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Úvod 

 Cílem této práce je pojednání o ochraně osobnosti poskytované občanským, 

ústavním i mezinárodním právem, především na základě ustanovení občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb., Listiny základních práv a svobod (LZPS) a Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP). 

 Vzhledem k šíři tématu bude v práci pojednáno především o obecné části 

osobnostního práva, z dílčích osobnostních práv bude více prostoru věnováno právu na 

soukromí.  

 V úvodní části práce bude stručně nastíněn historický vývoj osobnostních práv v 

kontinentálním právu a jusnaturalistická koncepce osobnostních práv. Z historických 

pramenů osobnostního práva na našem území bude stručně charakterizována úprava ve 

Všeobecném zákoníku občanském (ABGB), ze které ideově vychází i jeho současné 

pojetí.  

 Následující kapitola pak bude věnována samotnému pojmu osobnosti a 

všeobecného osobnostního práva tak, jak je chápe současná česká právní teorie a soudní 

praxe. 

 Vzhledem k širokému pojetí osobnosti v právním smyslu je její ochrana (resp. 

ochrana jejích dílčích složek) zakotvena v řadě vnitrostátních právních předpisů i 

mezinárodních smluv. Proto bude přehledu pramenů osobnostního práva věnována 

samostatná kapitola. 

 V důsledku rozmanitosti chráněných hodnot, které spadají pod pojem osobnosti 

a projevů osobní povahy, je i spektrum zásahů do osobnostních práv velmi široké. 

Autorka se proto v diplomové práci omezí na obecnou charakteristiku oprávněných a 

neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti. Více pozornosti bude věnováno 

pouze patrně nejčastějšímu případu oprávněného zásahu do práva na fyzickou 

nedotknutelnost člověka, a to v případě jeho svolení se zásahem do tělesné integrity při 

poskytováni zdravotních služeb (informovaný souhlas). 

 Poslední část práce zabývající se obecnými aspekty ochrany osobnosti bude 

věnována přehledu a charakteristice prostředků ochrany osobnosti poskytovaných 

českým právním řádem. Kromě vnitrostátních možností obrany bude pozornost 
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věnována i možnosti občanů obrátit se na Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve 

Štrasburku se stížností pro porušení ustanovení Evropské úmluvy o lidských právech, 

kterou je Česká republika vázána a tudíž je podle článku 10 Ústavy součástí právního 

řádu. 

 Z dílčích osobnostních práv se autorka v diplomové práci zaměří na právo na 

soukromí, které je jak Ústavním soudem, tak Evropským soudem pro lidská práva 

chápáno široce a zahrnuje ochranu soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence. Každé z těchto chráněných hodnot bude věnována jedna podkapitola 

zahrnující jejich charakteristiku a související judikaturu ÚS a ESLP. 

 Jelikož jsou osobnostní práva chráněna na ústavní i mezinárodní úrovni, 

nezřídka dochází v rozhodovací praxi Ústavního soudu (resp. ESLP) k řešení kolize 

osobnostních práv s jinými ústavně zaručenými právy (resp. jinými právy zaručenými 

EÚLP). Jedna z kapitol je proto věnována zřejmě nejčastějšímu z těchto střetů, tedy 

střetu práv na ochranu osobnosti s právem na svobodný projev. 

 V závěru práce se autorka pokusí komparovat pojetí osobnostních práv v České 

republice a v sousedním Německu. Přes geografickou blízkost obou zemí zde probíhal 

odlišný historický vývoj osobnostních práv, a proto i v jejich současném pojetí můžeme 

nalézt určité rozdíly. 

 

 Vzhledem k obsáhlosti problematiky, která přesahuje možnosti této práce, si 

diplomová práce neklade za cíl dopodrobna pojednat o všech aspektech ochrany 

osobnosti. Jejím cílem je přiblížit čtenáři obecné chápání samotného pojmu osobnosti, 

důležitosti její ochrany před neoprávněnými zásahy prostřednictvím všeobecného 

osobnostního práva, a vytvořit stručný přehled prostředků obrany před neoprávněnými 

zásahy do osobnostních práv, které náš právní řád poskytuje. Zároveň chce 

demonstrovat na příkladech z české i zahraniční judikatury obtížnost rozhodování, zda 

má být v konkrétním případě upřednostněna nedotknutelnost člověka (především jeho 

soukromí) či jiná právem chráněná hodnota (zejména svobodný projev).   
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1 Stručná historie osobnostních práv 

1.1 Římské právo 
 Počátky osobnostního práva najdeme již v římském právu, kde byla poskytována 

ochrana před urážkou na cti (iniurií), tj. deliktem spočívajícím v jednání učiněném s 

úmyslem (animus iniuriandi) dát najevo nevážnost k cizí osobnosti.1Zákon dvanácti 

desek znal skutkovou urážku projevenou vztažením ruky (tzv. iniuria factum), obecný 

edikt (edictum generale) pak připouštěl i širší výklad – urážku slovem (iniuria verbis). 

