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1.  Úvod 
 

 

1.1 
 

 Jednou z najdôležitejších hodnôt je pre každú modernú demokraciu osobnosť 

človeka – jedinečný, rôznorodý a mnohovrstevný komplex fyzických, psychických 

i morálnych charakteristík ľudskej bytosti. Neoprávnené zásahy do všeobecného 

osobnostného práva plne odzrkadľujú pestrosť, význam a vzájomnú previazanosť 

jednotlivých zložiek osobnosti; sú rozmanité, úplná náprava ich dôsledkov nie je často 

možná a mimoriadne citlivo ich vníma nielen sám postihnutý a jeho najbližšie okolie. 

Aj keď ujmy na osobnosti majú nemajetkovú povahu, ich zmierňovanie výlučne 

nemateriálnymi satisfakčnými inštrumentmi sa často javí ako nedostatočné. Za oveľa 

účinnejší prostriedok spoločnosť pokladá peňažné plnenie. 

 

 Právo je všeobecne záväzným odrazom sociálnej reality, reakciou zákonodarcu 

na potreby spoločnosti. Preto právne poriadky mnohých krajín dotknutému pravidelne 

umožňujú požadovať peňažité zmiernenie zásahu do jeho osobnosti, viažuc túto 

možnosť na rozdielne hmotneprávne podmienky a využívajúc pritom rôzne právne-

technické riešenia. 

 

 Táto práca porovnáva dva prístupy k materiálnej kompenzácii ujmy na 

osobnosti: český a francúzsky. Hoci oba právne poriadky patria k systémom 

kontinentálnej právnej kultúry – vychádzajú teda zo spoločných základov a francúzsky 

občiansky zákonník ako prvý moderný súkromnoprávny kódex, ktorý dobýval Európu 

spolu s Napoleonovou armádou, významne ovplyvnil právny vývoj na Starom 

kontinente, neporovnateľné spoločensko-ekonomické podmienky a najmä temer 

dvestoročný časový rozdiel medzi prijatím príslušnej legislatívy vyústili do odlišných 

koncepcií:  
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Code civil upravil v roku 1804 len obecnú občianskoprávnu deliktnú zodpovednosť, 

ktorú začala judikatúra v priebehu 19. storočia aplikovať i na prípady morálnych škôd. 

Československý zákonodarca v roku 1990 uprednostnil v jednej z prvých 

ponovembrových novelizácií1 občianskeho zákonníka v náväznosti na vtedajší stav 

úpravy všeobecného osobnostného práva právny inštitút peňažitého zadosťučinenia 

s vlastným právnym režimom.  

 Pretože však je predmetom ochrany mnohotvárny nehmotný statok, vymedzujú 

zákonné ustanovenia iba základný priestor, v rámci ktorého je v českej i francúzskej 

právnej praxi kľúčová úloha zverená súdu a jeho hodnoteniu konkrétnych okolností 

každého jednotlivého prípadu. 

 

 

1.2  Systematika textu 
 

 Po stručnom prehľade celkovej právnej úpravy ochrany osobnosti sa jednotlivé 

kapitoly zaoberajú 

- obecnou charakteristikou finančnej satiskafcie, 

- hmotneprávnymi podmienkami vzniku práva na materiálne zadosťučinenie, 

- oprávnenými i povinnými subjektami, 

- určovaním výšky priznanej čiastky, 

- významom plynutia času  

 a  

- niektorými procesneprávnymi aspektmi. 

 Text uzatvára časť venovaná riešeniu tejto problematiky v pripravovanom 

návrhu nového občianskeho zákonníka. 

 

 

 

                                                 
1 zákon 87/1990 Sb. 
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2.  Stručne k všeobecnej občianskoprávnej úprave 
ochrany osobnosti 

 

Inštitút peňažitého zadosťučinenia ako jeden z právnych prostriedkov ochrany 

osobnosti tvorí integrálnu súčasť jej obecnej občianskoprávnej úpravy, ktorá sa 

významnou mierou podieľa na celkovej ochrane všeobecného osobnostného práva 

v právnom poriadku Českej republiky. 

 

 

2.1  Pramene právnej úpravy 
 

Ústavný základ ochrany osobnosti tvorí Listina základných práv a slobôd, 

vyhlásená ako uznesenie predsedníctva Českej národnej rady pod číslom 2/1993 Sb., a 

to predovšetkým nasledujúce články: 

- čl. 1 – sloboda a rovnosť všetkých ľudí, nepremlčateľný a nescudziteľný 

charakter základných práv a slobôd; 

- čl. 3 – zákaz akejkoľvek diskriminácie pri uplatňovaní základných práv 

a slobôd; 

- čl. 6 – právo na život; 

- čl. 7 – nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia; 

- čl.  8 –  osobná sloboda; 

- čl. 10 – právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti 

a na ochranu mena, právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do 

súkromného a rodinného života, právo na ochranu pred zneužívaním údajov 

o svojej osobe; 

- čl. 12 – nedotknuteľnosť obydlia človeka; 

- čl. 13 – právo na rešpektovanie listového tajomstva a tajomstva iných 

písomností a záznamov uchovávaných v súkromí alebo zasielaných 

akýmkoľvek spôsobom; 

- čl. 14 – sloboda pohybu a pobytu; 

- čl. 17 – sloboda slova a právo na informácie; 

 3



- čl. 35 – právo na priaznivé životné prostredie. 

Z medzinárodných zmlúv, ktoré sa v zmysle čl. 10 Ústavy stali súčasťou právneho 

poriadku ČR, garantuje ochranu všeobecného osobnostného práva najmä Európsky 

dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, č. 209/1992 Sb. (čl. 2 – právo 

na život, čl. 5 – právo na slobodu a osobnú bezpečnosť, čl. 8 – právo na rešpektovanie 

súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie, čl. 9 – sloboda myslenia 

a svedomia,  čl. 10 – sloboda prejavu), Medzinárodný pakt o občianskych a politických 

právach, č. 120/1976 Sb. (čl. 6 – právo na život, čl. 9 – právo na slobodu a osobnú 

bezpečnosť, čl. 12 – sloboda pohybu a pobytu, čl. 17 – právo na zákonnú ochranu pred 

svojvoľným zasahovaním do súkromného života, do rodiny, domova alebo 

korešpondencie, čl. 18 – sloboda myslenia a svedomia, čl. 19 – sloboda prejavu), 

Dohovor o právach dieťaťa, č. 104/1991 Sb., Dohovor o ľudských právach 

a biomedicíne, č. 96/2001 Sb. m. s. a jeho Dodatkový protokol o zákaze klonovania 

ľudských bytostí, č. 97/2001 Sb. m. s. 

 

Ťažisko zákonnej úpravy obsahuje občiansky zákonník v časti prvej (Obecné 

ustanovenia), v hlave druhej (Účastníci občianskoprávnych vzťahov), v oddieli prvom 

(Fyzické osoby), pod marginálnou rubrikou Ochrana osobnosti, v ustanoveniach §§ 11 

až 16: 

§ 11 

Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, 

občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej 

povahy. 

§ 12 

(1) Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové 

záznamy, týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, sa smú 

vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. 

(2) Privolenie nie je potrebné, ak sa použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, 

obrazové snímky alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe 

zákona. 

(3) Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez 

privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké 
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a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také 

použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. 

§ 13 

(1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených 

zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov, 

a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. 

(2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, 

že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť 

v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

(3) Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej 

ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. 

... 

§ 15 

Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať právo na ochranu jej osobnosti manželovi 

a deťom, a ak ich niet, jeho rodičom. 

§ 16 

Kto neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti spôsobí škodu, zodpovedá 

sa ňu podľa ustanovení tohto zákona o zodpovednosti za škodu. 

 

Táto úprava je v oblasti súkromného práva doplnená zákonom č. 46/2000 Sb., 

o právach a povinnostiach pri vydávaní periodickej tlače (tlačový zákon), zákonom 

č. 231/2001 Sb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania, zákonom 

č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov, zákonníkom práce. Trestneprávnu ochranu 

hodnotám osobnosti fyzickej osoby poskytuje zákon č. 140/1961 Sb.,trestný zákon 

predovšetkým v hlave piatej (trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie), šiestej 

(trestné činy proti rodine a mládeži), siedmej (trestné činy proti životu a zdraviu), ôsmej 

(trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti) zvláštnej časti a správneprávnu najmä 

§ 49 zákona č. 200/1990 Sb., o priestupkoch (priestupky proti občianskemu spolužitiu) 

a predpisy tzv. zdravotníckeho práva. 

 

Francúzske občianske právo chráni osobnosť človeka predovšetkým v knihe 

prvej (O osobách), prvom titule (O občianskych právach) v článkoch 9 a 9-1 CC 
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a v kapitole 2 (O rešpekte ľudského tela, čl.16 a nasl.), v spojení s obecnou úpravou 

náhrady škody v tretej knihe (O rozličných spôsoboch nadobúdania majetku), v štvrtom 

titule (O mimozmluvných záväzkoch, čl. 1382 a nasl.) Code civil.  

 

 

2.2  Pojem všeobecného osobnostného práva 
 

Pojem všeobecného osobnostného práva má dve dimenzie – všeobecné osobnostné 

právo v objektívnom a v subjektívnom zmysle. 

 

 

2.2.1  Všeobecné osobnostné právo v objektívnom zmysle 
 

V objektívnom zmysle rozumieme všeobecným osobnostným právom fyzických 

osôb súhrn neuzavretého počtu dielčích práv, ktoré prináležia každej ľudskej bytosti 

a upínajú sa k jednotlivým hodnotám jej osobnosti, tvoriacim vo svojej vzájomnej 

jednote telesnú a duševnú integritu človeka (tzv. monistická koncepcia všeobecného 

osobnostného práva). Ústredným bodom je teda pojem osobnosti, ktorej komplexnú 

definíciu pripomenul Najvyšší súd ČR v rozhodnutí zo dňa 26. júla 2000: 

„Hoci sa definície môžu rôzniť, dá sa napríklad konštatovať, že za osobnosť sa považuje 

človek ako jednotlivec, ako subjekt poznania, resp. poznávania, prežívania i konania vo 

svojej spoločenskej podstate i individuálnych zvláštnostiach, ako najmenšia sociálna 

jednotka aj určitá psychofyzická a sociálne psychická štruktúra. ... Osobnosť sa 

prejavuje ako dynamický systém, ktorého rysy sa menia podľa vekových stupňov, 

pričom dosahujú relatívne väčšiu stálosť v dospelosti. ... Podstatou osobnosti sú jej 

vzťahy k vnímanej skutočnosti, k druhým ľuďom, ku kultúrne spoločenským hodnotám, 

k aktuálnemu stavu spoločensko-politického prostredia, apod. Tieto vzťahy sa prejavujú 

v styku s ľuďmi, v konaní a v správaní človeka, jeho kultúrnymi výtvormi, apod. Každá 

osobnosť má všeobecné vlastnosti všeľudskej povahy, zároveň však odráža špecifické 

historické podmienky svojej doby, národa, spoločenského zaradenia, povolania a má 
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svoje svojrázne, neopakovateľné rysy. ... Nemožno, samozrejme, opomenúť ani fyzické 

zložky osobnosti každej fyzickej osoby, akými sú úroveň jej zdravia, zvláštnosti plynúce 

z jej individuálneho vzhľadu a stavby tela, príslušnosti k mužskej či ženskej populácií, 

konkrétnej ľudskej rase, apod. Napriek mnohosti jednotlivých zložiek a aspektov 

osobnosti je však nutné osobnosť fyzickej osoby vnímať vždy v jej ucelenosti 

a nedeliteľnosti.“2  

 

Občiansky zákonník zakotvuje v  § 11 formou generálnej klauzule právo každej 

fyzickej osoby na ochranu jej osobnosti a príkladom uvádza právo na ochranu života, 

zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, mena a prejavov osobnej 

povahy. Ustanovenie § 11 OZ tak umožňuje zákonodarcovi, ale aj súdnej praxi a náuke 

kedykoľvek doplniť vejár dielčích osobnostných práv, a tým pružne reagovať na 

sociálny, technicky a morálny vývoj spoločnosti. Zvolený prístup sa javí vhodnejším 

než francúzska právna úprava obsiahnutá v Code civil, ktorý vychádza z pluralitného 

poňatia a rozlišuje tri jednotlivé osobnostné práva: právo na telesnú integritu (čl. 16 

a nasl. CC), právo na rešpektovanie súkromného života (čl. 9 CC) a právo na 

rešpektovanie prezumpcie neviny (čl. 9-1 CC), čo núti francúzske súdy k neúmerne 

širokému výkladu pojmov. 

 

 

2.2.2  Všeobecné osobnostné právo v subjektívnom zmysle 
 

Subjektívnym všeobecným osobnostným právom fyzickej osoby je jej 

oprávnenie nakladať v medziach stanovených právnym poriadkom s jednotlivými 

hodnotami svojej osobnosti (a to v pozitívnom zmysle, tzn. užívať ich a disponovať 

s nimi, ale aj v negatívnom zmysle – čiže brániť sa neoprávneným zásahom). K jeho 

charakteristickým znakom patrí: 

1. nemajetkový charakter – jeho predmetom sú hodnoty osobnosti;  

                                                 
2rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 26.7.2000, spis. zn. 30 Cdo 2304/99  
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2. absolútna povaha – existuje mimo akýkoľvek právny vzťah, pôsobí voči 

všetkým ostatným rovnoprávnym subjektom a zodpovedá mu ich povinnosť 

zdržať sa neoprávnených zásahov;  

3. výlučne osobný charakter – náleží jedine fyzickej osobe po celú dobu jej života 

a jej smrťou zaniká. Z toho plynú nasledujúce dôsledky: 

- neprevoditeľnosť – a to ani mortis causa (viď § 15 OZ), 

- nemožnosť postihu výkonom rozhodnutia; 

4. časová neobmedzenosť – nepodlieha premlčaniu ani preklúzií. 

 

 

2.3  Predmet všeobecného osobnostného práva 
 

Predmetom všeobecného osobnostného práva sú jednotlivé hodnoty tvoriace 

osobnosť fyzickej osoby, ktoré sa v českej občianskoprávnej náuke tradične zoskupujú 

do siedmich okruhov: 

1. telesná integrita – život, zdravie a telo človeka; 

2. osobná sloboda – v zmysle osobnej nedotknuteľnosti, slobody pohybu, pobytu, 

ale aj rozhodovania; 

3. meno fyzickej osoby, ktoré ju identifikuje – priezvisko a krstné meno, avšak aj 

pseudonym a prezývka, ak svojho nositeľa dostatočne individualizujú; 

4. občianska česť a ľudská dôstojnosť – vážnosť v rodine i v spoločnosti, dobrá 

povesť, samotná podstata ľudskej bytosti; 

5. podoba a podobizeň – charakteristické rysy človeka a ich hmotné zachytenie; 

6. slovné prejavy osobnej povahy – ich uplatnenie, zaznamenanie a nakladanie 

s nosičmi písomných či zvukových záznamov; 

7. súkromie – intímna sféra života človeka, právo na nadväzovanie a rozvíjanie 

spoločenských vzťahov, rodinný život a s ním súvisiace materiálne záujmy. 

Podľa recentnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva možno do tejto 

kategórie zaradiť dokonca právo na priaznivé životné prostredie3  

                                                 
3 napr. rozsudok ESĽP vo veci Guerra aďalší proti Taliansku zo dňa 19.2.1998 
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Pokiaľ sa stotožníme s koncepciou niektorých autorov, ktorí považujú za samostatné 

zvláštne osobnostné právo aj právo na postmortálnu ochranu zosnulého, upravené v 

§ 15 OZ4, javí sa vzhľadom k špecifickej povahe tohto práva (presne stanovený, úzky 

okruh jeho subjektov, obmedzený register použiteľných prostriedkov ochrany...) 

vhodným priradiť mu aj samostatný predmet - pamiatka zosnulého, resp. jeho posmrtné 

záujmy.  

 

Naproti tomu francúzska civilistika rozlišuje tri, niekedy štyri oblasti chránených 

hodnôt osobnosti5: 

1. telesná integrita – život, zdravie, nedotknuteľnosť tela, v poslednej dobe sa 

čoraz intenzívnejšie diskutuje o práve na smrť; 

2. morálna integrita – česť, reputácia a rešpektovanie prezumpcie neviny; 

3. súkromný život – rodinný a osobný život včítane široko chápanej majetkovej 

sféry, podobizeň (niektorí autori sa však prikláňajú k autonómii práva na 

ochranu podobizne6), hlas, osobná korešpondencia (listinná, hlasová, 

elektronická); 

4. myslenie – sloboda myslenia a rozhodnutie o zverejnení svojich myšlienok. 

 

 

2.4  Subjekty všeobecného osobnostného práva 
 

2.4.1  Oprávnený subjekt 
 

Nositeľom všeobecného osobnostného práva môže byť výhradne fyzická osoba. 

Náleží jej ako subjektu práv a povinností a jedinečnej osobnosti od narodenia do smrti, 

kedy ako právo s ňou neoddeliteľne späté zaniká. Nie je preto relevantné, či fyzická 

osoba nadobudla plnú spôsobilosť k právnym úkonom, či ju v dôsledku rozhodnutia 

                                                 
4 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, str. 82 
5 Teysié, B.: Les Personnes, 9e éd. Paris: Litec, 2005, str. 26 a nasl. 
6 Terré, F. – Fenouillet, D.: Droit civil. Les Personnes. La Famille. Les Incapacités. 7e éd. Paris: Dalloz, 
2005, str. 109 a nasl. 
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súdu stratila, alebo v nej bola súdom len obmedzená; rozsah ochrany všetkých je 

zásadne rovnaký. 

Odpoveď na otázku, či možno právo na ochranu osobnosti priznať aj 

nasciturovi,7 nie je v českej civilistike jednoznačná – pri riešení problematiky umelého 

prerušenia tehotenstva autori zaujímajú negatívne stanovisko, v prípade poškodenia 

plodu lekárskym postupom non lege artis však právo počatého dieťaťa na zdravie 

pripúšťajú8. V podstate rovnaká nejednotnosť a rozpory pretrvávajú aj medzi prednými 

predstaviteľmi francúzskej doktríny, a to nielen z oblasti občianskeho práva, ale aj 

ochrany ľudských práv a filozofie práva všeobecne.9  

Po smrti fyzickej osoby sú podľa výslovnej úpravy § 15 OZ oprávnení 

uplatňovať právo na ochranu jej osobnosti pozostalý manžel a deti a, pokiaľ ich nieto, 

jej rodičia10. V tomto prípade nejde o prechod práva v dôsledku smrti človeka, ale 

o práva prislúchajúce výlučne osobám tu uvedeným, ktoré im vznikajú originárne 

smrťou blízkeho príbuzného. V porovnaní s francúzskou právnou úpravou, ktorá žiadne 

obdobné právo príbuzným zosnulého nepriznáva, odkazujúc ich výhradne na ochranu 

ich vlastných osobnostných práv, zaisťuje české občianske právo účinnejšiu ochranu 

pretrvávajúcich hodnôt fyzickej osoby, pričom nespochybňuje ich špecifickú osobnú 

povahu. 

 

 

2.4.2  Povinný subjekt 
 

Jednou zo základných charakteristík všeobecného osobnostného práva je jeho 

absolútny charakter. Preto, pokiaľ nedošlo k zásahu do osobnosti konkrétnej fyzickej 

                                                 
7 viď § 7 ods. 1 OZ, ktorý priznáva spôsobilosť mať práva a povinnosti aj počatému dieťaťu, pokiaľ sa 
narodí živé 
8 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, str. 75 a nasl. 
9Teysié, B.: Les Personnes, 9e éd. Paris: Litec, 2005, str. 26 a nasl.  
10 zákon č. 115/2006 Sb., o registrovanom partnerstve a o zmene niektorých zákonov, účinný od 1.7.2006, 
rozširuje okruh oprávnených k postmortálnej ochrane o pozostalého partnera (partnerom sa podľa § 1 cit. 
zákona rozumie osoba, ktorá spôsobom stanoveným v zákone uzavrela s inou osobou rovnakého pohlavia 
registrované partnerstvo) 
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osoby, obmedzuje sa úvaha o povinných subjektoch na pripomenutie povinnosti 

každého zdržať sa konania narušujúceho osobnú sféru iného človeka.  

V prípade oprávnených i neoprávnených zásahov do všeobecného osobnostného 

práva vystupujú na strane povinných všetky typické občianskoprávne subjekty: fyzické 

osoby, právnické osoby, prípadne štát, ktorý tu má postavenie právnickej osoby (§21 

OZ).  

Podrobnejšie sa povinným subjektom vo vzťahu k inštitútu materiálnej 

satisfakcie venuje kptl. 5.2. 

 

 

2.5  Obmedzenie všeobecného osobnostného práva 
 

Subjektívne osobnostné právo podlieha z dôvodov verejného záujmu určitým 

zákonným obmedzeniam. Ustanovenie § 12 OZ stanoví tzv. zákonné licencie:  

- zákonná úradná licencia umožňuje vyhotovenie a použitie písomností 

osobnej povahy, podobizní, obrazových snímok a obrazových a zvukových 

záznamov k úradným účelom na základe zákona aj bez súhlasu dotknutej 

fyzickej osoby; 

- zákonná umelecká a zákonná spravodajská licencia oprávňujú k zhotoveniu 

a použitiu podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových 

záznamov, opäť bez zreteľa k prejavenej vôli toho, koho sa týkajú, 

primeraným spôsobom pre vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, 

rozhlasové a televízne spravodajstvo. 

Zároveň občiansky zákonník v tom istom § 12 i.f. určuje neprekročiteľnú 

hranicu akéhokoľvek použitia vyššie uvedených prejavov osobnej povahy11, ktoré 

nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby, čiže musí za každých 

okolností rešpektovať dôstojnosť každej ľudskej bytosti.  

