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Úvod 

Ochrana osobnosti je oblast, která s technologickým vývojem – jenž je umocněn 

rozmachem fenoménu sociálních sítí – nabývá v informační společnosti1 stále více na 

významu. Problematická je zejména přípustnost fotografování lidí na veřejnosti a šíření 

jejich podobizen bez jejich souhlasu, nehledě na dnes naprosto běžné monitorování nejen 

veřejných prostor, ale i pracovišť či soukromých objektů. Právo na podobu člověka je tak 

v porovnání s ostatními osobnostními právy v praxi čím dál tím zranitelnější.2 

Tato práce se snaží podat co možná komplexní pohled na institut práva na podobu, 

téma v české právní literatuře zatím monograficky nezpracované. Ačkoli tato problematika 

prostupuje celou řadou právních oblastí, práce se zaměřuje výhradně na její 

soukromoprávní aspekty.  

První kapitola je věnována ústavním základům ochrany osobnosti obsaženým 

v mezinárodních smlouvách a Listině základních práv a svobod3. Druhá kapitola se věnuje 

ochraně osobnosti obecně, třetí a nejrozsáhlejší kapitola obsahuje podrobný výklad o právu 

na podobu a právu k podobizně a čtvrtá kapitola se zabývá obecnými a zvláštními nároky 

plynoucími ze zásahů do těchto práv. Pátá kapitola je věnována autorskoprávním aspektům 

ochrany podobizen. 

Práce na několika místech obsahuje přesahy do právní úpravy Spolkové republiky 

Německo. Obecnému popisu konstrukce německé právní úpravy je potom věnována 

závěrečná kapitola Právo na podobu v SRN (Recht am eigenen Bild).  

Části textu (konkrétně kapitoly 2, 3 a 5) jsou převzaty z mé soutěžní práce Právo 

na podobu z pohledu autorského práva, se kterou jsem se v roce 2015 zúčastnila 

VIII. ročníku SVOČ. Kapitoly 2 a 3 doznaly pro účely této diplomové práce podstatných 

změn a rozšíření, kapitola 5 (Autorské právo k podobizně) zůstala prakticky beze změny.  

Nelze si nevšimnout, že v současné občanskoprávní úpravě účinné od 1. 1. 2014 je 

oblasti ochrany osobnosti věnováno nepoměrně více prostoru než dříve – z pouhých pěti 

                                                

1 společnost, která se ve stále větší míře opírá o shromažďování, využívání a šíření informací 
(SOKOL, Jan. Filosofická antropologie: člověk jako osoba. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 222 s. 
2 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 505 
3 Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“) byla vyhlášena jako součást ústavního 
pořádku České republiky usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. 
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paragrafů se jejich počet takřka zpětinásobil, obsah nabyl na šíři a mnoho nových 

ustanovení prohloubilo jeho dopad. Takovým postupem zákonodárce reflektuje nárůst 

rozhodovací praxe soudů v oblasti ochrany osobnosti a možná předznamenává, že tato 

oblast práva bude časem nabývat stále více na významu.  
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1. Ústavní základy ochrany osobnosti 

Těžiště právní úpravy ochrany osobnosti na ústavní úrovni nalezneme v článcích 7 

a 10 Listiny, které jsou konkretizovány v obecné části občanského zákoníku4, přesněji 

v jeho §§ 81 – 117. S problematikou ochrany osobnosti dále souvisí ustanovení obsažená 

v článcích 5, 6, 8 a 13 Listiny. 

Díky tomu, že nejširší ústavněprávní základ pro úpravu osobního statutu fyzických 

osob je upraven jak v právních normách práva soukromého, tak v právních normách práva 

veřejného, lze říci, že systém ochrany osobnosti v českém právním řádu je možno 

považovat za komplexní.5 

1.1. Pojem „osobnost člověka“  

V první řadě je třeba definovat, co rozumíme pod pojmem „osobnost člověka“. 

Tímto pojmem se označuje předmět, tedy objekt osobnostních práv, zatímco osoba6 je 

subjektem osobnostních práv. Osobnost člověka je chráněna včetně všech jeho 

přirozených práv (§ 81 o. z.) a podle P. Tůmy zahrnuje doslova “vše, čím se člověk 

projevuje navenek ve vztahu ke svému okolí, a to jako po stránce fyzické, tak po stránce 

duchovní a duševní“.7 V obecném vnímání významu slova „osobnost“ mimo právní rovinu 

se jím rozumí osoba s výjimečnými schopnostmi, někdo, kdo vyniká nad ostatními a svým 

významem své současníky převyšuje.  

Nesmíme zapomínat, že pojem “osobnost” se v právu užívá jak samostatně, tak 

spolu s adjektivem “právní”. Právní osobnost (dříve „právní subjektivita“)8 je potom 

                                                
4 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
5 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6. str. 16 
6 Podle M. Zuklínové a P. Šustka je osobou „ten, kdo může být nositelem práv a povinností čili 
subjektem práv a  povinností“. in: DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. 
Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-
807-4783-265, str. 248 
7 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 394 
8 Ve staré terminologii zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“). 
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způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti9 a má ji každá osoba. Právní 

osobnost člověka trvá od jeho narození do smrti (§ 23 o. z.) a právní osobnost právnické 

osoby od jejího vzniku do jejího zániku (§ 118 o. z.). V tomto smyslu § 18 o. z. pro úplnost 

konstatuje, že osoba je fyzická, nebo právnická; o osobnostních právech lze však z povahy 

věci hovořit jen v souvislosti s fyzickými osobami, nikoli právnickými.10 

Podle P. Šustka a M. Zuklínové jsou pojmy „osoba“ a „právní osobnost“ takřka 

totožné.11 S tímto názorem nelze nesouhlasit, neboť imanentním znakem osoby je právě to, 

že má právní osobnost; jinými slovy, nelze si představit osobu, jež by právní osobnost 

neměla. 

Jak již bylo naznačeno výše, podstatný rozdíl je nutno spatřovat mezi pojmy 

„osoba“ a „osobnost“: zatímco “osoba” je subjekt absolutních soukromých práv, 

„osobnost“ je předmět absolutních soukromých práv, resp. předmět soukromoprávní 

ochrany.12 R. Suchánek na toto rozdělení navazuje a konstatuje, že pojem „osobnost“ je 

nutno považovat za pojem širší než pojem „osoba“, který připodobňuje pojmu „tělo 

člověka“. 13  Důvodem je, že zatímco tělesná schránka člověka se po smrti rozpadá 

a přestává existovat, jeho osobnost přetrvává (a její soukromoprávní ochrany se mohou 

v souladu s § 82 odst. 2 o. z. i po smrti domáhat osoby blízké). Pro úplnost je na místě 

dodat, že režim nakládání s tělesnou schránkou po smrti člověka je upraven v § 92 o. z. 

a dále §§ 113-117 o. z. 

                                                
9 § 15 odst. 1 o. z.  
10 § 135 o. z. přiznává ochranu názvu, pověsti a soukromí právnické osoby; nejedná se však 
z povahy věci o práva osobnostní. 
11 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265, str. 248 
12 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 395 
13 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, 1119 s. 
Student (Leges). ISBN 978-80-87212-90-5, str. 510 
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Schéma č. 1: Rozdíl mezi pojmy „právní osobnost“ a „osobnost“. 

1.2. Právo na respektování soukromého a rodinného života (čl. 8 EÚLP) 

Podle čl. 10 Ústavy14 mají přednost před zákonem a jsou součástí právního řádu 

České republiky vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas 

a jimiž je Česká republika vázána. Takovou mezinárodní smlouvou je i Evropská úmluva 

o lidských právech (EÚLP)15, podle jejíhož čl. 8 odst. 1 má každý právo na respektování 

svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.  

Předmětem ochrany jsou tedy čtyři hodnoty: soukromí, rodinný život, obydlí 

a korespondence. Ty se často dostávají do konfliktu s jinými chráněnými zájmy, nejčastěji 

se svobodou projevu, jelikož volnost v rozšiřování soukromých informací lze subsumovat 

právě pod svobodu projevu.17  

Obsah pojmu “soukromý život”, který je relevantní právě pro oblast ochrany 

osobnosti a zvláště pro právo na podobu, dosud nebyl definován a Evropský soud pro 

lidská práva (ESLP) se zdráhá takovou definici podat. ESLP se dokonce nechal slyšet, že 
                                                
14 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
15 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (zkráceně Evropská úmluva o lidských 
právech, EÚLP) byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 209/1992 Sb. 
17 Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 
1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 1687 s., str. 865 
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soukromý život je „široký pojem, který není poddajný vyčerpávající definici“. ESLP za 

zásah do soukromého života prohlásil zásah do tělesné a duševní integrity (např. 

pravomoc policie zastavit a prohledat osobu a její věci na ulici) a zásah do soukromého 

prostoru (tj. domu či bytu). Pod pojem soukromého života dále spadá možnost 

rozhodovat o svém jméně, pohlaví a sexuální orientaci.18  

Pro právo na podobu je obzvlášť relevantní fakt, že pod pojem soukromého života 

lze zahrnout i rozhodování o šíření či nešíření osobních informací,19 konkrétně např. 

šíření fotografií ve věci Von Hannover proti Německu.20 

Ochrana těchto hodnot není absolutní: čl. 8 odst. 2 EÚLP stanoví, že státní orgán 

do výkonu tohoto práva v zásadě nemůže zasahovat, a to s výjimkou případů, kdy je to 

v souladu se zákonem a je to nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní 

bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku 

a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod 

jiných. Dále jsou přípustné zásahy do soukromí i ze strany subjektů odlišných od státních 

orgánů (např. ze strany médií), a to především u osob veřejně činných, jejichž soukromí 

podléhá méně intenzivní ochraně než soukromí jiných osob.21 Ochraně soukromí tzv. osob 

veřejného zájmu se věnuje kapitola 3.5.3.  

1.3. Právo na život (čl. 6 Listiny) 

 Rozeberme si nyní hlavní rysy základů právní úpravy ochrany osobnosti obsažené 

v Listině. Právo na život je upraveno v čl. 6 odst. 1 Listiny. Konkretizací a negativním 

vyjádřením tohoto práva je čl. 6 odst. 2 Listiny, který stanoví, že „nikdo nesmí být zbaven 

života“ a s tím související zákaz trestu smrti v čl. 6 odst. 3 Listiny.22 

                                                
18 Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 
1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 1687 s., str. 867 
19 Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 
1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 1687 s., str. 867 
20 rozsudek ESLP ze dne 24. 6. 2004, stížnost č. 59320/00 
21 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, 1119 s. 
Student (Leges). ISBN 978-80-87212-90-5, str. 518 
22 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, 1119 s. 
Student (Leges). ISBN 978-80-87212-90-5. str. 507 
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Ačkoli právní osobnost člověka vzniká narozením (čl. 23 o. z.), v čl. 6 odst. 1 

Listiny ústavodárce proklamuje, že „lidský život je hoden ochrany již před narozením“. 

Jedná se však o právní normu imperfektní, neboť v ní není obsažena žádná sankce. 

Dispozice rovněž neobsahuje žádný příkaz, zákaz ani dovolení; lze říci, že se jedná 

o pouhou etickou normu, přání ústavodárce.23 Normativní hodnota takové právní normy je 

tudíž dosti nejasná.24  

Protipólem této proklamace je relativně liberální zákonná úprava umělého 

přerušení těhotenství, která se snaží vyjít vstříc záruce nedotknutelnosti osoby (čl. 7 odst. 1 

Listiny) a právu ženy na její sebeurčení a svobodné rozhodování o jejím vlastním těle. 

Podle současné právní úpravy je umělé přerušení těhotenství na žádost ženy možné do 

uplynutí dvanácti týdnů od počátku těhotenství, nebrání-li tomu zdravotní důvody.25 

V případě ohrožení života, zdraví nebo zdravého vývoje plodu či v případě vadného 

genetického vývoje plodu je umělé přerušení těhotenství možné se souhlasem ženy či na 

její vlastní žádost kdykoli.26  

Ustanovení čl. 6 odst. 1 Listiny také otevírá dveře myšlence, že určité rysy právní 

osobnosti člověka jsou přítomny již před jeho narozením a jsou hodny ochrany. To nic 

nemění na faktu, že až do svého narození je člověk chráněn pouze jako součást těla své 

matky. Právní osobnost potom vzniká zpětně od momentu početí, za předpokladu, že se 

dítě narodí živé.27   

1.4. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7 Listiny) 

Obecný základ ochrany fyzické a duševní autonomie člověka představuje záruka 

nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí obsažená v čl. 7 odst. 1 Listiny. 

Nedotknutelností osoby se rozumí „základní právo na zachování tělesné integrity, z něj 

vyplývající zákaz porušení této celistvosti, jakož i právo na zachování fyzické a duševní 
                                                
23 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, 1119 s. 
Student (Leges). ISBN 978-80-87212-90-5. str. 507 
24 Listina základních práv a svobod: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2012. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-750-6. str. 156 
25 § 4 zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství 
26 § 5 zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství 
27 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6. str. 75 
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identity jednotlivce“.28 Omezit nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je možno jen 

v případech stanovených zákonem.  

1.5. Osobnostní práva, právo na ochranu soukromého a rodinného života 

(čl. 10 Listiny) 

Osobnostní práva nalezneme upravena v čl. 10 odst. 1 Listiny. Čl. 10 Listiny stojí 

v poměru speciality ve vztahu k čl. 7 Listiny a při aplikaci bude mít přednost, neboť čl. 10 

Listiny představuje konkretizaci záruky nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí 

zakotvené v čl. 7 Listiny.30 

Podle čl. 10 odst. 1 Listiny má každý právo, aby byla zachována jeho lidská 

důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Ústřední a nejdůležitější 

hodnotou, kopírující čl. 1 Všeobecné deklarace lidských práv31, je požadavek na zachování 

lidské důstojnosti, obsažený již v čl. 1 odst. 1 Listiny: „Lidé jsou svobodní a rovní 

v důstojnosti i v právech.“ 

Osobní čest je širší pojem než lidská důstojnost, protože zahrnuje i imateriální 

statky nabyté v důsledku společenského postavení, v němž si lidé oproti lidské důstojnosti 

nejsou rovni. Dobrou pověstí se potom rozumí „veřejná společenská vážnost člověka, 

podmíněná zejména úctou okolí k právně i mravně bezúhonnému životu jednotlivce“.33 

Zatímco lidé zcela bez osobní cti neexistují, mohou existovat lidé, kteří nepožívají žádné 

dobré pověsti. Další rozdíl spočívá v tom, že lidskou důstojnost a osobní čest lze porušit 

soukromě i veřejně, ale jen v přítomnosti chráněné osoby, zatímco dobrou pověst lze 

porušit pouze veřejně a to i v nepřítomnosti dotyčného.34 

                                                
28 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, 1119 s. 
Student (Leges). ISBN 978-80-87212-90-5, str. 510 
30 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, 1119 s. 
Student (Leges). ISBN 978-80-87212-90-5, str. 514 
31 Čl. 1 Všeobecné  deklarace lidských práv zní: „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do 
důstojnosti a práv.” 
33 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, 1119 s. 
Student (Leges). ISBN 978-80-87212-90-5, str. 515 
34 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, 1119 s. 
Student (Leges). ISBN 978-80-87212-90-5, str. 515 
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Odstavec druhý představuje záruku neoprávněného nezasahování do soukromého 

a rodinného života. Podle R. Suchánka do soukromí, resp. soukromého života člověka 

náleží „zásadně vše, pokud to není veřejné ze své podstaty, nebo se to neděje veřejně, 

anebo to člověk není povinen podle zákona zpřístupnit nebo vyjevit komukoli jinému“. Je 

důležité si uvědomit, že cokoli, děje-li se veřejně, z povahy věci nespadá do soukromého 

života jednotlivce: např. účast ve veřejně provozované hře, veřejný projev, otevřený dopis, 

ale i soukromý rozhovor na veřejnosti.35 V této souvislosti je třeba rovněž připomenout, že 

na projevy učiněné veřejně a v záležitosti veřejného zájmu se vztahuje zákonná licence 

§  88 odst. 2 o. z. a k zachycení takových projevů není tudíž třeba svolení dotyčné osoby.  

Třetí odstavec zakazuje neoprávněné shromažďování, zveřejňování nebo jiné 

zneužívání osobních údajů. Jedná se o zvláštní případ ochrany soukromého života, 

spočívající v regulaci soukromé sféry jednotlivce z hlediska jeho informační identity. 

Vzhledem k tomu, že čl. 10 Listiny výslovně neuvádí, že by výše uvedená práva 

bylo možno omezit zákonem, je jistě na místě dodat, že jediná možná omezení vyplývají 

z kolize s jinými základními právy a ústavními hodnotami. Nejčastěji půjde o konflikt se 

svobodou projevu. 

Pro úplnost lze dodat, že na rozdíl od čl. 7 Listiny se čl. 10 Listiny tam, kde to není 

pojmově vyloučeno, vztahuje i na osoby právnické. Je tak zaručena ochrana názvu, dobré 

pověsti a soukromí právnické osoby (§ 135 o. z.). Není však nijak překvapující, že právo 

na podobu právnickým osobám z logiky věci přiznat nelze.  

  

                                                
35 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, 1119 s. 
Student (Leges). ISBN 978-80-87212-90-5, str. 517 
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2. Ochrana osobnosti podle občanského práva 

Institut ochrany osobnosti se do našeho právního řádu dostává až s občanským 

zákoníkem z roku 1964,37 jehož § 11 zněl takto: „Fyzická osoba má právo na ochranu své 

osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, 

svého jména a projevů osobní povahy.” 

De lege lata deklaruje obecné ustanovení § 19 o. z. „vrozená, již samotným 

rozumem a citem poznatelná přirozená práva“, která má každý člověk. Meze uplatňování 

osobnostních práv a způsob jejich ochrany jsou upraveny v hlavě druhé obecné části, v díle 

druhém a oddíle šestém, který nese název Osobnost člověka (§§ 81 - 117 o. z.) a je uvozen 

takto: „Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv.“ (§ 81 odst. 1 

o. z.). Jedná se o obecnou úpravu všeobecného osobnostního práva v objektivním smyslu. 

Na tomto místě je třeba předeslat, že občanské právo se zabývá právní úpravou 

pouze těch osobnostních práv, ve kterých mají jejich subjekty rovné postavení. Tam, kde je 

nositel osobnostního práva podřízen státu jako nadřízenému subjektu, přichází ke slovu 

veřejnoprávní úprava.38  

2.1. Všeobecné osobnostní právo  

Z definice pojmu “osobnost” vychází pojem všeobecného osobnostního práva. P. 

