření práva na jedné straně a hodnotou právní jistoty 

na straně druhé. Jejich posouzení pak musí vycházet ze zásady proporcionality. S tím je 

spojeno, ţe v kaţdém jednotlivém případě je nutno postupovat vzhledem k jeho 

specifickým okolnostem. Ústavní soudci stíţnosti vyhověli a verdikt Nejvyššího soudu 

ČR zrušili. Podle senátu Ústavního soudu ČR vedeného soudcem Janem Musilem mají 

soudy právo měnit svoje postoje a rozhodnutí na základě nových poznatků a dat, nesmí 

to ale být v neprospěch lidí, kteří se soudí. Této problematice se věnují i další soudní 

rozhodnutí.
195
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 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 18. 4. 2007, sp. zn. IV. ÚS 613/06. 
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 Viz Nález ústavního soudu ČR ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. II. ÚS 3168/09. 
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8. Právní prostředky ochrany osobnosti v dalších zákonech 

8.1 Mediální zákony 

 Důleţité právní prostředky ochrany osobnosti obsahují také zákon tiskový a 

zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, které tvoří významnou součást mediálního 

práva u nás. Jedná se o podstatný doplněk ochrany osobnosti v českém právu. Tyto 

zákony obsahují dva významné nemajetkové prostředky ochrany cti, důstojnosti, jména, 

soukromí i dobré pověsti právnické osoby. Jsou jimi právo na odpověď (§ 10 TiskZ a 

§ 35 RTV) a právo na dodatečné sdělení (§ 11 TiskZ a § 36 RTV). Tyto instituty často 

řeší střetávající se svobodu slova, názorů a informací v tisku i v rozhlasovém a 

televizním vysílání (práva upravená v § 17 odst. 1, 2 Listiny) a zabezpečení účinné 

ochrany osobnosti fyzických osob, jakoţ i jména a dobré pověsti právnických osob.
196

 

Oba instituty mají speciální povahu ve vztahu k ochraně osobnosti dle 

občanského zákoníku. Ochranu podle občanského zákoníku a mediálních zákonů lze 

uplatňovat nezávisle na sobě.
197

 Otázkou je, zda není vyloučeno, aby se tyto dvě úpravy 

kombinovaly. Přední právní znalci zastávají názor, ţe to moţné není
198

, existují však i 

zastánci opačného názoru
199

. 

I u těchto prostředků ochrany, stejně jako u prostředků stanovených občanským 

zákoníkem, jsou v první instanci příslušné krajské soudy.
200

 Místně příslušným je 

obecný soud ţalovaného (viz § 85a OSŘ).
201

 

Cílem práva na odpověď je moţnost bránit se proti poškozujícím tvrzením, 

nikoli proti projevům obsahujícím subjektivní hodnocení (kritika, úsudky, názory).
202

 

Ochrana je poskytována tvrzením, která zasáhla do chráněného práva a zároveň se 

jednalo o tvrzení nepravdivé, neúplné, zkreslující atd. Odpověď se omezuje na skutkové 

tvrzení, které závadné tvrzení uvede na pravou míru či se doplní nebo upřesní. 
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 Tato ochrana se tedy netýká pouze fyzických osob, ale i osob právnických. 
197

 Výhoda ochrany dle občanského zákoníku je moţnost poţadovat i peněţité zadostiučinění. 
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 § 9 odst. 2 písm. a) OSŘ. 
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 § 86 OSŘ řeší situaci pro případ, ţe by ţalovaný (např. vydavatel periodika) sídlil mimo území ČR. 
202

 K tomu blíţe srovnej např. Chaloupková, H., Holý, P.: Zákon o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a předpisy související, Komentář, 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. 
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Právo poţadovat uveřejnění dodatečného sdělení má osoba, kterou lze 

identifikovat z dotčené informace, ze které vyplývá, ţe je proti ní vedeno trestní či 

správní řízení. Po skončení uvedeného řízení má dotčená osoba právo poţadovat 

na vydavateli tisku či provozovateli vysílání uveřejnění dodatečné informace o výsledku 

řízení jako dodatečného sdělení. Dodatečné sdělení má v souladu s uplatňováním 

zásady presumpce nevinny za cíl informovat veřejnost o výsledku skončeného řízení. 