Speciálními delikty byly veřejná nadávka (de convitio), útok na cudnost žen a mladých 

lidí (de adtemptata pudicitia), činy snižující na vážnosti (ne quid infamandi causa fiat) 

a urážky pána ztýráním jeho otroka (de iniuriis quae servis fiunt).2Urážka na cti byla 

civilním deliktem a bylo možné se jí bránit pomocí poenální žaloby pro urážku na cti, 

tzv. actio iniuriarum.3 Žalobou bylo možné domoci se pokuty, kterou podle slušnosti 

(bonum aequm) stanovovali rozhodčí (recuperatores). Praetorská praxe později 

vytvořila tzv. oceňovací žalobu pro urážku způsobenou na cti (actio iniuriarum 

aestimatoria), která umožňovala přiznat postiženému peněžitou částku i v případech, 

kdy ho nepostihla žádná majetková újma.4 

 

1.2 Přirozenoprávní teorie 
 Jeden z nejvýznamnějších středověkých myslitelů, sv. Tomáš Akvinský, ve své 

filosofii formuloval mj. přirozenoprávní teorii, z níž vychází i současný koncept 

osobnostních práv. Jeho teologická koncepce jusnaturalismu spočívala v rozlišení třech 

úrovní zákonů – zákona věčného (lex aeterna, lex divina), zákona přirozeného (lex 

naturalis) a zákona lidského (lex humana). Tyto zákony chápal jako hierarchicky 

                                                
1 Srov. SOMMER, Otakar. Učebnice soukromého práva římského. II. Díl. Reprint původního vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 101. 
2 Srov. tamtéž, s. 102. 
3 Srov. KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin a SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 1995, s. 110. 
4 Srov. KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. 

Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 40. 
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uspořádané, kdy nižší stupeň musí být v souladu s vyšším.5 V 17. a 18. století osvícenští 

filosofové koncipovali přirozené právo již nikoli teologicky (tedy jako božský řád), ale 

z hlediska racionalismu – spravedlnost (a tedy spravedlivé zákony) je přirozeným 

stavem, ve kterém vládne svoboda a rovnost mezi lidmi. Tyto myšlenky se staly 

základem pro pozdější revoluce proti feudálním systémům. Proto, z hlediska 

přirozenoprávní teorie, „unjust laws are not laws.“6 

 Pozitivní právo naproti tomu je právem psaným, vtěleným do zákonů dané země. 

Právní pozitivismus je oproti jusnaturalismu monistickým směrem, který neuznává 

dualismus práva pozitivního (člověkem vytvořeného) a práva přirozeného. Tento směr 

klade důraz na psané platné právo, jehož spravedlnost se neodvíjí od přirozených 

hodnot, ale pouze od splnění legálních požadavků na schválení zákona. Legitimita 

pozitivního práva je tak odvozována pouze od společnosti a nikoli skutečné 

spravedlnosti. V současné době je původní právní pozitivismus již překonaný, což lze 

demonstrovat na příkladech mnoha mezinárodních smluv, které zdůrazňují limity 

zákonodárců při tvorbě práva právě s ohledem na ochranu základních, přirozených práv.  

 

1.3 Vývoj na našem území 
Na našem území lze nalézt první zákonné uznání osobnostních práv v obecném 

zákoníku občanském (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, dále jen ABGB) z roku 

1811, který v § 16 rozeznával „angeborne Rechte“ (vrozená, samotným rozumem 

poznatelná práva) a v § 18 „erwerbliche Rechte“ jako práva nabyvatelná. Konkrétně 

ABGB zakotvoval výslovně právo na život, zákaz otroctví, nevolnictví a diskriminace 

na základě občanství a náboženství a ochranu rodiny a jména. Na základě recepční 

normy (zák. č. 11/1918 Sb.) byl ABGB přejat do československého právního řádu a 

jeho ustanovení o ochraně osobnosti tak u nás byla účinná i po vzniku samostatného 

československého státu.  

Za první republiky platil zvláštní zákon č. 108/1933 Sb., o (trestněprávní) 

ochraně cti, v roce 1926 byl přijat první československý autorský zákon č. 218/1926 Sb., 

o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým. 

                                                
5 Srov. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 237. 
6 FINNIS, John. Natural Law Theories. Dostupné z http://plato.stanford.edu/entries/natural-law-

theories/ (cit. dne 15.3.2016). 
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Po druhé světové válce bylo všeobecné osobnostní právo zakotveno až 

v občanském zákoníku z roku 1964, konkrétně v hlavě druhé v § 11 - 17.  
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2 Pojem osobnosti a osobnostního práva 