Šustek a M. Zuklínová jej definují jako “právo vlastní pouze lidské bytosti, představující 

ucelenou ochranu této osobnosti, zajišťující její uznání jako člověka a přiznávající jí práva 

na další rozvoj a uplatnění sebe sama”. Tato definice napovídá, co je hlavním cílem 

občanskoprávní ochrany osobnosti člověka: „všestranný rozvoj a uplatnění jeho 

osobnosti“. 39  

Všeobecné osobnostní právo patří každé fyzické osobě jako individualitě a suverénu 

(rys všeobecnosti) a jeho předmětem jsou nehmotné hodnoty lidské osobnosti v její fyzické 

                                                
37 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265, str. 248 
38 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6. str. 62 
39 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265, str. 250 
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a morální jednotě (rys osobnostní).40 Je tvořeno demonstrativním výčtem jednotlivých 

dílčích osobnostních práv: právem na tělesnou integritu, právem na osobní svobodu, 

právem na čest, důstojnost a dobrou pověst, právem na soukromí a dalšími. Takto jednotně 

chápané všeobecné osobnostní právo se označuje jako monistické.41 

Tzv. monistické pojetí všeobecného osobnostního práva však není jediným 

možným. Právní teorie vytvořila druhý model, model tzv. pluralitního pojetí, který na 

všeobecné osobnostní právo nehledí jako na jednotné právo, ale spatřuje v něm soustavu 

dílčích osobnostních práv, která odpovídají jednotlivým chráněným hodnotám osobnosti 

člověka. Přednost monistického pojetí spočívá v tom, že je chráněna celá osobnost „v jejím 

nejúplnějším celku“, a dále, že úprava formou tzv. generální klauzule umožňuje soudní 

praxi rozsah ochrany osobnosti v čase pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám 

společnosti a vědeckotechnickému pokroku.42 Obě pojetí mají naopak společné, že výčet 

dílčích osobnostních práv považují za otevřený. Shodnou se též na tom, že okruh 

chráněných hodnot je třeba průběžně doplňovat. U obou modelů tedy docházíme k velmi 

podobným výsledkům a význam dvojího pojetí všeobecného osobnostního práva je tudíž 

pro praxi mizivý.43  

2.2.1. Všeobecné osobnostní právo v objektivním smyslu 

Demonstrativní výčet jednotlivých dílčích osobnostních práv nalezneme v § 81 

odst. 2 o. z., který následuje bezprostředně po generální klauzuli ochrany osobnosti (§ 81 

odst. 1 o. z.). Ve výčtu se výslovně uvádí ochrana života a důstojnosti člověka, jeho zdraví 

a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy 

osobní povahy. V návaznosti na tento demonstrativní výčet můžeme dílčí předměty 

osobnostního práva rozdělit do dvou skupin:44 

                                                
40 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 17 
41 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 17 
42 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6. str. 63-64 
43 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6. str. 64 
44  LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 396 
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− složky osobnosti, které jsou nerozlučně spjaty s existencí osobnosti (např. 

tělesná integrita, svoboda, soukromí, čest, důstojnost, jméno), 

− a projevy osobní povahy, které mohou po svém vzniku existovat samostatně 

bez ohledu na existenci osobnosti (písemné, vizuální, zvukové a jiné projevy, 

jako jsou deníky, archiv, podpis, podoba, vzhled, nahrávka soukromého hovoru 

apod.).  

Neuzavřenost výčtu dílčích osobnostních práv ve vztahu k tehdy účinnému § 11 

obč. zák. potvrdil Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 26. 7. 2000, sp. zn. 30 Cdo 

2304/99, přičemž mezi osobnostní práva výslovně zařadil i právo na podobu, které § 11 

obč. zák. mezi osobnostními právy výslovně neuváděl.45 

Všeobecné osobnostní právo, stejně jako jednotlivá dílčí osobnostní práva, má 

absolutní povahu, tedy působí vůči všem ostatním subjektům s rovným právním 

postavením (erga omnes) v tom smyslu, aby se zdržely jakýchkoli neoprávněných zásahů 

do tohoto práva a tím je respektovaly.46 Toto ustanovení se vztahuje i na stát – ovšem 

pouze na stát v roli soukromé osoby, nikoli v roli nositele veřejné moci, protože povinností 

státu je všeobecné osobnostní právo každého člověka chránit.47   

Za zmínku stojí, že občanský zákoník v oddíle šestém poněkud nesystematicky 

odděluje právo na podobu člověka od práv k ostatním projevům osobní povahy a spolu 

s  právem na soukromí je upravuje zvlášť v §§ 84 - 90 o. z. Lze však učinit závěr, že 

úprava práva na podobu člověka, s jehož porušením se v praxi setkáváme nejčastěji, se 

uplatní i na práva k ostatním projevům osobní povahy.48  

2.2.2. Všeobecné osobnostní právo v subjektivním smyslu 

Vedle právní úpravy všeobecného osobnostního práva v objektivním smyslu, která 

je obsažena v občanském zákoníku, rozlišujeme také všeobecné osobnostní právo 

v  subjektivním smyslu. To je zaručeno na ústavní úrovni a znamená, že “každá fyzická 
                                                
45 § 11 obč. zák. zněl: „Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 
občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.” 
46 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 90 
47 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265, str. 249 
48  LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 504 
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osoba má právní postavení suveréna ve vztahu k ostatním subjektům s rovným právním 

postavením, neboli že všichni musí toto jeho právo respektovat”.49 Fyzická osoba může se 

svou osobností v mezích právního řádu nakládat nejširším možným způsobem. Jednotlivá 

oprávnění, prostřednictvím kterých se tato možnost realizuje, lze příkladmo vypočítat 

takto: 

− oprávnění užívat jednotlivé hodnoty osobnosti (např. užívat své jméno), 

− oprávnění disponovat s osobností (např. dát souhlas k použití své 

podobizny v reklamě), 

− oprávnění vzepřít se každému neoprávněnému zásahu do své osobnosti 

(použít zákonem stanovené možnosti ochrany svého práva).50 

Jednotlivá oprávnění lze právním jednáním či ze zákona převést na jiné subjekty 

(např. svolení s užitím deníku), všeobecné osobnostní právo v subjektivním smyslu však 

jako celek převoditelné není. Zákon stanovuje, kdy je fyzická osoba povinna zásah do 

svého všeobecného osobnostního práva povinna strpět ve veřejném zájmu (tzv. zákonné 

licence v §§ 88 – 90 o. z.). 51  Další omezení všeobecného osobnostního práva 

v subjektivním smyslu představují konkurující zájmy ostatních subjektů.  

2.3. Zvláštní osobnostní práva  

Na rozdíl od všeobecného osobnostního práva, které je přirozenoprávní povahy, 

vznikají zvláštní osobnostní práva až v důsledku projevu určité tvůrčí duševní schopnosti 

fyzické osoby. Z tohoto důvodu postrádají právě prvek všeobecnosti, protože ze své 

podstaty náleží pouze některým fyzickým osobám. Jedná se o práva autorská, práva 

výkonných umělců, práva k vynálezům a průmyslovým vzorům aj. Jejich podstatným 

rysem, který má velké praktické dopady, je jejich úzké sepětí s majetkovými právy.52 

                                                
49  KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 89 
50 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 93 
51 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 92 
52 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 17-18 
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O  zvláštních osobnostních právech v objektivním smyslu hovoříme většinou jako 

o právech duševního vlastnictví.53  

Základ pro jejich právní úpravu nalézáme rovněž v Listině, konkrétně v jejím čl. 34 

odst. 1. Práva duševního vlastnictví jsou jinak upravena ve zvláštních zákonech mimo 

rámec občanského zákoníku - jsou jimi autorský zákon 54 , zákon o vynálezech, 

průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích55, zákon o ochraně průmyslových vzorů56 

a další. 

Ke vzájemnému vztahu všeobecného osobnostního práva a zvláštních osobnostních 

práv lze doplnit jen to, že obě právní úpravy lze uplatnit v konkrétním případě souběžně, 

neboť jsou vůči sobě samostatné a na sobě nezávislé. Je však třeba mít na paměti, že pokud 

je ochrana konzumována podle jedné právní úpravy za splnění sledovaného cíle, použití 

druhé právní úpravy je třeba vyloučit.57 

  

                                                
53 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 65 
54 zákon č. 121/200 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon) 
55 zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
56 zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o 
vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 
57 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 66 
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3. Právo na podobu a právo k podobizně  

3.1. Vymezení základních pojmů 

Dříve, než se pustíme do definice práva na podobu a práva k podobizně, je třeba 

vymezit pojmy podoba a podobizna.  

Podobou člověka se rozumí “souhrn jeho charakteristických rysů, které znázorňují 

jeho individualizovaný tělesný vzhled, zejména jeho tvář, případně celou jeho postavu”.58 

Rozhodující roli přitom hrají především jeho příznačné rysy (markanty), jinak obecně vše, 

čím se člověk vzhledově projevuje navenek.59 Jak již bylo uvedeno výše, podoba člověka 

je jedním z projevů osobní povahy a je předmětem absolutního osobnostního práva podle 

občanského zákoníku.60 Podoba jako taková nemůže být předmětem autorského práva ani 

žádného jiného práva duševního vlastnictví.61 

Předmětem autorského práva může být pouze podobizna či jiné zobrazení podoby 

člověka. Podobizna člověka je “hmotné zobrazení člověka živého i zemřelého (obrazem, 

fotografií, karikaturou apod.) za předpokladu, že zobrazená osoba je identifikovatelná”.62 

Je jedním z možných způsobů zobrazení jeho podoby; podobizna není sama o sobě 

projevem osobnosti a není předmětem absolutního osobnostního práva podle občanského 

zákoníku.63  

                                                
58 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265, str. 257 
59 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 503 
60 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 90 
61 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 503 
62 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265, str. 257 
63 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 503 
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3.2. Obsah práva na podobu a práva k podobizně (§ 84 o. z.) 

Nutnost právní regulace a ochrany práva na podobu a práva k podobizně se objevila 

s technickým rozvojem společnosti a s tím spojeným masivním šířením podobizen 

prostřednictvím fotografie a filmu. Z toho logicky plyne, že právo k podobizně se dočkalo 

svého uznání mnohem dříve, než právo na podobu, kterému se ochrany dostalo poněkud 

obtížněji. Jedním z vůbec prvních takových případů byla aféra kolem posmrtného 

fotografického portrétu kancléře Bismarcka.64 

Co přesně je obsahem toho kterého práva, dobře shrnuje Nejvyšší soud ČR ve svém 

rozsudku ze dne 27. 2. 2006, sp. zn. 30 Cdo 1873/2006:  “Zatímco totiž obsahem práva na 

podobu (vyvozovaného z ustanovení § 11 o. z.) je užívací a dispoziční právo ve vztahu 

k  zachycení podoby fyzické osoby, obsahem práva k podobizně (§ 12 o. z.) je užívací 

a dispoziční právo subjektu ve vztahu k ní. V pozitivním smyslu toto právo zahrnuje 

oprávnění užívat podobiznu sám, a to jakýmkoliv způsobem, případně též udělovat jiným 

souhlas k jejímu užívání. V negativním smyslu toto právo zahrnuje oprávnění bránit se 

proti neoprávněnému použití podobizny.” 

Ačkoli se právo na podobu dočkalo svého explicitního zakotvení v našem právním 

řádu až občanským zákoníkem z roku 2012, je zjevné, že v době účinnosti občanského 

zákoníku z roku 1964 byla jeho existence vyvozována z § 11 obč. zák., jak vyplývá z výše 

citovaného judikátu. Výslovně to potvrdil Nejvyšší soud ČR již v rozsudku ze dne 26. 7. 

2000, sp. zn. 30 Cdo 2304/99: „Výčet jednotlivých osobnostních práv v občanském 

zákoníku je pouze demonstrativní. Proto do skupiny těchto práv lze například zařadit 

i výslovně nezmíněná práva na ochranu osobní svobody, na podobu apod.“ Ačkoli je 

v novém občanském zákoníku právní úpravě ochrany osobnosti věnováno co do délky 

a  počtu paragrafů podstatně více prostoru než dříve, hloubka, rozsah a princip ochrany 

zůstal v zásadě totožný s původní právní úpravou (za nejzásadnější změnu lze považovat 

přeměnu konstrukce odpovědnosti za vznik nemajetkové újmy z objektivní na subjektivní 

s presumovaným zaviněním, analogicky se vznikem odpovědnosti za škodu).   

Vycházíme-li z výše uvedeného, lze shrnout, že obsahem práva na podobu 

v pozitivním smyslu je především: 

                                                
64 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 291-2 
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− právo člověka osobovat si svoji podobu,65  

− a právo člověka rozhodnout o zachycení či nezachycení své podoby 

v objektivně vnímatelné formě.66  

Právo na podobu v negativním smyslu potom znamená oprávnění subjektu bránit 

se proti neoprávněnému zachycení své podoby a proti jejímu rozšiřování jinými 

subjekty.67 

Na poli ochrany podoby je zásadní otázka identifikovatelnosti. Občanský zákoník 

v § 84 o. z. výslovně říká, že zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle 

tohoto zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. Jinými 

slovy: platí, že nezbytnou podmínkou k poskytnutí ochrany práva na podobu je, že osoba 

je na základě podobizny identifikovatelná. Tak se vyjádřil Nejvyšší soud ČR již ve svém 

rozsudku ze dne 26. 7. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2304/99 (podobně v rozsudku ze dne 19. 10. 

2005, sp. zn. 30 Cdo 936/2005 či v rozsudku ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 

2232/2006). Podmínka identifikovatelnosti je splněna i tehdy, pokud lze i jen z okolností či 

z doprovodného textu usoudit, o jakou osobu se jedná, či tehdy, pokud zobrazení vykazuje 

i jen rysy dotyčné osoby, které jsou pro ni však natolik charakteristické, že lze bez 

pochybností určit, o koho se jedná. Podobizna ani nemusí být hotová – stačí, že jsou 

hotové ty znaky, pomocí kterých je možno osobu identifikovat.68  

Pokud dojde k rozšiřování podoby člověka ve formě podobizny, hovoříme o právu 

k podobizně. 69 Rozšiřovat podobu člověka je možno jen s jeho svolením (§ 85 o. z.), 

případně se na nakládání s podobiznou bude vztahovat některá ze zákonných licencí v §§ 

88 a 89 o. z. Zatímco právo na podobu vzniká každé fyzické osobě narozením, resp. již 

početím, u zrodu práva k podobizně stojí jednání autora podobizny, spočívající 
                                                
65 Tak pravil Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 30 Cdo 936/2005 
(“Fyzická osoba má právo, aby k ní byla přiřazována právě její podoba, a aby touto podobou byla 
identifikována.”) či v rozsudku ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2232/2006. 
66 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 503 
67 rozsudek Nevyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 30 Cdo 1873/2006; viz také KNAP, 
Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 
2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 293 
68 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 291-3 
69 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 506 
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v namalování obrazu, stisknutí spouště fotoaparátu, vytvoření busty či zhotovení odlitku 

obličeje. Na rozdíl od práva k podobizně se právo na zachycení podoby ve vztahu ke 

konkrétnímu subjektu vyčerpává v okamžiku prvního zachycení podoby; ze svolení 

k zachycení podobizny nelze bez dalšího dovozovat svolení k použití podobizny.70 

Ke vzniku podobizny je - pomineme-li pořizování autoportrérů - zpravidla třeba 

jednání jiné osoby, osoby autora, kdy momentem vytvoření podobizny za splnění určitých 

podmínek vzniká k podobizně autorské právo. Pro vznik osobnostněprávní ochrany 

podobizny zobrazeného však je zcela nerozhodné, zda vytvořená podobizna naplňuje 

znaky autorského díla.71 Pokud se tak stane, autorské právo původce podobizny se může 

dostat do konfliktu s osobnostními právy zobrazeného, o čemž je pojednáno v kapitole páté 

Autorské právo k podobizně. Osobnostní práva k podobizně a autorské právo k podobizně 

jako uměleckému dílu je dále nutné oddělit od vlastnického práva k hmotnému substrátu, 

na kterém je podobizna zachycena, tedy např. ke kusu fotografického papíru, na kterém 

byla vyvolána fotografie, či k materiálu potřebnému k výrobě sochy.  

3.3. Časový rozsah ochrany 

Vzhledem k přirozenoprávní povaze osobnostních práv pro ně platí, že jsou 

s člověkem spjata od jeho narození, po celý jeho život, a až do okamžiku jeho smrti. 