Podmínkou uplatnění práva na uveřejnění dodatečného sdělení a odpovědi je 

jejich uplatnění formou písemné ţádosti, která musí být podána do 30 dnů ode dne 

právní moci soudního rozhodnutí, kterým bylo soudní řízení skončeno či od doby, kdy 

bylo napadené sdělení zveřejněno v tisku nebo v rozhlasovém či televizním vysílání.
203

 

Odpověď či dodatečné sdělení, které je formulováno přímo dotčenou osobou, 

musí být takto výslovně označeno. Musí být přiměřené rozsahu, velikosti a místu 

v porovnání s tvrzením, ke kterému se vztahuje.
204

 Další podmínkou je jejich uvedení 

ve stejném jazyce jako napadené sdělení. Samozřejmostí je i označení toho, kdo 

odpověď či dodatečné sdělení činí, tedy vydavatele popřípadě provozovatele 

rozhlasového nebo televizního vysílání.
205

 

Odpověď anebo dodatečné sdělení je povinen vydavatel eventuálně provozovatel 

rozhlasového či televizního vysílání uveřejnit do 8 dnů ode dne doručení ţádosti. Pokud 

by to nebylo moţné provést, coţ platí zpravidla pro tisk (např. z toho důvodu, ţe v této 

době nemá vyjít další výtisk daného periodika), je zde povinnost učinit tak 

v následujícím vydání stejného periodika a současně je vydavatel povinen do 8 dnů 

od doručení ţádosti vyrozumět o této skutečnosti dotčenou osobu. Zákony upravují i 

situaci, jak by se postupovalo, pokud by média nemohla odpověď či dodatečné sdělení 

uveřejnit vůbec (např. z důvodu jejich zániku).
206

 

Stejně jako v občanském zákoníku, i zde je dána moţnost tzv. „postmortální 

ochrany“. Proto, pokud dotčená osoba zemře, právo poţadovat uveřejnění odpovědi a 

dodatečného sdělení mají po dotčené osobě i její manţel, děti a není-li jich, tak rodiče 

zemřelé osoby. 
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 Jedná se o hmotněprávní, objektivní a propadnou lhůtu. 
204

 Pokud by to nebylo moţné, coţ bude častější u televizních a rozhlasových relací, které se nemusí jiţ 
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 Viz § 13 odst. 4 TiskZ; § 38 odst. 3 RTV. 
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Pokud nedojde k samotnému uveřejnění nebo nebyly dodrţeny jeho podmínky, 

je oprávněný rozhodnout o uveřejnění odpovědi či dodatečného sdělení na návrh 

dotčeného soud.
207

 Návrh je třeba soudu podat do 15 dnů po uplynutí osmidenní lhůty, 

kterou mělo dotčené médium na uveřejnění odpovědi či dodatečného sdělení. 

Do návrhu odpovědi nebo dodatečného sdělení není soud oprávněn zasahovat. Pokud ho 

tedy shledá nepřiměřeným, ţalobu zamítne. Mediální zákony počítají i se situací, kdy 

média nejsou povinna uveřejnit odpověď či dodatečné sdělení.
208

 

Zmíněné prostředky ochrany osobnosti tvoří důleţitý doplněk k těm, které 

zakotvuje občanský zákoník. Z výše uvedeného je vidět, ţe právní úprava klade důraz 

na rychlost poskytnuté ochrany. To je opravdu důleţité a povaţuji to za velmi pozitivní 

atribut celé úpravy. Jen rychlá ochrana můţe být opravdu účinná. Při ochraně cti a 

lidské důstojnosti to platí dvojnásob. 

8.2 Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 

 Dalším zákonem, který doplňuje soustavu prostředků ochrany osobnosti, je 

zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem
209

. Na základě tohoto zákona je moţné po státu nebo 

územním samosprávném celku poţadovat náhradu ve formě přiměřeného zadostiučinění 

za nemajetkovou újmu. Tato náhrada není vázána na vznik skutečné majetkové škody. 