2.1 Osobnost v právním smyslu 
Právní pojem osobnost člověka definuje česká právní teorie jako „jedinečné 

spojení biologických, psychologických a společenských aspektů, či spíš hodnot lidské 

bytosti.“7„Za osobnost lze považovat člověka jako jednotlivce, jako subjekt poznání, 

resp. poznávání, prožívání a jednání ve své společenské podstatě i individuálních 

zvláštnostech, jako nejmenší sociální jednotku i určitou psychofyzickou a sociálně 

psychickou strukturu.“8 

Občanský zákoník se hlásí ke koncepci přirozených práv a osobnost člověka tak 

„nechápe jako „přívěsek“ právní subjektivity, ale právní subjektivita je naopak pojata 

jako důsledek osobnosti člověka jako takového.“9 

2.2 Pojem práva na ochranu osobnosti 
Právo na ochranu osobnosti upravené v občanském zákoníku je tak třeba chápat 

jako „jednotné právo, jehož úkolem je v občanskoprávní oblasti zabezpečit respektování 

osobnosti fyzické osoby a její všestranný svobodný rozvoj.“10 

Všeobecné osobnostní právo v objektivním smyslu upravuje „právo, resp. 

jednotlivá dílčí práva, jejichž předmětem je osobnost fyzické osoby jako celek, resp. 

jednotlivé hodnoty tvořící součásti celkové fyzické a morální integrity osobnosti každé 

fyzické osoby jako individuality a suveréna a jejichž subjekty mají vůči ostatním 

subjektům (fyzickým či právnickým osobám) rovné právní postavení a zásadní 

autonomii vůle.“11 

Všeobecné osobnostní právo v subjektivním smyslu lze definovat jako 

„možnost každé fyzické osoby jako individuality a suveréna nakládat v mezích právního 

řádu podle svého uvážení co nejšířeji se svou osobností, resp. s jednotlivými hodnotami, 

tvořícími celistvost její osobnosti v její fyzické a morální jednotě vůči ostatním 

                                                
7 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 248. 
8 Rozsudek NS ze dne 26.7.2000, sp. zn. 30 Cdo 2304/99. 
9 Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku (dostupné z 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=362&CT1=0)  
10 Usnesení NS ze dne 31.1.2008, sp. zn. 30 Cdo 2072/2007. 
11 KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. 

Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 57. 
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subjektům (fyzickým či právnickým osobám) s rovným právním postavením za účelem 

její realizace ve společnosti, jakož i ochrany jejích zájmů, potřeb a preferencí.“12 

Všeobecné osobnostní právo je právem nemajetkovým a absolutním, tedy působícím 

erga omnes.  

Právní teorie rozeznává dvě složky obsahu osobnostního práva, pozitivní a 

negativní. Pozitivní složka znamená, že „každý člověk, nedopouští-li se protiprávního 

jednání, vykonává své osobnostní právo podle sebe, dle své svobodné vůle, ať již sám, 

anebo, připouští-li to povaha chráněného statku tak, že k tomu svolí ve prospěch 

jiného.“13 Negativní (zápůrčí) složka spočívá v oprávnění žádat, aby se kdokoli zdržel 

protiprávního zásahu do osobnostního práva.14 

V některých případech může mít osobnostní právo též relativní povahu a působit 

tedy pouze inter partes, typicky sem můžeme zařadit některá osobnostní práva pacienta 

při poskytování zdravotních služeb.  

Právo na ochranu osobnosti patří fyzické osobě výlučně po celou dobu jejího 

života, je nezcizitelné, nepostižitelné výkonem rozhodnutí, nepromlčitelné a 

neprekludovatelné. 

Subjektem osobnostního práva se člověk stává ex lege narozením (resp. početím, 

narodí-li se živý) a ze své povahy osobnostní právo zaniká smrtí. Přesto zákon přiznává 

některým stránkám osobnosti člověka postmortální ochranu, které se může (na rozdíl od 

předchozí právní úpravy, která toto právo přiznávala taxativně pouze pozůstalému 

manželovi, dětem a rodičům15) domáhat kterákoli z osob blízkých (viz § 82 odst. 2 

ObčZ).  

Určité zvláštní postavení osobnostních práv občanský zákoník reflektuje také 

v ustanovení § 612, kde výslovně vylučuje z promlčení právo na život a důstojnost, 

jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí a jiná obdobná práva. Právo na náhradu škody 

nebo jiné újmy se však promlčuje v tříleté subjektivní a desetileté objektivní lhůtě, s 

výjimkou práv vzniklých z újmy na svobodě, životě nebo zdraví.16 

                                                
12 KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. 

Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 92. 
13 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2014, s. 397. 
14 Srov. tamtéž, s. 397. 
15 § 15 zákona č. 40/1964 Sb.: „Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její 

osobnosti manželu nebo partnerovi a dětem, a není-li jich, jejím rodičům.“ 
16 Srov. § 636 odst. 3 ObčZ. 
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2.3 Chráněné hodnoty 
Základem úpravy v občanském zákoníku je generální klauzule § 81, která 

stanoví, že „chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je 

povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.“  Naše právní úprava se 

přiklání k tzv. monistickému pojetí všeobecného osobnostního práva, které ho pokládá 

za jednotné, vycházející z fyzické a duševní integrity osobnosti jako celku.  Pomocí této 

generální klauzule je tak možné v soudní praxi „pružně konkretizovat a v případě 

nutnosti uznávat další objektivně existující hodnoty osobnosti fyzické osoby jako právem 

chráněné hodnoty, i když nejsou v zákoně výslovně uvedeny.“17 

V odstavci 2 citovaného ustanovení pak najdeme demonstrativní výčet složek 

osobnosti, které má právo chránit – život, důstojnost, zdraví, právo žít v příznivém 

životním prostředí, vážnost, čest a soukromí.  Předmětem ochrany jsou mimo složky 

osobnosti i projevy osobní povahy, kam spadá např. soukromý dopis, fotografie apod. 