V § 23 o. z. se výslovně uvádí, že „člověk má právní osobnost od narození až do smrti“.72  

3.3.1. Moment vzniku ochrany 

Jak již bylo uvedeno výše, podle § 23 o. z. má člověk právní osobnost od narození 

až do smrti, jinými slovy, člověk se stává subjektem práv a povinností ve chvíli, kdy se 

narodí. Nový občanský zákoník nahradil termín „právní subjektivita“ termínem „právní 

osobnost“, kterou v § 15 odst. 1 o. z. definuje jako „způsobilost mít v mezích právního 

řádu práva a povinnosti“.  
                                                
70 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 7. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2304/99 („Václavka a 
Dášenka“) 
71 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 293 
72 Jistou výjimku v tomto smyslu však tvoří částečná ochrana osobnosti nascitura (před narozením) 
a tzv. postmortální ochrana (po smrti). in: LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-
654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-
529-9. str. 395 
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Zdá se, že pro určení momentu vzniku ochrany podoby je zásadní definovat 

moment zrození. Přesně určit okamžik, kdy k němu došlo, a tedy kdy přesně vznikla právní 

osobnost člověka, však není jednoznačné. Jako nejlepší definice se jeví moment oddělení 

plodu od matčina těla, a to jak přirozeně, tak uměle, za předpokladu, že dítě jeví alespoň 

nějakou známku života.73 Vodítkem může být příloha vyhlášky o Listu o prohlídce 

zemřelého, kde se narozením živého dítěte rozumí vypuzení nebo vynětí plodu z těla 

matčina, bez ohledu na délku trvání těhotenství, jestliže po narození dýchá nebo projevuje 

alespoň jednu ze známek života, to je srdeční činnost, pulzace pupečníku nebo nesporný 

pohyb kosterního svalstva bez ohledu na to, zda byl pupečník přerušen nebo placenta 

připojena.74  

Není bez zajímavosti, že pro účely trestního práva je za počátek života považován 

začátek porodu, tedy moment, kdy hlavička, popř. jiná část těla dítěte, začíná opouštět tělo 

matky. V tento okamžik přestává být lidská bytost plodem a začíná být člověkem.75 

Důvodem je fakt, že v praxi existují případy, kdy pachatel útočil na části těla novorozence 

ještě před tím, než byl novorozenec zcela oddělen od matky. Takový pohled však není 

jediný možný; např. v německém trestním právu se za počátek života dítěte považuje 

začátek porodních bolestí matky.76 

Počátek lidského života a s ním spojený vznik právní osobnosti člověka se nám 

tedy podařilo celkem jasně definovat. Nicméně „osobnost“ je pojem širší a od pojmu 

„právní osobnost“ poněkud odlišný. 77  Ochrany osobnosti se v určitém rozsahu lze 

dovolávat před narozením i po smrti. Tak jako čl. 6 odst. 2 Listiny obsahuje proklamaci, že 

lidský život je hoden ochrany již před narozením, nenarozenému dítěti je třeba přiznávat 

prostřednictvím jeho matky i právo na ochranu jeho důstojnosti a zdraví či právo žít 
                                                
73 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 180  
74 vyhláška ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 9. 2012, č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu 
o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech 
hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky 
(vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého) 
75 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1040 s. 
ISBN 978-80-7478-616-7. str.  
76 např. OTTO, Harro. Grundkurs Strafrecht: die einzelnen Delikte. 7., neu bearbeit. Aufl. Berlin: 
de Gruyter, 2005, xxiii, 579 s. De Gruyter Lehrbuch. ISBN 38-994-9228-5. str. 5 
77 K rozdílu mezi pojmy „právní osobnost“ a „osobnost“ bylo pojednáno výše v kapitole 1.1. Pojem 
„osobnost člověka“. 
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v příznivém prostředí. V souladu s touto myšlenkou je tak chráněna i podoba 

nenarozeného dítěte.78 Již římský právník Iulius Paulus pravil, že „ten, kdo se má narodit, 

považuje se již za narozeného, kdykoli se jedná o jeho prospěch.“79 Obecnou právní 

úpravou koncepce nascitura se zabývá § 25 o. z., který v tomto smyslu uvádí, že na počaté 

dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. To znamená, že 

nenarozené dítě pro sebe může nabývat jen práva, povinnosti na sebe brát nemůže. 

Podmínkou pro poskytnutí ochrany před narozením je, že se dítě narodí živé. Pro pochybné 

případy občanský zákoník nově obsahuje vyvratitelnou domněnku, podle které se má za to, 

že se dítě narodilo živé, tj. že jevilo alespoň jednu ze známek života, pokud nebude 

prokázán opak. V opačném případě se na ně hledí, jako by nikdy nebylo počato, neboť 

v takovém případě již není koho chránit.80  

3.3.2. Postmortální ochrana osobnosti a přechod osobnostních práv 

Při určování momentu konce života člověka a s tím spojeným zánikem jeho právní 

osobnosti nastávají podobné komplikace jako u určování momentu narození. Soudní praxe 

se dlouho držela názoru, že smrtí se rozumí smrt mozku. Vzhledem k pokroku v oblasti 

medicíny je však nutno toto pojetí považovat za zastaralé, neboť nastaly případy, kdy by 

bylo nutno hodnotit je jako neetické. Právní teorie se tedy v této otázce postupně vrací zpět 

k prastaré latinské poučce, podle které se za smrt považuje výpadek funkce srdce, plic 

a  mozku: „Tres sunt atria mortis: cerebrum, pulmo, cor.“81  

Podle § 2 odst. 3 písm. e) transplantačního zákona82 se okamžikem smrti rozumí 

nevratná ztráta funkce celého mozku, včetně mozkového kmene, nebo nevratná zástava 

krevního oběhu, neboť ve jménu úspěšné transplantace orgánů je třeba stanovit jako 

                                                
78 Konkrétní příklad ochrany podoby nenarozeného dítěte je popsán v kapitole 5 Autorské právo 
k podobizně.  
79 Paulus D 1, 5, 7 
80 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 185 
81 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 181; BRÜGGEMEIER, 
Gert. Haftungsrecht Struktur, Prinzipien, Schutzbereich. Dordrecht: Springer, 2006. ISBN 978-
354-0299-110. str. 211; Müller, R. L. Lebensnerven und Lebenstriebe. Dritte Wesentlich Erweiterte 
Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1931. ISBN 978-364-2492-334. str. 941 
82 zák. č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých 
zákonů (transplantační zákon) 
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okamžik smrti okamžik dřívější. Ochranu lidského těla po smrti upravují § 92 odst. 1 o. z. 

a §§ 113-117 o. z. 

Ani smrtí člověka ochrana jeho osobnosti zdaleka nekončí. Otázka posmrtné 

ochrany osobnosti byla poprvé v historii řešena v souvislosti s úmrtím prvního německého 

kancléře Otto von Bismarcka dne 30. července 1898. Fotografové Willy Wilcke a Max 

Christian Priester podplatili Bismarckova lesníka Louise Spörckeho, za jehož pomoci 

pronikli až k Bismarckově smrtelnému loži a tajně pořízenou fotografii se posléze chystali 

bohatě zpeněžit. Za své jednání byli fotografové potrestáni trestem odnětí svobody v délce 

trvání pět měsíců, podplacený lesník dokonce osm měsíců.83 Devět let po této příhodě byla 

ochrana práva na podobu v německém právním řádu zakotvena zákonem o autorském 

právu k dílům výtvarného umění a fotografiím84, a to s účinky až 10 let po smrti 

zobrazeného (§ 22 KUG). 

 Smrtí zaniká právní osobnost člověka a jeho jmění85 přechází na dědice, neboli 

“dědic vstupuje do všech práv a povinností zůstavitele, které jeho smrtí nezanikly”.86 

V českém dědickém právu se uplatňuje zásada univerzální sukcese. Novinkou v právní 

úpravě je ustanovení § 1475 odst. 2 o. z., podle kterého tvoří pozůstalost celé jmění 

zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh 

uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. Jinými slovy to znamená, že subjektivní 

práva uplatněná u orgánu veřejné moci nezanikají a nároky na náhradu nemajetkové újmy, 

které z nich plynou, přecházejí jako součást jmění na dědice.87 Důležité je, že se v takovém 

případě musí jednat o již zahájený spor, jehož předmětem je peněžité plnění či uznaný 

peněžitý dluh, neboť žádný jiný nárok než peněžitý (tj. zdržovací nárok, odstraňovací 

nárok, omluva, určení) nelze do pojmu „jmění“ zahrnout. 

                                                
83 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 292; 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bismarck_auf_dem_Sterbebett   
84 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie 
(Kunsturhebergesetz, dále jen „KUG“) ze dne 9. 1. 1907 
85 Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů. (§ 495 o. z.) 
86 Fiala, R., Drápal, L. a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 648 s., str. 3 
87 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2014, 2400 s., str. 488 
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 K postmortální ochraně osobnosti zemřelého poskytuje občanský zákoník v § 82 

odst. 2 o. z. okruhu blízkých osob zvláštní aktivní legitimaci, konkrétně právo domáhat se 

toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno a aby byl odstraněn jeho následek. 

Jedná se o tzv. obecnou ochranu hodnot osobnosti zemřelého, neboli actio popularis, 

neboť na posmrtné ochraně osobnosti je shledáván celospolečenský zájem.88 Okruh osob 

blízkých je vymezen v § 22 o. z.89 a protože teoreticky nemusí být nikdy vyčerpán, 

i  posmrtná ochrana osobnosti může trvat neomezeně dlouho.90 Na § 82 o. z. navazuje 

§  2956 o. z., podle kterého škůdce rovněž nahradí způsobenou škodu a nemajetkovou 

újmu. 

3.3.2.1. Marlene Dietrich  

V souvislosti s náhradou škody, postmortální ochranou osobnosti a jejím 

komerčním využitím je zajímavý spor ze sousední SRN ve věci Marlene Dietrich. Marlene 

Dietrich, německá zpěvačka a herečka a jedna z módních ikon 20. století, zemřela 

6.  května 1992. Její dcera a jediná dědička se posléze pokoušela domoci se náhrady škody 

plynoucí z komerčního využití matčiny osobnosti. Německý Spolkový nejvyšší soud 

(BGH) jí dal dne 1. prosince 1999 za pravdu a judikoval, že dědicové mohou uplatňovat 

vedle zdržovacího nároku i nárok na náhradu škody, způsobené komerčním využitím 

osobnosti zemřelého, zejména jeho jména a podoby.91  

Tomuto rozhodnutí předcházely dva soudní spory před spolkovými soudy. První se 

týkal muzikálu „Sag mir, wo die Blumen sind“, napsaného na motivy života Marlene 

Dietrich a uvedeného v roce 1993 v Berlíně. V tomto případě bylo nesporné, že s ohledem 

na tehdy ještě platnou doktrínu tzv. absolutních a relativních postav soudobých dějin musí 

dědicové strpět vytěžení námětů ze života Marlene Dietrich k napsání muzikálu. 

V pořádku však již nebylo, že producent muzikálu povolil výrobci automobilu Fiat použití 

                                                
88 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2014, 2400 s., str. 489 
89 Podle § 22 odst. 1 o. z. je osoba blízká příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner, 
případně další osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna 
z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Dále platí vyvratitelná právní domněnka, že 
osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.  
90 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2014, 2400 s., str. 491 
91 rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 1. 12. 1999, sp. zn. I ZR 49/97 



 23 

hereččina rukopisu a podobizny pro limitovanou sérii automobilů, umožnil kosmetické 

značce Ellen Betrix pod označením „Marlene-Look“ inzerovat její kosmetické výrobky 

v programové brožuře k muzikálu a dále nechal vyrobit a prodával reklamní předměty 

(telefonní karty, hrnečky, trička, hodinky a odznáčky) s její podobiznou. 

Ve druhé případě šlo o značku „Der Blaue Engel“ (Modrý anděl), která je 

označením pro německý certifikát udělovaný výrobkům a službám splňujícím předem dané 

ekologické standardy. Zároveň jde o název jednoho z nejslavnějších filmů Marlene 

Dietrich. Žalovaná společnost použila ve své novinové inzerci fotografii zinscenovanou 

podle jedné scény z tohoto filmu, přičemž Marlene Dietrich byla představována svou 

dvojnicí. Soud shledal, že se jednalo se o zásah do hereččina práva na podobu a dědicům 

náleží náhrada škody.  

Tento rozsudek je zajímavý z toho hlediska, že zatímco nárok dané osoby na 

náhradu škody způsobené komerčním vytěžením její osobnosti za jejího života byl i před 

tímto rozsudkem nesporný, otázka nároku dědiců dané osoby v téže věci zatím nebyla 

řešena. Soud přitom vycházel z myšlenky, že ten, kdo jedná bez svolení, se nesmí nacházet 

v lepší pozici než ten, kdo má k použití jména a podoby zemřelého povolení od jeho 

oprávněných dědiců.   

Co se týče české právní úpravy, Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 20. 7. 

2011, sp. zn. 28 Cdo 4755/2009, ve sporu zpěvačky Heleny Vondráčkové a jejího manžela 

Martina Michala proti vydavatelství Bauer Media potvrdil, že neoprávněné užití jejich 

fotografií k reklamnímu účelu je bezdůvodným obohacením. Z hlediska postmortálního 

uplatnění nároků plynoucích ze zásahu do osobnosti zemřelého podle § 82 odst. 2 ve 

spojení s § 2956 o. z. není situace vzhledem k dikci § 2956 o. z. jednoznačná („povinnost 

odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu“), ale nelze vyloučit, že soudy budou toto 

ustanovení vykládat extenzivně.  

3.4. Zákonné licence 

Pojem „licence“ má původ v latinském slovesu licere (svolit) a znamená svolení 

k činnosti, která je jinak zakázána.92 V některých zákonem vymezených případech (tzv. 

zákonné důvody) je fyzická osoba povinna strpět zásah do svého všeobecného 

                                                
92 MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. 3. rozš. a podstatně přeprac. vyd. Praha: Linde, 2002. 
ISBN 80-720-1377-7. str. 635 
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osobnostního práva ve veřejném zájmu. Takové omezení všeobecného osobnostního 

práva se označuje pojmem zákonná licence a představuje výjimku z obecného pravidla 

obsaženého v § 84 o. z., podle kterého je k zachycení podoby člověka vždy potřeba jeho 

svolení. Občanský zákoník rozlišuje licenci zájmovou (§ 88 odst. 1 o. z.), licenci úřední (§ 

88 odst. 2 o. z.), licenci vědeckou, resp. uměleckou (§ 89 o. z.) a licenci zpravodajskou (§ 

89 o. z.). Všechny zákonné licence jsou ze své povahy bezúplatné, jejich výčet je taxativní 

a stejně jako každé jiné omezení všeobecného osobnostního práva je třeba je vykládat 

restriktivně.93  

Na všechny zákonné licence (a na celou oblast ochrany osobnosti) je třeba 

aplikovat obecné pravidlo § 90 o. z., které říká, že u každého zákonného důvodu k použití 

podobizny nebo obrazového záznamu je třeba posoudit, zda není užit nepřiměřeným 

způsobem „v rozporu s takovými oprávněnými zájmy fyzické osoby, na kterých je třeba 

s ohledem na požadavek zajištění elementární úcty k její důstojnosti její osobnosti za všech 

okolností bezpodmínečně trvat.“94 Jedná se o promítnutí § 6 o. z., podle kterého má každý 

povinnost jednat v právním styku poctivě a nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo 

protiprávního činu a z právního stavu, který sám způsobil. O nepřiměřený zásah do 

oprávněných zájmů dotčené osoby se jedná vždy, pokud je její podobizna užita 

k reklamním či obchodním účelům – v takovém případě bude za použití podobizny vždy 

náležet odměna.95  

Úřední a zpravodajskou licenci zná i autorský zákon (§ 34 aut. zák.) a upravuje 

užití autorských děl ve veřejném zájmu v zákonem stanovených případech.  

3.4.1. Licence zájmová (§ 88 odst. 1 o. z.) 

Předmětem zájmové licence je možnost pořídit a použít podobiznu nebo zvukový či 

obrazový záznam k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů 

jiných osob, přičemž zákon pro takové pořízení a použití nevyžaduje souhlas 

                                                
93 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2014, 2400 s., str. 534 
94 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 30 Cdo 179/2004 
95 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2014, 2400 s., str. 543-44 
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oprávněného. Takto chráněné právo či zájem musí mít vyšší mravní hodnotu než právo 

dotčené.96  

Podle P. Tůmy se nejedná ani tak o zákonnou licenci v pravém slova smyslu, jako 

spíše o výslovné stanovení způsobu poměřování kolidujících soukromých práv 

v subjektivním slova smyslu. Toto ustanovení navíc nelze užít k ochraně jakéhokoli 

subjektivního práva, nýbrž jen v soudním, správním či jiném řízení, neboť se ve své 

podstatě jedná o licenci úřední povahy.97 

Jako příklad lze uvést nález Ústavního soudu z 9. prosince 2014, sp. zn. II. ÚS 

1774/14, který vycházel z právní úpravy účinné před rokem 2014. Ústavní soud zde 

rozhodoval ve věci přípustnosti důkazu zvukovými záznamy v pracovních sporech, 

nicméně lze učinit závěr, že podobně by Ústavní soud rozhodoval i v případě obrazového 

či zvukově obrazového záznamu. Audionahrávka, která byla pořízena bez vědomí N. V. 

(člena vedení vedlejšího účastníka), dosvědčovala, že stěžovateli byla výpověď 

z pracovního poměru dána nikoli pro tvrzenou nadbytečnost a organizační změny, nýbrž 

pro kritiku vedlejšího účastníka. Obecné soudy audionahrávku jako důkaz nepřipustily, 

neboť byla pořízena bez vědomí nahrávané osoby. Ústavní soud konstatoval, že 

použitelnost takového záznamu rozhovoru jako důkazu v občanském soudním řízení odvisí 

od poměření chráněných práv a zájmů, které se v takovém případě dostávají do kolize. 

Dovodil, že takový zásah do práva na soukromí je ospravedlnitelný zájmem na 

ochraně slabší strany, tj. zaměstnance, které hrozí závažná újma v podobě ztráty 

zaměstnání, a že “opatření jediného nebo klíčového důkazu touto cestou je analogické 

k jednání za podmínek krajní nouze či dovolené svépomoci”.98  

Daným zákonným ustanovením došlo k odstranění výkladových nejasností, neboť 

dosavadní judikatura pohlížela na přípustnost důkazů pořízených v rozporu s ochranou 

osobnosti nejednotně. I nadále je vždy třeba v konkrétním případě poměřovat důležitost 

chráněných zájmů, v tomto případě právo na soukromí versus ochrana zaměstnance jako 

slabší strany v pracovněprávních vztazích. 

                                                
96 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265, str. 258 
97 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2014, 2400 s., str. 535 
98 nález ÚS z 9. prosince 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14; in Soudní rozhledy 2/2015, str. 51a 
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3.4.2. Licence úřední (§ 88 odst. 2 o. z.) 

Toto ustanovení vyplývá z principu právního státu, zakotveného v čl. 2 odst. 3 

Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny, a stanovuje zákonné mantinely uplatňování státní moci. 

Podobiznu a zvukový či obrazový záznam lze pořídit a použít na základě § 88 odst. 2 o. z. 

k úřednímu účelu, na rozdíl od ostatních licencí se užije i na písemnosti osobní povahy. 

Licence se týká např. zachycení podoby člověka pro účely neveřejného registru obyvatel či 

evidence pachatelů trestných činů. Podobizna však musí být z příslušné evidence vyňata 

bezprostředně poté, co pomine zákonný důvod k zásahu do práva (např. osoba je zproštěna 

obžaloby a proto její podobizna musí být vyřazena z policejní evidence).99  

Fotografie z registru obyvatel se užívají také jako srovnávací fotografie k tzv. 

rekognici v rámci dokazování v trestním řízení. Principem této kriminalistické metody je 

určení osoby pachatele zpravidla mezi nejméně třemi osobami, které se od sebe výrazně 

neliší, a jejichž podobizny jsou vybrány právě z databáze registru obyvatel, přičemž 

k rekognici pomocí fotografií se přistupuje jen tehdy, pokud osobu, která má být 

rozpoznána, není možné ukázat naživo.100 K této problematice se vyjádřil Ústavní soud 

v nálezu ze dne 21. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 256/01, kde dovodil, že o zásah do 

osobnostních práv se nejedná, pokud jsou k rekognici užity výlučně fotografie osob na věci 

nezúčastněných. Záznam o rekognici, obsažený ve spise, je navíc přístupný pouze pouze 

zákonem vymezenému okruhu osob. 