 Zadostiučinění se poskytuje v penězích za splnění podmínek, ţe nemajetkovou 

újmu nelze nahradit jinak a zároveň, ţe samotné konstatování porušení práva by se 

jevilo jako nedostačující.
210

 Při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění soud 

přihlédne k závaţnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichţ k nemajetkové újmě 

došlo.
211

 

 Pokud nemajetková újma vznikla nesprávným úředním postupem, přihlédne se 

při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění i ke konkrétním okolnostem případu. 
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 Viz § 14 TiskZ; § 39 RTV. 
208

 Viz § 15 TiskZ; § 40 RTV. 
209

 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

   nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích 

a jejich činnosti (notářský řád). 
210

 Viz § 31a dotčeného zákona. 
211

 Viz tamtéţ. 
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Tyto okolnosti jsou demonstrativně (srov. uţité slovo „zejména“) stanoveny přímo 

v zákoně, patří mezi ně zvláště délka a sloţitost řízení, jednání poškozeného, kterým 

přispěl k průtahům atd. 
212

 

 Aby mohl být vznesený nárok na uplatnění náhrady za nemajetkovou újmu 

uznán oprávněným, nestačí doloţit pouze průtahy řízení a přiměřenost nároku, ale 

existenci imateriální újmy a příčinnou souvislost mezi ní a nesprávným úředním 

postupem.
213

 

Zákon stanoví i zvláštní promlčení lhůtu. Nárok na náhradu nemajetkové újmy 

se promlčí za 6 měsíců ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové 

újmě, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je 

vznik nemajetkové újmy spojen.
214

 Vznikla-li nemajetková újma nesprávným úředním 

postupem, neskončí promlčecí doba dříve neţ za 6 měsíců od skončení řízení, v němţ 

k tomuto nesprávnému úřednímu postupu došlo.
215

 

Ochrana poskytovaná tímto zákonem bývá v praxi vyuţívána nejčastěji 

v případech nepřiměřeně dlouhých soudních řízení. K tomu se hodí poznamenat, ţe 

občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v dubnu tohoto roku sjednotilo 

judikaturu v otázce odškodňování za nepřiměřeně dlouhé průtahy v řízení, a to jak 

v případě soudních řízení, tak i v případech řízení správních. „Nejvyšší soud dospěl 

k závěru, ţe pro poměry České republiky je přiměřené, jestliţe se základní částka, z níţ 

se při určování výše přiměřeného zadostiučinění vychází, pohybuje v rozmezí mezi 

15.000,- Kč aţ 20.000,- Kč (cca 600 aţ 800 EUR) za jeden rok řízení.“
216

 

8.3 Zákon o ochraně osobních údajů 

Ochrana osobních údajů je zaručena na ústavní úrovni v čl. 10 odst. 3 Listiny. Zákon 

o ochraně osobních údajů
217

 poskytuje ochranu všem fyzickým osobám, které se 

domnívají či zjistí, ţe správce či zpracovatel provádí zpracování jejich osobních údajů 

v rozporu s ochranou soukromého a osobního ţivota subjektů údajů nebo v rozporu se 

zákonem. Přijetím zákona o ochraně osobních údajů byla do českého právního řádu 

                                                           
212

 § 31a odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. 
213

 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. III. ÚS 712/06. 
214

 § 32odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. 
215

 § 32 odst. 3 ve spojení s § 13 odst. 1 a § 22 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. 
216

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010. 
217

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 



 66 

zapracována i ustanovení směrnice 95/46/ES o ochraně jednotlivců v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
218

 

Dotčená osoba můţe vyuţít dvou prostředků právní ochrany. Prvním z nich je 

právo poţádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení.
219

 

Druhým je právo poţadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto 

vzniklý stav, zejména se můţe jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo 

likvidaci osobních údajů.
220

 Je-li taková ţádost subjektu údajů shledána oprávněnou, 

správce nebo zpracovatel je povinen neprodleně odstranit závadný stav. Pokud není 

subjektu vyhověno, můţe se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
221

. Na něj se 

lze ostatně obrátit i přímo, bez toho, aby svou ţádost subjekt údajů zasílal nejprve 

správci či zpracovateli.
222

 

Zákon o ochraně osobních údajů dále připouští moţnost domáhat se vzniklé 

nemajetkové újmy vůči správci či zpracovateli údajů. Pokud taková újma opravdu 

vznikla, odkazuje § 22 odst. 5 na zvláštní zákon. Tímto zákonem je myšlen občanský 

zákoník, konkrétně jeho § 13.
223

 

Aby nedocházelo k samotnému zásahu do osobnostních práv, tak zákon 

o ochraně osobních údajů v § 10 stanoví preventivní povinnost. Při zpracování osobních 

údajů má správce a zpracovatel totiţ dbát, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých 

právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Také se má dbát na ochranu 

před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního ţivota subjektu údajů. 