Projevy osobní povahy jsou tedy na rozdíl od složek osobnosti nezávislé na fyzické 

existenci člověka.18 

 

2.3.1 Život 
Ochrana lidského života jako jedné z nejvýznamnějších právem chráněných 

hodnot vůbec je zakotvena v předpisech nejvyšší právní síly - zejména čl. 6 Listiny19 a v 

řadě mezinárodních smluv, zejména v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod, Úmluvě o lidských právech a biomedicíně a Úmluvě o právech 

dítěte. Výjimky z tohoto absolutního osobnostního práva mají být vždy vykládány 

restriktivně, v pochybnostech je třeba vždy upřednostňovat zájem na zachování života 

člověka před zájmy společnosti nebo vědy (zásada pro vitae).20 Subjektem práva na 

                                                
17 KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. 

Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 64. 
18 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 396. 
19 „(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. 

(2) Nikdo nesmí být zbaven života. 
(3) Trest smrti se nepřipouští. 
(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které 
podle zákona není trestné.“ 

20 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. 
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život se člověk podle naší právní úpravy stává ovšem fakticky až po 12. týdnu 

těhotenství, do té doby je podle stávající úpravy upřednostňováno osobnostní právo 

ženy rozhodnout o vlastním těhotenství a mateřství.21 V této souvislosti jsou zajímavé (a 

morálně značně kontroverzní) tzv. wrongful birth kauzy, kdy se žena domáhá náhrady 

újmy vzniklé narozením dítěte po nezdařené interrupci.22 

 

2.3.2 Důstojnost 
V našem právním řádu ani ustálené judikatuře nenajdeme definici pojmu 

důstojnosti. Mimoprávně je důstojnost pojímána jako jedna „ze základních přirozených 

hodnot lidské osobnosti vyjadřující nezbytnost zachovávání elementární úcty k člověku 

jako rozumem nadané živé bytosti a k jeho jedinečné lidské osobnosti, a to bez ohledu 

na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, 

národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetek, 

rod nebo jiné postavení.“23S důstojností je úzce spjata též čest a vážnost osoby, k 

zásahům do cti či vážnosti však zpravidla dochází jednáním, které je objektivně 

způsobilé vyvolat veřejné difamační účinky; naproti tomu k nedůstojnému jednání 

nemusí docházet na veřejnosti a toto jednání nemusí mít ani žádné veřejné dopady. 

Prakticky tedy k zásahům do důstojnosti člověka může dojít především v případech 

nelidského či ponižujícího zacházení a diskriminace. K pojmu diskriminace existuje 

bohatá judikatura ESLP24, v zásadě jde o jednání, které „spočívá v rozdílném zacházení 

s osobami ve srovnatelné situaci, které nemá objektivní a rozumné opodstatnění.“25 

 

2.3.3 Zdraví 
Právo na tělesnou integritu je zakotveno v Listině, mezinárodních smlouvách i 

občanském zákoníku. Kromě toho se tohoto práva dotýká i řada dalších zvláštních 

                                                                                                                                          
Praha: C. H. Beck, 2014, s. 409 a čl. 2 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně. 

21 Srov. § 4 zákona ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. 
22 Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29.2.2008, sp. zn. 24 C 66/2001. 
23 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2014, s. 412. 
24 Srov. např. rozsudek ESLP ze dne 6.4.2000, 34369/97 Thlimmenos proti Řecku, rozsudek ESLP ze 

dne 23.7.1968, 1474/62, Belgický jazykový případ, rozsudek ESLP ze dne 13.11.2007, 57325/00, 
D.H. a ostatní proti ČR a další. 

25 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2014, s. 416. 
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předpisů, především z oblasti zdravotnického práva26. 

 Zdraví je jednou z nejvýznamnějších hodnot a právo na ochranu zdraví je jedním 

z nejvýznamnějších z práv na ochranu osobnosti.27 Lze ho chápat jako subjektivní „stav 

úplného blaha tělesného, duševního a sociálního a nezáleží jen v tom, že není nemoci 

neb neduhu.“ 28  Otázky související s fyzickou a duševní integritou jsou řešeny 

podrobněji ve zvláštních předpisech (zejm. zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách), jejichž použití má před obecnou úpravou přednost, proto má ustanovení § 91 

ObčZ 29  spíše proklamativní charakter, který podtrhuje přirozenoprávní koncepci 

občanského zákoníku jako celku a může sloužit jako výkladové pravidlo. Zákonodárce 

předpokládá použitelnost těchto ustanovení např. na činnost subjektů provádějících 

zákroky kosmetického charakteru (tetování, piercing). 30  Absolutní nedotknutelnost 

osoby ovšem platí pouze ve vztahu k zákazu mučení a krutého, nelidského nebo 

ponižujícího zacházení nebo trestu zakotveném v čl. 7 odst. 2 Listiny. 