Z pohledu kontinentálního práva se zdá být těžko uvěřitelnou existence veřejné 

databáze osob zatčených v USA (tzv. mug shots), přístupné na webové stránce 

www.arrests.org. Podle právního řádu USA jsou fotografie zatčených volně přístupné pod 

licencí public domain, nicméně nejsou běžně dohledatelné. Provozovatel této soukromé 

databáze je schopen tyto často navíc značně nelichotivé snímky vyvolat z policejních 

záznamů, zveřejňuje je a za nemalý poplatek nabízí jejich odstranění.101 Takový přístup 

zdá být v rozporu s kontentálním pojetím principu presumpce neviny, nehledě na to, že 

                                                
99 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 
399 s. Monografie (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3803-827, str. 200  
100 MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. 3. rozš. a podstatně přeprac. vyd. Praha: Linde, 
2002. ISBN 80-720-1377-7. str. 1236 
101 http://technet.idnes.cz/ostudne-fotky-zatcenych-jsou-ted-na-internetu-za-poplatek-zmizi-pxq-
/sw_internet.aspx?c=A110804_095543_sw_internet_pka  



 27 

v  takto zveřejnitelné databázi se nácházejí nejen pachatelé trestných činů, ale i pachatelé 

pouhých přestupků.  

Nově se tato licence vztahuje i na případy veřejných vystoupení v záležitostech 

veřejného zájmu, tj. projevy na předvolebních shromážděních či na veřejných zasedáních 

zastupitelstev. A contrario tato licence nepokrývá např. zachycení neformálního projevu na 

soukromém večírku.  

3.4.3. Licence vědecká a umělecká (§ 89 o. z.) 

Podobiznu nebo obrazový záznam lze bez svolení oprávněného pořídit nebo použít 

k vědeckému nebo uměleckému účelu. Zákon zdůrazňuje, že k pořízení a užití musí dojít 

přiměřeným způsobem. Lze konstatovat, že rozsah licence je podobný jako v předchozí 

právní úpravě a tudíž lze i nadále uplatnit závěry, ke kterým dospěla stávající judikatura. 

Obě licence vyplývají z čl. 15 odst. 2 Listiny, který zaručuje svobodu vědeckého 

bádání a umělecké tvorby. Právní řád v případě vědecké a umělecké licence dává přednost 

zájmu na svobodném rozvoji osobnosti jednotlivce v oblasti vědy a umění před zájmy 

konkrétního jednotlivce co do ochrany jeho osobnosti. Smyslem této úpravy je dát prostor 

svobodnému vědeckému bádání a umělecké tvorbě a tím přispět k rozvoji a pokroku 

společnosti jako celku, za předpokladu splnění podmínky přiměřenosti.  

Jako příklad vědecké licence literatura uvádí např. pořízení a použití fotografie těla 

nemocného pacienta bez jeho souhlasu za účelem medicínského bádání, pokud se tak děje 

přiměřeným způsobem.102  

Umělecká licence se bude zpravidla vztahovat na všechny případy pořízení 

podobizen bez souhlasu či vědomí dotčených osob, např. série portrétů lidí pořízených bez 

jejich vědomí v metru v ranní špičce, pokud sleduje umělecký účel a je dodržena podmínka 

přiměřenosti. Slavným případem, kdy je podřazení fotografie pod uměleckou licenci 

nejenže sporné, ale pravděpodobně za hranicí etiky, je pořízení série fotografií umírající 

třináctileté Omayry Sánchez (Příloha č. 2). Po výbuchu sopky Nevado del Ruiz v roce 

1985, kdy mohutná vlna bahna zavalila kolumbijské město Armero, tato dívka tři dny 

umírala zavalená v troskách domu, protože na místo nedorazila včas potřebná technika, 

která by byla schopna ji odtamtud vyprostit. Myšlenka fotografa Franka Fourniera, stojící 

                                                
102 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2014, 2400 s., str. 540 
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za vznikem těchto fotografií, byla zprostředkovat světu informaci o události, o níž by se 

jinak nikdo nedozvěděl, vycházeje z toho, že dívce bez potřebné techniky sám stejně není 

schopen pomoci. 103 Tím, že snímek v roce 1985 zvítězil v prestižní fotografické soutěži 

World Press Photo of the Year, byl tento cíl pravděpodobně naplněn. Z pohledu práva lze 

v daném případě zvažovat, zda vzhledem k okolnostem nelze souhlas dívky s pořízením 

fotografie presumovat, neboť je faktem, že dívka před smrtí prostřednictvím videokamery 

poslala vzkaz své matce.  

Případem, kdy nad svobodou umělecké tvorby zvítězil zájem na ochraně osobnosti 

jednotlivce a zachycení podobizny tudíž nebylo možno pokrýt uměleckou licencí, je případ 

karikatur bavorského ministerského předsedy Franze Josefa Strauße (Strauß-Karikaturen). 

Kreslíř a karikaturista Rainer Hachfeld vydal sérii karikatur, na nichž je Strauß zobrazen 

jako vepř souložící s jiným vepřem v soudcovském taláru (Příloha č. 3). Spolkový ústavní 

soud shledal, že takové zobrazení je nepřiměřeným zásahem do premiérovy důstojnosti 

a  tudíž v tomto případě dostalo všeobecné osobnostní právo tradičně dovozované z čl. 1 

odst. 1 GG přednost před uměleckou svobodou podle čl. 5 odst. 3 věty první GG, a to 

i v případě osoby ministerského předsedy, na jehož ochranu osobnosti jsou kladeny nižší 

nároky.104 V daném případě karikaturistovi nepomůže ani související právo svobodně 

vyjadřovat svůj názor slovem, písmem a obrazem, obsažené v čl. 5 odst. 1 větě první GG, 

neboť toto právo je v souladu s čl. 5 odst. 2 větou druhou GG omezeno právem osobní cti.  

3.4.4. Licence zpravodajská (§ 89 o. z.) 

Zpravodajská (reportážní) licence umožňuje pořízení a použití podobizen 

a obrazových záznamů bez svolení člověka pro účely tiskového, rozhlasového, televizního 

nebo obdobného zpravodajství přiměřeným způsobem. V případě zpravodajské licence 

zákon staví do popředí právo na informace, zakotvené v čl. 17 Listiny. 

Zpravodajství spočívá v získávání, třídění a prezentaci aktuálních událostí ve 

formě zpráv a od publicistiky se liší tím, že se zcela opírá o fakta a nedává prostor pro 

vyjádření názoru autora zprávy. Pojem zpravodajství je však pro účely zpravodajské 

licence třeba chápat v širším slova smyslu, tj. včetně kritického hodnocení zpráv, neboť 

                                                
103 katalog k výstavě KONTROVERZE – Právní a etická historie fotografie (Musée d’Elysée, 
Lausanne, 2008) 
104 usnesení 1. senátu Spolkového ústavního soudu ze dne 3. 6. 1987, sp. zn. 1 BvR 313/85 
(BVerfG NJW 1987, 2661) 
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posláním médií je informovat veřejnost o věcech oprávněného veřejného zájmu, se kterými 

je neodmyslitelně spojeno i jejich kritické zhodnocení. A. Rozehnal potom definuje 

veřejný zájem jako “zájem, který je výrazem potřeb celé společnosti (nebo legitimních 

společenských menšin) a který takto chápe a snaží se prosadit společnost (nebo její 

legitimní menšiny) bez ohledu na to, zda tento zájem chápe a prosazuje veřejná moc”.105 

Příkladem oprávněného zásahu do práva k podobizně na základě zpravodajské licence 

může být např. zveřejnění karikatury politika, za předpokladu, že karikatura nepředstavuje 

nepřiměřený zásah do politikovy důstojnosti (srov. Strauß-Karikaturen). Z definice 

veřejného zájmu vyplývá, že do věcí veřejného zájmu nepatří věci soukromé, přičemž 

výjimku v tomto smyslu tvoří tzv. osobnosti veřejného zájmu, u nichž je hranice soukromí 

posunuta. 

Stejně jako u licence vědecké a umělecké zákon zdůrazňuje, že k pořízení a užití 

musí dojít přiměřeným způsobem. Příkladem nepřiměřeného užití by mohlo být užití 

podobizny mladé ženy zraněné při výbuchu plynu v Divadelní ulici v Praze dne 29. 4. 

2013 (viz Příloha č. 4), která – zřejmě z nedostatku jiných obrazových materiálů – byla 

v souvislosti s výbuchem v kontinuálním zpravodajství na programu ČT24 cyklicky 

vysílána celý den a ještě několik dnů poté. Míra a intenzita šíření její podobizny byla tak 

vysoká, že zákonitě muselo dojít k tomu, že ze všech cca 50 zraněných osob se velkému 

množství televizních diváků vryje do paměti právě a pouze tato žena. Takové použití podle 

mého názoru není kryto zpravodajskou licencí a nic na tom nezmění ani výjimečnost 

a neopakovatelnost této události. Vzhledem k tomu, že žena byla zachycena v  nedůstojné 

pozici, po improvizovaném ošetření v terénu těsně po výbuchu, zamazaná od krve 

v obličeji i na šatech, s obvazem na hlavě a neupravená, podle mého názoru šlo kromě 

zásahu do jejího práva na podobu a k podobizně také o zásah do jejího práva na důstojnost, 

čest a soukromí.  

Podle Nejvyššího soudu ČR bylo nepřiměřeným užitím podobizen - nespadajícím 

pod zpravodajskou licenci - opakované (konkrétně 41krát během tří a půl let) užívání 

fotografií zpěvačky Heleny Vondráčkové a jejího manžela Martina Michala v televizních 

reklamách na časopisy Rytmus života a Pestrý svět, které vydává nakladatelství Bauer 

Media. Nakladatelství fotografie použilo bez souhlasu slavného páru  a zneužilo jejich 

                                                
105 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 
399 s. Monografie (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3803-827, str. 202 
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popularity ke zvýšení prodeje předmětných časopisů. Nejvyšší soud ČR rozhodl, že šlo 

o bezdůvodné obohacení ze strany nakladatelství, rozsudek zrušil a vrátil věc k dalšímu 

řízení.106 

Problémy vyvolávající může být užití tzv. ilustračních záběrů obsahujících 

podobizny osob. Domnívám se, že takové užití podobizen bez výjimky vyžaduje explicitní 

souhlas a nemůže být pokryto zpravodajskou ani jinou licencí. V praxi totiž dochází 

k případům, kdy např. snímek pořízený v souvislosti s určitou událostí je vytržen 

z kontextu a je použit jako tzv. ilustrační záběr v souvislosti s jinou, pro aktéry často 

dehonestující, událostí. Takový postup rozhodně není v pořádku a pro dotčené osoby je na 

místě se tomuto postupu s vidinou takřka jistého úspěchu bránit.  

3.5. Svolení 

Vedle zákonných (tj. mimosmluvních) licencí vede cesta k legálnímu zhotovení 

podobizny také cestou souhlasu dotčené osoby, tzn. jejím jednostranným právním 

jednáním. V praxi k tomu bude tímto způsobem docházet v drtivé většině případů. 

Občanský zákoník v § 84 stanoví, že zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby 

podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost (tj. vytvořit podobiznu člověka), je možné 

jen s jeho svolením. Možnost každého z nás udělit svolení k zachycení vlastní podoby 

vychází z autonomie vůle člověka a je součástí práva na podobu v pozitivním smyslu. 

Svolení k zachycení podoby, které se vyčerpává jejím prvním zachycením, lze 

udělit ad hoc, na dobu určitou i na dobu neurčitou.107 Ze svolení k zachycení podoby však 

nelze bez dalšího dovozovat svolení k následnému užití podobizny.108  

Souhlas s použitím může být odvolán, a to kdykoli, dokonce tehdy, byl-li udělen na 

dobu určitou (§ 87 odst. 1 o. z.). Je však třeba počítat s nutností případné náhrady škody, 

pokud k odvolání souhlasu nedojde ze zákonem stanovených důvodů.   

                                                
106 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 7. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4755/2009, dostupné zde: 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/00A7D9692487A122C1257A4E006
579F1?openDocument&Highlight=0, 
107 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265, str. 258 
108 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 7. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2304/99 („Václavka a 
Dášenka“) 
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3.5.1. Forma souhlasu  

Zákon nepředepisuje pro svolení k zachycení podoby žádné zvláštní obsahové ani 

formální náležitosti. Jako kterékoli jiné právní jednání, souhlas je možno učinit výslovně 

(explicitně), a to ústně či písemně. Kromě výslovného udělení může k udělení souhlasu 

dojít též konkludentně109 (implicitně), jestliže není pochyb o tom, že oprávněný souhlas 

skutečně chtěl udělit. To je třeba posuzovat v každém jednotlivém případě zvlášť 

a vycházet přitom z konkrétních skutkových okolností případu. Konkludentní je aktivní 

jednání dotčené osoby, ke kterému však dochází jinak než slovy, tj. přímo konáním nebo 

jiným projevem vůle. Takovým konkludentním souhlasem může být např. úsměv namířený 

do objektivu fotoaparátu. Souhlas je teoreticky možno učinit i mlčky, tedy pasivně, pokud 

lze z kontextu dovodit, k čemu se souhlas vztahuje; v praxi však bude velmi problematické 

takové udělení souhlasu dokázat.  

Německý Kunsturhebergesetz (KUG) stanoví pro případ pochybností o udělení 

souhlasu domněnku, že souhlas platí jako udělený, pokud zobrazený obdržel úplatu za to, 

že se nechal zobrazit.110  

3.5.2. Rozsah souhlasu 

Pro rozsah svolení platí obecné pravidlo, že každé svolení musí být vzhledem ke 

své povaze vykládáno restriktivně. Rovněž je třeba důsledně oddělovat svolení 

k zachycení podoby a svolení k použití a rozšiřování podobizny: to lze ve svolení 

k zachycení podoby obecně spatřovat „jen tehdy, a jen potud, jestliže oprávněný v době, 

kdy svolení k zachycení uděloval, věděl o rozsahu a způsobu, za jakých bude podobizna 

použita a rozšiřována“.111 Tento závěr svého času dovodil Landesgericht Aachen ve svém 

rozsudku ze dne 14. 2. 1958, kde na příběhu studentky umělecké školy lze rozsah 

uděleného oprávnění dobře ilustrovat: dotyčná, která se zúčastnila školní módní přehlídky, 

                                                
109 z lat. concludere = dovozovat, dedukovat, implikovat 
110 § 22 KUG, větá druhá; text zákona dostupný zde: http://www.gesetze-im-
internet.de/kunsturhg/BJNR000070907.html  
111 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 295 
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na které předvedla vlastnoručně vyrobený model, musí počítat s tím, že na přehlídce budou 

pořízeny snímky určené k použití v módním časopise.112 

Český zákonodárce na tuto situaci pamatoval a proto do § 85 odst. 2 o. z. umístil 

nevyvratitelnou domněnku rozsahu svolení. Podle této domněnky platí, že svolí-li někdo 

k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje 

i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem 

k okolnostem rozumně předpokládat. Východiskem takové právní úpravy je „legitimní 

očekávání nabyvatele svolení na zhodnocení vynaložené hospodářské investice”,113 neboť 

pouhé zachycení podoby nemůže přinést žádný majetkový prospěch. Rozšiřováním 

podoby se pro účely ochrany osobnosti rozumí zpřístupňování podobizny dalším lidem 

v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Tento pojem je tudíž třeba chápat šířeji, než jej 

vymezuje § 14 aut. zák., tedy nikoli jen ve smyslu zpřístupňování hmotných rozmnoženin 

podobizny člověka převodem vlastnického práva k rozmnoženině. Kritérium obvyklosti je 

potom třeba posuzovat v nejširším možném kontextu.114  

Ke vzniku nevyvratitelné domněnky je nutná představa zobrazeného ohledně 

způsobu a rozsahu takového rozmnožování a šíření, a to v okamžiku jeho udělení. Pro 

ilustraci této problematiky lze uvést případ opět ze SRN, kdy se mladá žena nechala 

vyfotografovat na pláži s odhaleným poprsím po boku svého tehdejšího přítele, slavného 

zpěváka. Bylo nesporné, že pořízení fotografie, tj. zachycení podoby, se tehdy stalo se 

souhlasem žalobkyně; ohledně udělení souhlasu s použitím podobizny, ke kterému došlo 

v roce 1979 zveřejněním fotografie v časopise, však nepadla během soudního řízení shoda. 

Předmětem soudního sporu bylo uveřejnění téže fotografie o pět let později v jiném 

časopise, s titulkem označujícím tuto ženu za zpěvákovu současnou milenku. Soud 

rozhodl, že i kdyby žalobkyně bezprostředně po pořízení fotografie souhlasila s jejím 

uveřejněním, její souhlas se již nevztahuje na uveřejnění téže fotografie po uplynutí pěti 

let, neboť za tu dobu došlo k podstatné změně okolností: mladá žena ukončila vztah se 

známým zpěvákem, dostudovala a získala společenské postavení a zveřejnění pět let staré 
                                                
112 rozsudek LG Aachen ze dne 14. 2. 1958, sp. zn. 5 S 411/57, in: KNAP, Karel. Ochrana 
osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004, 435 s. 
ISBN 80-7201-484-6, str. 295 
113 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2014, 2400 s., str. 508 
114 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 507 
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staré fotografie v novém kontextu představovalo nepřiměřený zásah do její osobnosti.115 

V souvislosti s českou úpravou lze říci, že v době udělení souhlasu by žena nebyla schopná 

takové šíření své vlastní podobizny rozumně předpokládat a ani se nejednalo 

o rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem. 

3.5.3. Osobnosti veřejného zájmu 

Zvláštní režim týkající se osobností veřejného zájmu v souvislosti s ochranou práva 

na podobu není přímo obsažen v občanském zákoníku, ale vyplývá ze svobody projevu 

upravené v čl. 17 Listiny a dále z teorie a soudní judikatury. Mezi tzv. osobnosti veřejného 

zájmu patří umělci, sportovci, politici atd. 