Další povinnosti, které mají zabránit tomu, aby nedocházelo k zásahu do osobnostních 

práv, stanovují i jiné paragrafy zákona o ochraně osobních údajů.
224

 

Ochrana, kterou poskytuje zákon o ochraně osobních údajů, patří k nezbytným 

doplňkům ochrany osobnosti fyzických osob v moderním státě. Je jednoznačným 

přínosem k větší bezpečnosti osobních dat, se kterými nakládá stále více státních či 

soukromých subjektů. Procesní výhodou je i to, ţe ochrana můţe být poskytnuta 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. 10. 1995 95/46/ES o ochraně jednotlivců v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
219

 § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. 
220

 § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. 
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 Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je nezávislým orgánem se sídlem v Praze. Provádí dozor 
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222
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223

 Na moţnosti ochrany osobnosti, které § 13 připouští, odkazuji na výklad v sedmé kapitole. 
224

 Viz např. § 11, 13, 15 daného zákona. 
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rychleji a tedy účinněji neţ prostřednictvím soudního řízení, které můţe být kvůli své 

délce často neefektivní. Jako další pozitivum vidím i menší finanční zátěţ kladenou 

na účastníky. 
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9. Závěr 

Demokratický právní stát musí vytvářet předpoklady a klást minimum překáţek 

pro rozvoj osobnosti kaţdé fyzické osoby. Na tomto poţadavku musíme jako lidské 

společenství kategoricky trvat. S tím se však nelze spokojit. Další nutností je, aby 

v případě ohroţení či porušení osobnostních práv stát disponoval prostředky, které 

působí preventivně i následně proti případnému nezákonnému zásahu ze strany jiné 

osoby. Tato činnost je zabezpečována prostřednictvím právních prostředků ochrany 

osobnosti. 

Náš právní řád disponuje celou škálou právních prostředků, které ochrání 

fyzické osoby před zásahem do jejích osobnostních práv. Poskytují jak ochranu 

preventivní, tak i ochranu následnou, která se snaţí obnovit předešlý stav či alespoň 

poskytnout přiměřené zadostiučinění. Naší právní úpravu prostředků ochrany osobnosti 

lze hodnotit vcelku pozitivně. 

Těţiště úpravy obsahuje občanský zákoník, který poskytuje ochranu jak před 

hrozícími, tak i před jiţ dokonanými zásahy do všeobecného osobnostního práva. Tento 

stav by se nezměnil ani případným přijetím současného návrhu nového občanského 

zákoníku. Jiné zákony úpravu v občanském zákoníku doplňují o další prostředky a tak 

je vytvářen ucelený systém ochrany, který pokrývá nejrozličnější oblasti lidského 

ţivota. 

Významnou úlohu sehrává i soudní rozhodovací praxe, která významně přispívá 

k ochraně osobnosti. Judikatura můţe pruţně reagovat na nové hrozby, a proto má a 

nadále bude mít nezastupitelný význam. 

V dnešním moderním světě, kde cena informace výrazně vzrostla, jsou kladeny 

zvýšené nároky na ochranu cti, lidské důstojnosti a soukromí. Je příznačné, ţe v České 

republice není stále dostatečně doceněn institut relutární satisfakce, jako účinného 

kompenzačního a zvláště prevenčního prostředku ochrany osobnosti. Dosavadní praxe 

nám dokazuje, ţe jako nejúčinnější se při ochraně osobnosti jeví právě hrozba citelnou 

finanční sankcí. 

Ač lidská osobnost zasluhuje důslednou ochranu, jako problematickou vidím 

zbytečnou opatrnost občanskoprávních soudů při rozhodování o pouţitelnosti důkazu, 

který byl získán bez výslovného souhlasu toho, kdo zasáhl do všeobecného 
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osobnostního práva (viz 6.5 této diplomové práce). Domnívám se, ţe tento stav 

v některých situacích nahrává těm, kteří se dopouští nezákonného jednání a 

znevýhodňuje osoby, které jsou nezákonným jednáním ţalovaných dotčeny. 

