
Abstrakt 
 

Disertační práce s názvem Ochrana osobnosti v česko-německém porovnání se 

zabývá, jak sám název napovídá, srovnáním právní úpravy ve dvou zkoumaných 

právních řádech. Cílem práce rozhodně není konstatování, že jedna z úprav je „lepší“ 

než druhá, ale zjištění, zda a jak se česká a německá právní úprava liší popř. v čem si 

jsou obě právní úpravy blízké.  

První část se věnuje pramenům práva a má za cíl porovnat zakotvení osobnostních 

práv v právním řádu jednoho i druhého státu. Vedle vnitrostátních pramenů práva 

s akcentem na právo soukromé jsou v této části disertační práce uvedeny také 

mezinárodní smlouvy tvořící součást německého resp. českého právního řádu.  

S ohledem na mezinárodní smlouvy bylo možné učinit závěr, že ačkoli nejsou 

Česká republika a Německo signatářem stejných smluv, díky jejich obsahovému 

překryvu a značné obecnosti, není tato odlišnost pro účely porovnání ochrany osobnosti 

nijak významná. 

V oblasti vnitrostátních pramenů práva pak lze jednoznačně konstatovat, že 

německá ústava hraje v porovnání s českou ústavou významnější roli. Je to dáno 

především roztříštěností německé úpravy a snahou tuto nekonzistenci překlenout, ale i 

významných postavením německého ústavního soudu. 

Z pohledu pramenů práva je pak zásadní odlišností generální klauzule v české 

právním řádu oproti německé úpravě rozdělené mezi několik významných pramenů 

práva s hlavní linií BGB a KUG. V tomto směru se německé pojetí jeví jako značně 

nepřehledné a rozdílná povaha pramenů práva vede k výkladovým nejasnostem. 

Na druhou stranu česká právní úprava je, pokud jde o prameny práva, značně 

přehlednější. To ovšem neznamená, že by české soudy dospívaly k jednoznačnějším a 

logičtějším závěrům, než ty německé. Naopak v době socialismu nepomohla ani tato 

velmi ucelená a praktická právní úprava k spravedlivější aplikaci.  

Druhá část se věnuje otázce všeobecného osobnostního práva a jeho základního 

vymezení za použití pramenů práva uvedených v první části a za pomoci judikatury. 

Jedním z možných charakteristik je označení všeobecného osobnostního práva jako 

práva nemajetkového. Toto pojetí s sebou nese řadu otázek ve vztahu ke komerčním 

aspektům osobnosti jako takové.  



Další otázkou, kterou disertační práce v souvislosti s charakterem všeobecného 

osobnostního práva nastiňuje, je otázka promlčení, a to zejména peněžitých nároků ze 

zásahu do všeobecného osobnostního práva. Diskuzi dvou názorových skupin by mohla 

ukončit poslední judikatura českých soudů, která se přiklonila k promlčitelnosti těchto 

nároků. Jinak oba právní řády stojí na nepromlčitelnosti všeobecného osobnostního 

práva jako takového. 

Rozebrána je také otázka dědění a převoditelnosti některých práv souvisejících 

s všeobecným osobnostním právem. Zde hraje zejména v německém pojetí velkou roli 

judikatura. Právě v souvislosti možností komerčního využití dochází k situacím, kdy 

není zcela zřejmé, kdo je osobou, která uděluje souhlas s využitím osobnostních práv. 

Tato problematika je demonstrována na rozsudcích Nena a Marlene Dietrich. 

Oba právní řády řeší odlišné obecné otázky. Dokazuje to i v České republice zcela 

bezproblémové pojetí subjektů všeobecného osobnostního práva, které v Německu 

naráží na nedořešená práva nenarozeného dítěte.  

Dalším stěžejním tématem je posmrtná ochrana osobnosti. Prezentovány jsou 

mimo jiné rozsudky Otto von Bismarck a Mephisto, které jsou stěžejní pro německé 

právo, některé poznatky jsou však přenositelné i na právo české.  

Na závěr druhé části se konstatuje, že dořešení některých základních otázek by 

bylo v obou právních řádech přínosné.   