Principem tohoto zvláštního režimu je, že na ochranu soukromí osob veřejného 

zájmu jsou kladeny mnohem menší nároky, než na ochranu soukromí “obyčejných” lidí. 

V tomto smyslu se k ochraně soukromí veřejně činných osob vyjádřil náš Ústavní soud 

v nálezu ze dne 4. 4. 2005, sp. zn. IV. ÚS 146/04: “Práva na ochranu osobnosti se mohou 

samozřejmě domáhat i politikové a ostatní veřejně činné osoby, měřítka posouzení 

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

prospěch novinářů a jiných původců těchto výroků.” 

 
Schéma č. 2: Teorie sfér podle soudní praxe v SRN.116 

                                                
115 rozsudek OLG Frankfurt am Main ze dne 11. 9. 1986, sp. zn. 6 U 171/85, in: KNAP, Karel. 
Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004, 
435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 298-299 
116 Převzato ze skripta k předmětu “Presserecht” vyučovaném v letním semestru 2014 na Ludwig-
Maximilian-Universität München, jehož autorkou je předsedkyně tiskového senátu na 
Oberlandesgericht München Dr. Eva-Maria Spangler.  
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Německé soudy vyvinuly v souvislosti se zásahem do soukromí veřejně známých 

osob tzv. Sphärentheorie či Sphärenmodell (Schéma č. 2). Podle tzv. teorie sfér zahrnuje 

intimní sféra informace o zdravotním stavu, vnitřní myšlenky a pocity člověka, či 

podrobnosti z jeho sexuálního života. Jedná se o samotné jádro soukromého života člověka 

a jakékoli zásahy do něj jsou zásadně nepřípustné. Soukromá sféra zasahuje ty oblasti 

života, ve kterých se člověk vědomě stahuje z veřejného života: události z rodinného 

a domácího života, volnočasové aktivity nebo informace o tom, že někdo onemocněl. 

V této sféře je třeba posuzovat možné zásahy případ od případu. V rámci společenské 

sféry se člověk setkává s vnějším světem a patří sem např. jeho profesní život. Model 

uzavírá veřejná sféra, kam spadá vše ostatní. Zásahy do společenské a veřejné sféry jsou 

v zásadě dovoleny. K obdobnému závěru dochází i Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 

23. 6. 2011, sp. zn. 30 Cdo 3063/2009: “Skutečnosti týkající se soukromého života jsou 

zásadně součástí osobního soukromí (vnitřní intimní sféry), a nemohou proto být věcí 

veřejného zájmu. Relativní výjimka je připouštěna pouze u osob tzv. veřejného zájmu, 

avšak jen potud, pokud je uvádění takových skutečností na veřejnosti v přímé souvislosti 

s činností této fyzické osoby ve veřejném životě – konkrétně mají-li význam pro hodnocení 

schopností a způsobilosti vykonávat veřejnou činnost.” či později Ústavní soud v nálezu ze 

dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09 (Viewegh vs. Aha!): “Základním a určujícím 

hlediskem pro stanovení uvedených měřítek musí být hledisko závažnosti a intenzity 

(„blízkosti“) zásahu do práv náležejících do tzv. intimní sféry soukromého života 

jednotlivce, dotýkající se samé podstaty lidství a lidské důstojnosti, který je s ohledem na 

její význam nezbytné vnímat jako zásah nejcitlivější a nejzávažnější, bez ohledu na 

skutečnost, zda se jedná o jednotlivce veřejně činného, známého či nikoliv.”  

Mediální zásah do osobnostních práv je tedy obecně možný ve dvou případech. 

Prvním je případ, kdy dotčená osoba zásah sama chtěla či k němu dala souhlas. Druhým 

případem je existence veřejného zájmu na získání informací, který převažuje nad zájmem 

na ochraně soukromí dotyčné osoby.117 

K prvnímu případu: obecně platí, že narušení soukromí je akceptovatelné jen v tom 

rozsahu, ve kterém domnělý poškozený “otevřel dveře” do svého soukromí. To je 
 

 
117 FECHNER, F. Medienrecht. Lehrbuch des gesamten Medienrechts unter besonderer 
Berücksichtigung von Presse, Rundfunk und Multimedia. 15., überarb. und erg. Aufl. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2014. ISBN 978-382-5241-483. str. 69 
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důležitým měřítkem při stanovování hranic toho, co ještě únosné je a co už není. Ústavní 

soud ve svém nálezu I. ÚS 453/03 ze dne 11. 11. 2005 prohlásil, že “zásadně je věcí 

každého, co a v jakém rozsahu z této sféry uvolní jako informaci pro okolní svět”. 

S platností pro německé právní prostředí vyvozuje stejný závěr F. Fechner: 

„Odpovídajícím způsobem se nikdo nemůže dovolávat práva na soukromí ohledně 

takových skutečností, které sám prozradil veřejnosti (...)“.118  

Ve druhém případě má společnost oprávněný veřejný zájem znát též skutečnosti, 

které u ostatních osob představují soukromou sféru, neboť hranice soukromého života osob 

veřejného zájmu je posunuta. Soukromý život osobnosti veřejného zájmu bude 

oprávněným veřejným zájmem určitě tehdy, pokud má vztah ke schopnosti nebo 

způsobilosti osobnosti vykonávat veřejnou činnost nebo má význam pro hodnocení její 

činnosti ve veřejném životě. Jednoduchým příkladem je, že politik ve svém volebním 

programu propaguje rodinné hodnoty a potom je na veřejnosti spatřen s milenkou. Pokud 

bude jejich snímek zveřejněn, nemůže se dotyčný politik domáhat uznání zásahu do svého 

soukromí a práva na podobu.119 Dalším příkladem může být milostný vztah vysoce 

postaveného politika a tajné agentky cizího státu, o kterém je namístě společnost alespoň 

věcně informovat.120 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03, 

výslovně říká, že „věcí veřejnou jsou veškeré agendy státních institucí, jakož i činnost 

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

úředníků, soudců, advokátů, popř. kandidátů či čekatelů na tyto funkce; věcí veřejnou je 

ovšem i umění včetně novinářských aktivit a showbyznysu a dále vše, co na sebe upoutává 

veřejnou pozornost” a dodává, že “tyto veřejné záležitosti, resp. veřejná činnost 

jednotlivých osob mohou být veřejně posuzovány”.  

Německá teorie tradičně rozlišovala tzv. absolutní a relativní postavy soudobých 

dějin (absolute und relative Personen der Zeitgeschichte). Tato koncepce vycházela 

z ustanovení § 23 odst. 1 bodu 1. KUG, který říká, že soudobá zobrazení mohou být šířena 

                                                
118 FECHNER, F. Medienrecht. Lehrbuch des gesamten Medienrechts unter besonderer 
Berücksichtigung von Presse, Rundfunk und Multimedia. 15., überarb. und erg. Aufl. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2014. ISBN 978-382-5241-483. str. 68 
119 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 
399 s. Monografie (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3803-827, str. 202 
120 FECHNER, F. Medienrecht. Lehrbuch des gesamten Medienrechts unter besonderer 
Berücksichtigung von Presse, Rundfunk und Multimedia. 15., überarb. und erg. Aufl. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2014. ISBN 978-382-5241-483. str. 69 
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a vystavována i bez souhlasu.121 Tato norma byla interpretována tak, že zobrazení tzv. 

absolutních postav soudobých dějin mohou být rozšiřována zásadně bez souhlasu, protože 

jejich šíření je v oprávněném veřejném zájmu. Jako na absolutní postavy soudobých dějin 

bylo judikaturou nahlíženo na politiky, vynálezce, herce, vědce, zpěváky, spisovatele 

a sportovce. Podobizny všech těchto skupin osob v situacích, kdy se účastnily veřejného 

života, mohly být až do rozhodnutí ESLP ze dne 24. 6. 2004 ve věci ochrany monacké 

princezny Caroline šířeny bez souhlasu dotyčných zobrazených osob.122 Vyňato bylo 

pouze zveřejňování fotografií k reklamním účelům.123 Část případů bude pokryta též 

zpravodajskou licencí podle § 89 o. z., a to za situace, kdy pořízení a použití podobizen 

a zvukových či obrazových záznamů se děje za účelem zpravodajství a s tím spojeným 

oprávněným zájmem veřejnosti být informován.  

V souvislosti s tzv. osobami veřejného zájmu je zajímavá otázka přípustnosti 

fotografování výkonných umělců během jejich veřejných vystoupení. Vycházeje z výše 

uvedeného se domnívám, že zákaz fotografování během vystoupení je pouhá šikana diváků 

ze strany pořadatelů. Umělec je totiž osoba veřejného zájmu a na pódiu vystupuje 

v souvislosti se svým povoláním, jehož součástí je být viděn a případně i vyfotografován. 

Omluvou pro pořadatele může být to, že zejména fotografování s bleskem během koncertu 

je bezohledné jak k umělci, tak k ostatním divákům, kteří si koupili drahé lístky a nepřejí si 

být rušeni. Porušení zákazu fotografování či filmování pak bude spíše porušení práv 

a povinností plynoucích ze závazkověprávního vztahu mezi divákem a pořadatelem. Tento 

závěr není možné vztáhnout na vystupování umělce mimo koncertní pódium a v soukromí, 

kde bude k zachycení jeho podoby a šíření jeho podobizen vždy potřeba jeho souhlas, 

stejně jako u kohokoli jiného. Pro úplnost je na místě dodat, že zachycení živého 

vystoupení umělce pro osobní potřebu fyzické osoby např. na mobilní telefon, pokud 

účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu, je z hlediska autorského práva volným užitím díla podle § 30 aut. zák...  

                                                
121 § 23 odst. 1 bod 1. KUG: „Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und 
zur Schau gestellt werden: 1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte; (…)” 
122 stížnost č. 59320/00 
123 FECHNER, F. Medienrecht. Lehrbuch des gesamten Medienrechts unter besonderer 
Berücksichtigung von Presse, Rundfunk und Multimedia. 15., überarb. und erg. Aufl. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2014. ISBN 978-382-5241-483. str. 74 
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3.5.3.1. Případ Caroline von Monaco 

Koncept ochrany soukromí tzv. osob veřejného zájmu – tak, jak jej vnímá ESLP 

z pozice nejvyšší autority v této oblasti - lze dobře ukázat na příkladu známé série 

soudních rozhodnutí, která se týkají soukromí Caroline, princezny hannoverské a dědičné 

princezny monacké. Monacká princezna se po mnoho let houževnatě bránila proti zásahům 

do soukromí svého a svých dětí ze strany médií, čehož důkazem je bohatá a zčásti 

přelomová soudní judikatura.  

Důvodem princeznina rozhořčení byly tři série fotografií z jejího soukromého 

života, které byly vydány v několika německých časopisech. První série (1993) zachycuje 

princeznu v restauraci s blízkým přítelem při soukromém rozhovoru, dále při projížďce na 

koni či společně s dcerou při nakupování, návštěvě restaurace a dalších běžných 

činnostech. Druhá série a třetí série pocházejí obě z roku 1997 a zobrazují princeznu na 

zimní dovolené v Alpách a na letní dovolené v Monte Carlu. 

Princezna Caroline považovala zveřejnění těchto fotek za zásah do svých 

osobnostních práv a do práva na podobu, avšak německý Spolkový nejvyšší soud žalobě 

proti nakladatelství Burda-Verlag vyhověl jen částečně. V rozsudku ze dne 19. 12. 1995, 

sp. zn. VI ZR 15/95 (tzv. “Caroline-von-Monaco-Urteil”), konstatoval, že zveřejňování 

fotografií, na kterých je zobrazena se svým blízkým přítelem v restauraci, pořízených 

teleobjektivem z velké dálky, je nepřípustné, jelikož se princezna v době pořízení snímků 

domnívala, že je s přítelem o samotě. Naproti tomu zveřejňování ostatních fotografií 

z jejího soukromého života shledal jako přípustné, protože princezna je tzv. absolutní 

postavou soudobých dějin a vztahuje se na ni výjimka § 23 odst. 1 bod 1. KUG.  

Navazující nález Spolkového ústavního soudu124 vymezil rozsah osobnostních práv 

a z nich vyplývající ochranu soukromé sféry. Sdílí mínění Spolkového nejvyššího soudu, 

že i prominenti mají právo na ochranu soukromí, a to v určité věcně a místně vymezené 

oblasti. Ochrany nepožívá prostor, který je veřejně přístupný a nachází se na něm velké 

množství lidí. Ochrana je rovněž vyloučena v případě, kdy dotyčný jakýmkoli způsobem 

své soukromí zpeněžuje či v souvislosti se zásahy do svého soukromí dokonce uzavírá 

exkuzivní smlouvy. Z těchto důvodů zveřejnění fotografií, na kterých princezna jezdí na 

koni, nakupuje nebo sedí v kavárně, není zásahem do jejích osobnostních práv. Opačný 

názor soud vyslovil v souvislosti s ochranou soukromí princezniných dětí, neboť se 

                                                
124 BVerfG, sp. zn. 1 BvR 653/96 ze dne 15. 12. 1999 (tzv. “Caroline-von-Monaco-Urteil II”)  
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nejedná o absolutní postavy soudobých dějin a jejich soukromí vyžaduje vyšší ochranu. 

Proto také prohlásil o fotografiích, na kterých je princezna k vidění se svými dětmi, že jsou 

zásahem do jejich osobnostních práv a vrátil věc Spolkovému nejvyššímu soudu 

k rozhodnutí.  

Přelomový a zásadní je rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, na který se 

Caroline, mezitím již princezna hannoverská, posléze obrátila. ESLP ve svém rozsudku ze 

dne 24. 6. 2004125 shledal porušení čl. 8 EÚLP, ve kterém je zakotveno právo na 

respektování soukromého a rodinného života. Soud konstatoval, že hlavním kritériem pro 

určení přípustnosti zásahu do soukromí prominentních osob je posouzení, zda zásah je 

přínosem k diskusi o otázkách obecného zájmu. Protože smyslem fotografií nebylo 

přispět do diskuse o otázkých obecného zájmu, nýbrž pouze ukojit zájem čtenářů, soud je 

označil za nepřípustné. Rozsudek je významný tím, že jím byla popřena dosavadní praxe 

německého Spolkového ústavního soudu a koncepce tzv. absolutních a relativních postav 

soudobých dějin byla opuštěna. Rozsudek vyvolal velké rozhořčení nejen v odborných 

kruzích, protože byl obecně považován za nepřiměřený zásah do svobody projevu a s ní 

související svobody tisku a médií a také do práva na informace.126 Je však na místě 

připomenout, že podle ustálené judikatury Spolkového ústavního soudu mají rozhodnutí 

ESLP pouze sílu běžného zákona.127 Z rozsudku plynoucí nárok na náhradu škody byl 

vyrovnán mimosoudně. Z titulu nedostatečné ochrany práv ze strany německých soudů 

musel německý stát navíc zaplatit náhradu škody a náhradu nákladů řízení v celkové výši 

115.000,- EUR.128  

Další sérii soudních řízení vyprovokovalo zveřejnění fotografií ze zimní rodinné 

dovolené v roce 2002, přičemž pointou článku bylo, že zdravotní stav monackého knížete 

Rainiera, otce princezny Caroline, se prudce zhoršil a péče o něj zbyla na jeho nejmladší 

dceru Stéphanii. Kromě dalších fotografií ze zimních dovolených byla zveřejněna 

fotografie z plesu, který princezna Caroline každoročně zahajuje, spolu s komentářem, že 

                                                
125 stížnost č. 59320/00 
126 HERCZEG, Jiří. Případ Caroline von Hannover - zveřejnění fotografií ze soukromí prominentů. 
Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 2004, 2004(23): str. 877. ISSN 1210-6410. 
127 např. rozsudek Spolkového ústavního soudu ve věci Wencker ze dne 15. 12. 1965, sp. zn. 1 BvR 
513/65 
128 https://de.wikipedia.org/wiki/Caroline-Urteile#cite_note-6, stav ke dni 15. 11. 2015  
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se na ni hosté již těší.129 V rozsudku ESLP ze dne 7. 2. 2012 (tzv. “Von Hannover II”)130 

byly potvrzeny předchozí závěry. Uvedl, že nemoc vládnoucího knížete Rainiera je 

skutečnost, o níž má veřejnost právo být informována. Dále soud připomněl, že princezna 

Caroline i její manžel, princ Ernst August von Hannover, jsou osoby veřejného života a že 

soukromí veřejně známých osob požívá menší ochrany než soukromí neznámých osob.  

Zatím poslední kauzou bylo zveřejnění fotografií prázdninového domu v Keni, 

který patří princezně Caroline, s popiskem, že: „I bohatí a krásní jsou spořiví. Mnoho 

z nich pronajímá své vily hostům.“ ESLP v rozsudku ze dne 19. 9. 2013131 v souladu se 

svou předchozí judikaturou dovodil, že vzhledem k tomu, že článek informuje o novém 

trendu mezi celebritami, je způsobilý přispět k debatě o veřejném zájmu a neshledal na 

něm tudíž nic závadného. 

3.5.3.2. Děti prominentů 

To, co bylo výše napsáno o osobnostech veřejného zájmu, již ale nelze vztáhnout 

na jejich děti. V rozsudku ze dne 15. 12. 1999, sp. zn. 1 BvR 653/96 (tzv. “Caroline-von-

Monaco-Urteil II”) Spolkový nejvyšší soud výslovně uvedl, že potomci osobností 

veřejného zájmu nejsou tzv. absolutními postavami soudobých dějin a jejich soukromí tedy 

požívá vyšší míry ochrany.  