 

 

                                                 
11 teda aj v prípade súhlasu dotknutého 
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2.6  Právne prostriedky ochrany všeobecného osobnostného 
práva 

 

V prípade neoprávneného zásahu do všeobecného osobnostného práva poskytuje 

český právny poriadok postihnutej fyzickej osobe celý komplex právnych prostriedkov: 

Okrem sankcií trestneprávnych (upravených v trestnom zákone napr. v súvislosti 

s trestnými činmi proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, hrubo 

narušujúcimi občianske spolužitie) a správneprávnych (v zákone o priestupkoch, v 

zákone č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov, v zákonoch tzv. zdravotníckeho 

práva), ktoré reflektujú verejný záujem na ochrane spoločnosti pred kvalifikovanými, 

celospoločensky nebezpečnými zásahmi do hodnôt osobnosti, patria právne prostriedky 

ochrany osobnosti k inštitútom práva súkromného. 

 

 

2.6.1  Ochrana podľa občianskeho zákonníka 
 

Jadro ochrany spočíva v  obecných občianskoprávnych sankciách upravených 

občianskym zákonníkom. Ten poskytuje postihnutej osobe paletu obecných 

a špecifických právnych nástrojov, ktoré v závislosti na okolnostiach konkrétneho 

prípadu buď jednotlivo alebo v zvolenej kombinácií umožňujú naplniť satisfakčnú, 

reštitučnú i preventívnu funkciu.  

 

2.6.1.1  Obecné prostriedky 
 

Patrí k nim:  

- svojpomoc (§ 6 OZ);  

- ochrana posledného pokojného stavu poskytovaná príslušným orgánom verejnej 

správy (§5 OZ);  

- obecná súdna ochrana: 

v rámci činnosti súdu pred začiatkom súdneho konania v zmierovacom 

konaní (§§ 67-69 o.s.p.); 

→ 
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→ 

→ 

→ 

                                                

vo forme primeraného predbežného opatrenia (§§ 74 a nasl. o.s.p.); 

prostredníctvom žaloby na náhradu škody v prípade, že bola 

neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti spôsobená. 

Obecný občianskoprávny režim náhrady škody, založený na 

vyvrátiteľnej právnej domnienke zavinenia vo forme nevedomej 

nedbalosti (§§ 420 a nasl. OZ) vyplýva z výslovného odkazu v § 16 OZ; 

v závislosti na okolnostiach prípadu nie je vylúčené ani využitie ďalších 

obecných žalôb.12 

 

 

2.6.1.2  Zvláštne prostriedky 
 

Paragraf 13 občianskeho zákonníka upravuje špecifické nástroje ochrany osobnosti. 

Podľa odstavca 1 je postihnutá fyzická osoba v závislosti na povahe veci oprávnená 

požadovať najmä: 

- aby povinný subjekt od neoprávnených zásahov upustil (žalobou zapieracou);  

- odstránenie následkov takýchto zásahov (žalobou odstraňovacou); 

- primerané zadosťučinenie – morálnu satisfakciu (žalobou satisfakčnou). Pokiaľ 

by však táto forma zadosťučinenia dostatočne nezmierňovala nepriaznivý 

následok neoprávneného zásahu, a to predovšetkým z dôvodu zníženia 

dôstojnosti fyzickej osoby alebo jej vážnosti v spoločnosti v značnej miere, 

priznáva odstavec druhý § 13 OZ postihnutému právo na peňažité 

zadosťučinenie (materiálnu satisfakciu). Jej výšku určuje s prihliadnutím 

k závažnosti vzniknutej ujmy a k okolnostiam, za ktorých bolo právo porušené, 

súd.  

Z dikcie vyššie uvedeného ustanovenia vyplýva, že ním založený sankčný režim 

spočíva na prísne objektívnom princípe, bez zreteľa na zavinenie pôvodcu 

protiprávneho zásahu. S ohľadom na časovú neobmedzenosť všeobecného 

 
12 napr. žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia v prípade neoprávneného užitia podobizne 
postihnutého v rámci obchodnej činnosti zodpovedného subjektu bez poskytnutia primeraného 
protiplnenia 
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osobnostného práva (porovnaj kptl. 2.2.2) nepodlieha uplatnenie jeho ochrany ani 

premlčaniu, ani preklúzii. 

 

 

2.6.2  Ochrana poskytovaná ďalšími právnymi predpismi 
 

K najvýznamnejším právnym normám doplňujúcim úpravu obsiahnutú 

v občianskom zákonníku o ďalšiu súkromnoprávnu ochranu, patrí: 

- tlačový zákon a zákon o rozhlasovom z televíznom vysielaní, ktoré stanovujú 

režim práva na odpoveď a práva na dodatočnú informáciu; 

- zákonník práce v súvislosti s ochranou zamestnancov pred diskrimináciou 

a v ustanoveniach týkajúcich sa vydávania pracovného posudku. 

 
 

2.6.3  Systém sankcií podľa francúzskeho občianskeho zákonníka 
 

Aj francúzsky občiansky zákonník Code civil zaisťuje ochranu osobnosti 

kombináciou obecných a špecificky osobnostných sankcií:  

- čl. 9, 9-1 a 16-2 CC oprávňujú súdy k nariadeniu akéhokoľvek vhodného 

opatrenia, ktoré účinne zabráni hroziacemu alebo trvajúcemu protiprávnemu 

zásahu do súkromného života, práva na rešpektovanie prezumpcie neviny alebo 

do telesnej integrity človeka; 

- z dikcie ustanovení článkov 9 a 9-1 CC vyplýva, že reparácia akejkoľvek – 

materiálnej aj morálnej –  ujmy vzniklej v dôsledku zásahu do osobnosti 

človeka, podlieha obecnému režimu náhrady škody podľa čl. 1382 a nasl. CC.   
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3.  Peňažité zadosťučinenie – obecná charakteristika 
 

 

3.1  Ratio legis právnej úpravy – funkcie peňažitého 
zadosťučinenia 

 

Dôvody, ktoré viedli k zakotveniu inštitútu peňažitej satisfakcie v českom 

občianskom práve, úzko súvisia s funkciami občianskoprávnych sankcií v oblasti 

ochrany osobnosti vôbec. 

Myšlienka zmierňovať niektoré protiprávne zásahy do osobnosti fyzickej osoby 

priznaním peňažnej čiastky vychádza v prvom rade zo skúsenosti, že v prípade zvlášť 

závažnej nemajetkovej ujmy sa všetky formy morálneho zadosťučinenia javia ako 

nedostatočné, neprimerané a nespôsobilé poskytnúť postihnutej osobe náležitú 

satisfakciu. Tým sa napĺňa základný účel každého súkromnoprávneho systému sankcií – 

reparácia, resp. maximálne zmiernenie protiprávneho následku. 

Koncept obsahuje aj výrazný preventívny aspekt. Už samotná hrozba citeľného 

finančného postihu pôsobí na potenciálnych rušiteľov odstrašujúco (idea tzv. generálnej 

prevencie). Včasné uloženie primeranej peňažitej sankcie v konkrétom prípade 

výrazného porušenia osobnostného práva má prirodzená efekt individuálnej prevencie 

(pôsobenie na zodpovedný subjekt, aby sa v budúcnosti obdobných zásahov zdržal) 

a posilňuje všeobecný zabraňovací účinok (efektívne naplnenie zákonnej hrozby). 

Isté pochybnosti vyvoláva možnosť prisúdiť peňažitému zadosťučineniu tiež 

sankčnú funkciu, ktorá je primárne zaisťovaná normami trestného a správneho práva. 

Vzhľadom k tomu, že koncepcia trestu sa zásadne považuje za nezlúčiteľnú s právne 

rovným postavením subjektov občianskeho práva a s objektívnou povahou špecifických 

prostriedkov ochrany osobnosti, býva civilistická odpoveď – aspoň čo sa týka 

základných funkcií inštitútu – negatívna.13  

 

 
                                                 
13 Opačný názor však zastáva napr. sudca francúzskeho kasačného súdu Jean-Luc Aubert, ktorý 
presadzuje myšlienku súkromného trestu ako odpoveď na mnohé nejasnosti odškodňovania morálnej 
ujmy vo francúzskej právnej praxi 
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3.2.  Pramene právnej úpravy 
 

Právny inštitút peňažitej satisfakcie upravuje český občiansky zákonník v rámci 

komplexnej úpravy ochrany osobnosti v §§ 11 až 16, v prvom oddieli druhej hlavy prvej 

časti OZ, v ustanovení § 13 ods. 2 a 3 nasledovne: 

 

§ 13 

(2) Pokiaľ by  sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, 

že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť 

v spoločnosti, má fyzická osoba tiež  právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

(3) Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej 

ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. 

Citované odseky sú výsledkom novelizácie občianskeho zákonníku zákonom č. 

87/1990 Sb., ktorý v rámci reformy občianskeho práva zo začiatku deväťdesiatych 

rokov 20.storočia rozšíril register špecifických občianskoprávnych sankcií za 

protiprávny zásah do osobnostného práva a umožnil tak postihnutému subjektu po prvý 

raz v českom právnom poriadku požadovať finančné zmiernenie vzniknutej 

nemajetkovej ujmy. 

Ochranu osobnosti po smrti postihnutého rieši ustanovenie § 15 OZ: 

Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať právo na ochranu jej osobnosti manželovi 

a deťom, a ak ich niet, jej rodičom. 

So skúmanou problematikou úzko súvisí aj § 444 OZ, ktorý v súvislosti 

s náhradou škody na zdraví stanovuje režim odškodňovania bolestí a sťaženia 

spoločenského uplatnenia poškodeného (§ 444 ods. 1 a 2) a určuje výšku jednorázového 

odškodného presne vymedzených kategórií pozostalých v prípade škody usmrtením.14 

 

Francúzske občianske právo využíva k odčineniu morálnej ujmy obecnú úpravu 

náhrady škody. Code civil v pôvodnom znení z roku 1804 výslovnú úpravu ochrany 

osobnosti ani neobsahoval; príslušné ustanovenia boli do prvého titulu (O občianskych 

právach), prvej knihy (O osobách) zákonníka vložené až v roku 1970 – čl. 9 (právo na 

                                                 
14 § 444 ods. 3 OZ, k bližšiemu vymedzeniu pomeru §§ 444 a 13 porovnaj kptl. 3.4 
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ochranu súkromného života), resp. v roku 1993 – čl 9-1 (právo na rešpekt prezumpcie 

neviny; platné znenie článku reflektuje novelu z roku 2000), a v roku 1994 – čl. 16 

a nasl. (právo na rešpektovanie ľudskej bytosti a ľudského tela). Hoci predmetné 

ustanovenia na obecnú úpravu náhrady škody výslovne odkazujú,15 obecné súdy 

pripustili náhradu morálnej škody v peniazoch už v prvej polovici 19. storočia,16 

opierajúc sa o ustanovenia štvrtého titulu (O mimozmluvných záväzkoch) tretej knihy 

(O rozličných spôsoboch nadobúdania majetku) Code civil, články 1382 a nasl. Hlavné 

princípy úpravy obsahujú články 1382 a 1383: 

Čl. 1382 Ten, kto svojím zavineným konaním spôsobil druhému škodu, je povinný 

ju nahradiť 

Čl. 1383 Každý je zodpovedný nielen za škodu, ktorú spôsobil svojim konaním, ale 

aj nedbalosťou a nepozornosťou. 

Ďalšie ustanovenia definujú zodpovedný subjekt v prípade škôd spôsobených 

osobou, za ktorú je zodpovedný niekto iný (napr. dieťaťom, zamestnancom, žiakom), 

a vecou (napr. nehnuteľnosťou, zvieraťom, dopravným prostriedkom). 

Problematiku škôd spôsobených pri dopravných nehodách v rámci cestnej 

premávky upravuje zvláštny zákon zo dňa 5. júla 1985, ktorý vytvára špeciálny, pre 

poškodené subjekty výrazne priaznivý právny režim ich náhrady.  

 

 

3.3  Charakteristické rysy 
 

Porovnanie typických znakov českej a francúzskej koncepcie peňažitého 

zmiernenia ujmy na osobnosti potvrdzuje rozhodujúci význam výberu základného 

princípu – vytvorenie samostatného právneho inštitútu v českom právnom poriadku, 

alebo riešenie problematiky s využitím obecného režimu deliktnej zodpovednosti vo 

francúzskom občianskom práve. 

                                                 
15 čl. 9 CC: „...Okrem náhrady utrpenej škody môže sudca nariadiť aj akékoľvek ďalšie opatrenia... 
spôsobilé zabrániť alebo prerušiť zásah do intimity súkromného života...“; temer identicky je 
formulovaný aj čl. 9-1 pre prípad porušenia prezumpcie neviny 
16 Cour de cassation, chambres réunies 25.6.1833 
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 Peňažité zadosťučinenie sa v českom občianskom práve vyznačuje tromi 

základnými črtami: 

1. ide o špecifický prostriedok ochrany; 

2. s objektívnym princípom uplatnenia; 

3. subsidiaritou. 

 

Francúzska koncepcia spočíva na úplne protikladných princípoch. Náhrada morálnej 

škody, ktorá zásahom do osobnosti človeka vznikla, je: 

1. obecnou občianskoprávnou sankciou; 

2. založenou na princípe zavinenia; 

3. sudca má právo výberu medzi uvedením do pôvodného stavu a relutárnou 

náhradou škody. 

 
 

3.3.1  Špecifický prostriedok ochrany 
 

Občiansky zákonník vytvára v ustanovení § 13 systém sankcií použiteľných 

špeciálne pri ochrane proti neoprávnenému zásahu do osobnostného práva fyzickej 

osoby. Zákonodarca tak zohľadnil zvláštnosti nemateriálnej ujmy, ktorá v dôsledku 

porušenia ochrany osobnosti vzniká, a ktorej vyváženie si často vyžaduje kombináciu 

viacerých odlišných nástrojov. Použitie obecných občianskoprávnych obranných 

prostriedkov nie je samozrejme vylúčené, ustanovenie § 16 OZ dokonca priamo 

odkazuje na obecnú občianskoprávnu úpravu náhrady škody v prípade, že bola 

neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti spôsobená.  

 

Naproti tomu Code civil v ustanoveniach venovaných jednotlivým aspektom 

osobnosti síce zvlášť umožňuje sudcovi nariadiť opatrenia vhodné k zamedzeniu 

ďalšieho porušovania práv, pre oblasť odškodnenia nemateriálnej ujmy sa však 

implicitne odkazuje na obecný režim jej náhrady.17  

 

                                                 
17 porovnaj čl. 9 CC, citovaný v pozn. 10 
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3.3.2  Objektívny princíp uplatnenia 
 

K podmienkam použitia sankcií podľa § 13 OZ nepatrí zavinenie toho, kto do 

osobnostného práva zasiahol, naviac sa pri posudzovaní nemajetkovej ujmy používa 

objektívne, diferencovane uplatňované kritérium priemerne disponovanej fyzickej 

osoby v postavení dotknutého jedinca. Sankcie sú teda založené na prísne objektívnom 

princípe. Vychádza sa z premisy, že zásah do osobnosti je pre postihnutého vždy 

závažnou ujmou a na jej citeľnosť nemá absencia zavinenia pôvodcu, ani subjektívne 

dôvody na strane postihnutého, žiadny vplyv. Táto koncepcia sa premieta do okruhu 

zodpovedných subjektov, zjednodušuje procesné postavenie postihnutého v prípadnom 

spore a výrazne obmedzuje možnosti obrany toho, kto do práv zasiahol. 

 

Právny režim náhrady škody je vo francúzskom občianskom práve založený na 

princípe dokazovaného zavinenia, z ktorého však Code civil pripúšťa početné výnimky: 

u škody spôsobenej vecou alebo osobou, za ktorú zodpovedá niekto iný, sa zavinenie 

prezumuje, koncepcia zodpovednosti za riziko sa presadila napr. v súvislosti 

s mierovým využívaním jadrovej energie, v leteckej doprave alebo pri dopravných 

nehodách. Naviac sa uznáva veľká subjektívnosť a z toho plynúca jedinečnosť 

a faktická nemerateľnosť ujmy. Procesné problémy s tým spojené rieši judikatúra 

systémom právnych domnienok. 

 

 

3.3.3  Subsidiarita 
 

Zatiaľ čo prvé dve charakteristiky sú v českom právnom poriadku spoločné 

všetkým sankciám v oblasti ochrany osobnosti, princíp subsidiarity je charakteristickým 

rysom peňažitej satisfakcie. Občiansky zákonník ho vyjadril v § 13 ods. 2:  

Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 (morálna satisfakcia), 

... má fyzická osoba tiež  právo na náhradu nemajetkovej ujmy  v peniazoch. 

 

Finančné plnenie ako právny prostriedok zmiernenia nemajetkovej ujmy na 

všeobecnom osobnostnom práve je teda prípustné len v prípade zvlášť závažných 
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protiprávnych zásahov, ktorých následky nie sú zhojiteľné inak, napr. verejným 

ospravedlnením alebo uverejnením výroku právoplatného rozsudku, v ktorom sa 

konštatuje porušenie niektorej z hodnôt osobnosti. 

 

Riešenie využívané vo francúzskom práve je opäť odlišné. V prípade náhrady 

akejkoľvek škody náleží tradične právo výberu medzi uvedením do pôvodného stavu 

(resp. prostriedkom zmiernenia morálnej ujmy, ktorý smeruje k morálnej satisfakcii 

poškodeného) alebo peňažnou náhradou súdu. Toto pravidlo potvrdzuje konštantná 

judikatúra Kasačného súdu,18 ktorý však môže kontrolovať adekvátnosť zvoleného 

opatrenia.19  

 

 

3.4  Odlíšenie peňažitého zadosťučinenia od náhrad ujem na 
zdraví podľa § 444 OZ 

 

Občiansky zákonník upravuje v súvislosti s náhradou škody na zdraví v § 444 

peňažitému zadosťučineniu podľa §§ 11 až 16 OZ povahou i účelom príbuzné inštitúty 

odškodnenia bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia postihnutého, ako aj 

jednorázové odškodnenie pozostalých blízkych príbuzných v prípade škody usmrtením: 

 

§ 444 

(1) Pri škode na zdraví sa jednorázovo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie 

jeho spoločenského uplatnenia. 

(2) Ministerstvo zdravotníctva stanoví v dohode s Ministerstvom práce a sociálnych 

vecí vyhláškou výšku, do ktorej možno poskytnúť náhradu sa bolesť a za sťaženie 

spoločenského uplatnenia, a určovanie výšky náhrady v jednotlivých prípadoch. 

(3) Za škodu usmrtením patrí pozostalým jednorázové odškodnenie, a to 

a) manželovi alebo manželke 240 000 Kč, 

b) každému dieťaťu 240 000 Kč, 
                                                 
18 napr. Cour de cassation, chambre commerciale 5.12.1989: „Sudca rozhodujúci vo veci samej suverénne 
posudzuje rozsah škody, ako aj spôsob jej plnej náhrady.“ 
19 Cour de cassation, 1e chambre civile, 14.5.1992 
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c) každému rodičovi 240 000 Kč, 

d) každému rodičovi pri strate doteraz nenarodeného počatého dieťaťa 85 000 Kč, 

e) každému súrodencovi zosnulého 175 000 Kč, 

f) každej ďalšej blízkej osobe žijúcej v spoločnej domácnosti s usmrteným v dobe 

vzniku udalosti, ktorá bola príčinou škody na zdraví s následkom jeho smrti, 

240 000 Kč. 

 

Hoci cieľom citovaných ustanovení je tiež kompenzácia nemajetkových ujem, 

konštrukciou sa od finančnej satisfakcie výrazne odlišujú:  

1. Predovšetkým jedine súd, aplikujúci zásadu subsidiarity, suverénne rozhoduje, 

či materiálne zmiernenie neoprávneného zásahu do osobnosti postihnutému 

vôbec prizná. Naproti tomu pri priznávaní náhrady za bolesť a sťaženie 

spoločenského uplatnenia je pre súd rozhodujúci posudok ošetrujúceho lekára,20 

u odškodnenia pozostalých za škodu usmrtením osoby blízkej je viazaný dikciou 

zákona, ktorý tuto náhradu automaticky poskytuje každému, kto spĺňa 

podmienku blízkeho pokrvného, resp. citového vzťahu k zosnulému. 

2. Naviac v prípade náhrad za vytrpené bolesti a  zhoršenie spoločenského 

uplatnenia sa výška poskytovanej čiastky určuje v závislosti na bodovom 

ohodnotení poškodenia zdravia v lekárskom posudku, ktoré vychádza zo sadzieb 

uvedených v prílohách vyhlášky č. 440/2001 Sb. Jednorázové odškodnenie 

pozostalých je stanovené paušálnou čiastkou priamo v občianskom zákonníku. 

Na druhej strane z § 13 ods. 3 OZ jednoznačne plynie, že výška peňažitého 

zadosťučinenia je vecou voľnej sudcovskej úvahy. 

 

 

 

4.  Hmotneprávne podmienky vzniku práva na 
peňažité zadosťučinenie 

 

                                                 
20 § 2 ods. 1 a § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva ČR č. 440/2001 Sb. o odškodnení bolesti 
a sťaženia spoločenského uplatnenia 
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K obecným podmienkam vzniku akejkoľvek občianskoprávnej sankcie v oblasti 

ochrany osobnosti v českom právnom poriadku (neoprávnený zásah do osobnostnej 

hodnoty človeka, nemajetková ujma na osobnostnom práve a príčinná súvislosť medzi 

nimi) je nutné pripojiť jednu podmienku špeciálnu, vyžadovanú ustanovením § 13 

ods. 2 OZ len pre prípad priznania majetkovej satisfakcie – morálne zadosťučinenie 

v konkrétnom prípade k uspokojeniu postihnutého nestačí. 

 

 

4.1  Obecné podmienky občianskoprávnych sankcií v rámci 
ochrany osobnosti 

 

Využitie občianskoprávnych prostriedkov ochrany osobnosti predpokladá:  

1. neoprávnený zásah do hodnôt osobnosti fyzickej osoby; 

2. nemajetkovú ujmu vo forme ohrozenia alebo porušenia osobnosti; 

3. príčinnú súvislosť medzi prvou a druhou podmienkou. 