 

2.3.4 Příznivé životní prostředí 
 Právo na příznivé životní prostředí je rovněž chráněno i na ústavní úrovni, a to v 

čl. 35 LZPS. Jeho výslovné zakotvení v právním řádu je důsledkem tzv. ekologizace 

práva spočívající v důsledné ochraně životního prostředí odstartované Stockholmskou 

deklarací31, přičemž tato ochrana nemá primárně ekocentrický, ale antropocentrický 

charakter – tzn. ochrana životního prostředí v tomto pojetí není nezbytná primárně kvůli 

hodnotě přírody jako takové, ale především z důvodu zachování kvality života člověka 

na Zemi.32 

 

2.3.5 Vážnost a čest 
 Zásahy do cti a vážnosti člověka jsou nejčastějším předmětem osobnostních 

sporů. Čest je pojímána spíše jako „osobnější záležitost“, kdežto vážnost lze chápat 

                                                
26 Zejm. zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách 
27 Srov. rozsudek NS ze dne 9.9.2008, sp. zn. 30 Cdo 535/2007. 
28 Ústava Světové zdravotnické organizace, vyhl. č. 189/1948 Sb. 
29 „Člověk je nedotknutelný.“ 
30 Srov. Důvodová zpráva k § 91 - § 103 návrhu občanského zákoníku. 
31 Výstup mezinárodní konference OSN o životním prostředí r. 1972. 
32 Srov. WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2012, s. 708. 
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podobně jako dobrou pověst, tedy uznání člověka ze strany jeho okolí.33 Na rozdíl od 

důstojnosti, ve které jsou si všichni lidé rovni, se vážnost a čest člověka v průběhu jeho 

života může měnit a zásahy do těchto chráněných hodnot osobnosti člověka je třeba 

posuzovat velmi individuálně. Velmi často zde dochází ke střetu práva na ochranu cti a 

vážnosti s právem na svobodný projev; tímto konfliktem mezi dvěma ústavně 

zaručenými právy se již mnohokrát zabýval Ústavní soud. „Čest je také integrální a 

důležitou součástí důstojnosti člověka. Formuje rovněž základ mnoha rozhodnutí 

činěných členy demokratické společnosti, která jsou fundamentální pro její dobré 

fungování. Čest hraje roli ve vztazích, jako např. koho zaměstnavatel zaměstná, resp. 

pro koho pracovník chce pracovat, je rozhodující při úvaze o tom, kdo má postoupit do 

vyšších pracovních či funkčních pozic, čest je důležitá pro rozhodnutí o tom, s kým 

navázat obchodní vztahy nebo komu bude dán hlas v politickém životě. Je-li jednou čest 

pošpiněna neopodstatněným obviněním vyjádřeným veřejně, a tím spíše v médiích, může 

být pověst a čest osoby poškozena navždy a zvláště pak v situaci, není-li dána možnost 

rehabilitace. Pokud taková situace nastane, prohrává jak osoba sama, tak i společnost. 

A právě proto nelze vycházet z toho, že ochrana pověsti, resp. cti, je záležitostí důležitou 

pouze pro dotčeného jednotlivce, případně jeho rodinu. Z těchto důvodů je ochranu 

pověsti, resp. cti, třeba vnímat i jako ochranu veřejného statku. Je proto ve veřejném 

zájmu, aby čest a pověst osob  působících ve veřejném životě nebyla diskutována ve 

skutkově posunutých rovinách. Jak na poli politiky, tak ve sdělovacích prostředcích 

volič potřebuje být schopen rozeznat dobro od zla, aby nakonec mohl učinit 

informovaný výběr ve vztahu k politikovi i k médiím. Právě vzhledem k těmto úvahám 

smlouvy o lidských právech stejně jako Listina nepovažují svobodu projevu za absolutní 

právo.“34 

 

2.3.6 Soukromí 
 Soukromí člověka je další z významných osobnostním právem chráněných 

hodnot a Ústavní soud i ESLP chápou tento pojem velmi široce. „Právo na respekt k 

soukromému životu zahrnuje garanci sebeurčení ve smyslu zásadního rozhodování o 

sobě samém, včetně rozhodování o uspořádání vlastního života, což lze označit jako 
                                                
33 Srov. čl. 10 odst. 1 LZPS:„Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, 

dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“ 
34 Nález ÚS ze dne 11.11.2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 
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aktivní seberealizační komponent osobního sebeurčení. Za pasivní oblast soukromého 

života můžeme označit tu osobnostní sféru, která je imanentní samotnému lidství, jako je 

především lidská důstojnost, osobní čest, dobré jméno a také vnitřní potřeba sociálního 

kontaktu a sociálního začlenění. Soukromý život tak obsáhne nejen internum, nýbrž i 

externum, které se vztahuje k obchodním, pracovním nebo i sociálním aktivitám.“35O 

ochraně soukromí bude v této práci pojednáno šířeji v samostatné kapitole. 