Jako příklad z českého právního prostředí lze zmínit rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 12. 12. 2012, sp. zn. 30 Cdo 3770/2011, ve věci Artura Štaidla, syna Ladislava 

Štaidla a zesnulé Ivety Bartošové. O tehdy nezletilém Arturovi vyšlo v bulvárním časopise 

několik článků, které hanlivým a nevybíravým způsobem komentovaly jeho tělesnou 

konstituci, včetně jeho aktuálních fotografií. Soud ve sporu řešil otázku, zda by šlo o zásah 

do soukromí nezletilého i tehdy, kdyby jeho rodič, tj. jeho zákonný zástupce, dal k šíření 

informací ze soukromí nezletilého souhlas. Došel k závěru, že případný souhlas rodiče na 

protiprávnosti zásahu do soukromí nezletilého nic nemění a že by se v takovém případě 

zásahu do osobnostních práv dítěte vlastně dopustil rodič sám. Takový exces rodiče - jako 

nositele rodičovské zodpovědnosti podle tehdy účinného zákona o rodině - navíc 

                                                
129 ONDŘEJOVÁ, Eva. Desetiletá cesta od rozsudku Von Hannover 1 k rozsudku Von Hannover 3. 
Publikováno dne 9. 1. 2015, dostupné na: http://www.bulletin-advokacie.cz/desetileta-cesta-od-
rozsudku-von-hannover-1-k-rozsudku-von-hannover-3?browser=full (stav ke dni 15. 11. 2015) 
130 stížnost č. 40660/08 a č. 60641/08 
131 stížnost č. 8772/10 
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neodůvodňuje snížení peněžního zadostiučinění, poskytnutého ze strany původce zásahu 

do osobnostních práv dítěte.  

3.5.4. Odvolání souhlasu a z něj plynoucí odpovědnost za škodu  

Souhlas s použitím podobizny může být odvolán, a to i tehdy, byl-li udělen na 

dobu určitou (§ 87 odst. 1 o. z.). Pro osobu, která svolení udělila, představuje riziko druhý 

odstavec zmíněného paragrafu, který v sobě obsahuje zvláštní skutkovou podstatu náhrady 

škody pro případ, kdy dotyčný souhlas odvolá, aniž by odvolání odůvodňovala podstatná 

změna okolností nebo jiný rozumný důvod.  

Nárok na náhradu škody v případě odvolání dříve uděleného souhlasu s užitím 

zachycených projevů osobní povahy je jednou z novinek současné právní úpravy. V době 

účinnosti předchozí právní úpravy byla povinnost k takové náhradě škody implicitně 

dovozována právní teorií jen s ostychem a opatrností, soudní praxe se jí doposud 

nezabývala a komentáře ji zmiňují spíše jaksi pro úplnost.132  

Zákon nově dává původci projevů osobní povahy možnost svůj souhlas s jejich 

použitím odvolat, a to i tehdy, byl-li souhlas udělen na dobu určitou a původce k odvolání 

nemá žádný závažný důvod. Dotyčný totiž k odvolání souhlasu nepotřebuje vůbec žádný 

důvod. Odvoláním souhlasu však pro něj vyvstává riziko, že bude muset nahradit škodu, 

kterou druhé straně takovým odvoláním souhlasu způsobil. Povinnosti k náhradě škody se 

zprostí leda tím, že prokáže, že od okamžiku udělení souhlasu došlo k podstatné změně 

okolností či odvolání souhlasu podloží jiným rozumným důvodem (§ 87 odst. 2 o. z.). 

Břemeno tvrzení a důkazní břemeno v tomto případě leží na žalovaném (tj. na osobě, která 

souhlas odvolala), stejně jako prokazování skutečnosti, že svolení bylo skutečně uděleno 

na dobu určitou.133 

Toto ustanovení je projevem právní zásady neminem laedere, obecně zakotvené v § 

3 o. z. Protože se jedná o výjimku ze zásady svobodné odvolatelnosti svolení se zásahem 

do osobnosti, musí být podmínky pro vznik povinnosti k náhradě škody vykládány 

                                                
132 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 165 
133 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 531 - 532 
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restriktivně,134 tím spíš, že se zde dostává do konfliktu právo na ochranu osobnosti 

s právem vlastnit majetek.135 

Ačkoli důvodová zpráva k občanskému zákoníku o kořenech tohoto institutu mlčí, 

nelze vyloučit, že zákonodárce nemusel pro inspiraci chodit příliš daleko. K této 

problematice se blíže vyjádřil např. OLG Frankfurt am Main (SRN). V jednom ze svých 

rozsudků136 shrnuje podmínky, za kterých lze odvolat souhlas udělený podle § 22 KUG. 

Německou soudní praxí a právní teorií bylo dovozeno, že musí jít buď o závažný důvod 

nebo o změnu vnitřního přesvědčení dotčené osoby. V rozhodnutí bylo konstatováno, že 

souhlas, který žalobce udělil televiznímu štábu žalované k natáčení rozhovoru pro televizní 

magazín, nemůže být odvolán poté, co byl tento rozhovor kromě odvysílání uveřejněn také 

na internetu a to z toho důvodu, že žalobce nenaplňuje ani jednu z výše uvedených 

podmínek. 

V dalších bodech se na tuto zvláštní skutkovou podstatu škody aplikují obecná 

ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu (§ 2894 an.)137 Zda se tento 

institut v příštích letech v českém právním prostředí zabydlí či nikoli, ukáže až praxe.138 

  

                                                
134 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 531 - 532 
135 Špaček, J.: Odvolání uděleného souhlasu k pořízení a užití obrazových snímků fyzické osoby, 
publikováno dne 7. 5. 2010, dostupné zde: http://www.epravo.cz/top/clanky/odvolani-udeleneho-
souhlasu-k-porizeni-a-uziti-obrazovych-snimku-fyzicke-osoby-61760.html (stav 15. 11. 2015) 
136 sp. zn. 16 U 172/10 ze dne 24. 2. 2011, dostupné zde: http://www.website-
check.de/sonstiges/olg-frankfurt-voraussetzungen-des-widerrufs-einer-einwilligung (publikováno 
dne 27. 7. 2012) 
137 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 532 
138 ŠIMERDOVÁ, Anna. Náhrada škody při odvolání souhlasu s použitím záznamů projevů osobní 
povahy. Publikováno dne 14. 1. 2015. Dostupné zde: http://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-
skody-pri-odvolani-souhlasu-s-pouzitim-zaznamu-projevu-osobni-povahy-96709.html  
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4. Nároky ze zásahu do práva na podobu a práva k podobizně 

Jednou z úloh státní moci je chránit přirozená práva člověka a stanovit mantinely 

jejich výkonu v soukromoprávním styku. Bez procesní vymahatelnosti by ale normy 

hmotného práva byly bezzubé. Proto občanský zákoník stanovuje, jakých nároků se může 

poškozený v případě zásahu do osobnostních práv domáhat. Nárokem se rozumí možnost 

uplatnit své subjektivní právo u orgánu veřejné moci.139  

Podle § 82 odst. 1 o. z. má člověk, jehož osobnost byla dotčena, právo domáhat se 

upuštění od neoprávněného zásahu do svých osobnostních práv nebo odstranění jeho 

následku. Tyto nároky vyplývající ze zásahu do osobnosti člověka označujeme jako 

nároky zvláštní, neboť je lze uplatnit vedle obecných nároků vyplývajících z porušení 

právní povinnosti, resp. existence protiprávního stavu (nárok na náhradu nemajetkové 

újmy či škody, nárok na vydání bezdůvodného obohacení).140  

Ustanovení § 82 o. z. svým zněním na první pohled do jisté míry kopíruje 

ustanovení § 13 obč. zák. Podstatnou změnou je přeměna povahy výčtu zvláštních 

osobnostněprávních nároků z demonstrativního na taxativní. 141  Triádu doplňoval 

v původním znění ještě nárok na přiměřené zadostiučinění, který dnes najdeme upraven 

v § 2956 o. z. ve spojení s § 2951 odst. 2 o. z. v rámci deliktního práva. Tímto 

systematickým přesunem došlo k zásadní změně, spočívající v změně koncepce 

odpovědnosti za nemajetkovou újmu z objektivní na subjektivní s presumovaným 

zaviněním. 

Novinkou současné právní úpravy je § 83 o. z., týkající se neoprávněného zásahu 

do osobnosti člověka v souvislosti s jeho činností v právnické osobě.  

                                                
139 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1., 3. dot. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické 
učebnice. ISBN 80-717-9028-1. str. 197 
140 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 471 
141 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 472 
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4.1. Zvláštní nároky  

Podmínky vzniku zvláštní právní odpovědnosti za zásah do osobnosti člověka jsou 

existence zásahu, způsobilého vyvolat nemajetkovou újmu, jeho protiprávnost a příčinná 

souvislost. Zavinění se nevyžaduje ani nepresumuje (objektivní odpovědnost). 142  

4.1.1. Zdržovací nárok 

Smyslem zdržovacího (také zápůrčího či negatorního) nároku je dosáhnout zákazu 

činnosti způsobující porušení či ohrožení osobnosti člověka. Podmínkou úspěšného 

uplatnění negatorní žaloby je skutečnost, že neoprávněný zásah v době vyhlášení rozsudku 

trvá či bezprostředně hrozí. V opačném případě je třeba žalobu vzít zpět a soud řízení 

zastaví (§ 96 odst. 2 o. s. ř.). Ohledně náhrady nákladů řízení je možno aplikovat § 146 

odst. 2 o. s. ř. větu druhou, podle které náklady řízení hradí žalovaný v případě, že 

důvodně podaný návrh byl pro chování žalovaného vzat zpět.143 V kontextu ochrany 

podoby člověka se lze zdržovací žalobou domáhat např. zákazu pořizování kopií již 

existujících fotografií směrem do budoucna. 

4.1.2. Odstraňovací nárok 

Cílem odstraňovacího (neboli restitučního) nároku je odstranit následky způsobené 

neoprávněným zásahem do osobnostního práva a uvést vše do původního stavu. 

Podmínkou úspěšného uplatnění restituční žaloby je existence protiprávního stavu 

v okamžiku vyhlášení rozsudku.  

V případě, že došlo k neoprávněnému šíření podobizny prostřednictvím tištěných 

médií, jen těžko lze skutečně napravit protiprávní stav. Není reálné, aby žalovaný po 

prohraném sporu získal zpět všechny prodané výtisky předmětného vydání. Možné 

a proveditelné je však žádat smazání fotografií z webové stránky deníku, odstranění 

a zničení billboardů, případně zničení neprodaných výtisků, ačkoli význam takového 

konání je spíš satisfakční a symbolický.   

                                                
142 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 469-471 
143 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 473 
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V tomto aspektu je moderní doba poněkud nemilosrdná. Zatímco dříve platilo 

rčení, podle kterého „není nic staršího než včerejší noviny“, dnes lze díky internetovým 

archivům novin a časopisů i po relativně dlouhé době dohledat téměř jakýkoli článek či 

fotografii. Protože „být zapomenut“ je těžší než dříve, restituční nárok nabývá v oblasti 

ochrany osobnosti na významu.  

4.2. Obecné nároky 

Vedle zvláštních nároků z ochrany osobnosti lze uplatňovat i nároky obecné: nárok 

na náhradu nemajetkové újmy, na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení. 

Jedná se o občanskoprávní delikty, resp. quasidelikty, jejichž skutkové podstaty jsou 

upraveny v části čtvrté občanského zákoníku mezi závazky z deliktů, resp. závazky 

z jiných právních jednání. 

4.2.1. Nárok na náhradu nemajetkové újmy 

Zatímco k náhradě škody je škůdce povinen vždy (§ 2894 odst. 1 o. z.), povinnost 

odčinit jinému nemajetkovou újmu postihuje škůdce jen tehdy, byla-li tato povinnost 

výslovně ujednána, anebo takovou povinnost stanoví zákon (§ 2894 odst. 2 o. z.). Pro 

nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práva na podobu je takovým zákonným 

ustanovením § 2956 o. z. Podle něj se při způsobení újmy na přirozeném právu člověka 

(jako je právo na podobu a právo k podobizně) hradí způsobená škoda i nemajetková újma; 

jako nemajetková újma se odčiňují i případné duševní útrapy poškozeného. Dříve 

představoval nárok na přiměřené zadostiučinění jeden ze zvláštních osobnostněprávních 

nároků, se změnou výčtu z demonstrativního na taxativní se nyní jedná o obecný nárok 

z porušení právní povinnosti podle části čtvrté občanského zákoníku. 

Otázka odškodňování nemajetkové újmy je samotným jádrem práva na ochranu 

osobnosti. Způsob jejího odčinění upravuje druhý odstavec § 2951 o. z. a spočívá 

v přiměřeném zadostiučinění (safisfakci). To musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-

li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy. K funkci 

přiměřeného zadostiučinění se vyjádřil Ústavní soud v nálezu ze dne 6. 3. 2012, sp. 

zn. I. ÚS 1586/09, ve věci spisovatele Michala Viewegha proti bulvárnímu deníku Aha!. 

Ústavní soud uvedl, že na poli ochrany osobnosti plní přiměřené zadostiučinění v penězích 

kromě funkce satisfakční i funkci preventivně-sankční: výše peněžité sankce má být 

natolik vysoká, aby rušitele i případné další osoby odradila od budoucích obdobných 

zásahů do osobnostních práv (tj. generální i speciální prevence).  
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Držitelem pomyslného rekordu co do výše obdržené peněžité náhrady za 

nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do osobnostních práv je herec Marek Vašut. Za 

zásah do cti a důstojnosti ze strany deníku Aha! mu Vrchní soud v Praze v roce 2011 přiřkl 

přiměřené zadostiučinění v penězích ve výši 1 000 000 Kč, správnost rozhodnutí Vrchního 

soudu posléze potvrdil i Ústavní soud.145 Adeptkou na nový rekord je bývalá první dáma 

Dagmar Havlová-Veškrnová, které má nakladatelství Bauer Media za nepravdivá tvrzení 

z jejího soukromého života v době, kdy umíral její manžel, zaplatit  částku 

1 200 000 Kč.146 Rozsudek Městského soudu v Praze z listopadu 2015 však nenabyl právní 

moci a k odvolání obou účastníků běží v současné době u Vrchního soudu v Praze odvolací 

řízení.147 

4.2.2. Nárok na náhradu škody 

Pokud škůdce zasáhne do práva na podobu jako absolutního osobnostního práva 

poškozeného a tím poruší zákonem stanovenou právní povinnost, je podle § 2910 o. z. 

povinen nahradit poškozenému způsobenou škodu, za předpokladu, že nějaká vznikla. Tato 

povinnost nahradit škodu stojí na konceptu subjektivní odpovědnosti, tj. vyžaduje se 

zavinění, které je ve formě nevědomé nedbalosti presumováno (§ 2911 o. z.). Této 

povinnosti se nelze zprostit.  

Škoda je újma na jmění vyjádřitelná penězi. Podle prvního odstavce § 2951 o. z. se 

škoda nahrazuje uvedením do předešlého stavu (naturální restituce), případně v penězích, 

není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený (relutární restituce). Podle § 2952 se 

potom v rámci náhrady škody hradí skutečná škoda a ušlý zisk, tedy to, o co by se jmění 

poškozeného bývalo navýšilo, kdyby ke škodě nedošlo. V kontextu ochrany osobnosti je 

náhrada ušlého zisku mnohem běžnější než náhrada skutečné škody, neboť osobnost není 

hmotný statek, který by bylo možno fyzicky poškodit. Spíše se tedy bude jednat o případy 

                                                
145 rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 3. 2011, sp. zn. 1 Co 290/2010 a usnesení 
Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. II.ÚS 1879/11, kterým odmítl ústavní stížnost 
nakladatelství Ringier Axel Springer 
146 rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2015, sp. zn. 37C 83/2012 
147 pod sp. zn. 1 Co 15/2016, stav k 20. 4. 2016 
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ušlého zisku, ke kterému došlo např. zveřejněním defamující fotografie a z toho plynoucí 

újmě na dobré pověsti, vedoucí k hospodářským ztrátám.148 

4.2.3. Nárok na vydání bezdůvodného obohacení 

Třetím a posledním obecným nárokem je nárok na vydání bezdůvodného 

obohacení. Jedná se o tzv. quasidelikt, protože se zde na rozdíl od nároku na náhradu 

škody nevyžaduje zavinění.  

Podle § 2991 odst. 1 o. z. musí ten, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého 

důvodu obohatí, vydat ochuzenému to, oč se obohatil. Takovou situací bude např.: 

• pořízení podobizny bez souhlasu (plnění bez právního důvodu), 

• pořízení podobizny po odvolání souhlasu (plnění z právního důvodu, který 

odpadl), či 

• neoprávněné zveřejnění podobizny v časopise a z toho plynoucí zvýšení 

prodeje (protiprávní užití cizí hodnoty). 

Pokud není vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, standardním 

způsobem vypořádání je poskytnutí peněžité náhrady ve výši obvyklé ceny (§ 2999 odst. 1 

o. z.) a navíc pokud není obohacený v dobré víře, rovněž vydání všeho, čeho obohacením 

nabyl a náhrada užitku, který by ochuzený jinak zíkal (§ 3004 odst. 1 o. z.). Novým 

ustanovením je však § 3004 odst. 2 o. z., který představuje podstatný posun od původní 

právní úpravy: v případě neoprávněného nakládání s hodnotami týkajícími se jeho 

osobnosti je ochuzený oprávněn namísto standardního vypořádání žádat dvojnásobek 

odměny obvyklé za udělení souhlasu s takovým nakládáním. V tomto případě je rovněž 

nutný nedostatek dobré víry obohaceného.  

Teoreticky si tak ochuzený si může vybrat, kterou cestou se vydá: zda cestou 

poskytnutí peněžité náhrady a doprovodných plnění (vydání užitků a náhrady užitků, 

o které přišel), nebo cestou dvojnásobku obvyklé odměny – vzhledem k tomu, že musí být 

splněny podmínky pro každý nárok, v praxi bude výběr obtížnější. Soud může rozsah 

plnění přiměřeně zvýšit, je li pro to spravedlivý důvod (§ 3004 odst. 2 o. z. in fine) 

a poškozený to navrhne.  

                                                
148 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 478 
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Inspirací pro toto ustanovení byl § 40 odst. 4 aut. zák., podle kterého výše 

bezdůvodného obohacení v případě neoprávněného nakládání s dílem bez potřebné licence 

činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době 

neoprávněného nakládání s dílem.149 Takové pojetí již opouští koncept pouhého navrácení 

do původního stavu (restituce), ale svou povahu se blíží spíše sankci. Je však otázkou, zda 

se nové ustanovení v praxi podstatněji uplatní. Ustanovení § 40 odst. 4 autorského zákona 

je v praxi četně aplikováno, neboť při (oprávněném) užití autorského díla se zásadně platí 

autorská odměna. Pokud jde o osobnostní atributy, úplatný souhlas k jejich užití se uděluje 

spíše výjimečně (při komerčním využití zejména v reklamě), naopak užití osobnostních 

atributů ve zpravodajství či publicistice je zásadně bezúplatné. Při neoprávněném zásahu 

do osobnostních práv v takových případech nenalezne § 3004 odst. 2 o. z. uplatnění. 

