
 

Abstrakt 
 
Újma na zdraví jako zásah do ochrany osobnosti 
 
 Účelem této diplomové práce je popsat, jaké nároky plynou poškozeným 

v případech neoprávněného zásahu do ochrany osobnosti, zejména při újmě na zdraví. 

Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž první kapitola uvádí stručný přehled 

právních předpisů, kterými je upraveno právo na ochranu osobnosti a zdraví v České 

republice. 

 

 Druhá kapitola se detailněji zabývá ochranou osobnosti a ochranou zdraví fyzické 

osoby ve stávajícím občanském zákoníku a je teoretickým základem pro další kapitoly, 

když zejména popisuje, co je obsahem práva na ochranu osobnosti a ochranu zdraví 

člověka a kdo jsou aktivně i pasivně legitimované subjekty ochrany osobnosti a zdraví. 

Dále popisuje, v jakých případech jsou zásahy do ochrany osobnosti přípustné a zejména 

jaké jsou prostředky ochrany osobnosti. 

 

 Hlavní část této diplomové práce je zaměřena na vztah peněžitých i nepeněžitých 

nároků plynoucích z neoprávněných zásahů do ochrany osobnosti podle § 11 a 

následujících občanského zákoníku a odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění podle § 444 odst. 2 občanského zákoníku, a to jak z pohledu právní teorie, tak 

z pohledu rozhodovací praxe soudů. Zabývá se otázkou, v jakých případech je možné 

souběžné uplatnění žalob na ochranu osobnosti a žalob na náhradu škody na zdraví a 

v jakých případech se jedná o nepřípustné porušení zásady ne bis in idem. Mimoto práce 

obsahuje stručnou komparaci právních úprav odškodňování újem na zdraví u zemí, 

jejichž soukromé právo je tradičně inspirací pro českou soukromoprávní úpravu, a také 

bylo inspirací při tvorbě nového soukromoprávního kodexu. 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský 

zákoník a stávající soukromoprávní úprava se stane de facto historickou, zabývá se 

kapitola čtvrtá této diplomové práce úpravou ochrany osobnosti a ochrany zdraví 



v novém občanském zákoníku. Popisuje, jaké změny v pojetí ochrany osobnosti nový 

civilněprávní kodex přináší, jakých změn doznají náhrady poskytované za újmu 

způsobenou zásahem do osobnostních práv člověka, zejména do práva na zdraví, ale i 

vzájemným vztahem mezi těmito náhradami. V neposlední řadě se čtvrtá kapitola této 

práce zabývá problematikou sekundárních obětí, kterou nový občanský zákoník přináší, a 

která byla české právní úpravě dosud neznámá. 

 