Třetí část se zabývá charakteristikou všeobecného osobnostního práva 

prostřednictvím jeho součástí. Zmíněny jsou jen některé z nich, a to s ohledem na jejich 

neuzavřený okruh. Vedle zcela typických atributů jako je život a zdraví, soukromí, 

podoba a jméno, je zmíněno také např. právo na biomateriální sebeurčení, které se 

v odborné literatuře objevuje teprve v posledních letech.  

Ovšem i součásti osobnostního práva, která jsou odbornou veřejností uznávána již 

dlouhou dobu, vykazují v průběhu let nové aspekty. V obou zemích je stále aktuální 

problematika informovaného souhlasu poskytovaného při lékařských zákrocích, 

problematika transplantací, umělecké svobody ve vztahu k ochraně soukromí, na 

významu nabývá i ochrana osobních údajů. Disertační práce se vyjadřuje k rozsudku 

Ústavního soudu ČR ve věci shromažďování dat při poskytování služeb elektronických 

komunikací a k problematice ochrany autorských děl prostřednictvím Digital Rights 

Management. Shodné otázky řeší i náš západní soused. 



Na tuto část navazuje část věnovaná dispozicím se všeobecným osobnostním 

právem resp. jeho součástmi. V obou zemích platí jako základ souhlas nositele práva, 

který je prolomen jen v některých situacích tzv. zákonnými licencemi. Narozdíl od 

české právní úpravy zakotvující zákonné licence několika druhů k většímu počtu 

součástí všeobecného osobnostního práva, zná německé právo pouze licenci týkající se 

podoby, která je poměrně úzce zakotvena v KUG.    

Následující pátá část zabývající se ochranou osobnostních práv demonstruje na 

jednotlivých druzích nároků skutečnost, že většina nároků je obsahově velmi podobná. 

Výjimkou je tzv. licenční analogie, která se v České republice jako jeden z nároků 

neobjevuje, přestože v obou zemích jsou druhy nároků, které může fyzická osoba 

uplatnit, stanoveny jako neuzavřený výčet. V této souvislosti je znovu zmíněna 

systematika právní úpravy všeobecného osobnostního práva, neboť ta je v Německu 

důvodem k rozdílným názorům ohledně ustanovení právního řádu, na kterém se 

jednotlivý nárok zakládá. Blíže je rozvedeno také přiměřené zadostiučinění v penězích, 

které je často předmětem diskuzí, ať už jde o jeho výši, to zejména v České republice, 

nebo o možnost konkrétní osoby domáhat se jej.  

Šestá kapitola pro úplnost uvádí možnosti uplatnění nároků ze zásahu do 

všeobecného osobnostního práva. 

Vzhledem k tomu, že některé oblasti práva jsou ve vztahu k ochraně osobnosti 

specifické popř. dle názoru autorky disertační práce zasluhují bližší popis, jsou v sedmé 

části práce rozebrány oblasti jako pracovní právo, zpravodajství a zejména pak 

komerční aspekty vztahující se k všeobecnému osobnostnímu právu a jeho součástem.  

Ačkoli je oblast komerčního využití osobnostních práv nejčastěji spojována 

s reklamou, není to zdaleka jediné možné využití. Pozadu nezůstávají výrobci 

počítačových her, merchandisingových produktů jako jsou tašky, hračky, oděvy 

s vyobrazením známé osobnosti apod. Určitým trendem v české republice je také 

spekulativní registrace doménového jména, které může poškodit konkrétní fyzickou 

osobu. 

V závěru práce jsou krátce shrnuty klíčové problematiky zkoumaných právních 

řádů. Výsledkem je konstatování jednotlivých rozdílů, které ale ve své podstatě můžou 

být inspirací pro oba právní řády, stejně tak, jako je německá judikatura často inspirací 

českým soudům. 



Disertační práce je doplněna o krátkou obrazovou přílohu s ukázkami reklam, 

které se staly předmětem sporu popř. o nich bylo rozhodnuto soudy, a stručným 

exkurzem o nově připravované rekodifikaci soukromého práva, se zaměřením na 

ochranu osobnosti.  

  