 

 

4.1.1  Neoprávnený zásah 
 

4.1.1.1  Pojem zásahu do osobnosti a jeho formy 
 

Zásahom do osobnosti sa rozumie správanie dotýkajúce sa svojím obsahom, 

formou a cieľom aspoň jednej z hodnôt, ktoré tvoria telesnú a duševnú integritu fyzickej 

osoby.  

K jeho formám zaujal Ústavný súd stanovisko vo svojom náleze zo dňa 

14. októbra 1995. Spor sa týkal dôsledkov nesplnenia zákonnej povinnosti 

zamestnávateľa sťažovateľa zaistiť mu k výkonu práce v zahraničí, kam ho vysielal, 

pracovné povolenie. V dôsledku tohto opomenutia sťažovateľ utrpel pri kontrole 

príslušných úradov štátu výkonu práce závažnú ujmu na osobnej slobode. V následnom 

súdnom konaní mu obecné súdy odmietli priznať jej náhradu s poukazom na 
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skutočnosť, že žalovaný zamestnávateľ sa svojou nečinnosťou žiadneho zásahu 

nedopustil. Ústavný súd však jednoznačne uzavrel, že „pojem správanie či konanie 

môže mať podobu aktívneho konania, ale i konania pasívneho – opomenutia: keďže aj 

opomenutím môže byť porušená právna povinnosť, i opomenutím môže byť spôsobená 

ujma fyzickej osobe – či už majetková alebo nemajetková. ... Pojem zásah – v citovanom 

ustanovení (ust. § 13 ods. 1 OZ) – vyžaduje nepochybne určité správanie, aktívne alebo 

pasívne.“21 

Aktívne správanie môže mať podobu písomného alebo ústneho prejavu, ale aj 

gesta či posunku, ak sa zo spôsobu ich uskutočnenia dá vyvodiť ich zmysel a význam.. 

 

4.1.1.2  Neoprávnenosť zásahu 
 

Neoprávnenosť, resp. protiprávnosť zásahu je daná rozporom s normami 

právneho poriadku. Konkrétne bude mať zásah podobu buď porušenia právnej 

povinnosti (napr. nevyžiadanie si súhlasu k uverejneniu skutočností týkajúcich sa 

súkromia postihnutého) alebo zneužitia práva (najmä slobody slova a práva na šírenie 

informácií). Podľa súdnej praxe je neoprávneným zásahom zásadne každé nepravdivé 

tvrdenie, ktoré sa dotýka práv chránených ustanoveniami §§ 11 a nasl. OZ, ale aj 

tvrdenie pravdivé, pokiaľ zasahuje intímnu sféru človeka, čiže jeho súkromný život22. 

 

Avšak niektoré okolnosti protiprávnosť zásahu vylučujú. Ustanovenie § 12 

občianskeho zákonníku k nim zaraďuje súhlas dotknutej osoby a tzv. zákonné licencie 

(úradnú, vedeckú, umeleckú a spravodajskú), ktoré patria do obecnejšieho okruhu 

výkonu zákonom priznaných oprávnení: 

Súhlas osoby je platnou okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť zásahu len 

ohľadom tých hodnôt osobnosti, s ktorými môže človek platne disponovať (napr. meno, 

slovné prejavy osobnej povahy či súkromie).  

                                                 
21 nález Ústavného súdu zo dňa 14.10.1995, spis. zn. I. ÚS 15/95 
22 Zpráva o zkušenostech z rozhodování soudů ve věcech ochrany osobnosti podle ustanovení § 11 až 
§ 16 o.z., Najvyšší súd ČSSR, spis. zn. Prz 33/67 a Cpj 234/66  

 23



Zákonná úradná licencia umožňuje použiť písomnosti osobnej povahy 

a zhotoviť a použiť podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, 

týkajúce sa osobnostnej sféry človeka, k zákonom aprobovaným úradným účelom. 

Licencia umelecká a vedecká kryje primerané užitie podobizní, obrazových 

snímok a obrazových a zvukových záznamov v oblasti tvorivej duševnej činnosti, 

spravodajská licencia sa týka ich využitia v tlačovom, televíznom a rozhlasovom 

spravodajstve.  

Ďalšou kvantitatívne i kvalitatívne významnou okolnosťou, vylučujúcou postih 

za zásah do osobnosti, je výkon práva kritiky. Jeho právny základ predstavuje čl. 17 

Listiny, zaručujúci slobodu prejavu a právo na informácie. Vzhľadom k tomu, že 

v prípade konfliktu niektorej zo zložiek osobnostného práva s právom kritiky 

nevyhnutne dochádza ku konfrontácií základného ľudského práva (napr. na osobnú 

česť, ľudskú dôstojnosť alebo nedotknuteľnosť súkromia) so slobodou prejavu, ktorá je 

inherentná demokratickej a pluralitnej spoločnosti, je riešenie každého prípadu do 

značnej mieri jedinečné. Avšak k obecným pravidlám prípustnej kritiky nepochybne 

patrí jej vecný základ v pravdivých skutkových okolnostiach (s výnimkou sféry 

súkromného života fyzickej osoby, ktorú porušuje aj uverejnenie pravdivých údajov), 

z ktorých sa vyvodzujú logické závery23 a obsahová a formálna primeranosť ňou 

sledovaného cieľa.24 

Do osobnostného práva neoprávnene nezasahuje ani ten, kto plní zákonom 

stanovenú právnu povinnosť – napr. svedeckú povinnosť v rámci súdneho alebo 

správneho konania, alebo oznamovaciu povinnosť podľa predpisov o ochrane zdravia či 

v súvislosti s bojom proti hospodárskej kriminalite.  

Obecné súdy taktiež viackrát judikovali, že úkony trestného konania, ktoré 

nevybočujú zo zákonom vytýčených medzí, nepredstavujú neoprávnené zásahy do 

osobnosti obvineného, a to ani v prípade, že skončí právoplatným oslobodzujúcim 

rozsudkom.25 

 

 
                                                 
23 porovnaj rozsudky Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 26.11.1967, spis. zn. 10 Co 21/67 
a Najvyššieho súdu ČR zo dňa 19.7.1995, spis. zn. Cdon 24/95 
24 viď rozsudok Krajského súdu v Ostrave zo dňa 23.1.1998, spis. zn. 23 C 95/96 
25 z poslednej doby napr. rozsudok Krajského súdu v Ostrave zo dňa 30.3.2000, spis. zn. 23 C 118/99 
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4.1.2  Nemajetková ujma 
 

Vzhľadom k veľkému významu zachovania telesnej i morálnej integrity 

osobnosti človeka nielen pre postihnutého, ale aj z hľadiska jeho širšieho okolia a celej 

spoločnosti vôbec, spočíva nemajetková ujma na všeobecnom osobnostnom práve 

okrem porušenia už v samotnom ohrození aspoň jednej z chránených hodnôt osobnosti 

fyzickej osoby. V prospech poskytnutia ochrany pri hrozbe vyvolania protiprávnych 

následkov svedčí i uplatnenie jedného zo základných princípov občianskeho práva – 

zásady prevencie,26 ako aj znenie príslušných ustanovení občianskeho zákonníka, ktoré 

vznik poruchy nepožadujú.27 Tento výklad zastáva aj súdna prax, podľa ktorej by naviac 

„požiadavka, aby podmienkou úspešného uplatnenia práva na ochranu osobnosti bolo 

vyvolanie následkov, znamenala povinnosť súdu tieto následky zisťovať. U práva na 

ochranu občianskej cti, kde následok spočíva v znížení vážnosti u spoluobčanov 

a v ohrození postavenia i uplatnenia občana v spoločnosti, by zisťovanie takýchto 

okolností mohlo byť v rozpore s cieľom právnej úpravy ochrany osobnosti.“28  

 

Nemajetkový charakter ujmy znamená, že nepostihuje priamo sféru majetku 

dotknutej osoby, a preto nie je exaktne vyčísliteľná v peniazoch. Z toho dôvodu ani nie 

je možná jej presná finančná náhrada a účelom prípadného peňažitého zadosťučinenia 

môže byť iba jej zmiernenie. 

 

Presná forma nemajetkovej ujmy závisí od zasiahnutej hodnoty osobnosti 

a konkrétnych okolností prípadu (napr. ohrozenie alebo poškodenie dobrej povesti 

v zamestnaní či v spoločnosti šírením nepravdivých tvrdení, obmedzenie slobody 

rozhodovania bezprávnymi hrozbami, citová ujma v prípade straty blízkeho rodinného 

príslušníka). 

 

 
                                                 
26porovnaj napr. §§ 3, 4, 6, 415 a nasl. OZ 
27 § 11 OZ: „Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti...“; § 13 OZ: „Fyzická osoba má 
právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej 
osobnosti...“ 
28 Zpráva o zkušenostech z rozhodování soudů ve věcech ochrany osobnosti podle ustanovení § 11 až 
§ 16 o.z., Najvyšší súd ČSSR, spis. zn. Prz 33/67 a Cpj 234/66 
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4.1.3  Príčinná súvislosť 
 

Uplatnenie občianskoprávnych sankcií ochrany osobnosti voči konkrétnemu 

subjektu predpokladá vzťah príčiny a následku medzi jemu pripočítateľným 

neoprávneným zásahom a nemajetkovou ujmou postihnutého. V prípadnom súdnom 

spore by teda bola dotknutá fyzická osoba v pozícií žalobcu povinná dokázať, že jej 

ujma by bez protiprávnej intervencie žalovaného nevznikla, resp. nevznikla tak, ako 

vznikla. 

 

 

4.1.4  Irelevantnosť subjektívneho prvku 
 

Česká právna úprava ochrany osobnosti abstrahuje od subjektívneho prvku na 

strane postihnutého, ako aj na strane toho, kto do osobnosti zasiahol. 

 

4.1.4.1  Na strane postihnutého subjektu 
 

Protiprávny zásah musí byť objektívne spôsobilý vyvolať nemajetkovú ujmu. Je 

tomu tak, pokiaľ by dôsledky zásahu pociťovala ako nemajetkovú ujmu každá fyzická 

osoba, keby sa nachádzala na mieste a v postavení postihnutého. Nie je preto dôležité, či 

samotná dotknutá osoba vníma dopady zásahu negatívne, ako intenzívne ujmu pociťuje, 

či ju je schopná pochopiť, alebo či sa o ohrození, resp. porušení svojho osobnostného 

práva vôbec dozvedela. Opačný postoj by činil ochranu osobnosti závislú na náhodilých 

a nepredvídateľných osobných faktoroch a znamenal by neopodstatnenú nerovnosť 

v posudzovaní jednotlivých prípadov. 

Rovnaký názor zaujímajú vo svojej rozhodovacej činnosti aj obecné súdy: 

„Nie každý neoprávnený zásah, hlavne do práva na ochranu občianskej cti, bude 

objektívne spôsobilý túto náležitosť (narušiť alebo ohroziť práva chránené ustanovením 

§ 11 OZ) splňovať. Bude záležať predovšetkým na prostredí, v ktorom zásah nastal, na 
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subjekte zásahu, objekte zásahu, na jeho obsahu, pokiaľ spočíval v skutkových 

tvrdeniach, a na ostatných okolnostiach , za ktorých bol uskutočnený.“29  

„O objektívnu spôsobilosť vyvolať tieto následky (následky týkajúce sa osobnosti 

občana) nejde vtedy, ak došlo k zásahu napr. pri rozhovore len medzi dvoma osobami. 

Ak sa však dostanú prednesené výroky na verejnosť, alebo ak sa na verejnosť môžu 

dostať, je tu daná objektívna spôsobilosť vyvolať následky týkajúce sa osobnosti 

občana.“30  

 

4.1.4.2  Na strane povinného subjektu 
 

Uplatnenie občianskoprávnych sankcií za nemajetkovú ujmu na všeobecnom 

osobnostnom práve je nezávislé na vnútornom vzťahu pôvodcu zásahu k jeho správaniu 

– teda na jeho zavinení. Súdna prax už dávnejšie uzavrela, že „...vzhľadom k cieľom 

právnej úpravy ochrany osobnosti, ktorej prvoradou požiadavkou je chrániť osobnosť 

občana pred zásahmi, pokiaľ k nim pôvodca zásahu nebol oprávnený, nevyžaduje 

občiansky zákonník k úspešnému uplatneniu práva na ochranu osobnosti zavinenie. Kto 

sa zásahu dopustil, nemôže sa zbaviť zodpovednosti ani dôkazom, že bol v omyle (tzv. 

dôkaz ospravedlniteľného omylu).“31  

Forma a stupeň zavinenia však nie sú úplne nepodstatné. Súd ich môže 

zohľadniť pri priznávaní peňažitého zadosťučinenia v rámci okolností, za ktorých 

k porušeniu osobnostného práva došlo (§ 13 ods. 3 OZ, i.f.). 

 

 

4.2  Premietnutie zásady subsidiarity 
 

                                                 
29 Zpráva o zkušenostech z rozhodování soudů ve věcech ochrany osobnosti podle ustanovení § 11 až 
§ 16 o.z., Najvyšší súd ČSSR, spis. zn. Prz 33/67 a Cpj 234/66 
30 stanovisko Najvyššieho súdu ČSSR, spis. zn. Cpj 138/69 
31 Zpráva o zkušenostech z rozhodování soudů ve věcech ochrany osobnosti podle ustanovení § 11 až 
§ 16 o.z., Najvyšší súd ČSSR, spis. zn. Prz 33/67 a Cpj 234/66 
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Podľa § 13 ods. 2 občianskeho zákonníka sa peňažité zadosťučinenia od 

ostatných občianskoprávnych sankcií na úseku ochrany osobnosti vyčleňuje 

kondicionalitou využitia: 

Pokiaľ by  sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 (morálne 

zadosťučinenie) najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby 

alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež  právo na náhradu nemajetkovej 

ujmy v peniazoch. 

 
 

4.2.1  Conditio sine qua non práva na  peňažité zadosťučinenie – 
nedostatočnosť morálnej satisfakcie 

 

Z dikcie ustanovenia § 13 ods. 2 OZ vyplýva a konštantná judikatúra to 

potvrdzuje,32 že zákonodarca kategoricky podmieňuje materiálnu satisfakciu tým, že 

morálne zadosťučinenie sa nebude zdať v konkrétnom prípade postačujúcim. Vrchný 

súd v Prahe v rozhodnutí zo dňa 31. marca 1993 ďalej spresňuje: 

„Pri rozhodovaní o náhrade nemajetkovej ujmy (§ 13 ods. 2 OZ) musí mať súd za 

preukázané, že tu sú okolnosti dokladajúce, že v konkrétnom prípade nestačí 

zadosťučinenie podľa ustanovenia § 13 ods. 1 OZ, a to predovšetkým z hľadiska 

intenzity, trvania a rozsahu nepriaznivých následkov vzniknutých žalobcovi, vzhľadom 

na postavenie žalobcu v rodine a v spoločnosti.“33  

 

 

4.2.2  Naplnenie podmienky subsidiarity 
 

Občiansky zákonník v demonštratívnom výpočte § 13 ods. 2 uvádza ako typický 

prípad, kedy nemajetkové zadosťučinenie k zmierneniu ujmy na osobnosti nepostačuje, 

vznik tzv. kvalifikovaného následku: zásahom bola v značnej miere znížená dôstojnosť 

fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti. Obsah použitých výrazov vyložil 

                                                 
32 napr. uznesenie Vrchného súdu v Prahe zo dňa 31.3.1993, spis. zn. 5 Co 18/93; rozsudok Najvyššieho 
súdu ČR zo dňa 27.9.2000, spis. zn. 30 Cdo 964/2000 
33 uznesenie Vrchného súdu v Prahe zo dňa 31.3.1993, spis. zn. 5 Co 18/93 
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Najvyšší súd ČR ako „nemajetkovú ujmu vzniknutú v osobnostnej sfére fyzickej osoby, 

ktorú táto fyzická osoba vzhľadom k povahe, intenzite, opakovaniu, trvaniu a šírke 

okruhu pôsobenia nepriaznivého následku spočívajúceho v znížení jej dôstojnosti alebo 

vážnosti v spoločnosti pociťuje a prežíva ako závažnú.“34 

Identifikácia ďalších dôvodov pre priznanie peňažitého zadosťučinenia je po 

komplexnom zhodnotení okolností jednotlivého prípadu úlohou judikatúry. Obecne sa 

však vyžaduje, aby boli svojou závažnosťou a intenzitou porovnateľné so značným 

znížením dôstojnosti alebo vážnosti postihnutého v spoločnosti. K ilustrácií možno 

uviesť rozhodnutie Krajského súdu v Ostrave zo dňa 23. januára 1998. Súd pri 

posudzovaní prípadu úmrtia pacientky – blízkeho rodinného príslušníka žalobcov – 

v dôsledku postupu non lege artis operujúceho lekára dospel k záveru, že „žiadna 

forma morálneho zadosťučinenia podľa § 13 ods. 1 OZ by s ohľadom na okolnosti 

daného prípadu nestačila k tomu, aby bola primerane vyvážená a zmiernená 

nemajetková ujma na osobnostiach žalobcov. Pri úvahe o tom, či sú splnené 

predpoklady k poskytnutiu náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ust. § 13 

ods. 2 OZ, súd prihliadol predovšetkým k vysokej intenzite nepriaznivého následku 

konania žalovaného, spočívajúceho v obmedzení súkromného a rodinného života; táto 

intenzita je daná najmä nereparovateľnosťou následkov zásahu do osobnostných práv 

žalobcov.“35  

Obdobne Ústavný súd v náleze zo dňa 31. mája 2001 judikoval: 

„...považoval Ústavný súd za významné, či a akým spôsobom bol zhodnotený fakt, na 

ktorý sťažovateľka poukázala už v odvolaní, totiž vzniknutá objektívna zmena situácie 

(spôsobená dĺžkou trvania konania a zánikom Moravskoslezského večerníka). Za stavu, 

keď dôvody uvedené v ustanovení § 13 ods. 2 OZ svedčiace pre poskytnutie náhrady 

nemajetkovej ujmy v peniazoch, sú zákonom uvádzané len demonštratívne, mal sa totiž 

odvolací súd ... práve s ohľadom na nemožnosť odčiniť uvedený nepravdivý údaj 

o sťažovateľke rovnocenným spôsobom, predovšetkým zaoberať otázkou, či 

ospravedlnenie žalovaných, ku ktorému boli títo súdom právoplatne zaviazaný formou 

osobného listu, ktorý však už nemôže v pomere k inej osobe ako je samotná 

sťažovateľka, vyvrátiť nepriaznivé účinky uverejneného článku, je vôbec spôsobilá byť 

                                                 
34 rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 27.10.2003, spis. zn. 30 Cdo 2005/2003 
35 rozsudok Krajského súdu v Ostrave zo dňa 23.1.1998, spis. zn. 23 C 52/96 
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primeraným, a teda v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 OZ i postačujúcim 

zadosťučinením. Inak povedané, pokiaľ primárny spôsob zadosťučinenia je v dobe 

rozhodovania súdu už natoľko oslabený, že svojím spôsobom stráca funkciu, je 

povinnosťou súdu o to starostlivejšie zvažovať priznanie zadosťučinenia finančného.“36  

  

 

4.3  Hmotneprávne podmienky peňažitej náhrady morálnej 
škody podľa Code civil 

 

Francúzsky občianskoprávny režim náhrady škody na osobnostných právach 

predpokladá v prvom rade splnenie troch objektívnych podmienok: 

1. škodnú právnú skutočnosť; 

2. vznik škody na osobnosti postihnutého; 

3. príčinnú súvislosť medzi nimi. 

Okrem toho sa zásadne vyžaduje zavinenie ako subjektívna podmienka na strane 

škodcu. 

 
 

4.3.1  Škodná právna skutočnosť 
 

Môže ňou byť protiprávny úkon alebo právna udalosť. 

 

4.3.1.1  Protiprávny úkon 
 

Články 1382 ani 1383 Code civil protiprávny úkon nedefinujú. Teória pojem 

vyložila ako porušenie existujúcej právnej povinnosti konať alebo nekonať (včítane 

všeobecnej povinnosti neškodiť inému, implicitne zahrnutej v čl. 1382 CC), chybu 

v správaní, ale aj zneužitie práva.37 

 

                                                 
36 nález Ústavného súdu zo dňa 31.5.2001 , spis. zn. IV. ÚS 581/99 
37 Malinvaud, P.: Droit des obligations. 9e éd. Paris: Litec, 2005, str. 355 a nasl. 
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4.3.1.2  Škodná právna udalosť 
 

Základný princíp nahrádzania ujem spôsobených škodnou udalosťou obsahuje 

článok 1384 CC, ktorý o.i. stanovuje: 

Každý je zodpovedný nielen za škodu, ktorú spôsobil svojim vlastným protiprávnym 

úkonom, ale aj za škodu spôsobenú osobami, za ktoré zodpovedá a vecami, ktoré má vo 

svojej moci. 

Code civil tak umožňuje efektívne odškodnenie morálnych ujem spôsobených 

napr. dopravnými prostriedkami, zvieratami alebo budovami.  

 

 

4.3.2  Škoda na osobnosti 
 

Code civil používa v ustanoveniach čl. 1382 a nasl. pojem škody bez ďalšieho 

upresnenia. Z troch druhov škody, resp. umy,38 ktoré francúzska civilistika rozoznáva – 

škoda materiálna, morálna a telesná -, spadajú pod pojem škody na osobnosti prípady 

morálnej a čiastočne telesnej ujmy.  

 

 

4.3.2.1  Morálna škoda 
 

Vymedzuje sa negatívne ako ujma, ktorá nepostihuje majetok. Môžu sa jej 

dovolávať aj právnické osoby. U fyzických osôb má podobu utrpenia, bolesti, úzkosti 

a často plynie zo zásahu do osobnostných práv – napr. do práva na meno, na tajomstvo 

súkromného života, ale aj do citov, myšlienok alebo viery postihnutého (a to aj bez 

poškodenia určitého konkrétneho práva).  