 

2.3.7 Projevy osobní povahy 
Ochranu projevů osobní povahy člověka lze rozdělit na všeobecnou a zvláštní.  

Všeobecná ochrana je upravena v občanském zákoníku a chrání stránky 

osobnosti, kterými je nadán každý člověk. 

Zvláštní úpravu ochrany projevů osobní povahy, tedy ochrany tvůrčích projevů 

člověka, najdeme ve zvláštních předpisech na ochranu duševního vlastnictví (např. v 

autorském zákoně č. 121/2000 Sb., zákoně č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových 

vzorech a zlepšovacích návrzích nebo zákoně č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových 

vzorů).36Zvláštní osobnostní práva často úzce souvisí s uplatňováním práv majetkových, 

a proto jsou někdy označována jako osobně majetková práva.37 

Obecná a zvláštní úprava ochrany projevů osobní povahy existují samostatně a 

jsou na sobě nezávislé – jsou-li tedy v konkrétním případě dány podmínky obecného i 

zvláštního charakteru, mohou být obě právní úpravy uplatněny paralelně. To neplatí 

tehdy, je-li ochrana konzumována na základě jedné právní úpravy a je tak splněn 

zákonem sledovaný cíl, v těchto případech použití druhé úpravy odpadá.38 

  

                                                
35 Nález ÚS ze dne 6.3.2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09. 
36 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 398. 
37 Srov. ŠVAŇHAL, Roman. K obecným otázkám ochrany osobnosti fyzických osob. Dostupné 

zhttp://www.epravo.cz/top/clanky/k-obecnym-otazkam-ochrany-osobnosti-fyzickych-osob-378.html 
(cit. dne 17.4.2016). 

38 Srov. KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. 
Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 66. 
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3 Prameny osobnostního práva 

 Vzhledem k významu hodnot chráněných osobnostním právem je ochrana 

osobnosti upravena v mnoha předpisech na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.  Cílem 

této kapitoly je podat přehled nejvýznamnějších zákonů a mezinárodních smluv 

týkajících se ochrany osobnostních práv.  

3.1 Mezinárodní smlouvy 
 Významná část úpravy práva na ochranu osobnosti je zakotvena 

v mezinárodních smlouvách, které jsou podle článku 10 Ústavy součástí právního řádu 

České republiky. V současnosti jde zejména o Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech (vyhl. č. 120/1976 Sb., zejména čl. 6 odst. 139, čl. 9 odst. 140, čl. 

1741a čl. 19 odst. 242a 343), Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech (vyhl. č. 120/1976 Sb.), Úmluvu o právech dítěte44 (vyhl. č. 104/1991 Sb.), 

Úmluvu na ochranu lidských práv a základních svobod (vyhl. č. 209/1992 Sb.) a 

v rámci Evropské unie o Listinu základních práv EU. 

K osobnostním právům zaručeným Úmluvou na ochranu lidských práv a 

základních svobod (EÚLP) existuje bohatá judikatura Evropského soudu pro lidská 

práva ve Štrasburku, přičemž se nejčastěji týká porušení čl. 8 garantujícího právo na 

respektování soukromého a rodinného života ze strany smluvního státu EÚLP.45 

                                                
39 „Každá lidská bytost má právo na život. Toto právo je chráněno zákonem. Nikdo nebude svévolně 

zbaven života.“ 
40 „Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být svévolně zatčen nebo zadržen. 

Nikdo nesmí být zbaven svobody kromě případů, kdy se tak stane na základě zákona a ve shodě s 
řízením, jež je stanoveno zákonem.“ 

41 „Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo 
korespondence ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti 
takovým zásahům nebo útokům.“ 

42 „Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 
informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, 
prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby.“  

43 „Užívání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou nese zvláštní povinnosti a odpovědnost. 
Může proto podléhat určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon 
a jež jsou nutná: a) k respektování práv nebo pověsti jiných; b) k ochraně národní bezpečnosti nebo 
veřejného pořádku nebo veřejného zdraví nebo morálky.“  

44 Zejm. článek 16: „Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého 
života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst. Dítě má 
právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.“ 

45 Osobnostních práv se dále dotýkají i ustanovení čl. 2 (právo na život), čl. 5 (právo na svobodu a 
osobní bezpečnost), čl. 6 (právo na spravedlivý proces), čl. 9 (svoboda myšlení, svědomí a vyznání), 
čl. 10 (svoboda projevu) a čl. 14 (zákaz diskriminace) EÚLP, jakož i čl. 1-3 Protokolu č. 6 o zrušení 
trestu smrti. 
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Mezi úžeji zaměřené mezinárodní smlouvy mající dopad na některé aspekty 

ochrany osobnosti patří např. Úmluva o otroctví (č. 165/1930 Sb. z. a n.), Úmluva proti 

mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (vyhl. č. 