Na úplný závěr bych rád podotknul, ţe ač náš právní systém disponuje korektivy 

našich činů, nezříkejme se primární odpovědnosti za naše jednání a činy, kterými 

formujeme svou osobnost i celou naši společnost. Nechť je chování nás samotných 

příkladem a zároveň standardem při rozvoji a ochraně lidské osobnosti. 
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Resumé 

 Předloţená diplomová práce se zabývá tématem právní prostředky ochrany 

osobnosti fyzických osob v občanském právu. Cílem diplomové práce je ukázat, jak je 

důleţitá ochrana všeobecného osobnostního práva v dnešní moderní společnosti, 

zkoumat dostupné prostředky ochrany všeobecného osobnostního práva v občanském 

právu a ohodnotit tyto prostředky ochrany a jejich schopnost poskytnout účinnou 

ochranu. Diplomová práce se skládá z devíti kapitol napsaných na 78 stranách textu. 

 První kapitola se zabývá úvodem do problematiky, snaţí se zaujmout čtenářovu 

pozornost a stanovit, čím se bude autor ve své práci dále zabývat. 

 Druhá kapitola vysvětluje koncept všeobecného osobnostního práva a jeho 

definiční znaky společně s jeho historickým vývojem. Dále se zaměřuje na vymezení 

jeho místa mezi ostatními právy v našem právním systému. 

 Třetí kapitola se zabývá právními zárukami ochrany osobnosti na národní a 

mezinárodní úrovni (zaloţené na mezinárodních smlouvách). Skládá se ze tří částí. 

První část se zabývá ústavním právem. Druhá část popisuje mezinárodní smlouvy, které 

chrání všeobecné osobnostní právo. Třetí část se zabývá úpravou na národní úrovni, 

která pojednává o osobnostních právech a právních prostředcích její ochrany. 

 Čtvrtá kapitola pojednává o subjektech ochrany osobnosti, která náleţí kaţdé 

fyzické osobě bez rozdílu. Zabývá se také postmortální ochranou. 

 Pátá kapitola popisuje předpoklady uplatnění právních prostředků ochrany 

osobnosti a představuje také nutný úvod k dalším kapitolám.  

Šestá kapitola se zabývá omezením všeobecného osobnostního práva zaloţeným 

na svolení, legálních licencích a dalších institutech. 

 Sedmá kapitola, která tvoří hlavní část diplomové práce, představuje obecné a 

zvláštní právní prostředky ochrany osobnosti zakotvené v občanském právu. 

 Osmá kapitola stručně pojednává o několika důleţitých právních prostředcích 

ochrany osobnosti fyzických osob obsaţených v jiných zákonech. 

 V deváté kapitole s názvem Závěr autor seznamuje čtenáře s konkluzemi této 

diplomové práce a jeho vlastním názorem na probrané právní prostředky ochrany 

osobnosti. 
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Abstract 

 The thesis deals with legal tools for the protection of personal rights of an 

individual in civil law. The aim of diploma thesis is to show how important the 

protection of personal rights in our modern day society is, to analyse available 

instruments for the protection of general right to personality in civil law and to evaluate 

these instruments of protection as well as their ability to provide effective protection. 

The thesis is composed of Nine chapters in 78 pages of text. 

Chapter One deals with the introduction to the subject of the thesis and tries to 

capture the reader’s focus, and also sets the theme of the thesis. 

Chapter Two explains the concept of general right to personality and its defining 

features along with its historical development. It is also focused on defining its place 

among other kinds of rights in our national legal system. 

The third chapter deals with legal guarantees of protection of personality on both 

the national and the international levels (based upon international treaties). It consists of 

three parts. The first part deals with constitutional law. Part Two describes international 

treaties which protect general right to personality. The third part deals with national 

statutes which define personality rights and legal instruments for their protection. 

Chapter Four is concerned with subjects of personality protection, which belongs 

to all personal entities without any difference. It also deals with post-mortal protection. 

Chapter Five describes the preconditions of implementing legal instruments for 

the protection of personality and it also forms the necessary introduction to the next 

chapters. 

Chapter Six describes examples of allowable interference into personality rights 

based upon consents, legal licences and other tools. 

Chapter Seven, the main part of the diploma thesis, presents general and specific 

legal instruments for the protection of personality regulated by civil code. 

Chapter Eight briefly describes other few important legal tools for the protection 

of personal rights of an individual regulated by other Czech laws. 

Chapter Nine is called Conclusion. In this section autor is providing readers with 

conclusions of the thesis and with opinions on tools for the protection of personal rights 

of an individual. 
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