Pri absencii výslovnej zákonnej úpravy judikatúra i doktrína dlho nepripúšťali 

možnosť náhrady tejto škody v peniazoch. Princíp sa napokon presadil najskôr 

                                                 
38 vo francúzskej právnej teórií i praxi sú oba výrazy používané synonymicky 
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v rozhodovacej činnosti obecných súdov,39 neskôr ho uznala aj Štátna rada ako vrcholný 

orgán správneho súdnictva.40 Niektorí autori však aj naďalej poukazujú na problémy 

spojené s tým, že v praxi je len veľmi zložité dodržať obecné nároky kladené na ujmu 

každého druhu (určitosť, istota vzniku, legitímnosť): keďže istota morálnej škody, 

ktorej definičným znakom je subjektivita (nie každý pociťuje zásah do cti alebo smrť 

rodičov rovnako, stupeň ujmy nie je možné presne zmerať), nemôže byť nikdy 

presvedčivo dokázaná, nevyhnutne sa v súdnom konaní uplatňuje systém domnienok.41  

 

4.3.2.2  Telesná ujma 
 

V skutočnosti nepredstavuje zvláštny druh škody, ale postupne sa presadzujúci 

funkčne syntetický koncept, ktorý zahŕňa hmotné i nehmotné dôsledky zásahu do 

telesnej integrity človeka. Charakter morálnej škody majú najmä telesné i duševné 

bolesti a estetické utrpenie vyvolané nepriaznivými dopadmi zásahu na výzor 

poškodeného. 

Dôvodom súčasnej tendencie vydeliť telesnú škodu z klasického rámca 

dualizmu materiálna – nemateriálna ujma je nutnosť zohľadniť jej vysokú frekvenciu 

a špecifický režim náhrady, plynúci z neoddeliteľnosti hmotného a nehmotného aspektu 

tejto škody. 

 

4.3.2.3  Osobitné riešenia: nepriama a kolektívna škoda 
 

Problematika morálnej ujmy úzko súvisí s režimom dvoch špeciálnych foriem 

škody – nepriamou a kolektívnou. 

 

Nepriama škoda vzniká v dôsledku priamej materiálnej alebo morálnej ujmy, 

ktorú utrpela osoba blízka. Sama môže mať hmotnú aj nehmotnú povahu (napr. strata 
                                                 
39Cour de cassation, chambre civile 13.2.1923, vo veci finančného odškodnenia bolesti spôsobenej stratou 
koňa: „Článok 1382 je  v dôsledku obecnosti svojich pojmov aplikovateľný rovnako v prípade morálnej 
škody ako pri škode materiálnej.“  
40 Conseil d´Etat 24.1.1961 
41 Flour, J. – Aubert, J.-L. – Savaux, E.: Droit civil. Les Obligations. 2. Le Fait juridique. 11e éd. Paris: 
Dalloz, collection Armand Colin, 2005, str. 146 
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prostriedkov na živobytie spojená so stratou na zárobku počas pracovnej neschopnosti 

živiteľa vyvolanej poškodením zdravia pri dopravnej nehode, bolesť v dôsledku zásahu 

do cti blízkeho rodinného príslušníka). Aj keď je táto forma škody náukou aj praxou 

všeobecne uznávaná, problematickým bodom zostáva vymedzenie okruhu osôb, ktoré je 

ešte možné pokladať za nepriamych poškodených a riešenie súbehu žalôb viacerých 

nepriamych poškodených. 

 

Morálne škody, ktoré utrpela skupina osôb bez toho, aby bolo možné stanoviť 

individuálneho poškodeného, pokrýva koncepcia kolektívnej ujmy. Niektoré prípady sú 

upravované priamo zákonom – napr. odborové organizácie a profesiové komory majú 

právo na náhradu majetkovej i nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel spoločný profesiový 

záujem. Mimo výslovné zákonné ustanovenia je však postoj judikatúry k možnosti 

priznávať náhradu kolektívnej škody odmietavý.42 Negatívne stanovisko ostatne 

k problematike ujmy na všeobecnom osobnostnom práve neurčitých fyzických osôb 

zastáva aj česká občianskoprávna doktrína.43  

 

4.3.3  Príčinná súvislosť 
 

Kauzálny nexus tvorí nevyhnutný spojovací článok medzi škodnou právnou 

skutočnosťou a vzniknutou ujmou: 

„zodpovednosť podľa čl. 1382 (Code civil) predpokladá nespochybniteľný vzťah príčiny 

a účinku medzi protiprávnym úkonom a škodou.“44 

Obecne sa v spojení s  konceptom príčinnej súvislosti poukazuje na dva okruhy 

problémov: problematiku plurality príčin a okolnosti, ktoré existenciu kauzálneho nexu 

vylučujú. 

 

4.3.3.1  Pluralita príčin 
  
                                                 
42 francúzsky právny poriadok inštitút tzv. skupinovej žaloby ani nepozná  
43 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004 str. 81 
44 Cour de cassation, 2e chambre civil 27.10.1975 
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Morálna ujma môže byť výsledkom viacerých príčin, ktoré nastali: 

1. súčasne – pri posudzovaní konkrétneho prípadu súdna prax uplatňuje v rámci 

suverénneho hodnotenia skutkových okolností  buď teóriu ekvivalencie príčin 

(s využitím zavinenia ako nevyhnutného korektívu) alebo teóriu adekvátnej 

príčiny; 

2. následne – relevantná je len posledná príčina alebo príčina, bez ktorej by škoda 

nenastala. 

 

4.3.3.2  Vonkajšia príčina 
 

Vonkajšími príčinami sa rozumejú okolnosti vylučujúce kauzálny nexus. Code civil 

ich upravuje v súvislosti so zmluvnou zodpovednosťou v článkoch 1147 a 1148, ktoré 

však majú obecnú platnosť. Patrí k nim: 

1. vyššia moc – nepredvídateľná, neodvrátiteľná a zásadne vonkajšia udalosť, 

vymykajúca sa spod kontroly subjektu, ktorý by bol inak za škodu zodpovedný; 

2. protiprávny úkon tretej osoby – bez zreteľa k zavineniu konajúceho; nie je 

vylúčené, že protiprávny úkon bude zároveň spĺňať kritériá vyššej moci; 

3. zavinenie poškodeného – pri jeho posudzovaní sa uplatňujú rovnaké pravidlá 

ako u pôvodcu ujmy – tzn. že zásadne postačuje preukázanie voľnej zložky, čo 

potvrdzuje aj Kasačný súd v rozhodnutí zo dňa 9. mája 1984: 

„Súdy nie sú pri posudzovaní skutkových okolností prípadu povinné overovať, či 

bol maloletý schopný rozpoznať následky svojho konania; na základe čl. 1382 

môžu v rámci voľnej sudcovskej úvahy usúdiť, že poškodené dieťa prispelo svojím 

zavinením ku vzniku škody.“45 

 

4.3.4  Zavinenie 
 

Vo všeobecnosti sa zavinenie definuje ako vnútorný vzťah konajúceho k jeho 

činom a zahŕňa dva aspekty: zložku vedenia (schopnosť predvídať následky vlastného 

                                                 
45 Cour de cassation, assemblé plénière 9.5.1984 
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konania) a zložku vôle (schopnosť ovládať svoje správanie). Francúzska právna prax 

však kladie dôraz na existenciu vôle škodcu a k jeho rozpoznávacej schopnosti 

neprihliada: 

„Súdy nie sú pri posudzovaní zavinenia maloletého (vo vzťahu k tretej osobe) povinné 

overovať, či bol schopný rozpoznať následky svojho konania.“46 

„Maloletému možno pričítať zavinenie, aj keď nebol schopný rozpoznať následky svojho 

konania.“47 

Z hľadiska preukazovania zavinenia stanovuje Code civil dva okruhy prípadov: 

1. škoda je následkom vlastného protiprávneho konania zodpovedného (čl. 1382 

CC) – zavinenie, a to ani vo forme nevedomej nedbalosti, sa neprezumuje; je 

povinnosťou poškodeného preukázať jeho existenciu; 

2. škoda podlieha právnemu režimu článku 1384 CC – uplatňuje sa princíp prísne 

objektívnej zodpovednosti bez ohľadu na zavinenie toho, kto za ujmu 

zodpovedá. Do tejto skupiny zaraďujeme škody spôsobené deťmi, učňami, 

zamestnancami  a vecami. Zásada prezumovanej zodpovednosti toho, kto má 

povinnosť vykonávať nad škodcom dozor, resp. má vec vo svojej moci, sa však 

k jednotlivých subkategóriách neuplatňuje rovnako. 

 

4.3.4.1  Zodpovednosť za škodu spôsobenú deťmi a učňami 
 

Pokiaľ dieťa spôsobí svojím zavineným konaním škodu, je zásadne za ňu 

zodpovedné samo podľa čl. 1382 a 1383 CC. Možnosť vydobyť takýto záväzok je však 

v praktickom žvote len teoretická, a preto Code civil upravuje ako istú formu záruky 

súbežnú zodpovednosť jeho rodičov: 

Za činy maloletých detí vo všeobecnosti zodpovedajú rodičia, pokiaľ sú 

nositeľmi rodičovskej zodpovednosti. Zavinenie dieťaťa je irelevantné.48. V judikatúre 

sa dlho presadzovala požiadavka chyby rodičov v dohľade alebo vo výchove. Kasačný 

súd však v rozsudku zo dňa 19. februára 1997 uviedol, že „iba vyššia moc alebo 

zavinenie poškodeného môžu otca zbaviť zodpovednosti za škody spôsobené jeho synom, 

                                                 
46 Cour de cassation, 2e chambre civil 12.12.1984 
47 Cour de cassation, 2e chambre civil 28.2.1996 
48 Cour de cassation, 2e chambre civil 10.5.2001 
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ktorý býva spolu s ním.“49 Toto zásadné rozhodnutie vyvolalo zmenu rozhodovacej 

praxe, ktorá – naviac v priamom rozpore so znením odseku 7 článku 1384 CC50 – začala 

zodpovednosť rodičov vyvodzovať výlučne z povinnosti dohľadu nad deťmi, a to 

zásadne aj v dobe, keď sú fakticky zverené do opatery niekoho iného (napr. starých 

rodičov).  

 

Načrtnutá koncepcia je v podstate len s drobnými odchýlkami aplikovateľná i na 

prípady škôd spôsobených učňami. Zodpovedným subjektom je osoba, pre ktorú sú 

činný (typicky živnostník alebo obchodník). 

 

4.3.4.2  Zodpovednosť zamestnávateľa 
 

Článok 1384 ods. 5 CC stanoví:  

Domáci a zamestnávatelia sú zodpovední za škodu spôsobenú ich sluhami a 

zamestnancami v rámci plnenia úloh, kvôli ktorým boli prijatí. 

Pri aplikácii citovaného ustanovenia judikatúra tradične podmieňuje 

zodpovednosť zamestnávateľa zavinením na strane zamestnanca – napr. v rozhodnutí 

Kasačného súdu zo dňa 8. októbra 1969: 

„Zodpovednosť zamestnávateľa sa vždy pripúšťala iba v prípade zavinenia 

zamestnanca.“51  

 Na strane zamestnávateľa sa subjektívna stránka neskúma; je vždy povinný 

nahradiť škodu, ktorú jeho zamestnanec spôsobil v rámci plnenia pridelených 

pracovných úloh a v súlade s  predmetom činnosti zamestnávateľa. 

 

4.3.4.3  Zodpovednosť za škodu spôsobenú vecou 
 

                                                 
49 Cour de cassation, 2e chambre civil 19.2.1997, rozsudok Bertrand 
50Vyššie uvedená zodpovednosť sa uplatňuje vždy, ledaže by otec, matka a živnostníci preukázali, že 
škodnej právnej skutočnosti nemohli zabrániť. 
51 Cour de cassation, 2e chambre civile 8.10.1969 

 36



Zodpovednosť za škodu spôsobenú vecou je klasickým príkladom prísne 

objektívnej zodpovednosti toho, kto má vec v moci (fakticky ním je jej vlastník, resp. 

držiteľ – bližšie k tomu porovnaj kptl. 5.2.4), čo viackrát potvrdil i Kasačný súd: 

„Princíp zodpovednosti  za škodu spôsobenú neživou vecou spočíva na pojme ovládania 

veci (´garde´), bez ohľadu na osobné zavinenie toho, kto má vec v moci.“52  

 Držiteľ veci sa zodpovednosti zbaví, iba keď preukáže, že škoda mala pôvod vo 

vonkajšej udalosti, ktorá kauzálny nexus vylučuje (vyššia moc, zavinenie poškodeného 

alebo tretej osoby - viď kptl. 4.3.3.2).  

Avšak niektoré osobitného zreteľa hodné hypotézy sa riadia špeciálnou úpravou. 

Tak napr. odsek 2 článku 1384 CC predvída priaznivejší režim pri požiari veci 

(hnuteľnej i nehnuteľnej): jej držiteľ je povinný nahradiť takto vzniklú ujmu, len pokiaľ 

požiar zavinil on sám alebo osoby, za ktoré je zodpovedný. 

 

 

 

5.  Subjekty peňažitého zadosťučinenia 
 

Zatiaľ čo všeobecné osobnostné právo má absolútny charakter, a preto existuje 

mimo právny vzťah, právo na peňažité zadosťučinenie (a jemu korešpondujúca 

povinnosť ho poskytnúť) je zložkou právneho vzťahu, ktorý v dôsledku kvalifikovaného 

zásahu do osobnosti vzniká medzi konkrétnym oprávneným a povinným subjektom. 

 

 

5.1  Oprávnený subjekt 
 

Množina oprávnených subjektov tvorí súčasť širšej množiny subjektov oprávnených 

z občianskoprávnych sankcií v oblasti ochrany osobnosti vôbec (u peňažitého 

zadosťučinenia sa požaduje zvlášť intenzívny neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej 

osoby), ktorými sa môžu z povahy veci stať zásadne len nositelia všeobecného 

                                                 
52 Cour de cassation, 2e chambre civile 20.11.1968; rovnako už 13.2.1930 Cour de cassation, chambres 
réunies  
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osobnostného práva, čiže jedine fyzické osoby (podrobnejšie viď kptl. 2.4.1). Toto 

prirodzené pravidlo však vo francúzskom práve prelamujú dve výnimky: 

1. právnická osoba je oprávnená požadovať v zákonom stanovených prípadoch 

náhradu kolektívnej morálnej škody (bližšie k tomu viď kptl. 4.3.2.3);  

2. po smrti postihnutého, ktorý uplatnil právo na odškodnenie morálnej ujmy 

v súdnom spore, prechádzajú práva a povinnosti účastníka konania na jeho 

dediča – a ním môže byť aj právnická osoba (viď kptl. 5.1.2.2). 

Keďže jeden a ten istý neoprávnený zásah často vyvolá ujmu na osobnosti viacerých 

subjektov zároveň, pre úplnosť je nutné dodať, že právo na peňažité zadosťučinenie sa 

u každého z nich posudzuje samostatne a nezávisle, výlučne podľa intenzity zásahu do 

jeho práv. Nie je preto vylúčené, že v konkrétnom prípade sa u jedného poškodeného 

morálna satisfakcia zdať dostatočnou nebude, zatiaľ čo u ďalšieho bude plne saturovať 

utrpenú ujmu. 

 

V súvislosti so skúmanou problematikou sa ako komplikované javí posúdenie 

možnosti priznať peňažité zadosťučinenie i dieťaťu, ktoré utrpelo zásah do svojej 

osobnosti ešte v štádiu vnútromaternicového vývoja – teda ako tzv. nasciturus 

(a obecnejšie posúdenie možnosti uvažovať o jeho osobnosti a o zásahu do nej), ako aj 

zodpovedanie otázky pripustenia finančného zmierňovania nemajetkovej ujmy po smrti 

postihnutého. 

 

 

5.1.1  Nasciturus ako subjekt práva na materiálnu satisfakciu 
 

V prvom rade je nevyhnutné vyriešiť ako predbežnú otázku problém existencie 

osobnosti počatého, avšak ešte nenarodeného dieťaťa a jeho práva na jej ochranu.  

Už v kapitole 2.4 venovanej subjektom všeobecného osobnostného práva bola 

naznačená názorová nejednotnosť českej doktríny, daná skutočnosťou, že postoj k tejto 

téme tvorí súčasť osobného filozofického a náboženského presvedčenia každého 

človeka. V právnej praxi sa problematika osobnostných práv nascitura redukuje na 

ochranu zdravia, a to hlavne v súvislosti s  poškodením plodu pri neprofesionálnom 
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výkone lekárskych zákrokov. Celkové vyznenie českého právneho poriadku (čl. 6 ods. 1 

veta druhá Listiny, § 7 ods. 1 veta druhá OZ, § 219 TZ, zákony z oblasti tzv. 

medicínskeho práva) svedčí v prospech záveru, že život a zdravie nenarodeného dieťaťa 

sa chráni v rámci ochrany telesnej integrity tehotnej ženy (plod sa chápe ako súčasť tela 

matky, a jeho poškodenie je de facto poškodením ženy, ktorá jediná je postihnutým 

subjektom), a teda že fyzická osoba právo na satisfakciu za následky neoprávneného 

zásahu do svojej integrity počas vnútromaternicového vývinu nemá. 

 

V globálnej atmosfére neistoty, protichodných názorov a deklarovanej dôslednej 

nekonfesijnosti štátneho sektoru nebolo ani vo Francúzsku právo nascitura na ochranu 

zdravia výslovne upravené. Medzi francúzskymi súdmi tak vznikol v rámci inštančného 

postupu v polovici deväťdesiatych rokoch 20. storočia pri prejednávaní žaloby na 

náhradu škody, spôsobenej zdravotne postihnutému dieťaťu tým, že v dôsledku 

diagnostickej chyby lekára, ktorý jeho vrodenú vadu neodhalil, jeho matka nepodstúpila 

interrupciu, spor, v ktorom sa odvolací súd odmietol podrobiť právnemu názoru 

1. občianskoprávneho senátu Kasačného súdu (ktorý dieťaťu právo na odškodnenie 

priznal). Plénum Kasačného súdu následne dňa 17. novembra 2000 rozhodlo:  

„V prípade, keď zavinená chyba lekára a laboratória (neodhalenie rubeoly) zabránila 

tehotnej žene vo výkone jej práva na prerušenie tehotenstva s cieľom zabrániť 

narodeniu zdravotne postihnutého dieťaťa, má toto (dieťa) právo požadovať náhradu 

škody vzniknutej zo zdravotného postihnutia a spôsobenej preukázanými zavineným 

konaním.“53   

Hoci právna verejnosť podrobila rozhodnutie pléna ostrej kritike (vyčítala mu 

predovšetkým nelogickú a fakticky nemožnú koncepcia príčinnej súvislosti medzi 

diagnostickým omylom a vrodeným postihnutím), Kasačný súd zotrvával na svojom 

stanovisku.54. Konečné riešenie priniesol zákon zo dňa 11. februára 2002, ktorý do 

rodinného kódexu vložil článok L 114-5: 

 

Nikto sa nemôže dovolávať ujmy spôsobenej mu tým, že sa  narodil. 

                                                 
53 Cour de cassation, assemblée plénière 17.11.2000, rozhodnutie Perruche 
54 napr. 3 rozhodnutia pléna zo dňa 13.7.2001 
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Osoba, ktorá sa narodila so zdravotným postihnutím spôsobeným lekárskou chybou, 

môže obdržať náhradu svojej škody, pokiaľ  zavinený úkon zdravotné postihnutie 

priamo vyvolal, zhoršil alebo neumožnil jeho zmiernenie. 

V prípade, že rodičia dieťaťa narodeného so zdravotným postihnutím, ktoré nebolo 

počas tehotenstva odhalené, uplatňujú zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka alebo 

zariadenia, môžu požadovať náhradu jedine svojej vlastnej  ujmy.  

... 

 

Možno teda zhrnúť, že francúzsky právny poriadok priznáva fyzickej osobe 

právo na peňažitú náhradu škody (ktorá z povahy veci môže mať charakter iba ujmy 

morálnej), ktorú utrpela následkom zdravotného postihnutia zavineného neodborným 

postupom zdravotníckeho pracovníka. Pre prax síce bezvýznamnou, v právne 

filozofickej rovine, naopak, zásadnou však zostáva problematika presnej doby vzniku 

nemajetkovej ujmy postihnutého: vzniká poškodením plodu, v deň jeho narodenia, 

alebo v úplne iný okamih, v ktorom sa konštituuje morálna stránka jedinca 

(a vymedzenie ktorého patrí opäť viac do sféry filozofie ako do právnych predpisov 

a súdnych rozhodnutí)? 