143/1988 Sb.), Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání (vyhl. č. 9/1996 Sb.), Mezinárodní úmluva o odstranění všech 

forem rasové diskriminace (vyhl. č. 95/1974 Sb.), Úmluva o odstranění všech forem 

diskriminace žen (vyhl. č. 62/1987 Sb.), Rámcová úmluva o ochraně národnostních 

menšin (vyhl. č. 96/1998 Sb.), Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (sděl. 

č. 10/2010 Sb. m. s.), Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v 

souvislosti s aplikací biologie a medicíny46 (Úmluva o lidských právech a biomedicíně, 

sděl. č. 96/2001 Sb. m. s.), Ústava světové zdravotnické organizace (vyhl. č. 189/1948 

Sb.) a další. 

 

3.2 Úprava na ústavní úrovni 
Právní základ ochrany osobnosti je zakotven v normách nejvyšší právní síly – 

v čl. 1 Ústavy47 a především v Listině základních práv a svobod. Mimo obecnou zásadu 

legální licence48upravuje Listina zejména právo na život49, nedotknutelnost osoby a 

jejího soukromí50 a právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a 

jména 51 . Pro ochranu osobnosti jsou dále relevantní i ustanovení zakotvující 

nedotknutelnost obydlí52, listovní tajemství53, svobodu pohybu a pobytu54, svobodu 

projevu a právo na informace55 a právo na příznivé životní prostředí56.  

V ustanovení čl. 9 odst. 2 Ústavy je zakotven princip materiálního právního státu 

                                                
46 Především ustanovení čl. 1 (ochrana důstojnosti, úcta k integritě člověka), čl. 2 (nadřazenost zájmů 

člověka před zájmy společnosti nebo vědy), čl. 5-9 (souhlas se zásahem do integrity), čl. 10 (ochrana 
soukromí a právo na informace) a následující (ustanovení týkající se lidského genomu, věděckého 
výzkumu, transplantací apod.)  

47 „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a 
svobodám člověka a občana.“ 

48 čl. 2 odst. 3 LZPS: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 
neukládá.“ 

49 Srov. čl. 6 LZPS. 
50 Srov. čl. 7 LZPS. 
51 Srov. čl. 10 LZPS. 
52 Srov. čl. 12 LZPS. 
53 Srov. čl. 13 LZPS. 
54 Srov. čl. 14 LZPS. 
55 Srov. čl. 17 LZPS. 
56 Srov. čl. 35 LZPS. 
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- „změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná“. 

Jedním z významných rysů demokracie je již zmiňovaná svoboda projevu (vztahující se 

mj. na novináře, označované jako „hlídací psi demokracie“57), která se ovšem snadno 

může dostat do střetu s osobnostními právy (např. s ochranou cti či soukromí). Proto se 

Ústavní soud již opakovaně zabýval řešením otázky, kterému z těchto dvou ústavně 

zaručených práv má být v konkrétním případě dána přednost.58 O kolizi osobnostních 

práv s ústavně zaručenou svobodou projevu bude pojednáno dále v kapitole 7. 

 

3.3 Zákonná úprava 
 Obecná úprava práva na ochranu osobnosti neboli všeobecného osobnostního 

práva je obsažena v občanském zákoníku. Dále je ochrana osobnosti upravena ve 

zvláštníchpředpisech, především v tiskovém zákoně (č. 46/2000 Sb.), zákoně o 

rozhlasovém a televizním vysílání (č. 231/2201 Sb.), zákoně o ochraně osobních údajů 

(č. 101/2000 Sb.), zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), zákoně o zdravotních službách č. 

372/2011 Sb.), o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.), transplantačním 

zákoně (č. 285/2002 Sb.), zákoně o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.), 

zákoně o právu na informace o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.), 

antidiskriminačním zákoně (č. 198/2009 Sb.) aj. 

 Zvláštní osobnostní práva jsou upravena zákony na ochranu duševního 

vlastnictví – autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.), zákonem o vynálezech, 

průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích (č. 527/1990 Sb.) a zákonem o ochraně 

průmyslových vzorů (č. 207/2000 Sb.) 

 Osobnostním právům je subsidiárně poskytována ochrana i veřejnoprávními 

předpisy, zejména zákonem o přestupcích59 (č. 200/1990 Sb.) a trestním zákoníkem60 (č. 