Co se týče vztahu náhrady škody a bezdůvodného obohacení, rozdíl mezi nimi 

spočívá v naplnění znaku obohacení. Souběh náhrady škody a bezdůvodného obohacení je 

možný:150 příkladem může být neoprávněné užití podobizny pro reklamu na výrobek 

společnosti se špatnou pověstí (bezdůvodné obohacení) a v důsledku toho ztráta příjmu 

z reklamy na výrobek společnosti s dobrou pověstí (škoda) a navíc ztráta dobré reputace 

poškozeného, protože jeho jméno bylo spojeno s výrobkem společnosti se špatnou pověstí 

(nemajetková újma). 

 

Nároky ze zásahu do práva na podobu a práva k podobizně 
zvláštní obecné 

zdržovací 
nárok 

odstraňovací 
nárok 

nárok na 
náhradu 

nemajetkové 
újmy 

nárok na 
náhradu 
škody 

nárok na 
vydání 

bezdůvodného 
obohacení 

§ 82/1 o. z. § 82/1 o. z. § 2956 o. z. § 2910 o. z. § 2991/1, 2 o. z. 

objektivní odpovědnost 
subjektivní odpovědnost 

s presumovaným zaviněním --- 

  

dříve: objektivní 
odpovědnost 

  Schéma 3: Nároky ze zásahu do práva na podobu a práva k podobizně 

                                                
149 BÍLKOVÁ, Jana. Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku: komentář. Vydání 
první. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-579-4. str. 496-497 
150 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 478 
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4.3. Uplatňování nároků 

4.3.1. Promlčení  

Osobnostní práva jsou ze své přirozenoprávní povahy nepromlčitelná (čl. 1 

Listiny). Nepromlčitelné jsou rovněž oba zvláštní osobnostní nároky (zdržovací 

a odstraňovací nárok).151  

Nicméně - jako každý jiný nárok - i osobnostněprávní nároky je třeba v zájmu 

zachování principu právní jistoty uplatnit v určité lhůtě. Nárok na náhradu škody, nárok na 

náhradu nemajetkové újmy a nárok na vydání bezdůvodného obohacení se promlčují ve 

standardních promlčecích lhůtách podle občanského zákoníku: pro právo na náhradu škody 

a náhradu nemajetkové újmy tato lhůta činí deset let ode dne, kdy škoda nebo újma 

vznikla, případně patnáct let, pokud byla způsobena úmyslně (§ 636 o. z.); pro právo na 

vydání bezdůvodného obohacení to platí obdobně, s tím, že lhůta běží ode dne, kdy 

k bezdůvodnému obohacení došlo (§ 638 o. z.).152 Po uplynutí promlčecí lhůty právo 

nadále trvá, ale jen jako naturální obligace (§ 609 o. z.). 

Výše uvedené explicitně potvrzuje § 612 o. z., podle něhož se v případě práva na 

život a důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí nebo obdobného osobního práva 

promlčují jen práva na odčinění újmy způsobené na těchto právech. Toto ustanovení se 

však v důsledku legislativnětechnické chyby neodrazilo v přechodném ustanovení § 3037 

o. z., podle kterého právo na ochranu osobnosti prekluduje, tj. zaniká. Jak vyplývá ze 

stanoviska Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), přechodné ustanovení 

§ 3037 je třeba považovat za obsoletní.153 

                                                
151 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 474 
152 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 478 
153 KORBEL, František. Jak komise vykládá přechodná ustanovení NOZ. Právní rádce: časopis pro 
všechna právní odvětví. Praha: Economia, 2014, 2014(4): str. 28 - 31. ISSN 1210-6410. str. 30; 
jedná se o Stanovisko č. 2 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při 
Ministerstvu spravedlnosti ze dne 7. 12. 2012 k přechodnému ustanovení § 3037 z. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 
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4.3.2. Soudní příslušnost 

Novelou občanského soudního řádu zákonem č. 293/2013 Sb. s účinností od 1. 

ledna 2014 byla přenesena věcná příslušnost soudů ve věcech ochrany osobnosti 

z krajských soudů na okresní soudy. Tato novela vyňala spory o ochranu osobnosti 

z rozsáhlého výčtu § 9 odst. 2 o. s. ř.  

Stejné pravidlo platí i při uplatnění postmortální ochrany osobnosti. Zde však 

v důsledku novely občanského soudního řádu může docházet ke kolizi, neboť pro zvláštní 

postmortální osobnostní ochranu podle § 11 odst. 5 aut. zák. zůstaly věcně příslušné 

krajské soudy.154  

Místně příslušným soudem je i nadále obecný soud žalovaného. 155  Místní 

příslušnost tedy zůstává nezměněna. 

Zajímavostí je tzv. „přelétavá“ místní příslušnost soudů u sporů v oblasti 

mediálního práva („fliegender Gerichtsstand der Presse“) v SRN. Podle § 32 ZPO je pro 

žaloby z nedovolených jednání příslušný ten soud, v jehož obvodu bylo jednání 

spácháno.156 Pro případy, kdy nedovolené jednání představuje šíření tiskovin, je podle 

Spolkového nejvyššího soudu místní příslušnost kromě místa, kde tištěné dílo vyšlo, 

odůvodněná také na místech, kde jsou tiskoviny v souladu pokyny šiřitele rozšiřovány.157 

V praxi to znamená, že v případě zásahů do osobnostních práv, které byly uskutečněny 

prostřednictvím tisku, internetu a jiných médií, bude pro podání žaloby příslušný kterýkoli 

soud, v jehož obvodu k takovému jednání došlo. Bránit se proti uveřejnění fotografií 

v časopise je tedy možné všude tam, kde daný časopis vychází, stejně jako všude tam, kde 

je - pro případ šíření fotografií v internetové verzi magazínu - daná fotografie na internetu 

přístupná. Tedy fakticky po celém Německu. Poškozenému z této právní úpravy plynou 

minimálně dvě výhody. První výhodou je minimalizace vynaložených nákladů: 

v německých poměrech si lze snadno představit poškozeného, který žije v Mnichově, 

                                                
154 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2014, 2400 s., str. 491 
155 Který soud je obecným soudem účastníka, stanovuje § 85 občanského soudního řádu.  
156 § 32 ZPO: „Für Klagen aus unerlaubten Handlungen ist das Gericht zuständig, in dessen 
Bezirk die Handlung begangen ist.” 
157 BGH NJW 1996, 1128: „Ist die unerlaubte Handlung durch Verbreiten von Druckschriften 
erfolgt, so ist der Gerichtsstand außer am Erscheinungsort des Druckwerks auch an Orten 
begründet, an welchen die Druckschrift der Bestimmung des Verbreiters gemäß gelangt.“ 
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a vydavatele, který sídlí například v Hamburku; pro poškozeného bude jistě výhodnější 

žalovat v místě svého bydliště, než v sídle vydavatele, které je v tomto případě vzdáleno 

800 km. Druhá výhoda je představována jistou benevolencí v tom směru, že si poškozený 

může „vybrat“ fórum, u kterého bude mít jeho žaloba největší šanci na úspěch (fenomén 

tzv. forum shopping).  

V českém právním řádu této možnosti odpovídá místní příslušnost na výběr daná 

podle § 87 o. s. ř., a to písm. b), dle místa vzniku újmy. Podle tohoto ustanovení je vedle 

obecného soudu žalovaného k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu došlo ke 

skutečnosti, která zakládá právo na náhradu újmy. Podle komentáře k občanskému 

soudnímu řádu je smyslem tohoto ustanovení zachování hospodárnosti řízení, a to zejména 

ve smyslu zajištění co největší dostupnosti důkazů.158 Domnnívám se, že toto ustanovení je 

aplikovatelné i ve výše popsané situaci.  

4.3.3. Soudní poplatky 

Příznivým krokem zákonodárce v boji proti porušování zákona ze strany (nejen) 

bulvárních deníků bylo snížení soudních poplatků za návrh na zahájení řízení s návrhem 

na náhradu nemajetkové újmy v penězích ze 4 % na 1 % z předmětné částky, a to 

novelou zákona o soudních poplatcích159 v roce 2011. Pokud bude žalobce žádat po 

žalovaném částku např. 5 000 000 Kč, na soudním poplatku zaplatí 50 000 Kč (dříve 

200 000 Kč). Pokud je žalovaná částka nižší než 200 000 Kč, platí se paušální soudní 

poplatek 2 000 Kč.  

Jak vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 30 Cdo 

1215/2013, které bylo uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 

13/2014, není-li předmětem žaloby na ochranu osobnosti právo na náhradu 

nemajetkové újmy v penězích, činí soudní poplatek z této žaloby částku 2000 Kč 

(položka 4 bodu 6. Sazebníku soudních poplatků), bez zřetele k tomu, kolik žalobních 

návrhů vzešlo ze skutku tvrzeného žalobcem (v mezích § 13 odst. 1 obč. zák.). Je-li 

předmětem žaloby na ochranu osobnosti právo na náhradu nemajetkové újmy 

v penězích, vybere se soudní poplatek jen podle položky 3 Sazebníku soudních poplatků 

                                                
158 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2013, 1422 s., str. 311 
159 Viz Položka 3 písm. b) Přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatních. Zmiňovaná 
novela vyšla pod č. 218/2011 Sb. s účinností od 1. 9. 2011. 
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(tj. 2000 Kč nebo 1 % z částky), bez zřetele k tomu, zda se žalobce domáhá také ochrany 

dle § 13 odst. 1 obč. zák. 
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5. Autorské právo k podobizně  

Tato kapitola se zabývá ochranou zákonných práv těch, kteří zachycují lidskou 

podobu a vytvářejí tak lidské podobizny. Vedle ochrany oprávněných zájmů 

zobrazovaných osob totiž nutně narážíme na nutnost ochrany “druhé” strany – tedy autorů, 

kteří vytvořili autorské dílo a zaslouží si, aby jim a jejich dílům byla odpovídajícím 

způsobem přiznána ochrana. Zájmy těchto dvou stran bývají leckdy protichůdné a úkolem 

zákonodárce je najít mezi nimi rovnováhu. Obsahem dalších řádků je popisu způsobu, 

jakým tomuto problému zákonodárce čelí. 

Autorské právo je svou povahou zvláštní osobnostní právo, které se vyznačuje tím, 

že na rozdíl od všeobecného osobnostního práva není s člověkem neoddělitelně spjato 

a nenáleží každému, neboť vzniká až v důsledku projevu tvůrčí duševní schopnosti 

člověka, jehož výsledky chrání.161  Autorské právo má dvě složky, a to osobnostní 

(upravena v § 11 aut. zák.) a majetkovou (§ 12 – 27 aut. zák.). 

Podobizny jsou v drtivé většině případů předmětem autorského práva, na rozdíl od 

podoby, která ze své povahy − pomineme-li filosofické úvahy nad tím, kdo nebo co je 

„autorem“ toho, jak vypadáme − předmětem autorského práva být nemůže.   

5.1. Podobizna jako autorské dílo 

Předmětem autorského práva podle § 2 odst. 1 aut. zák. je dílo literární a jiné dílo 

umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je 

vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale 

nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Zákon dále příkladmo uvádí 

konkrétní druhy autorských děl, mezi kterými nalezneme dílo fotografické a dílo 

vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo 

kinematografické a dále dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské.  

Aby mohla být podobizna chráněna jako autorské dílo, je třeba, aby svými znaky 

naplnila tuto zákonnou definici. Problematické je často už kritérium jedinečnosti. Ke štěstí 

mnoha autorů však zákon ve druhém odstavci stanoví pro fotografie a díla vyjádřená 
                                                
161 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265, str. 250 
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postupem podobným fotografii právní fikci, díky které k ochraně díla postačí, že je 

původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. M. Valoušek 

trefně shrnuje, že „fotografie, která by se nevešla ani do této skupiny, by musela již být 

velmi, ale opravdu velmi jednoduchá.“162 

Kritériem původnosti se zabýval Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku z 1. 12. 

2011 ve věci Painer, C-145/10, EU:C:2011:798.163 Spor mezi fotografkou Evou-Marií 

Painer a několika vykladatelstvími souvisel s únosem tehdy desetileté Nataschy 

Kampusch, která byla v letech 1998 – 2006 držena v zajetí o 25 let starším Wolfgangem 

Priklopilem. Eva-Maria Painer byla autorkou školních fotografií, které byly pořízeny před 

únosem dívky. Po únosu byly tyto fotografie publikovány v předmětných médiích, a to bez 

souhlasu fotografky a bez uvedení jejího jména. Dále byly fotografie užity k vytvoření 

identikitu, který měl dát odpověď na otázku, jak dívka může několik let po únosu vypadat. 

SDEU vyslovil názor, že portrét požívá stejné ochrany jako jakékoli jiné dílo, pokud je 

vyjádřením autorových tvůrčích schopností, tj. pokud je původní. Přesto mohou média 

takovou fotografii užít bez souhlasu autora, pokud je cílem usnadnit policii 

vyšetřování či nalézt hledanou osobu. SDEU dodal, že citace již zveřejněných děl je 

možná za předpokladu, že je uveden zdroj, a to včetně autorova jména. 

V informační společnosti je na místě úvaha nad autorstvím autoportrétů, který je 

lidstvu znám od nepaměti, a autorstvím fenoménu dnešní doby, tzv. fotografií „selfie“, 

tedy fotografického autoportrétu, pořízeného z ruky za pomocí digitálního fotoaparátu či 

chytrého telefonu.164 Takových fotografií každý den vznikají miliony a tisíce z nich jsou 

potom zveřejňovány na sociálních sítích. Je snadno zpochybnitelné, že by všechny tyto 

fotografie, které se sobě často podobají jako vejce vejci, byly původní v tom smyslu, že by 

byly autorovým vlastním duševním výtvorem a tím pádem předmětem autorskoprávní 

ochrany. Existují samozřejmě výjimky, kdy autor zapojením umělecké invence, 

neobvyklým nápadem, vyhledáním příhodného místa, vhodným načasováním či 

nezvyklým úhlem vytvořil originální snímek selfie, který bezpochyby splní i kritérium 
                                                
162 VALOUŠEK, Martin. Fotografie a právo: autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k 
fotografii. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014, 124 s. Praktik. ISBN 978-807-5020-437, str. 13 
163 Text rozsudku v češtině dostupný zde: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5d1d0628b67b74e77af
b2ca80d69f61a5.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc34Se0?text=&docid=115785&pageIndex=0&do
clang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=189623  
164 http://cs.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_note-:0-1  
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jedinečnosti (viz Příloha č. 5a). Další skupinu tvoří selfie, která díky svému společenskému 

významu a originalitě “dobyly svět”, byť v nich často nelze nalézt žádnou uměleckou 

invenci (Příloha č. 5b a Příloha č. 5c). Ne vždy tedy splňují kritérium jedinečnosti, avšak 

jistě budou díky zvolení objektu, správnému načasování a společenskému kontextu 

autorovým vlastním duševním výtvorem. 

Jiná situace nastává u uměleckých autoportrétů, vytvořených v podobě 

namalovaného obrazu, fotografie nebo jinak, kde o jedinečnosti není pochyb. V těchto 

případech subjekt všeobecného osobnostního i autorského práva spadá v jednu osobu. Pro 

úplnost je třeba zdůraznit, že právní fikce § 2 odst. 2 aut. zák. se uplatní jen na fotografie 

a díla vyjádřená postupem podobným fotografii; malované obrazy tudíž pro vznik 

autorskoprávní ochrany musí naplnit podmínku jedinečnosti a být v objektivně vnímatelné 

podobě. 

Dále u autoportrétů odpadá otázka svolení s pořízením podobizny podle § 84 o. z., 

a to i v případě skupinových selfie (tzv. group selfie), neboť pořízení selfie předpokládá 

jistou součinnost zobrazovaného a tu si lze bez předchozího souhlasu představit jen těžko.  

5.2. Kolize autorských a osobnostních práv  

Jak již bylo vícekrát naznačeno výše, momentem zachycení něčí podoby, tj. 

vytvořením podobizny, k ní autorovi vzniká autorské právo,  které se snadno může dostat 

do kolize s osobnostními právy modelu.  

K zásahům do práva k podobizně začalo historicky docházet v souvislosti 

s realizací práva autorského k autorským dílům, která zachycovala lidskou podobu. To 

souviselo především s rozmachem fotografie a filmu a s technickým pokrokem 

souvisejícím se zjednodušením výroby a rozšiřování podobizen, jak již bylo zmíněno 

výše.165 

Proto není náhodou, že ochrana tohoto práva byla často řešena v zákonech 

upravujících autorské právo. Bylo tomu tak i u nás, a to od roku 1926 do roku 1964, kdy 

byla ochrana podobizen obsažena v zákoně o právu autorském č. 218/1926 Sb166.167  

                                                
165 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 291-292 
166 zákon č. 218/1926 Sb. dostupný např. zde: 
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=txt&id=312  
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Při kolizi osobnostního práva zpodobeného k vlastní podobizně a autorského práva 

autora podobizny má přednost právo k podobizně jako právo společensky závažnější, 

významnější a funkčně vyšší, neboť se jedná o dílčí právo osobnostní. Výkon 

dispozičního práva k podobizně a k jejím rozmnoženinám je tak podmíněn svolením 

subjektu práva k podobizně. Autorský zákon však pamatuje na opačnou situaci a pro tento 

případ stanoví v § 38b zvláštní licenci: Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zhotoví 

rozmnoženinu díla fotografického, které je jeho podobiznou a které si úplatně objednal; 

takto pořízenou rozmnoženinu může zobrazená osoba i nevýdělečně užít, není-li takové 

užití zapovězeno.168 

Pro úplnost je na místě zdůraznit, že pro poskytnutí občanskoprávní ochrany 

podobiznám je zcela nerozhodná skutečnost, zda konkrétní podobizna je či není zároveň 

předmětem autorskoprávní ochrany.169 

Problematiku kolize autorských a osobnostních práv lze dobře ilustrovat na 

příkladu dědictví po Cosimě Wagner a příkladu nenarozeného plodu v těle matky.  