 

 

5.1.2  Právo na finančné zadosťučinenie a postmortálna ochrana 
osobnosti 

 

Všeobecné osobnostné právo je úzko zviazané s ľudskou bytosťou. Preto jej 

smrťou zaniká a nestáva sa predmetom žiadnej formy právneho nástupníctva.. Niektoré 

osobnostné záujmy človeka (napr. česť a dobrá povesť) a dôsledky jeho rozhodnutí 

(typicky otvorenie súdneho sporu o ochranu osobnosti) však pretrvávajú i naďalej 

a vzhľadom k svojej závažnosti vyžadujú jednoznačné a konzistentné riešenie. 
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5.1.2.1  Peňažité zadosťučinenie v rámci autonómnej posmrtnej ochrany 
osobnosti  

 

Ustanovenie § 15 občianskeho zákonníka plne reflektuje skutočnosť, že zánik 

osobnosti neznamená aj zánik všetkých osobnostných záujmov s ňou spojených, keď 

stanoví: 

Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať právo na ochranu jej osobnosti manželovi 

a deťom, a ak ich niet, jej rodičom.55 

 Jednoznačne tak umožňuje presne určenému okruhu najbližších príbuzných 

zosnulého brániť jeho pamiatku pred neoprávnenými zásahmi do pretrvávajúcich 

hodnôt jeho osobnosti. Polemiku však vyvoláva register právnych prostriedkov, ktoré sú 

k tomu oprávnení použiť; konkrétne možnosť požadovať okrem morálnej aj satisfakciu 

majetkovú. Odpoveď úzko súvisí s tým, aký význam prisúdime sankčnej funkcii 

peňažitého zadosťučinenia, ktorá odôvodňuje poskytnutie finančnej čiastky i vtedy, keď 

táto už zmierniť ujmu postihnutého objektívne nemôže. Zdá sa, že súdy vo svojej 

rozhodovacej činnosti takúto koncepciu odmietajú a právo na peňažité zadosťučinenie 

pokladajú za rýdzo osobné oprávnenie postihnutého.56 

 

Francúzska súdna prax postmortálnu ochranu osobnosti obdobnú režimu 

založenému § 15 OZ neumožňuje. Vychádza pritom z neprenositeľnosti všeobecného 

osobnostného práva: 

„Dotknutá fyzická osoba je výlučnou nositeľkou žalobného práva vo veci rešpektu jej 

súkromného života, toto právo jej smrťou zaniká.“57 

„ (právo na rešpekt súkromného života) neprechádza na dedičov.“58  

Pozostalí tak môžu brániť pamiatku zosnulého iba nepriamo, v rámci ochrany 

vlastného súkromia pred neoprávnenými zásahmi do ich citovej sféry, čo dokladá aj 

rozhodnutie odvolacieho súdu v Metz:  

                                                 
55 znenie účinné od 1.7.2006: Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať právo na ochranu jej osobnosti 
manželovi alebo partnerovi a deťom, a ak ich niet, jej rodičom 
56 porovnaj rozsudok Krajského súdu v Ostrave zo dňa 23.1.1998, spis. zn. 23 C 52/96, citovaný 
v nasledujúcej kapitole. 
57 Cour de cassation, 1e chambre civile 14.12.1999 
58 Cour de cassation, 2e chambre civile 8.7.2004 
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„Právo na rešpekt súkromného života neprechádza na dedičov, ktorých žaloba je 

prípustná jedine v prípade, že zásah do súkromného života poručiteľa zasiahol do ich 

vlastných citov a spôsobil im osobnú ujmu.“59 

 

 

5.1.2.2  Smrť žalobcu v spore o ochranu osobnosti 
 

Osud akéhokoľvek občianskeho súdneho procesu po tom, čo fyzická osoba ako 

jedna z jeho strán smrťou stratí spôsobilosť byť účastníkom, závisí v českom právnom 

poriadku podľa dikcie ustanovenia § 107 o.s.p. od zhodnotenia charakteru predmetu 

konania súdom, ktorý proces vedie. V súdnom spore sa pokračuje s dedičmi zosnulého, 

pokiaľ to umožňuje povaha veci.60 Obecné súdy pri posudzovaní sporov o ochranu 

osobnosti analogicky aplikujú ustanovenie § 579 OZ, podľa ktorého práva obmedzené 

na osobu veriteľa jeho smrťou zanikajú, a súdne konanie pravidelne zastavujú61. 

Rovnaké stanovisko zaujal špeciálne pre inštitút peňažitého zadosťučinenia Krajský súd 

v Ostrave: 

„Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch smrťou postihnutej fyzickej osoby 

zaniká a neprechádza na jej dedičov podľa ustanovenia § 460 a nasl. obč. zák. Zánik 

tohto práva smrťou postihnutej fyzickej osoby nastáva bez ohľadu na to, či právo bolo 

pôvodcom neoprávneného zásahu do osobnosti fyzickej osoby už uznané alebo nie, či 

bolo postihnutou fyzickou osobou ešte počas jej života uplatnené na súde alebo nie, 

poprípade či bolo o tomto práve pred smrťou fyzickej osoby už právoplatne rozhodnuté 

alebo nie; právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch zanikne i v prípade, že už 

bol nariadený výkon rozhodnutia, avšak toto právo nebolo ešte za života postihnutej 

fyzickej osoby úspešne vydobyté.“  

Súd svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na hlavnú funkciu inštitútu:  

                                                 
59 Cour d´appel Metz, 12.4.2000 
60 § 107 ods. 2 o.s.p. 
61 „Právo na ochranu osobnosti občana ako právo nemajetkové, rýdzo osobnej povahy, zaniká smrťou 
občana (§ 7 ods. 2 OZ); neprechádza teda smrťou občana na dedičov a nestáva sa predmetom 
dedičstva.“ - Zpráva o zkušenostech z rozhodování soudů ve věcech ochrany osobnosti podle ustanovení 
§ 11 až § 16 o.z., Najvyšší súd ČSSR, spis. zn. Prz 33/67 a Cpj 234/66 
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„Pokiaľ nie je toto právo (na materiálnu satisfakciu) uspokojené ešte počas života 

postihnutej fyzickej osoby, nemôže po jej smrti už plniť svoj účel, ktorým je primerane 

vyvážiť a zmierniť nemajetkovú ujmu, vzniknutú na jej osobnosti.“62  

 

Judikatúra francúzskych súdov nebola dlho pri posudzovaní procesného 

nástupníctva v spore o náhradu morálnej ujmy jednotná. Občianskoprávna komora 

Kasačného súdu prechod takejto žaloby na dedičov poškodeného prvýkrát pripustila 

v roku 1943,63 avšak nižšie súdy i trestná komora dospeli nezriedka k opačnému 

záveru.64 Neistotu odstránili až dve rozhodnutia zmiešanej komory Kasačného súdu zo 

dňa 30. apríla 1976: 

„Právo na náhradu škody spôsobenej duševným utrpením poškodeného pred jeho 

smrťou, ktoré sa premietlo do jeho majetku (tzn. že už začalo súdne konanie o náhrade 

ujmy), prechádza na dedičov.“65.  

 Vytýčenú líniu dnes rešpektujú nielen všeobecné súdy,66 ale i správna vetva 

súdnictva.67 Časť francúzskej občianskoprávnej teórie však toto riešenie neprijíma, 

označuje ho za ničím neodôvodnenú patrimonializáciu ľudských citov a poukazuje 

pritom na fakt, že dedičia sú často sami z dôvodu ich vlastnej morálnej ujmy 

odškodňovaní ako nepriami poškodení.68 

 

 

Z uvedeného je zrejmé, že za súčasného stavu českého platného právneho 

poriadku a rozhodovacej praxe je jediným oprávneným subjektom z práva na finančné 

zadosťučinenie sám poškodený, zatiaľ čo iné prostriedky ochrany osobnosti sú dostupné 

aj subjektom, ktoré bránia jeho pamiatku. Tým sa vytvára určitá nerovnosť v prístupe 

k jednotlivým sankciám, zdôvodňovaná nemajetkovou a striktne osobnou povahou 

zasahovaných hodnôt. Je však koncepcia, ktorá a priori, bez zreteľa na konkrétne 

                                                 
62 rozsudok Krajského súdu v Ostrave zo dňa 23.1.1998, spis. zn. 23 C 52/96 
63 Cour de cassation, chambre civile 18.1.1943 
64 napr. Cour de cassation, chambre criminelle 28.1:1980, Cour d´appel Amiens, 8.3.1968 
65 Cour de cassation, chambre mixte 30.4.1976 
66 napr. Cour de cassation, 2e chambre civile 6.1.2000 
67 Conseil d´Etat, 29.3.2000: „Právo na náhradu akejkoľvek škody vzniká dňom, kedy bola spôsobená, 
pokiaľ sa stalo súčasťou majetku zosnulého poškodeného,  prechádza na jeho dedičov.“ 
68 Flour, J. – Aubert, J.-L. – Savaux, E.: Droit civil. Les Obligations. 2. LeFait juridique. 11e éd. Paris: 
Dalloz, collection Armand Colin, 2005, str. 390 a nasl. 
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okolnosti prípadu, odmieta jeden satisfakčný právny inštrument (navyše určený 

k zmierňovaniu najintenzívnejších ujem), pričom „miernejšiu“, morálnu formu 

zadosťučinenia bez akýchkoľvek pochybností pripúšťa, skutočne právne teoreticky 

a morálne bezo zbytku obhájiteľná? 

 

 

5.2  Povinný subjekt 
 

Keďže ku osobe pôvodcu neoprávneného zásahu sa neviažu žiadne faktické 

obmedzenia, môže byť subjektom povinným poskytnúť peňažité zadosťučinenie osoba 

fyzická alebo právnická (včítane štátu, ktorý má v zmysle ustanovenia § 21 OZ 

v občianskoprávnych vzťahoch postavenie právnickej osoby). 

 

 

5.2.1  Fyzická osoba 
 

Vzhľadom k tomu, že jedným zo základných znakov finančnej satisfakcie podľa 

§ 13 ods. 2 OZ je objektívny charakter a s ním spojená irelevantnosť zavinenia na strane 

pôvodcu (k tomu viď kptl. 4.1.4.2), je spôsobilým povinným subjektom každá fyzická 

osoba, teda: 

1. osoba plnoletá, ktorá má plnú spôsobilosť k právnym úkonom (§ 8 OZ); 

2. osoba maloletá (§ 9 OZ); 

3. plnoletá osoba, ktorá bola pre duševnú poruchu, ktorá nemá len prechodný 

charakter, spôsobilosti k právnym úkonom súdom zbavená, prípadne v nej 

obmedzená (§10 OZ); 

4.  osoba konajúca v duševnej poruche, ktorá ad hoc vylučuje jej právnu 

spôsobilosť (§ 39 ods. 2 OZ). 

Sankčná povinnosť upravená v § 13 OZ má podľa rozhodovacej činnosti obecných 

súdov prísne osobný charakter. Preto v prípade smrti pôvodcu neoprávneného zásahu 
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zaniká a neprechádza na jeho právnych nástupcov, čo Vrchný súd v Prahe odôvodnil 

nasledovne: 

„Konanie o ochrane osobnosti nie je uvedené medzi príkladmi uvedenými v § 1O7 

ods. 2 o.s.p., kedy súd konanie zastaví, avšak aj tak sa odvolací súd stotožňuje so 

záverom súdu prvého stupňa, že takýto postup bol vo veci odôvodnený. Ide totiž 

o prípad, keď hmotneprávna povinnosť plynúca z ustanovenia § 13 ObčZ bola viazaná 

výlučne na osobu žalovaného, a nie na prípadných dedičov, ako žalobca nesprávne 

vyvodzuje. Povinnosť poskytnúť zadosťučinenie je osobne spätá s osobou, ktorá sa 

neoprávneného zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby dopustila, má teda osobný 

charakter, a preto zaniká smrťou tejto osoby. Žalobca zodpovednosť dedičov vyvodzuje 

práve z uplatnenej čiastky 50.000 Kč, avšak v tejto súvislosti je nutné poukázať na to, že 

nejde o náhradu majetkovej ujmy (čo je prípad, keď by súd pokračoval v konaní 

s prípadnými dedičmi), ale ide o náhradu nemajetkovej ujmy, ako plynie z ustanovenia 

§ 13 ObčZ.“69  

 

Hoci francúzska právna úprava náhrady morálnej ujmy v ustanovení článkov 

1382 a 1383 Code civil vychádza z princípu zavinenia, tým, že sa v rozhodovacej 

činnosti súdov abstrahuje od jeho intelektuálnej zložky, často spĺňa kritériá povinného 

subjektu aj osoba neplnoletá alebo postihnutá duševnou chorobou (k tomu porovnaj 

kptl. 4.3.4). V týchto prípadoch naviac Code civil posilňuje istotu poškodeného, že jeho 

ujma bude skutočne nahradená, formou garancie rodičov, učiteľov a živnostníkov:  

Čl. 1384 ods. 4 Otec a matka, pokiaľ sú nositeľmi rodičovskej zodpovednosti, 

zodpovedajú spoločne a nedeliteľne za škodu spôsobenú ich maloletými deťmi, ktoré 

s nimi bývajú. 

Čl. 1384 ods. 6 Učitelia a živnostníci za škodu spôsobenú ich žiakmi a učňami 

v dobe, keď sú pod ich dozorom. 

Postihnutý má teda právo hojiť sa podľa čl. 1382 CC na pôvodcovi 

protiprávneho zásahu do jeho osobnosti a zároveň môže využiť ustanovenie čl. 1384 CC 

a požadovať náhradu nemajetkovej ujmy na tom, kto je za škodcu zo zákona 

zodpovedný. 

                                                 
69 uznesenie Vrchného súdu v Prahe zo dňa 6.4.1995, spis. zn. 1 Co 338/94 
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Smrťou škodcu povinnosť nahradiť ujmu nezaniká, stáva sa súčasťou dedičstva 

a prechádza v rámci obecného režimu dedenia podľa článkov 720 a nasl. CC na jeho 

právnych nástupcov.70 

 

 

5.2.2  Právnická osoba 
 

Právnická osoba je povinná znášať sankcie podľa § 13 OZ, ak sa neoprávneného 

zásahu do osobnosti dopustila: 

1. Fyzická osoba v postavení orgánu právnickej osoby (v tomto prípade sa konanie 

 bez ďalšieho pripisuje samotnej právnickej osobe) 

Poňatie právnických osôb v OZ vychádza z teórie fikcie, ktorá chápe právnickú 

osobu ako reálne neexistujúcu právne-technickú konštrukciu, ktorej vôľu formujú 

osoby fyzické.71 Z ustanovenia § 20 ods. 1 OZ vyplýva, že právnická osoba koná 

prostredníctvom svojich orgánov.72 Preto „skutočnosť, že charakteristika, ktorej 

obsahom sa žalobca cíti dotknutý na svojich osobnostných právach, bola vyžiadaná 

podľa ustanovenia § 8 trestného poriadku, spracovaná a podaná ako úradná 

odpoveď obecného úradu a podpísaná starostom obce, vylučuje zodpovednosť 

žalovaných ako občanov za prípadný zásah do osobnostnej sféry žalobcu.“73 

Podobne štát koná orgánmi zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Bude teda 

zodpovedať za neoprávnené zásahy do osobnostného práva, ktorých pôvodcami sú 

napr. ústavní činitelia, súdy alebo správne úrady.  

alebo 

2. Fyzická osoba konajúca v miestom, časovom a vecnom vzťahu k činnosti 

 právnickej osoby (typicky jej zamestnanec) 

                                                 
70 Cour de cassation 1e chambre civile, 14.12.1982: „...dedičia sú povinní nahradiť škodu ním 
(poručiteľom)  zavinenú.“ 
71 Knappová, M. – Švestka, J. – Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I. 4. vyd. Praha: 
ASPI, a.s., 2005, str. 201 a nasl. 
72 napr. konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločnící verejnej obchodnej spoločnosti, správna 
rada nadácie, ale aj starosta obce či primátor štatutárneho mesta 
73 rozsudok Vrchného súdu v Prahe zo dňa 30.4.1993, spis. zn. 5 Co 4/93 
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Túto hypotézu, ktorá sa obdobne použije i v prípade ujmy spôsobenej 

zamestnancom fyzickej osoby – zamestnávateľa, pregnantne vyložil Najvyšší súd 

ČR:  

„Pokiaľ bol neoprávnený zásah spôsobený niekým, kto bol právnickou či fyzickou 

osobou použitý k realizácií činnosti tejto právnickej alebo fyzickej osoby, postihujú 

občianskoprávne sankcie samotnú právnickú či fyzickú osobu pri analogickom 

použití § 420 ods. 2 o.z. v spojení s § 853 o.z. (pokiaľ sa zodpovednosť žalovanej za 

zásah do osobnostných práv vyvodzuje v súvislosti so zásahom, ktorý vyvolala 

zvláštna povaha prevádzky dopravného prostriedku, ide o § 427 a nasl. o.z. 

v spojení s § 853 o.z.). Predpokladom analogického použitia § 420 o.z. je, aby 

činnosť pracovníka nepostrádala miestny, časový a vecný  (vnútorný účelový) vzťah 

k plneniu úloh právnickej osoby.“74 

Ak však reprezentant alebo zamestnanec právnickej osoby vybočí z rámca jej 

aktivít, táto za jeho protiprávne excesívne konanie zodpovedať nebude: 

„...predmetný výrok smeroval proti osobnostným právam dovolateľa chráneným 

ustanoveniami § 11 a nasl. obč. zák. a týmto výrokom vyjadril (jeho pôvodca – 

predseda politickej strany) svoj osobný názor. I keď je možné pripustiť, že tento 

názor s ním zdieľali aj ďalší členovia, nemožno ho považovať za výrok žalovanej 

ako celej politickej strany. Preto ani žalovaná nemôže niesť za tento výrok svojho 

predsedu zodpovednosť...“75  

Rovnako aj pokiaľ by „vodič (teda zamestnanec) žalovanej v dobe bezprostredne  

predchádzajúcej dopravnej nehode, ktorú zavinil, neplnil úlohy vyplývajúce 

z činnosti žalovanej...by sa tak dopustil v tomto zmysle excesu.“76 

 

Vo francúzskom občianskom práve sa zodpovednosť právnickej osoby za morálne 

škody vyvolané jej orgánmi alebo osobami pre ňu činnými posudzuje podľa identických 

pravidiel: 

1. K povinnosti nahradiť ujmu spôsobenú orgánom právnickej osoby judikatúra 

uviedla:  

                                                 
74 rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 11.12.2003, spis. zn. 30 Cdo 73/2003 
75 rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29.11.2001, spis. zn. 30 Cdo 79/2001 
76 rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 11.12.2003, spis. zn. 30 Cdo 73/2003 
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„Správcovia občianskeho združenia osobne zodpovedajú iba za zavinené 

protiprávne konanie, ktoré sa vymyká z výkonu ich funkcií.“77  

2. O zodpovednosti za škodu, ktorej pôvodcom je zamestnanec, čl. 1384 ods. 5 CC 

stanoví: 

Domáci a zamestnávatelia sú zodpovední za škodu spôsobenú ich sluhami 

a zamestnancami v rámci plnenia úloh, kvôli ktorým boli prijatí. 

Kasačný súd spresňuje: 

„Podľa najnovšej judikatúry nie je zamestnanec, konajúci v rámci medzí pracovnej 

úlohy, ktorú mu stanovil zamestnávateľ, osobne zodpovedný voči tretím 

subjektom.“78  

 

Navyše sa v právnej praxi presadilo rovnaké riešenie ako v prípade zodpovednosti 

rodičov za škodné konanie ich detí – tzn. súbežná zodpovednosť pôvodcu ujmy 

a subjektu, ktorý je za ňu zodpovedný – v právnom režime škôd spôsobených mentálne 

postihnutými osobami, ktoré boli zverené do opatery inštitúcie – právnickej osoby, 

disponujúcej oprávnením organizácie a kontroly spôsobu ich života.79 Judikatúra 

postupne rozšírila okruh povinných právnických osôb i na ďalšie druhy združení, 

ktorých úlohou je organizovať, riadiť a kontrolovať život svojich zverencov, resp. 

členov.80  

 

 

5.2.3  Pluralita povinných subjektov 
 

                                                 
77 Cour de cassation, 2e chambre civil 2.10.2004 
78 Cour de cassation, assemblée plénière 25.2.2000, rozhodnutie Costedoat 
79 Cour de cassation, assemblée plénière 29.3.1991, rozhodnutie Blieck: „Odvolací súd, ktorý pokladal za 
preukázané, že centrum pracovnej terapie bolo chráneným prostredím určeným pre pobyt duševne 
postihnutých, ktorí v ňom podliehajú režimu s úplnou voľnosťou pohybu počas dňa, správne rozhodol, že 
občianske združenie, ktoré takéto centrum spravuje, je v zmysle článku 1384 ods. 1 CC zodpovedné za 
svojho chránenca a musí nahradiť ním spôsobenú škodu, pokiaľ z výsledkov dokazovania vyplýva, že 
občianske združenie prijalo povinnosť trvalo organizovať a kontrolovať spôsob života duševne 
postihnutém osoby.“ 
80 pre športové asociácie porovnaj Cour de cassation, 2e chambre civile 22.5.1995; pre záujmové 
združenia voľnočasových aktivít: Cour de cassation, 2e chambre civile 12.12.2002 
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Z objektívnej koncepcie občianskoprávnej zodpovednosti v oblasti ochrany 

osobnosti vyplýva, že pokiaľ mal neoprávnený zásah viacero pôvodcov, každý z nich je 

povinný len k odškodneniu tej morálnej ujmy, ktorú sám spôsobil. Je preto mysliteľné, 

že intenzita intervencie jedného zo subjektov bude zmierniteľná jedine finančnou 

čiastkou, avšak ďalší povinný dostatočne odčiní svoj zásah poskytnutím morálneho 

zadosťučinenia.  

Rozhodovacia činnosť obecných, ale i Ústavného súdu pripúšťa z uvedeného 

pravidla jedinú, v súčasnosti však veľmi frekventovanú výnimku. Predstavujú ju 

morálne ujmy spôsobené obsahom článkov a relácií uverejnených v hromadných 

informačných prostriedkoch, ktorých pôvodcom je osoba odlišná od zamestnanca 

vydavateľa periodickej tlače, resp. prevádzkovateľa rozhlasového alebo televízneho 

vysielania. V tomto prípade má postihnutá fyzická osoba právo voľby, či bude 

uplatňovať ochranu svojej osobnosti len voči autorovi výrokov, alebo iba proti 

vydavateľovi, resp. prevádzkovateľovi masmédia, alebo sa bude hojiť na oboch 

subjektoch súčasne.81 Ústavný súd k tomu v rozhodnutí zo dňa 17. februára 2004 

dodáva: 

„Ústavný súd sa nestotožňuje s názorom Vrchného súdu v Prahe, že je zodpovednosť 

vydavateľa vždy vylúčená v prípade, že správa (článok) obsahuje citáciu tretej osoby. ... 

Ústavný súd v tejto súvislosti taktiež poukazuje na názor, ktorý je obsiahnutý v rozsudku 

Najvyššieho súdu ČR zo dňa 7. februára 2001, z ktorého vyplýva, že nie je možné bez 

ďalšieho konštatovať, že za obsahovú správnosť výrokov nenesie občianskoprávnu 

zodpovednosť vydavateľ, ale autor týchto výrokov. ... Dovolací súd (NS ČR) zaujal 

stanovisko, že v prípade, že publikovaný rozhovor vo forme interview je spôsobilý 

zasiahnuť do osobnostnej sféry fyzickej osoby, nemožno bezo zbytku uzavrieť, že pokiaľ 

vydavateľ presne reprodukoval výroky osoby, s ktorou bol rozhovor uskutočnený, plní 

tak len svoju povinnosť informovať verejnosť a nemôže za ne niesť zodpovednosť.“82 

 

Naproti tomu pokiaľ viacero subjektov neoprávnene zasiahlo do osobnosti 

postihnutého jediným spoločným konaním, solidárna zodpovednosť bude na mieste. 
                                                 
81 k tomu viď Zpráva o zkušenostech z rozhodování soudů ve věcech ochrany osobnosti podle ustanovení 
§ 11 až § 16 o.z., Najvyšší súd ČSSR, spis. zn. Prz 33/67 a Cpj 234/66 
81 nález Ústavného súdu zo dňa 17.2.2004, spis. zn. III.ÚS 73/02 
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Ani vo veci plurality škodcov nevykazuje náhrada nemajetkovej škody podľa 

Code civil žiadne odlišnosti oproti všeobecnému režimu deliktnej zodpovednosti. 

V súlade s celkovou líniou právnej úpravy umožniť postihnutému efektívne splnenie 

jeho pohľadávky aplikuje Kasačný súd solidárnu zodpovednosť viacerých povinných 

k náhrade tej istej škody: 

„Každému zo zodpovedných za tú istú škodu sa uloží povinnosť k jej plnej náhrade, 

pričom sa neberie zreteľ k rozdeleniu zodpovednosti medzi jednotlivých povinných 

súdom, ktoré sa týka výlučne ich vzťahov, a nie ich záväzkov voči poškodenému. To 

platí, aj keď je jeden zo zodpovedných neznámy.“83  

„Rozsudok ukladajúci jednému zo zodpovedných povinnosť k náhrade škody nebráni 

postihnutému podať žalobu aj proti ďalším zodpovedným za tú istú škodu, pokiaľ 

neobdržal jej plnú náhradu.84 

 

Zvláštnym prípadom plurality zodpovedných subjektov je už vyššie spomínaná 

záruka osôb povinných dozorom nad škodcom za náhradu ním spôsobenej ujmy (viď 

kptl. 5.2.1). 

 

 

5.2.4  Článok 1384 ods.1 Code civil:  zodpovednosť toho, kto má vec vo 
svojej moci 

 

Francúzska občianskoprávna náuka aj prax bežne pripúšťajú, že i škodná 

udalosť, ktorá má svoj pôvod vo veci, môže vyvolať morálnu ujmu (typicky utrpenie 

a bolesť pri telesnej ujme). Pri určovaní zodpovedného subjektu sa vychádza z pojmu 

gardien, ktorý zaviedol Code civil v článku 1384 ods. 1. K tomuto terminus technicus, 

do nášho jazyka voľne preložiteľnému ako „ten, kto má vec vo svojej moci“, sa viaže 

bohatá interpretačná judikatúra. Vyplýva z nej, že za škodu spôsobenú vecou zodpovedá 

zásadne jej vlastník, resp. držiteľ – či už oprávnený riadnym právnym titulom (napr. 

zmluvou o pôžičke, nájomnou zmluvou), alebo ten, kto sa veci zmocnil trestným činom: 

                                                 
83 Cour de cassation, 2e chambre civile 29.4.1970 
84 Cour de cassation, 1e chambre civile 20.6.2000 
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„Zodpovednosť za škodu spôsobenú vecou sa viaže na jej užívanie, ako aj na 

oprávnenie dohľadu a ovládanie veci, ktoré tvoria náplň pojmu ´garde´.“85  

„Kto má možnosť vec užívať, riadiť a ovládať, má postavenie ´gardien´, aj keď tieto 

svoje oprávnenia nie je schopný riadne vykonávať (z dôvodu duševnej choroby).“86 

„Vlastník, ktorý zveril svoju vec niekomu inému, neprestáva byť jej ´gardien´, ledaže sa 

preukáže, že táto osoba získala zároveň oprávnenie užívať, riadiť a ovládať vec; tak 

tomu však nie je, pokiaľ vlastník zverí inému svoju kosačku len na krátku dobu a za 

účelom, ktorý sleduje jeho (vlastníkov) záujem.“87 

„Nájomca, na ktorého prešla ´garde´ veci, zodpovedá za ňou spôsobenú škodu podľa 

čl. 1384 ods. 1(CC).“88  

„Vlastník osobného motorového vozidla, ktorý je v dôsledku krádeže zbavený možnosti 

svoje vozidlo  držať  užívať, riadiť a ovládať, nemá viac postavenie ´gardien´, a preto 

ani nepodlieha domnienke zodpovednosti upravenej v čl. 1384 ods. 1 (CC).“89 

 

 

 

6.  Určovanie výšky peňažitej satisfakcie 
 

Fáza určovania výšky peňažitého zadosťučinenia je pravdepodobne 

najzložitejším a najcitlivejším momentom súdneho sporu o ochranu osobnosti. 

Z povahy veci plynie, že súd nemôže vychádzať zo žiadnych exaktne 

kvantifikovateľných ukazovateľov hodnoty morálnej ujmy, naviac zákonodarca tým, že 

jej „ocenenie“ ponecháva výlučne na voľnej sudcovskej úvahe, vylúčil i možnosť 

vyžiadať si názor experta (napr. z oblasti mediálnej komunikácie alebo psychológie). 

 

 

                                                 
85 konštantná judikatúra od rozhodnutia Cour de casssation, chambres réunies 2.12.1941, rozsudok Franck 
86 Cour de cassation, 2e chambre civile 30.6.1966 
87 Cour de cassation, 2e chambre civile 19.6.2000 
88 Cour de cassation, 2e chambre civile 12.12.2002 
89 Cour de cassation, chambres réunies 2.12.1941, rozhodnutie Franck 
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6.1  Základné pravidlá 
 

Z textu ustanovenia § 13 občianskeho zákonníku plynie pre určovanie výšky 

peňažitej satisfakcie niekoľko zásad: 

1. satisfakcia musí byť primeraná (to platí, prirodzene, pre obidve jej formy); 

2. konečnú čiastku stanoví výlučne súd na základe svojej voľnej úvahy; 

3. právoplatne priznané zadosťučinenie sa vzťahuje na ujmu v jej celistvosti, tzn. 

že nové rozhodnutie neprichádza do úvahy, ani keby postihnutý uplatňoval 

zhoršenie nepriaznivých následkov v čase; 

4. majetková satisfakcia sa priznáva vždy formou jednorázovej čiastky. 

 

 Princípy náhrady morálnej škody vo francúzskom občianskom práve vychádzajú 

z klasických zásad obecného deliktného práva: 

1. princíp plnej náhrady škody – nahrádza sa práve len škoda v svojej plnej výške, 

nie však viac, a ani nie menej; 

2. zásada voľnej sudcovskej úvahy – týka sa nielen výšky, ale aj spôsobu náhrady 

(tj. výber medzi peňažnou čiastkou alebo uvedením do pôvodného stavu); 

3. náhrada škody môže mať aj formu renty (pod podmienkou, že škoda narastá 

v čase).  

 

 

6.1.1  Zásady určovania výšky peňažitého zadosťučinenia podľa 
občianskeho zákonníka 

 

6.1.1.1  Zásada primeranosti 
 

Je to primárne pravidlo, vychádzajúce zo samotného jadra občianskoprávnej 

filozofie a súvisí s princípom rovnosti súkromnoprávnych subjektov:  

ujma – majetková aj nemajetková – musí byť odčinená čo možno najprimeranejšie; jej 

podhodnotenie alebo nadhodnotenie by vo svojej podstate znamenali bezdôvodné 

obohatenie či už na strane jej pôvodcu, alebo postihnutého.  
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V judikatúre obecných súdov nájdeme odkaz na zásadu proporcionality napr. 

v rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29. júna 2000:  

„...náhradou nemajetkovej ujmy v peniazoch ... sa má sledovať primerané 

a zodpovedajúce vyváženie a zmiernenie nemajetkovej ujmy vzniklej na osobnosti 

postihnutej fyzickej osoby.“90 

 

6.1.1.2  Princíp voľnej sudcovskej úvahy 
 

Ustanovenie § 13 ods. 3 OZ vyhradzuje určenie sumy peňažitej satisfakcie do 

výhradnej pôsobnosti súdu, ktorý postupuje v rámci svojej suverénnej úvahy 

a s prihliadnutím k v zákone uvedeným kritériám (bližšie k nim viď kptl. 6.2). To však 

vôbec neznamená jeho ľubovôľu, ale, ako pripomenul Najvyšší súd, práve naopak: 

„platná právna úprava nestanoví medze tohto (peňažného) zadosťučinenia (§13 ods. 3 

občianskeho zákonníka), takže súdy preto musia vychádzať v každom jednotlivom 

prípade z dostatočne zisteného skutkového stavu a v tomto rámci sa opierať o absolútne 

konkrétne a preskúmateľné hľadiská, vzťahujúce sa k zistenej miere zásahu do 

osobnostných práv postihnutej osoby. Iba tak môže byť konkrétne rozhodnutie súdu 

preskúmateľné...“91 

Súd pri stanovovaní čiastky musí naviac ešte nutne rešpektovať určité limity: 

Dolnú hranicu tvorí tzv. symbolická satisfakcia v hodnote niekoľkých desiatok 

alebo stoviek korún (dokonca len 1 koruny), ktorej účelom je zdôrazniť váhu súdneho 

výroku, deklarujúceho neoprávnený zásah do osobnosti postihnutej fyzickej osoby, 

a preto sa považuje za morálne zmiernenie ujmy. Ostatne takéto zadosťučinenie by 

zrejme ani nespĺňalo podmienku primeranosti. 

V prípade hornej hranice vyvoláva isté polemiky otázka, či inštitút peňažitej 

satisfakcie kryje § 153 ods. 2 o.s.p., ktorý stanoví  výnimku zo zásady iudex ne eat ultra 

petita partium, pokiaľ z hmotneprávneho predpisu plynie určitý spôsob vysporiadania 

medzi účastníkmi právneho vzťahu.92 Avšak už na základe porovnania s typickými 

                                                 
90 rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29.6.2000, spis. zn. 30 Cdo 427/2000 
91 rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29.6.2000, spis. zn. 30 Cdo 427/2000 
92 porovnaj v prospech výnimky: Kadečka, S.: Prostředky občanskoprávní ochrany osobnosti v soudní 
praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, 2001, č. 2; opačný názor: Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – 
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prípadmi aplikácie § 153 ods. 2 o.s.p. (napr. vysporiadanie podielového spoluvlastníctva 

– § 142 OZ, hospodárenie so spoločnou vecou – § 139 ods. 2 OZ) sa zdá, že 

k prekročeniu žalobného návrhu nie je daný žiadny zvláštny dôvod. Keďže postihnutá 

fyzická osoba vyjadruje obsahom petitu svoj názor na optimálnu výšku sumy, ktorá čo 

najúčinnejšie zmierni jej ujmu, priznanie vyššej čiastky by paradoxne nemuselo viesť 

k jej efektívnej satisfakcii.  

K negatívnej odpovedi sa prikláňa aj judikatúra, keď konštatuje: 

„požadovaná výška peňažitého zadosťučinenia tvorí maximálnu čiastku, ktorú súd môže 

priznať.“93 

Po novelizácii občianskeho zákonníka zákonom č. 47/2004 Sb., ktorý 

nesystematicky vložil do ustanovenia § 444 OZ, týkajúceho sa odškodňovania bolestí 

a sťaženia spoločenského uplatnenia poškodeného na zdraví, nový odsek 3, priznávajúci 

taxatívne určeným kategóriám blízkych pozostalých pre prípad jeho smrti presné 

jednorázové odškodnenie (maximálne 240 000 Kč), vzniká ohľadom jeho významu pri 

určovaní výšky peňažitého zadosťučinenia mnoho nejasností. Úmyslom zákonodarcu 

bolo zrejme urýchliť a zjednodušiť súdne spory o zmiernenie citovej ujmy pozostalých, 

ako aj zvýšiť ich právnu istotu ohľadom poskytnutej sumy. Avšak:  

1. Nie je vylúčené, že by v súdnej praxi nárok pozostalých mohol byť touto 

čiastkou plne konzumovaný a prípadná žaloba na ochranu osobnosti, opierajúca 

sa o ustanovenie § 13 ods. 2 OZ, by nemala úspech. 

2. Je vôbec mysliteľné takto paušálne určiť hodnotu ľudského života?  

3. A aký vzťah má citovaná právna úprava k výške satisfakcie osôb blízkych 

v prípade, že poškodený utrpel „iba“ závažnú ujmu na zdraví?  

4. Aj keď by si nikto iste netrúfol stanoviť akýsi rebríček hodnôt osobnosti –  to 

ostatne ani nie je možné –, je za tohto stavu morálne obhájiteľné priznanie 

niekoľkonásobne vyššieho zadosťučinenia pri zásahu do cti, dobrej povesti 

alebo tajomstva súkromného života? 

 

                                                                                                                                               
Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 
2004, str. 192 
93 uznesenie Vrchného súdu v Prahe zo dňa 20.7:1995, spis. zn. 1 Co 174/95 
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6.1.1.3  Jednorázovosť finančnej satisfakcie 
 

Peňažité zadosťučinenie sa priznáva vo forme jednorázovej úhrnnej čiastky, a to 

bez zreteľa na prípadný vývin morálnej ujmy v čase. Preto musí súd pri určovaní jej 

výšky brať do úvahy aj pravdepodobný nárast neblahých dôsledkov, resp. ich trvanie 

v dobe po právoplatnosti rozsudku.94  

 

 

6.1.2  Princípy náhrady morálnej škody vo francúzskom občianskom 
práve 

 

6.1.2.1  Princíp plnej náhrady škody 
 

Implikuje ho článok 1382 CC95 a potvrdzuje konštantná judikatúra obecných 

súdov: 

„Náhrada škody musí byť úplná, nemôže prevýšiť hodnotu ujmy.“96  

„Súdy nemôžu stanovovať hodnotu ujmy paušálne.“97 

S tým súvisí aj irelevantnosť subjektívneho prvku na strane pôvodcu škody. 

Forma i stupeň zavinenia nemôžu zásadne hrať žiadnu rolu:  

„Náhrada utrpenej škody sa musí určiť v závislosti na hodnote škody, stupeň zavinenia 

nesmie mať na jej výšku žiadny vplyv.“98 

Avšak všeobecne sa pripúšťa, že tento koncept zostáva pri odškodňovaní 

morálnych škôd neaplikovateľnou teóriou; morálna ujma nie je presne vyčísliteľná 

a sudca pri určovaní jej náhrady v skutočnosti nevyhnutne (aj keď možno podvedome) 

k zavineniu prihliada.99 

 

                                                 
94 napr. v prípade zásahu do cti postihnutého výrokmi uverejnenými v médiách s celoštátnym dosahom 
95 Ten, kto svojím zavineným konaním spôsobil druhému škodu, je povinný ju nahradiť 
96 Cour de cassation, 1re chambre civile 9/11/2004 
97 Cour de cassation, 1re chambre civile 3/7/1996 
98 Cour de cassation, 2e chambre civile 8.5.1964 
99 napr. Malinvaud, P.: Droit des obligations. 9e éd. Paris: Litec, 2005, str. 435 a nasl.; Flour, J. – Aubert, 
J.-L. – Savaux, E.: Droit civil. Les Obligations. 2. Le Fait juridique. 11e éd. Paris: Dalloz, collection 
Armand Colin, 2005, str. 410 a nasl. 
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6.1.2.2  Zásada voľnej sudcovskej úvahy 
 

Kasačný súd už v roku 1911 rozhodol: 

„Je suverénnym právom súdu určiť hodnotu škody, ako aj stanoviť spôsob jej 

náhrady.“100 

Priznal tak súdom rozhodujúcim vo veci samej – okrem práva a povinnosti 

rozhodnúť o výške škody samostatne – aj suverénne právo voľby medzi uložením 

povinnosti uviesť veci do pôvodného stavu, alebo zaplatiť finančné odškodnenie. Avšak 

rozhodnutím zo dňa 14. mája 1992 si vyhradil oprávnenie kontrolovať adekvátnosť 

zvoleného spôsobu náhrady: 

„Súd, ktorý nariadi v neprospech športového klubu uverejnenie rozsudku, 

odôvodneného porušením ´spotrebiteľského  práva´, porušuje čl. 1382 (Code civil), 

nakoľko sa tak vytvára dojem, že nariadené uverejnenie nemá žiadnu súvislosť 

s náhradou utrpených škôd.“101 

Odbornou ani laickou verejnosťou nikdy nespochybňovaná zásada je ale 

v rozhodovacej činnosti súdov prelamovaná napr. používaním štandardizovaných 

tabuliek ako základu pri určovaní výšky telesnej škody v prípade pracovnej 

neschopnosti postihnutého. Pri rozhodovaní o spôsobe odškodnenia sa tradične 

uprednostňuje relutárna náhrada, a to aj po novelách Code civil, ktoré mali za cieľ 

posilniť využívanie nepeňažných prostriedkov.102 

 

6.1.2.3  Forma odškodnenia 
 

„Súd rozhodujúci vo veci samej stanovuje formu náhrady škody suverénne; 

môže preto poškodenému priznať náhradu ujmy plynúcej z jeho trvalej čiastočnej 

pracovnej neschopnosti vo forme renty miesto ním požadovanej jednorázovej 

čiastky.“103 

                                                 
100 Cour de cassation, chambre civile 23.5.1911 
101 Cour de cassation, 1re chambre civile 14.5.1992 
102 porovnaj čl. 9, 9-1 a 16-2 CC 
103 Cour de cassation, chambre criminelle 19.6.1996 
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Je teda výsostným oprávnením súdu rozhodnúť o podrobnostiach odškodnenia. 

V praxi sa renta využíva predovšetkým ku kompenzácií materiálnych aspektov telesnej 

ujmy (napr. straty na zárobku). 

 

 

6.2  Zákonné kritériá 
 

Zatiaľ čo Code civil nestanoví žiadne hľadisko, ktoré by súd pri určovaní výšky 

peňažitej satisfakcie musel vziať do úvahy, paragraf 13 ods. 3 občianskeho zákonníka 

taxatívne vymenúva dve kritéria: 

Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy 

a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. 

 

 

6.2.1  Závažnosť ujmy 
 

Prvým a vzhľadom k zásade proporcionality aj rozhodujúcim kritériom je 

závažnosť vzniknutej morálnej ujmy.  

Výklad pojmu závažnosti je pomerne jednoznačný. Krajský súd v Ostrave ju 

vymedzuje ako danú „mierou intenzity a dobou trvania nepriaznivého následku“ 

a ďalej spresňuje, že samotná „intenzita je daná predovšetkým značnou šírkou okruhu 

pôsobenia tohto (nepriaznivého) následku.“104 

 

 

6.2.2  Okolnosti, za ktorých k porušeniu práva na ochranu osobnosti 
došlo 

 

Toto všeobecné hľadisko je už oveľa vágnejšie a pružnejšie. Zahŕňa všetky 

okolnosti objektívneho i subjektívneho charakteru, na strane postihnutého aj rušiteľa, 

                                                 
104 rozsudok Krajského súdu v Ostrave zo dňa 2.7.1997, spis. zn. 23 C 102/96 
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ktoré majú podľa súdu relevantný vzťah k neoprávnenému zásahu, nemajetkovej ujme 

alebo príčinnej súvislosti medzi nimi. Najvyšší súd ČR k tomu uviedol: 

 „...podľa ustanovenia § 13 ods. 3 o.z. je povinnosťou súdu určiť výšku náhrady 

nemajetkovej ujmy v peniazoch nielen s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy, ale 

súčasne musí uvážiť aj okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Toto posledné 

kritérium je stanovené natoľko obecne, aby umožnilo súdu prihliadnuť k najrôznejším 

momentom, za ktorých k neoprávnenému zásahu do osobnosti fyzickej osoby došlo, 

a ktoré i prípadne takýto neoprávnený zásah ovplyvnili, resp. eventuálne aj podnietili. 