5.3. Dědictví po Cosimě Wagner 

K závěru, že osobnostněprávní ochrana má přednost před osobnostním autorským 

právem, došel mj. německý Spolkový soudní dvůr v případě dědictví po Cosimě Wagner, 

manželce hudebního skladatele Richarda Wagnera. Zatímco Cosima Wagner svého syna 

Siegfrieda Wagnera ustanovila univerzálním dědicem, své dceři Evě von Bülow (z prvního 

manželství s hudebním skladatelem Hansem von Bülow) svěřila své osobní dopisy 

a deníky, mající povahu autorských děl, s tím, aby se postarala o jejich osobnostněprávní 

ochranu. Potom, co Eva von Bülow ve své závěti jejich uveřejnění na dobu 30 let zakázala, 

Siegfriedovi potomci se z titulu autorského práva, které nabyli jako dědici, jejich 

zveřejnění pokusili domoci soudní cestou. Spolkový soudní dvůr rozhodl takto: „Autor 

může spolu s převodem práva dílo užít také zároveň svěřit třetí osobě hájení svých 

osobnostněprávních zájmů na svých autorských dílech. Pokud dal autor prostřednictvím 
 
167 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 291-292 
168 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 294 
169 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 293 
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pořízení mezi živými svůj duševní odkaz do opatrování třetí osoby, pak jsou dědicové 

autora, pokud jim nenáleží autorskoprávní oprávnění dílo užít, vázáni na pokyny třetí 

osoby ohledně způsobu a rozsahu zhodnocení odkázaných děl. Dědicové autora mohou 

z nezadatelných částí osobnostního autorského práva vznášet vůči třetím osobám nároky 

jen tehdy, jsou-li způsobem výkonu převedených oprávnění ohroženy oprávněné zájmy 

autora na jeho díle.“170  

5.4. Nenarozený plod v těle matky 

Z hlediska kolize práv je zajímavý případ autorského práva lékaře k fotografii 

nenarozeného dítěte v lůně matky. Ač by se mohlo zdát, že fotografie, vytvořená 

speciálním přístrojem v rámci lékařské péče o lidský život před narozením, nesplňuje 

podmínky autorskoprávní ochrany, opak je pravdou: pokud fotografie splňuje podmínku 

původnosti, bude předmětem lékařova práva autorského. Pořízení takové fotografie je 

možné jen se souhlasem nastávající matky, o jejíž osobnostní právo se jedná. To samé by 

platilo jak v případě vystavení snímku např. ve veřejně přístupných prostorách univerzitní 

kliniky, tak v případě vydání snímku v populárně-vědecké knize, které je lékař autorem. 

Souhlas matky je nutný dokonce i pro prosté užití snímku pro účely zdravotnické 

dokumentace.171  

Z právního pohledu je nenarozené dítě součástí těla matky a jako součást matčina 

těla je chráněna i jeho podoba. Právo na jeho vlastní podobu vzniká dítěti až narozením, 

nicméně v kontextu současného technického pokroku se v tomto konkrétním případě 

uplatňuje římskoprávní koncepce tzv. nascitura a právní ochrana podobě člověka se 

poskytuje i před jeho narozením.  

Stejnou koncepci má i řešení kolize práva osobnostního s právem vlastnickým, a to 

v tom smyslu, že osobnostní právo má přednost před právem vlastnickým z důvodu vyšší 

společenské závažnosti, významnosti a funkčnosti. Vlastník podobizny jako hmotného 

substrátu je ale ve svém dispozičním právu s ní značně omezen, neboť ji nemůže bez 

                                                
170 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof, BGH) ze dne 26. 11. 1954, sp. zn. I 
ZR 266/52, např. zde: http://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/1429-BGH-Az-I-ZR-
26652-Rechtsfolgen-der-UEbertragung-des-Urheberrechts-Cosima-Wagner.html  
171 TELEC, Ivo. Autorské právo k fotografiím podle nového autorského zákona. Právní rozhledy: 
časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2000, č. 12. 
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svolení zpodobeného nijak užít.172 Smysl všech tří občanskoprávních institutů lze dobře 

ilustrovat na příkladu s fotografií: zatímco autorské právo poskytuje ochranu fotografovi, 

aby jeho dílo bez jeho souhlasu nikdo nekopíroval, neoprávněně nepoužil nebo 

nepozměnil, vlastnické právo poskytuje fotografovi nebo majiteli fotografie ochranu před 

krádeží či neoprávněným nakládáním s vytištěnou fotografií, fotografickým filmem či 

paměťovou kartou. 173  Všeobecné osobnostní právo potom chrání zájmy člověka 

zobrazeného na fotografii před neoprávněným nakládáním s jeho podobiznou a jejím 

šířením. Díky kombinací všech tří prvků je zajištěna víceméně komplexní ochrana 

oprávněných zájmů všech dotčených stran.  

Lze shrnout, že autorské právo je společensky závažnější, významnější a funkčně 

vyšší než vlastnické právo k hmotnému substrátu, tj. podobizně, avšak na vrcholku 

pomyslné pyramidy zaujímá místo všeobecné osobnostní právo.  

  

                                                
172 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6, str. 294 
173 VALOUŠEK, Martin. Fotografie a právo: autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k 
fotografii. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014, 124 s. Praktik. ISBN 978-807-5020-437, str. 11 
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6. Právo na podobu v SRN (Recht am eigenen Bild) 

Stejně jako náš právní řád, tak i německý právní řád rozlišuje mezi všeobecným 

osobnostním právem (allgemeines Persönlichkeitsrecht) a zvláštními osobnostními právy 

(besondere Persönlichkeitsrechte), která jsou upravena ve zvláštních zákonech a je třeba 

na ně pohlížet jako na lex specialis.174 

Nebylo tomu tak však vždy, neboť soukromoprávní ochrana osobnostních práv 

(Persönlichkeitsrecht) byla v Německu uznána Spolkovým nejvyšším soudem až v roce 

1954 a do té doby byla soudní praxí odmítána.175 Přelomovým rozhodnutím v tomto 

smyslu bylo Leserbrief-Entscheidung,176 kde BGH poprvé uznává existenci osobnostního 

práva, plynoucího z čl. 2 GG ve spojení s čl. 1 odst. 1 GG, jako práva, které má být 

respektováno každým jedincem. V předmětném sporu posoudil BGH změnu znění 

zveřejněného čtenářského dopisu bez čtenářova souhlasu jako zásah do jeho všeobecného 

osobnostního práva. Nedlouho po tomto rozhodnutí se lidská důstojnost (Menschenwürde), 

která je podle čl. 1 odst. 1 věty první GG nedotknutelná, stává vůdčím ústavním 

principem.177 

Německý občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) z roku 1896 však ani 

dodnes komplexní úpravu ochrany osobnosti člověka neobsahuje. Jednotlivá osobnostní 

práva jsou činností soudů dovozována z počátečních článů německé ústavy (konkrétně čl. 

1, 2, 3, 5, 10 GG).  

Právo na podobu v tomto směru tedy tvoří jistou výjimku, neboť je jako jediné 

výslovně upraveno v torzu zákona o autorském právu k dílům výtvarného umění 

                                                
174 FECHNER, F. Medienrecht. Lehrbuch des gesamten Medienrechts unter besonderer 
Berücksichtigung von Presse, Rundfunk und Multimedia. 15., überarb. und erg. Aufl. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2014. ISBN 978-382-5241-483. str. 67 
175 FECHNER, F. Medienrecht. Lehrbuch des gesamten Medienrechts unter besonderer 
Berücksichtigung von Presse, Rundfunk und Multimedia. 15., überarb. und erg. Aufl. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2014. ISBN 978-382-5241-483. str. 67 
176 rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) ze dne 25. 5. 1954, sp. zn. I ZR 211/53 (také 
„Schacht-Brief“) 
177 Stalo se tak rozhodnutím Spolkového správního soudu ze dne 24. 6. 1954, sp. zn. V C 78.54 
(tzv. „Fürsorgeentscheidung“). 
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a fotografiím (Kunsturhebergesetz, KUG)178 z roku 1907. Úvodní § 22 KUG stanovuje, že 

podobizny mohou být šířeny nebo veřejně vystavovány jen se souhlasem zobrazeného. 

Navazující paragrafy  obsahují obdobu zpravodajské, umělecké a úřední licence. 

I s podstatnými odlištnostmi v právní konstrukci lze říci, že německá úprava práva 

na podobu stojí na obdobných principech a dochází ke stejným závěrům jako česká. Co 

české právní úpravě zatím chybí, je německá bohatost judikatury a dostatek odborné 

literatury v této oblasti.  

  

                                                
178 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie ze 
dne 9. 1. 1907 
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Závěr 

Záměrem mé práce bylo komplexně zpracovat institut práva na podobu z pohledu 

soukromého práva. Výklad k veřejnoprávním aspektům (zejména správněprávním 

a trestněprávním) tohoto institutu je obsažen jen okrajově a nechává prostor k případnému 

dalšímu rozšíření této práce.  

Faktem je, že ačkoli česká odborná literatura na téma ochrany osobnosti existuje, 

při psaní práce jsem se potýkala s relativním nedostatkem pramenů, neboť konkrétně 

o právu na podobu a právu k podobizně bylo napsáno poskrovnu a tím méně o jejich nové 

právní úpravě s účinností od 1. 1. 2014. Hlavním pramenem mi byl komentář k první části 

občanského zákoníku nakladatelství C.H. Beck z roku 2014 a kniha Ochrana osobnosti 

podle občanského práva od Karla Knapa a kol. z roku 2004. Dále jsem pracovala 

s odbornými články a českou a německou judikaturou.  

Závěrem lze dodat, že téma ochrany podoby je mnohem širší: potenciálně by mohlo 

zahrnovat ochranu podoby zemřelého v souvislosti s transplantací obličeje, která byla 

provedena českým lékařem Pomahačem v Brigham and Women’s Hospital v Bostonu jako 

jedním z prvních na světě (ačkoli zde se jedná - spíše než o zachycení podoby - o ochranu 

tělesné integrity zemřelého), či právní aspekty klonování jedinců, které je z lékařského 

i etického hlediska nepřípustné.   
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Seznam použitých zkratek 

aut. zák. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)  

BGH  Bundesgerichtshof (Spolkový nejvyšší soud) 

ESLP  Evropský soud pro lidská práva 

EÚLP  Evropská úmluva o lidských právech 

GG  Grundgesetz (základní zákon SRN) 

KANCL Komise pro aplikaci nové civilní legislativy 

KUG  Kunsturhebergesetz 

Listina  Listina základních práv a svobod 

NS  Nejvyšší soud ČR 

NSS  Nejvyšší správní soud ČR 

o. z.   zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

obč. zák. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

ÚOOÚ  Úřad pro ochranu osobních údajů 

SDEU  Soudní dvůr Evropské unie 

SRN  Spolková republika Německo 

ZPO  Zivilprozessordnung (občanský soudní řád SRN)  

 

  



 62 

Seznam použité literatury 

BÍLKOVÁ, Jana. Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku: komentář. 
Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-579-4. 
str. 496-497 

DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 
1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265. 

FECHNER, F. Medienrecht. Lehrbuch des gesamten Medienrechts unter besonderer 
Berücksichtigung von Presse, Rundfunk und Multimedia. 15., überarb. und erg. Aufl. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. ISBN 978-382-5241-483. 
FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 648 s. 
HERCZEG, Jiří. Případ Caroline von Hannover - zveřejnění fotografií ze soukromí 
prominentů. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 2004, 2004(23): str. 877. 
ISSN 1210-6410. 

KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských 
právech. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 1687 s. 

KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. 
vyd. Praha: Linde, 2004, 435 s. ISBN 80-7201-484-6. 

KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1., 3. dot. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické 
učebnice. ISBN 80-717-9028-1.  

KONTROVERZE – Právní a etická historie fotografie. Katalog k výstavě (Musée 
d’Elysée, Lausanne, 2008) 

KORBEL, František. Jak komise vykládá přechodná ustanovení NOZ. Právní rádce: 
časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Economia, 2014, 2014(4): str. 28 - 31. ISSN 
1210-6410. 
LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: 
C.H. Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. 3. rozš. a podstatně přeprac. vyd. Praha: Linde, 
2002. ISBN 80-720-1377-7.  
ONDŘEJOVÁ, Eva. Desetiletá cesta od rozsudku Von Hannover 1 k rozsudku Von 
Hannover 3. Publikováno dne 9. 1. 2015, dostupné na: http://www.bulletin-
advokacie.cz/desetileta-cesta-od-rozsudku-von-hannover-1-k-rozsudku-von-hannover-
3?browser=full (stav ke dni 15. 11. 2015) 
PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, 1119 s. 
Student (Leges). ISBN 978-80-87212-90-5, 
ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2012, 399 s. Monografie (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3803-827. 
SPANGLER, Eva-Maria. Skriptum k předmětu “Presserecht”, vyučovanému na Ludwig-
Maximilians-Universität v Mnichově v letním semestru 2014 
SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 1422 s. 



 63 

ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: 
C.H. Beck, 2009, xv, 180 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-807-4000-973. 
ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 
1040 s. ISBN 978-80-7478-616-7. 
ŠIMERDOVÁ, Anna. Náhrada škody při odvolání souhlasu s použitím záznamů projevů 
osobní povahy. Publikováno dne 14. 1. 2015. http://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-
skody-pri-odvolani-souhlasu-s-pouzitim-zaznamu-projevu-osobni-povahy-96709.html 

ŠPAČEK, J.: Odvolání uděleného souhlasu k pořízení a užití obrazových snímků fyzické 
osoby, publikováno dne 7. 5. 2010, dostupné zde: 
http://www.epravo.cz/top/clanky/odvolani-udeleneho-souhlasu-k-porizeni-a-uziti-
obrazovych-snimku-fyzicke-osoby-61760.html (stav 15. 11. 2015) 

TELEC, Ivo. Autorské právo k fotografiím podle nového autorského zákona. Právní 
rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2000, č. 12. 

VALOUŠEK, Martin. Fotografie a právo: autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu 
k fotografii. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014, 124 s. Praktik. ISBN 978-807-5020-437. 

WAGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK, Ivo POSPÍŠIL a kol. 
Listina základních práv a svobod: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2012. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-750-6 
https://de.wikipedia.org/wiki/Caroline-Urteile#cite_note-6, stav ke dni 15. 11. 2015  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_note-:0-1, stav ke dni 1. 3. 2015 
 

 



 I 

Přílohy 

Příloha č. 1 - Otto von Bismarck na smrtelném loži 

 

Zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Bismarck_auf_dem_Sterbebett  

Příloha č. 2 – Omayra Sanchez (World Press Photo 1985) 

 
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Omayra_Sánchez  



 II 

Příloha č. 3 – Strauß-Karikaturen 

 
Zdroj: http://www.linkemedienakademie.de/verstoeren-aufruetteln-erschuettern/  

Příloha č. 4 - Výbuch plynu v Divadelní ulici 

 
Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/69464-krvave-inferno-v-centru-prahy-strepy-

zabodnute-v-krku-trzne-rany-a-strach/  

 



 III 

Příloha č. 5a - Selfie  

 
Zdroj: soukromý archiv 

Příloha č. 5b  

 
Zdroj: http://www.theguardian.com/media/2014/mar/07/oscars-selfie-most-retweeted-ever  

Příloha č. 5c 

 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/obrazem-skromach-zeman-a-parodie-na-selfie-fgy-

/domaci.aspx?c=A140423_184826_domaci_ert   



 IV 

Abstrakt 

Cílem této práce je popsat podmínky zachycení něčí podoby a následného užití 

podobizny podle práva České republiky. Text reflektuje nedávné zásadní změny v českém 

soukromém právu, ke kterým došlo vlivem přijetí nového občanského zákoníku s účinností 

od 1. 1. 2014.  

Práce začíná osvětlením ústavních základů ochrany osobnosti, na které navazuje 

výklad o ochraně osobnosti jako takové. Hlavní část textu je věnována právu na podobu a 

právu k podobizně. Obecně je možné  zachytit něčí podobu jen po předchozím souhlasu 

dotčené osoby, ale existuje několik výjimek: zájmová, úřední, vědecká, umělecká a 

zpravodajská licence. Situace je odlišná u veřejně známých osobností, u nichž je úroveň 

ochrany jejich soukromí nastavena níž než ochrana soukromí „běžných“ lidí. Přelomovým 

byl rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci von Hannover v. Německo v roce 

2004, kde soud řekl, že veřejnost má právo být informována o skutečnostech zasahujících 

do soukromí veřejně známých osobností za předpokladu, že tyto skutečnosti mohou 

v demokratické společnosti přispět k diskusi o otázkách veřejného zájmu.  

V případě zásahu do práva na podobu nebo do práva k podobizně je možno uplatnit 

zdržovací a odstraňovací nárok. Kromě toho je možno žádat náhradu nemajetkové újmy, 

náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Po smrti dotčené osoby se těchto 

nároků může domáhat osoba jí blízká.  

Práce přináší několik příkladů z Německa a v závěru představuje německý pohled 

na toto téma v obecných rysech. Tato práce se rovněž zabývá autorským právem autora 

podobizny a jeho možnými střety s právem na ochranu osobnosti.  
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Abstract 

The aim of this thesis is to describe the conditions of capturing someone’s image 

and of further portrait use under the law of the Czech Republic. Its content reflects recent 

fundamental changes in Czech civil law through the new Civil Code, effective since 1 

January 2014.  

This thesis begins with an explanation of the constitutional fundamentals of 

personality protection, followed by a description of personality protection itself. The major 

part of the thesis focuses on the right to one’s own image and to right to portrait. 

Generally, capturing one’s appearance is possible only upon one’s prior consent but there 

exist several exceptions: interest license, official license, scientific license, artistic license 

and newspaper license. The situation is different with public figures as the level of their 

privacy protection is lower than the level of privacy protection of “ordinary“ people. The 

judgment of the European Court of Human Rights in the case of von Hannover v. Germany 

in 2004 was ground-breaking, saying that the public has the right to be informed about 

facts which intrude into the privacy of public figures, as long as these facts are capable of 

contributing to a debate on matters of public interest in a democratic society.  

In the case of a breach of the right to one’s own image and to the right to portrait, it 

is possible to exercise negatory and restitution claims. Apart from these, it is also possible 

to claim non-material damage, damages and unjust enrichment. After the death of the 

concerned person, these claims can be exercised by her or his close person.  

The thesis includes several examples from Germany and in its conclusion 

introduces the German point of view on this topic from a general perspective. This thesis 

also deals with the copyright of the portrait author and with its possible clashes with 

personality protection law.  
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