Obecne je možné tieto okolnosti zisťovať a vážiť predovšetkým na strane samotného 

škodcu, ale súčasne je nevyhnutné sa s nimi vysporiadať aj na strane poškodenej 

fyzickej osoby.“105 

Súdna prax k takýmto okolnostiam zaraďuje napr. fakt, že autorom 

neoprávneného výroku bola osoba odlišná od žalovaného i jeho zamestnanca, motiváciu 

pôvodcu zásahu,106 alebo konanie postihnutej fyzickej osoby.107 

Z dikcie zákona i z uvedenej judikatúry vyplýva, že by súd mal prihliadať aj 

k zavineniu povinného, aj keď v praxi sa objavili i opačné názory – napr. v rozhodnutí 

Najvyššieho súdu ČR zo dňa 22. marca 1999: 

„Tieto úvahy (pri určovaní výšky peňažitého zadosťučinenia) musia abstrahovať od 

stavu vôle a vedomia pôvodcu neoprávneného zásahu do osobnosti poškodenej fyzickej 

osoby, pretože nemajetková ujma vzniká na dôstojnosti či vážnosti postihnutého vždy 

objektívne nepriaznivo, bez zreteľa k tomu, či bola pôvodcom neoprávneného zásahu 

spôsobená nezvinene alebo zavinene.“108  

 

 

                                                 
105 rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29.6.2000, spis. zn. 30 Cdo 427/2000 
106 pre oba faktory porovnaj rozsudok Krajského súdu v Ostrave zo dňa 2.7.1997, spis. zn. 23 C 102/96: 
„...je nutné prihliadnuť tiež k tomu, že autorom difamujúceho výroku o žalobcovi nebola žalovaná ani jej 
zamestnanec, ale osoba od nich odlišná, čo autor v článku náležite vyjadril. Ďalej je nutné zobrať do 
úvahy, že motiváciou autora článku k publikácii difamujúceho výroku o žalobcovi nebolo žalobcu 
škandalizovať alebo ho uraziť...“ 
107 rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29.6.2000, spis. zn. 30 Cdo 427/2000: „...okolnosti... na strane 
poškodenej fyzickej osoby, napr. trebárs i v rámci úvahy, či poškodená fyzická osoba prípadne sama 
svojim konaním nemohla ovplyvniť možnosť mylného a pritom nepriaznivého, resp. i dehonestujúceho 
posudzovania a hodnotenia jej aktivit.“ 
108 rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 22.3.1999, spis. zn. 30 Cdo 524/1999 
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6.2.3  Iné faktory 
 

Je nielen tradičnou právnou, ale aj celospoločensky uznávanou morálnou 

zásadou, že nik sa nesmie bezdôvodne obohacovať na úkor iného. Zmierňuje sa, 

prirodzene, len ujma, ktorá zatiaľ nebola odčinená. Sudca je preto pri rozhodovaní 

o výške finančnej satisfakcie povinný skúmať, či sa postihnutému už v medziobdobí 

čiastočného zadosťučinenia nedostalo. Tak napr. Najvyšší súd ČR v rozhodnutí zo dňa 

31. januára 2001 judikoval: 

„Ak je účelom zadosťučinenia podľa § 13 o.z. reparácia následkov zásahu do 

osobnostnej sféry fyzickej osoby, potom predpoklad poskytnutia takéhoto 

zadosťučinenia môže modifikovať skutočnosť prípadného zhojenia následkov zásahu 

v tej či onej miere tým, že istú formu zadosťučinenia si fakticky poskytne sám 

poškodený, a to na úkor záujmov škodcu, napr. vo forme následného a inak 

neakceptovateľného verbálneho alebo brachiálneho útoku apod. V týchto prípadoch 

treba porovnať mieru dotknutia osobnosti fyzickej osoby a tomu zodpovedajúci 

predpoklad primeranosti zodpovedajúcej satisfakcie, s tým, do akej miery bol nárok na 

satisfakciu suplovaný prípadnou ´svojpomocou´ poškodeného.“109 

Rovnako aj Krajský súd v Ostrave dňa 23. januára 1998 pripomenul:  

„Pri rozhodovaní o náhrade nemajetkovej ujmy v peniazoch treba prihliadnuť 

i k zadosťučineniu, ktoré sa postihnutej fyzickej osobe dostáva tiež obsahom 

odôvodnenia rozsudku, v ktorom sa konštatuje, že došlo k porušeniu jej práva na 

ochranu osobnosti.“110 

 

 

6.3  Možnosť požadovať úroky z omeškania 
 

Ustanovenie § 517 ods. 2 OZ, systematicky začlenený do jeho ôsmej časti 

(Záväzkové právo), prvej hlavy (Všeobecné ustanovenia), tretieho oddielu (Zmeny 

v obsahu záväzkov), oprávňuje veriteľa, ktorého dlžník riadne a včas nesplní svoj 

                                                 
109 rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 31.1.2001, spis zn. 30 Cdo 2971/2000 
110 rozsudok Krajského súdu v Ostrave zo dňa 23.1.1998, spis. zn. 23 C 52/96 

 59



peňažný dlh, požadovať od neho úroky z omeškania, pokiaľ mu občiansky zákonník 

neukladá povinnosť platiť poplatok z omeškania. Povinnosť platiť úroky z omeškania je 

teda nerozlučne spätá s existujúcim záväzkovým právnym vzťahom, ktorého 

predmetom je určité peňažné plnenie. Osobnosť človeka je však typickou nemajetkovou 

hodnotou; forma, akou bude neoprávnený zásah do nej zmiernený, závisí na úvahe 

súdu, ktorý rozhoduje aj o presnej výške prípadného finančného plnenia. Výrok 

rozsudku súdu vo veci ochrany osobnosti má teda v časti priznávajúcej postihnutému 

finančnú satisfakciu konštitutívny charakter. Záväzkový vzťah, v rámci ktorého je 

pôvodca zásahu povinný plniť určitú čiastku, preto vzniká až právoplatnosťou 

rozhodnutia súdu; do tohto okamihu je možnosť požadovať úroky z omeškania pojmovo 

vylúčená. S týmto záverom sa stotožňuje aj súdna prax:  

„Fyzická osoba, domáhajúca sa práva na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch 

podľa § 13 ods. 2 obč. zk., nemôže požadovať úroky z omeškania.“111 

 Pokiaľ by však povinný v lehote stanovenej mu súdom peňažité zadosťučinenie 

postihnutému neposkytol, aplikuje sa ustanovenie § 517 ods. 2 OZ rovnako ako 

v prípade iných peňažných záväzkov.  

 

Code civil ošetruje úroky z omeškania v článku 1153 obdobne ako česká právna 

úprava. Povinnosť platiť úroky sa stanovuje iba pre prípad neplnenia peňažného dlhu. 

Obecne plynú odo dňa výzvy k plneniu. Judikatúra však pripustila z tohto pravidla 

výnimku, pokrývajúcu práve záväzky k náhrade škody: 

„Vo veci deliktnej aj zmluvnej zodpovednosti plynú úroky z omeškania s plnením 

pohľadávky na náhradu škody až odo dňa jej súdneho priznania.“112  

Tým sa pravdepodobne predišlo akiste ostrej právne filozofickej doktrinálnej 

polemike, týkajúcej sa úrokov z omeškania pre prípad náhrady morálnej ujmy, kde je 

hodnota finančného odškodnenia pred súdnym rozhodnutím prakticky neznáma, resp. 

jeho priznanie nie je vôbec isté. 

 

 

                                                 
111 rozsudok Krajskéhosúdu v Ostrave zo dňa 12.4.2000, spis. zn. 23 C 113/99 
112 Cour de cassation, 1e chambre civile 16.3.1966 
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7.  Význam časového faktoru pri priznávaní 
majetkovej satisfakcie 

 

Časový faktor sa prejavuje v dvoch podobách: problematikou premlčania, resp. 

preklúzie a vplyvom behu času na výšku priznanej čiastky. 

 

 

7.1  Premlčanie a preklúzia 
 

Podľa ustanovenia § 100 ods. 2 OZ sa premlčujú všetky majetkové práva 

s výnimkou vlastníckeho. Všeobecné osobnostné právo sa teda ako klasické 

nemajetkové právo nepremlčuje.  

V odborných kruhoch však vzniká spor ohľadom možného premlčania práva na 

peňažité zadosťučinenie. Doktrína sa z dôvodov nižšie uvedených domnieva, že toto 

právo premlčaniu podlieha,113 a to v obecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začne 

bežať dňom, kedy nárok na satisfakciu mohol byť uplatnený po prvý raz (teda dňom 

splnenia hmotneprávnych podmienok jeho vzniku). Avšak Najvyšší súd ČR 

v rozhodnutí zo dňa 25. septembra 2003 zaujal opačné stanovisko:  

„Právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby (všeobecné osobnostné právo) občiansky 

zákonník upravuje ako jednotné právo, ktorého úlohou je zabezpečiť rešpektovanie 

osobnosti fyzickej osoby a jej všestranný a slobodný rozvoj. V tomto ucelenom 

a jednotnom rámci práva na ochranu osobnosti existujú dielčie práva, ktoré 

zabezpečujú občianskoprávnu ochranu jednotlivých hodnôt, resp. stránok fyzickej osoby 

ako neoddeliteľných súčastí jej celkovej fyzickej a psychicko-morálnej integrity 

osobnosti. ... Zmyslom náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch je dať do vzťahu mieru 

ujmy na hodnotách ľudskej osobnosti s konkrétnym finančným vyjadrením náhrady 

takejto nemajetkovej ujmy. I tak však ide vždy o právny inštrument, ktorého úlohou je 

zabezpečiť rešpektovanie a ochranu osobnosti fyzickej osoby. Preto ho nie je možné ako 

právo rýdzo osobnej povahy, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 11 a nasl. o.z., vydeliť 

                                                 
113 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, str. 198 a nasl. 
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z okruhu nepremlčateľných nemajetkových práv, aj keď sa satisfakcia príslušnej 

nemajetkovej ujmy fyzickej osoby vyjadruje prostredníctvom finančných 

prostriedkov.“114 

 

Náuka opiera svoj názor o nasledujúce argumenty?115 

1. ak by sa právo na zadosťučinenie v peniazoch chápalo ako nepremlčateľné, 

neústrojne by sa tým vyčleňovalo z okruhu obdobných práv na peňažitú 

satisfakciu (ustanovenie § 444 OZ v deliktnom práve: právo na bolestné a na 

náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia a v prípade usmrtenia osoby 

blízkej jednorázové odškodnenie pozostalých); 

2. satisfakcia upravená v § 13 ods. 2 OZ plní podobnú reparačnú funkciu ako 

majetkové nároky, napr. na náhradu škody či na vrátenie bezdôvodného 

obohatenia; 

3. pripravovaný nový súkromnoprávny kódex považuje nemajetkovú ujmu na 

osobnosti za druh škody a právo na jej náhradu v peniazoch sa teda premlčuje; 

4. koncipovať právo na materiálnu satisfakciu ako nepremlčateľné by v konečnom 

dôsledku znamenalo zaviesť nerovnosť do postavenia postihnutých subjektov, 

nakoľko v rozhodovacej činnosti súdov niektoré prípady peňažitého 

zadosťučinenia v skutočnosti suplujú nedostatočnú náhradu škody 

(predovšetkým ide o situácie ujmy na zdraví, kedy bodové ohodnotenie 

jednotlivých diagnóz často neodráža závažnosť choroby a jej dopady na integritu 

fyzickej osoby). 

V praxi je, prirodzene, rozhodujúci postoj súdu, a preto sa zdá, že doktrinálny názor, 

čo ako logický a podložený, v nej zatiaľ nenašiel adekvátnu odozvu. 

 

 

Preklúzia patrí v občianskom práve medzi inštitúty výnimočného charakteru. Preto 

postihuje iba úzky okruh majetkových práv a len na základe výslovného zákonného 

ustanovenia. V oblasti ochrany osobnosti sa neuplatňuje. 

                                                 
114 rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 25.9.2003, spis. zn. 30 Cdo 1542/2003 
115 Knap, K. – Švestka, J. – Jehlička, O. – Pavlík, P. – Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského 
práva. 4. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, str. 199 
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Keďže ujma na jednotlivých osobnostných právach podlieha vo francúzskom 

občianskom práve obecnému režimu škôd, uplatňuje sa aj tu článok 2270-1 Code civil, 

upravujúci premlčanie práva na náhradu škody: 

Žaloby z mimozmluvnej občianskoprávnej zodpovednosti sa premlčujú v lehote 10 rokov 

od prejavenia sa škody alebo jej zhoršenia. 

Pokiaľ bola škoda spôsobená mučením a neľudským, násilným alebo sexuálne 

agresívnym konaním voči maloletému, žaloba z občianskoprávnej zodpovednosti sa 

premlčuje v lehote 20 rokov. 

Judikatúra časom spresnila okamih, od ktorého začína premlčacia doba bežať: 

„Premlčacia doba žaloby zo zodpovednosti beží až odo dňa vzniku škody, alebo odo 

dňa, kedy sa o nej poškodený dozvedel, pokiaľ preukáže, že o nej predtým nevedel.“116  

„V prípade telesnej ujmy beží premlčacia doba podľa čl. 2270-1 (Code civil) odo dňa 

stabilizovania ujmy.“117 

„U žaloby na náhradu zhoršenia zdravotného stavu beží premlčacia doba až od jeho 

prejavenia sa.118 

 

 

7.2  Vplyv plynutia času na výšku peňažitého zadosťučinenia 
 

S ubiehajúcim časom mnohé následky neoprávnených zásahov do všeobecného 

osobnostného práva strácajú na intenzite. S istou licenciou možno pokladať čas za jeden 

z faktorov ujmu zmierňujúcich. Preto je prirodzené, že súd pri rozhodovaní o finančnej 

kompenzácii na základe žaloby podanej po uplynutí dlhšej doby túto skutočnosť 

zohľadní a satisfakciu prizná v nižšej výške, než by tomu bolo bezprostredne po 

porušení práva na ochranu osobnosti.  

 

 

 

                                                 
116 Cour de cassation, chambre sociale 18.12.1991 
117 Cour de cassation, 2e chambre civile 4.5.2000 
118 Cour de cassation, 2e chambre civile 15.11.2001 
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8.  Vybrané procesneprávne aspekty 
 

Komplexný pohľad na peňažité zadosťučinenie vyžaduje aj niekoľko poznámok 

k procesneprávnej stránke uplatnenia ochrany osobnosti. 

 

 

8.1  Občianskoprávny spor na základe žaloby na ochranu 
osobnosti 

 

 

8.1.1  Zahájenie konania 
 

 „Konanie o ochrane osobnosti je návrhovým konaním. S odkazom na 

ustanovenie § 79 ods. 1 o.s.p. preto musí byť zo žaloby zrejmé aj to, akej konkrétnej 

výšky zadosťučinenia v peniazoch sa žalobca domáha.“119 

Občianskoprávny spor, v ktorom sa žalobca domáha finančnej satisfakcie 

nemajetkovej ujmy na jeho všeobecnom osobnostnom práve, sa teda zahajuje žalobou, 

v  petite ktorej musí postihnutý požadovať určitú peňažnú čiastku z titulu kompenzácie 

neoprávneného zásahu do svojej osobnosti.  

Vecne príslušným k pojednávaniu o veci je krajský súd, resp. Mestský súd 

v Prahe (§ 9 ods. 2 písm. a) o.s.p.), miestna príslušnosť sa zásadne riadi obecným 

súdom žalovaného – v zmysle ustanovenia § 85a  o.s.p. je preto miestne príslušným 

krajský súd, v obvode ktorého sa nachádza obecný súd žalovaného, určený podľa 

pravidiel v ustanovení § 85 o.s.p. 

 

 

8.1.2  Súdny poplatok  
 

                                                 
119 uznesenie Vrchného súdu v Prahe zo dňa 20.7.1995, spis. zn. 1 Co 174/95 
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Poplatkovú povinnosť za súdne konanie upravuje zákon č. 549/1991 Sb., 

o súdnych poplatkoch. Táto povinnosť vzniká žalobcovi okamihom podania žaloby (§ 4 

ods. 1 písm. a) zákona). Výška poplatku za zahájenie občianskoprávneho konania 

o ochrane osobnosti činí podľa položky 2 písm. c) Sadzobníka poplatkov, ktorý tvorí 

prílohu k zákonu, 1 000 Kč. Ak však žalobca požaduje za utrpenú nemajetkovú ujmu 

finančnú satisfakciu, poplatok sa vymeria podľa položky 1 sadzobníka120, tzn. v hodnote 

600,- Kč pre zadosťučinenie do čiastky 15 000 Kč , resp. vo výške 4 % z čiastky 

presahujúcej 15 000 Kč. 

Pre prípad plurality žalobcov i žalovaných subjektov Vrchný súd v Olomouci 

judikoval, že „žalobcovia v konaní o ochrane osobnosti nemajú postavenie 

nerozlučných spoločníkov. Každý z nich je poplatníkom podľa ustanovenia § 2 ods. 1 

písm. a) zák. č. 549/1999 Sb., o súdnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov. ... 

Žalobu vo veci ochrany osobnosti, smerujúcu proti dvom žalovaným, z ktorých každý sa 

podľa obsahu žaloby mal dopustiť odlišného neoprávneného zásahu do práv 

chránených ustanovením § 11 a nasl. obč. zák., nemožno považovať za jeden poplatný 

úkon...“121  

 

 

8.1.3  Zásada tzv. zákonnej koncentrácie súdneho konania 
 

Nakoľko účinnosť súdnej ochrany osobnosti v podstatnej miere závisí od 

rýchlosti súdneho konania, zaviedla novela občianskeho súdneho poriadku, zákon 

č. 30/2000 Sb., v ustanovení odseku 1 § 118b o.s.p. do priebehu procesu o ochrane 

osobnosti niektoré prvky tzv. zákonnej koncentrácie konania, s cieľom zrýchliť 

a zefektívniť jeho priebeh: 

§ 118b 

(1) Vo veciach ochrany osobnosti podľa občianskeho zákonníka ... môžu účastníci 

uviesť rozhodné skutočnosti o veci samej a označiť dôkazy k ich preukázaniu najneskôr 

do skončenia prvého pojednávania, ktoré sa v nich konalo; k neskoršie uvedeným 
                                                 
120 porovnaj poslednú vetu k poznámke 6 k položkám 1 a 2 sadzobníka: Za návrh na zahájenie konania 
o ochrane osobnosti sa vyberie poplatok podľa položky 1. 
121 uznesenie Vrchného súdu v Olomouci zo dňa 29.10.1997, spis. zn. 2 Co 51/97 
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skutočnostiam a dôkazom sa neprihliada. To neplatí, ak ide o skutočnosti alebo dôkazy, 

ktorými má byť spochybnená vierohodnosť vykonaných dôkazných prostriedkov, ktoré 

nastali (vznikli) po prvom pojednávaní, alebo ktoré účastník bez svojej viny nemohol 

včas uviesť. 

Protipólom tejto povinnosti strán je poučovacia povinnosť súdu podľa odseku 2 

§ 118b o.s.p.: 

(2) O povinnostiach podľa odstavca 1 a o následkoch nesplnenia týchto povinností 

musia byť účastníci poučení v predvolaní k prvému pojednávaniu vo veci. 

Naviac v sporoch koncentrovaných podľa zákona súd nemôže rozhodnúť 

rozsudkom pre uznanie na základe fikcie uznania nároku upravenej v ustanovení § 114b 

o.s.p., ktorý veci uvedené v § 118b zo svojej pôsobnosti výslovne vyníma. 

 

 

8.1.4  Náhrada nákladov konania 
 

Pravidlá náhrady nákladov sporného konania, odvíjajúce sa od zásady úspechu 

vo veci, obsahuje § 142 o.s.p., ktorý v odstavci 3 stanoví: 

I keď mal účastník vo veci len čiastočný úspech, môže mu súd priznať plnú náhradu 

nákladov konania, pokiaľ mal neúspech v pomerne nepatrnej časti, alebo ak záviselo 

rozhodnutie o výške plnenia od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu. 

Toto ustanovenie pokrýva aj spory týkajúce sa peňažitého zadosťučinenia za 

neoprávnený zásah do osobnosti človeka, pretože rozhodnutie o jeho priznaní, resp. 

o jeho výške je vo výhradnej kompetencii súdu. Krajský súd v Ostrave k tomu 

v rozhodnutí zo dňa 2. júla 1997 poznamenáva: 

„Pokiaľ mal žalobca v spore o ochrane osobnosti neúspech len ohľadom časti 

požadovanej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, môže mu súd priznať plnú 

náhradu nákladov konania v zmysle ustanovenia § 142 ods. 2 o.s.p., pretože ide 

o prípad, keď rozhodnutie o výške plnenia záviselo od úvahy súdu.“122 

V rovnakom zmysle sa vyjadril aj Ústavný súd v náleze vydanom dňa 

22. júna 2000: 

                                                 
122 rozsudok Krajského súdu v Ostrave zo dňa 2.7.1997, spis. zn. 23 C 102/96 
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 „Pokiaľ mal žalobca, domáhajúci sa žalobou na ochranu osobnosti morálneho 

zadosťučinenia a náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, úspech iba čo sa týka 

morálneho zadosťučinenia, prichádza do úvahy plná náhrada nákladov konania 

v zmysle ustanovenia § 142 ods. 3 o.s.p., pretože nepriznanie požadovanej náhrady 

nemajetkovej ujmy bolo dané úvahou súdu.“ 123  

 

 

8.1.5  Výkon rozhodnutia 
 

Právoplatný rozsudok, priznávajúci žalobcovi finančnú satisfakciu, je – pokiaľ 

povinný subjekt stanovenú čiastku v určenej lehote dobrovoľne nezaplatí – v zmysle 

ustanovenia § 251 o.s.p. spôsobilým exekučným titulom. Na jeho základe môže 

oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia ukladajúceho peňažné plnenie 

akýmkoľvek zo spôsobov podľa ustanovenia § 257 ods. 1 o.s.p.: zrážkami zo mzdy, 

prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí či nehnuteľnosti, predajom podniku 

alebo zriadením záložného práva k nehnuteľnosti. 

 

 

8.2  Uplatnenie práva na peňažité zadosťučinenie v trestnom 
procese 

 

Trestný poriadok upravuje v ustanovení § 43 procesné postavenie poškodeného 

v trestnom konaní: 

43 

(1) Ten, komu bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, 

morálna alebo iná škoda (poškodený), má právo činiť návrhy na doplnenie 

dokazovania, nahliadať do spisov (§ 65), zúčastniť sa hlavného pojednávania 

a verejného zasadania konaného o odvolaní a pred skončením konania sa k veci 

vyjadriť. 

                                                 
123 nález Ústavného súdu zo dňa 22.6.2000, spis. zn. III.ÚS 170/99 
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... 

(3) Poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, 

ktorá mu bola trestným činom spôsobená, je oprávnený tiež navrhnúť, aby súd 

v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť túto škodu nahradiť. 

 ...  

Pokiaľ teda neoprávnený zásah do všeobecného osobnostného práva zároveň 

napĺňa všetky znaky určitého trestného činu,124 má postihnutý v prípadnom trestnom 

procese nepochybne postavenie a procesné práva poškodeného v zmysle ustanovenia 

§ 43 ods. 1 TP. Krátko po zavedení inštitútu peňažitého zadosťučinenia sa však objavili 

aj úvahy, že finančnú kompenzáciu nemajetkovej ujmy podľa § 13 ods. 2 OZ možno 

vzhľadom k širokému výkladu § 43 ods. 3 TP zahŕňať pod pojem majetkovej škody 

v trestne procesnom zmysle, a preto fyzická osoba, ktorá takúto ujmu utrpela, môže byť 

i subjektom adhézneho konania a je v rámci trestného procesu oprávnená požadovať 

priznanie peňažitého zadosťučinenia.125  

Avšak súdna prax tento názor nezdieľa. Vrchný súd v Olomouci dňa 

11. novembra 1998 rozhodol, že „nároky vzniknuté na základe vyššie citovaných 

ustanovení občianskeho zákonníka (§ 13 OZ) nemajú povahu pojmu škoda, pretože 

v dôsledku zásahov do zmienených osobnostných práv (v danom prípade občianskej cti 

a ľudskej dôstojnosti) nedochádza k zmenšeniu majetku poškodeného. ... Z dikcie vyššie 

citovaných ustanovení § 43 ods. 1 TP možno dovodiť, že ten, komu bola spôsobená 

morálna ujma, nie je poškodeným, ktorý má podľa § 43 ods. 2 TP (dnes § 43 ods. 3 TP) 

nárok na náhradu škody, a teda nie je oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom 

rozsudku uložil obžalovanému povinnosť túto škodu nahradiť.“126  

S týmto záverom sa v súčasnosti jednotne stotožňuje i trestneprávna náuka, 

a preto dnes už niet sporu o tom, že súd v trestnom procese o práve fyzickej osoby na 

náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ustanovenia § 13 ods. 2 a 3 OZ 

oprávnený rozhodovať nie je. 

 

 

                                                 
124 napr. trestného činu ohovárania podľa § 206 TZ 
125 Jelínek, J.: Nad jednou aktuální otázkou adhezního řízení. Právo a zákonnost, 1991, č. 4 
126 rozsudok Vrchného súdu v Olomouci zo dňa 11.11.1998, spis. zn. 3 To 183/98 
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9.  Finančná kompenzácia nemajetkovej ujmy 
v návrhu nového občianského zákonníka 

 

Spoločenské a ekonomické zmeny, ktoré sa začali v novembri roku 1989, 

priniesli ako svoj nevyhnutný dôsledok potrebu rekodifikácie súkromného práva 

s novou  všeobecnou základňou. Po dvoch neúspešných pokusoch zo začiatku, resp. 

polovice deväťdesiatych rokov vyústili práce započaté v roku 2000 do návrhu nového 

občianskeho zákonníka. K mnohým ideovým zdrojom, z ktorých tvorcovia pri 

rekodifikačných prácach čerpali, patrí ako zdroj doplnkový i francúzske občianske 

právo. Hoci nie je možné odhadnúť, nakoľko a či vôbec sa ním autori návrhu inšpirovali 

práve v oblasti ochrany osobnosti, obe úpravy majú viacero významných styčných 

bodov.  

 

 

9.1  Základné ustanovenia o právnych prostriedkoch ochrany 
osobnosti 

 

Ochrane osobnosti je v rekodifikačnom návrhu venovaný piaty oddiel (Osobnosť 

človeka) druhého dielu (Fyzické osoby) druhej hlavy (Osoby) prvej časti (Všeobecná 

časť), §§ 66 až 91. V troch pododdieloch sa upravujú základné princípy, právo na 

telesnú integritu včítane dispozícií s časťami ľudského tela a ochrana podoby 

a súkromia človeka. Do skupiny dielčích osobnostných práv patrí aj právo na meno a na 

pseudonym, upravené v §§ 62 až 64. Paragrafy 68 a 69 riešia sankčný režim ochrany 

osobnosti fyzickej osoby nasledovne: 

 

§ 68 

(1) Ten, koho osobnosť bola dotknutá, sa môže domáhať, aby sa od neoprávneného 

zásahu upustilo, aby bol odstránený jeho následok a primeraného zadosťučinenia. 

(2) Ak sa nedovolený zásah týka činnosti človeka v právnickej osobe, môže na jeho 

ochranu vystúpiť i táto právnická osoba, počas jeho života však len s jeho súhlasom. 
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Súhlas nie je potrebný, pokiaľ človek nemôže pre neprítomnosť či nemohúcnosť svoju 

vôľu prejaviť. 

(3) Po smrti človeka je k ochrane jeho osobnosti oprávnená ktorákoľvek z osôb jemu 

blízkych. 

 

§69 

(1) Pri nedovolenom zásahu do osobnosti človeka, ktorý nie je plne svojprávny, 

musí podať návrh podľa § 68 orgán verejnej moci príslušný podľa zvláštneho zákona 

bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvedel, že k takému zásahu došlo, a že zákonný 

zástupca taký návrh nepodal. 

(2) Kedykoľvek sa tento orgán verejnej moci dozvie o zásahu do osobnosti človeka, 

ktorý nie je plne svojprávny, a o zásahu možno dôvodne predpokladať, že je nedovolený, 

musí sa bezprostredne potom opýtať zákonného zástupcu, či podal návrh na ochranu 

osobnosti dotknutej osoby. Ak zákonný zástupca podanie takého návrhu nepreukáže, má 

sa za to, že návrh podaný nebol. 

(3) Povinnosti podľa odseku 1 sa zákonný zástupca nemôže zbaviť sľubom, že návrh 

podá v budúcnosti.“ 

 

Predkladatelia návrhu k predmetným ustanoveniam poznamenávajú: 

„Právo na ochranu osobnosti prináleží tomu, koho osobnosť bola nedovoleným 

zásahom dotknutá. Ak sa však zásah týka činnosti človeka v právnickej osobe, obnovuje 

sa v zhode s § 14 pôvodného znenia obč. z.127 a v intenciách vecného zámeru zákonné 

poňatie možnosti právnickej osoby vystúpiť na ochranu dotknutého, pokiaľ je mŕtvy 

alebo nemohúci; inak iba s jeho súhlasom. Po smrti dotknutého patrí žalobné právo 

osobám v právnom postavení osôb blízkych, pretože doterajšia úprava nešetrí osobnosť 

dotknutého v potrebnom rozsahu (ochrana je napr. odňatá bezdetným slobodným 

osobám, ktorých rodičia už zomreli). 

... 

Osnova navrhuje riešiť i zvláštnu ochranu nesvojprávnych. V súlade s princípom 

ochrany slabšej strany sa navrhuje, aby príslušný orgán verejnej moci, povolaný k tomu 

                                                 
127 ustanovenie § 14 OZ bolo s účinnosťou od 1.1.1992 zrušené zk. 509/1991 Sb. 
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zvláštnym zákonom, zasiahol v prospech ochrany osobnosti nesvojprávneho človeka, 

pokiaľ tak neučiní jeho zákonný zástupca. Táto ochrana sa nevzťahuje len na deti, ale aj 

na plnoletých, ktorých svojprávnosť bola obmedzená súdnym rozhodnutím.“ 128 

 

Právne prostriedky ochrany osobnosti sa teda zhodujú so súčasnou právnou 

úpravou v § 13 ods. 1 OZ. Paragrafy 68 a 69 však naviac rozširujú okruh subjektov 

oprávnených uplatňovať ochranu osobnosti postihnutého o právnické osoby, pre ktoré 

bol činný, a tiež v oblasti posmrtnej ochrany jeho pamiatky. Zároveň sa posilňuje istota 

náležitej ochrany práv osôb, ktoré nie sú sami schopné sa účinne brániť. Je však otázne, 

či by súdy vo svetle súčasnej rozhodovacej praxe (ktorá upiera blízkym príbuzným, 

dovolávajúcim sa na základe § 15 OZ ochrany zosnulého, právo na peňažité zmiernenie 

neoprávneného zásahu do jeho osobnosti) priznávali napr. oprávnenej právnickej osobe 

finančnú satisfakciu aspoň v prípade, keď vystúpi na ochranu dotknutého s jeho 

súhlasom ešte počas jeho života. 

 

 

9.2  Podrobnejšia úprava finančnej satisfakcie 
 

Ustanovenia rozvádzajúce a spresňujúce právo postihnutého na primerané 

zadosťučinenie obsahuje štvrtá časť (Relatívne majetkové práva), hlava tretia (Záväzky 

z deliktov), prvý diel (Náhrada škody) návrhu nového občianskeho zákonníka, §§ 2400 

a nasl. K relevantným ustanoveniam patrí: 

 

§ 2400 

(1) Kto je zákonom zaviazaný k náhrade škody, je povinný nahradiť len majetkovú 

škodu; nemajetkovú ujmu nahradí, pokiaľ to zákon zvlášť stanoví. 

(2) Podľa ustanovenia o podmienkach vzniku povinnosti nahradiť škodu sa 

v zvláštnych prípadoch obdobne posúdi i vznik povinnosti nahradiť tiež inú ujmu. 

 

                                                 
128 pracovná komisia Ministerstva spravodlivosti ČR: Návrh občanského zákoníku. Část první až čtvrtá. 
str. 26 a nasl. 
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§ 2401 

(2) Neplatné sú dohody vopred obmedzujúce alebo vylučujúce náhradu ujmy 

spôsobenej človeku na jeho prirodzených právach alebo náhradu škody spôsobenej 

úmyselne, alebo z hrubej nedbalosti. 

 

§ 2450 

(2) Nemajetková ujma sa odčiní primeraným zadosťučinením; ak ju nemožno 

spravodlivo odčiniť inak, poskytne sa náhrada v peniazoch. 

 

§ 2453 

(1) Kto je zodpovedný za ujmu na dôstojnosti človeka, najmä na jeho živote, 

slobode, cti, tele, zdraví, na mene alebo iných jeho osobných právach chránených 

v časti prvej tohto zákona, nahradí majetkovú i nemajetkovú ujmu, ktorú tým spôsobil. 

(2) Ako nemajetkovú ujmu nahradí aj spôsobené duševné útrapy. 

 

§ 2468 

Náhrada nemajetkovej ujmy 

Ak to odôvodňujú zvláštne okolnosti, za ktorých škodca spôsobil škodu protiprávnym 

činom, najmä ak porušil z hrubej nedbalosti dôležitú právnu povinnosť, alebo ak 

spôsobil škodu úmyselne z túžby ničiť, ublížiť, alebo z inej zvlášť zavrhnutia hodnej 

pohnútky, nahradí škodca nemajetkovú ujmu každému, kto spôsobenú škodu dôvodne 

pociťuje ako osobné nešťastie, ktoré nemožno inak odčiniť. 

 

§ 2470 

Pokiaľ nie je možné výšku náhrady presne určiť, určí ju podľa spravodlivého uváženia 

jednotlivých okolností prípadu súd. 

 

Ako uvádzajú autori návrhu129, koncepcia predpokladá, že zásadne sa hradí len 

majetková škoda. Nemajetková ujma sa nahrádza len v prípadoch zvlášť stanovených. 

                                                 
129 pracovná komisia Ministerstva spravodlivosti ČR: Návrh občanského zákoníku. Část první až čtvrtá. 
str. 357 a str. 364 
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Obecné hmotneprávne podmienky vzniku povinnosti nahradiť škodu sa vzťahujú i na 

odčinenie nemajetkovej ujmy. 

Nakoľko osnova opúšťa pravidlo obsiahnuté v § 574 ods. 2 OZ o neplatnosti 

všetkých dohôd, ktorými sa subjekt vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti, 

neplatnosť takýchto dohôd pre oblasť osobnostných práv človeka sa stanovuje 

výslovne. 

Zásada subsidiarity finančného plnenia zostáva zachovaná v § 2450 ods. 2. Aj 

ustanovenie § 2453 zásadne preberá koncept súčasnej právnej úpravy, pričom medzi 

nemajetkové ujmy výslovne zaraďuje duševné utrpenie. 

Novinkou je v § 2468 stanovená povinnosť nahradiť v zvláštnymi okolnosťami 

odôvodnených prípadoch nemajetkovú ujmu každému, kto spôsobenú škodu dôvodne 

pociťuje ako osobné nešťastie, ktoré nemožno odčiniť inak. Ostatne rovnakou 

myšlienkou sprísnenia povinnosti ku kompenzácii nemateriálnej ujmy z dôvodu zvlášť 

odsúdenia hodného konania povinného subjektu sa inšpiruje aj posledná veta 

ustanovenia § 2467 o náhrade ceny zvláštnej obľuby pri poškodení veci, ktorá je 

peňažným vyjadrením zvláštneho citového puta vlastníka a s reálnou hodnotou veci 

zvyčajne nesúvisí. 

Spôsob určovania výšky peňažného plnenia (§ 2470) sa nemení. 

 

Je teda zrejmé, že navrhovaná právna úprava síce nemajetkovú ujmu so škodou 

nestotožňuje, avšak právny režim reparácie, resp. kompenzácie je obom druhom ujmy 

v zásade spoločný. 

 

 

9.3  Premlčanie a preklúzia 
 

Dopady behu času na možnosť s úspechom sa domáhať ochrany osobnosti 

upravuje návrh nového kódexu v porovnaní so súčasným stavom výrazne odlišne 

a približuje sa francúzskemu riešeniu. Autori boli zrejme vedení zámerom zamedziť 

uplatňovaniu niektorých dielčích osobnostných práv bez ohľadu na uplynutý čas 

a ukončiť dnešnú nejednotnosť teórie i praxe vo veci premlčania práva na peňažité 
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zadosťučinenie.130 Predovšetkým ustanovenie § 524 ods. 1 stanoví preklúziu niektorých 

nemajetkových práv: 

Právo na ochranu mena, povesti a súkromných pomerov osoby podľa časti prvej zaniká, 

pokiaľ nebolo uplatnené do jedného roku odo dňa, kedy sa dotknutý dozvedel, alebo mal 

a mohol dozvedieť o tom, že jeho právo bolo porušené, a kto ho porušil. 

Predkladatelia návrhu k tomu poznamenávajú: 

 „... navrhnuté riešenie ... bráni otváraniu sporných záležitostí tohto druhu i po dlhej 

dobe a v platnom práve zatiaľ citeľne chýba. Pokiaľ však zásahom do týchto práv 

vznikne dotknutej osobe škoda, právo na náhradu škody neprekluduje, ale premlčuje sa 

v rovnakom právnom režime ako majetkové práva.“131  

 

Na základe §§ 505 a 506 sa právo na náhradu škody premlčuje obdobne ako 

podľa súčasnej právnej úpravy v subjektívnej premlčacej dobe dvoch rokov odo dňa, 

kedy sa poškodený o nej a o tom, kto je za ňu zodpovedný, dozvedel; najneskôr však 

v objektívnej lehote štyroch, resp. desiatich rokov odo dňa vzniku škody, ak bola škoda 

spôsobená úmyselne alebo v dôsledku korupčného konania. Objektívna premlčacia 

doba neplatí v prípade škody na zdraví. 

 

Aj citované texty môžu vyvolávať polemiku:  

Sleduje právo na finančnú satisfakciu pri neoprávnenom zásahu do mena, dobrej povesti 

a súkromia postihnutého úpravu § 524 (preklúzia v lehote jedného roku) alebo §§ 505 

a 506 v spojení s § 2401 ods. 2 (rovnaké premlčanie ako u práva na náhradu škody)? 

Pripustiť prvú možnosť by znamenalo rozštiepenie právneho režimu ochrany osobnosti 

(telesná integrita a ujma na zdraví na jednej strane a ostatné atribúty osobnosti človeka 

na strane druhej), druhá možnosť má tak isto nelogické vyústenie v podobe zániku 

práva na morálne zadosťučinenie, pričom možnosť požadovať peňažné zmiernenie 

ujmy by pretrvala. 

 

 

                                                 
130 viď kptl. 7.1 
131 pracovná komisia Ministerstva spravodlivosti ČR: Návrh občanského zákoníku. Část první až čtvrtá. 
str 92 
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9.4  Zhrnutie 
 

Navrhovaná právna úprava sa teda v oblasti peňažitého zadosťučinenia 

vyznačuje snahou o kombináciu zvláštneho prístupu, rešpektujúceho špecifické rysy 

materiálnej kompenzácie nemajetkovej ujmy, s obecným režimom povahou i účelom 

príbuzného inštitútu náhrady škody. Berie zreteľ na problematické javy dnes platnej 

a účinnej úpravy, avšak zvolená dikcia napr. vo veci premlčania alebo preklúzie 

vzbudzuje ohľadom jasnosti výkladu isté rozpaky. 
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10.  Záver 
 

 Neoprávnené zásahy do hodnôt ľudskej osobnosti sú perfektne zhojiteľné len 

zriedkavo. Čo najefektívnejšia náprava ich neblahých následkov si pravidelne vyžaduje 

využitie viacerých sankčných nástrojov upravených predpismi rôznych právnych 

odvetví, vždy jedinečne kombinovaných v závislosti na okolnostiach daného prípadu. 

 

 Kľúčovú ochranu poskytuje osobnosti človeka občianske právo. Ponúka 

postihnutému ucelený komplex nápravných prostriedkov, v ktorých má svoje 

nezastupiteľné miesto finančné zmiernenie utrpenej ujmy: peňažité zadosťučinenie 

v českom občianskom práve a relutárna náhrada morálnej škody v práve francúzskom. 

 

 Český občiansky zákonník v ustanovení § 13 odseku 2 a 3 upravuje „náhradu 

nemajetkovej ujmy v peniazoch“ ako špecifický právny prostriedok kompenzácie ujmy 

na osobnosti. Jeho typickými znakmi sú objektívny princíp uplatnenia – k podmienkam 

vzniku práva na peňažité zadosťučinenie zavinenie povinného subjektu, ani subjektívne 

negatívne pociťovanie zásahu postihnutým nepatria, a zásada subsidiarity – využíva sa 

k zmierňovaniu negatívnych dôsledkov najzávažnejších zásahov, morálnou satisfakciou 

neodčiniteľných. Pre stanovenie konkrétnej čiastky zákon určuje dve kritériá: závažnosť 

ujmy a okolnosti prípadu. 

 Code civil chápe ujmu na osobnostných právach ako druh škody, preto k jej 

náhrade využíva obecnú úpravu občianskoprávnej zodpovednosti, založenú zásadne na 

princípe zavinenia. Peňažná náhrada škody je právne rovnocenná s restitutio in 

integrum, v praxi sa obvykle preferuje finančné plnenie. 

 

 Súdna prax zastáva nezastupiteľnú úlohu – vzhľadom k stručnosti textov, ale 

najmä preto, že obe úpravy ponechávajú rozhodnutie o priznaní a o výške plnenia na 

voľnej úvahe súdu.  

 Česká judikatúra sa formuje pomerne krátko, 15 rokov, postupne sa však 

profiluje, pri rozhodovaní o peňažitom zadosťučinení zohľadňuje čoraz širšie spektrum 

hľadísk a výraznejšie diferencuje i priznávané čiastky.  
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 Dvestoročná francúzska právna tradícia zdanlivo všetky závažnejšie spory 

vyriešila, musí však stále reagovať na problémy nové132 a obhajovať svoje zaužívané 

postoje v polemikách s progresívnejšími predstaviteľmi civilistickej doktríny. 

 

 

 Celkovo je možné konštatovať, že trendom a súčasnému stavu modernej 

spoločnosti133 viac zodpovedá česká koncepcia autonómneho právneho nástroja, 

umožňujúca zohľadniť špecifické rysy a samostatný režim nemajetkových hodnôt. 

Avšak úprava obsahuje i niekoľko sporných bodov, vyžadujúcich de lege ferenda 

jednoznačné moderné riešenie: 

- podlieha peňažité zadosťučinenie premlčaniu, alebo nie? 

- zahŕňa tzv. postmortálna ochrana pamiatky zosnulého aj právo na finančnú 

satisfakciu? 

- aký dopad má nový odsek 3 § 444 OZ na výšku peňažného plnenia v prípade 

zásahu do telesnej integrity, ale i pri porušení iných dielčích osobnostných práv? 

 

 Zdá sa, že ani pripravovaná rekodifikácia občianskeho práva, spájajúca prvky 

dnes platného špecifického prístupu a obecnej úpravy náhrady škody, dostatočne jasné 

odpovede na tieto problémy neposkytne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 spojené napr. s čoraz agresivnějšími žurnalistickými a marketingovými postupmi médií 
133 dôraz na individualitu človeka, striktné oddeľovanie intelektuálnej, morálnej a citovej sféry jedinca od 
oblasti jeho majetkových záujmov 
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13.  Poznámka k francúzskemu systému súdov 
 

Francúzsky súdny systém sa skladá z dvoch vetiev – sústavy obecných a sústavy 

správnych súdov. Mimo obe sústavy stojí Ústavná rada (Conseil constitutionnel), 

zvláštny orgán kontroly súladu právnych predpisov (zákonov a medzinárodných zmlúv) 

s ústavou. 

 

Obecná sústava pozostáva v prvom stupni z niekoľko typov súdov, z ktorých 

občianskoprávne veci v závislosti na hodnote a význame predmetu konania riešia 

Tribunal d´instance (TI) alebo Tribunal de grande instance (TGI). Odvolacie súdy 

(cours d´appel) sú príslušné k pojednávaniu o odvolaniach proti rozhodnutiam súdov 

prvého stupňa. Na vrchole sústavy stojí Kasačný súd (Cour de cassation), ktorý 

v súčasnosti tvorí 6 senátov (chambres): 1., 2. a 3. občianskoprávny senát (1e, 2e, 3e 

chambre civile), obchodný senát (Chambre commerciale), trestný senát (Chambre 

criminelle) a senát pre sociálneprávne veci (Chambre sociale). Okrem nich zasadá súd 

ešte v dvoch špecifických formáciách: spojené senáty (Chambres réunies; najmä pokiaľ 

predmet procesu patrí do kompetencie viacerých senátov) a plénum (Assemblée 

plénière; rozhoduje typicky v prípade potreby zjednotenia judikatúry).  

 

Správne súdnictvo sa skladá zo správnych súdov prvého stupňa (tribunaux 

administratifs), správnych odvolacích súdov (cours administratives d´appel) a zo 

Štátnej rady (Conseil d´Etat), ktorá – okrem toho, že plní funkciu poradného orgánu 

vlády v legislatívnom procese – rozhoduje v závislosti na riešenej veci niekedy v prvej 

inštancii, inokedy ako odvolací súd a napokon aj ako súd kasačný. 
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