                                                
57 Srov. Např. Nález ÚS ze dne 4.4.2005, sp. zn. IV. ÚS 146/04; rozsudek ESLP ze dne 25.6.1992, 

stížnost č. 13778/88, Thorgeir Thorgeirson proti Islandu aj. 
58 Srov. např. nález ÚS ze dne 4.4.2005, sp. zn. IV. ÚS 146/04: „Pro demokracii, chápanou jako vládu 

lidu, lidem a pro lid, je životní nutností šíření informací, myšlenek a názorů, ať už pochvalných či 
kritických, proto, aby byla veřejnost zásobena všemi dostupnými fakty nezbytnými pro vyvolání 
kvalitní debaty ve věcech celospolečenského zájmu a následného utváření názoru jednotlivců či k 
dosažení konsenzu o řízení a obstarávání věcí celospolečenského zájmu.“ 

59 Přestupky proti občanskému soužití, např. § 49 odst. 1 písm. a) PřesZ: „Přestupku se dopustí ten, kdo 
jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch.“ 

60 Zejm. přichází v úvahu skutková podstata trestného činu pomluvy dle § 184 TZ: „Kdo o jiném sdělí 
nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména 
poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu..“ 
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40/2009 Sb.) 

 Účinné ochrany osobnosti je tedy možné v některých případech docílit 

prostředky různých právních odvětví, které se navzájem doplňují, resp. 

kumulují.61„Zvláštní zájem, který má demokratický právní stát na respektování právní 

ochrany osobnosti, se projevuje mj. i v tom, že tato ochrana je poskytována 

komplementárně v různých právních odvětvích, a to prostředky tomu kterému odvětví 

vlastními.“62  

                                                
61 Srov. KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. 

Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 29. 
62 Usnesení ÚS ze dne 20.5.2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01. 
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4 Zásahy do práva na ochranu osobnosti 

 Vzhledem k tomu, že každá osobnost odráží specifické podmínky své doby, 

společenského postavení atd., jsou projevy jednotlivých stránek osobnosti velmi 

různorodé, a proto může být i spektrum možných zásahů do některé ze složek osobnosti 

velmi široké.63 

 Velmi důležité je pak samozřejmě rozlišení, kdy se jedná o zásah neoprávněný a 

kdy o dovolený.  Neoprávněnost zásahu je objektivní kategorií, která nastává v případě 

rozporu jednání s objektivním právem na ochranu osobnosti.64 

 V této kapitole bude pojednáno o nejčastějších případech oprávněných a 

neoprávněných zásahů do všeobecného osobnostního práva. 

 

4.1 Oprávněné zásahy 
 Zásah do práva na ochranu osobnosti není neoprávněný, pokud nastala některá z 

obecných okolností vylučujících protiprávnost, osoba, do jejíž práv bylo zasaženo, dala 

k tomuto zásahu svolení, či v případě tzv. zákonných licencí. 

4.1.1 Obecné okolnosti vylučující protiprávnost 
 Zásah není neoprávněný, nastala-li některá z okolností vylučujících 

protiprávnost. Tyto okolnosti mohou být předvídány přímo občanským zákoníkem 

(zákonné licence podle § 88 ObčZ, nutná obrana podle § 2905 ObčZ, krajní nouze podle 

§ 2906 ObčZ, svépomoc podle § 14 ObčZ) a jinými předpisy (např. výkon procesních 

práv a povinností), nebo mohou vyplývat ze střetu ústavně zaručených práv (např. 

výkon oprávněné kritiky). 65  Jelikož je ale osobnostní právo právem přirozeným, 

nepřihlíží se podle § 19 odst. 2 ObčZ k jeho omezení v míře odporující zákonu, dobrým 

mravům nebo veřejnému pořádku. 

 Nejčastější okolností vylučující protiprávnost je ve sporech o ochranu osobnosti 

výkon subjektivních práv a povinností žalovaného. Tato situace typicky nastává tehdy, 

když nad individuálními zájmy jednotlivců, do jejichž osobnosti je zasahováno, 

                                                
63 Srov. usnesení NS ze dne 5.3.2009, sp. zn. 30 Cdo 5352/2008 
64 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 407. 
65 Srov. tamtéž, s. 407. 
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převládne závažnější, funkčně vyšší zvláštní zájem.66  V případě těchto zásahů je ovšem 

vždy třeba vážit, „zda takovýto zásah se stal přiměřeným způsobem a zároveň, zda tento 

zásah není v rozporu s takovými oprávněnými zájmy fyzické osoby, na kterých je třeba s 

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

okolností bezpodmínečně trvat.“67 

 

4.1.2 Svolení 
 Velmi častým případem oprávněných zásahů do osobnosti člověka jsou zásahy 

učiněné se svolením člověka. Dle předchozí právní úpravy mělo udělení svolení 

charakter pouze jednostranného právního jednání (srov. angl. výraz consent), naproti 

tomu se současným občanským zákoníkem hlásícím se k respektování autonomie vůle a 

toho, že člověk (a nikoli stát) sám nejlépe ví, co je pro něj správné, nelze vyloučit ani 

možnost řádného udělení svolení k užití obecných projevů osobnosti i formou smlouvy 

licenčního charakteru (v souladu se zásadou legální licence – co není zákonem zakázáno, 

je dovoleno). 68  Občanský zákoník používá v souvislosti s povolením zásahu do 

osobnostních práv termín svolení, pouze u zásahu do tělesné integrity hovoří o souhlasu. 

Následující pasáž bude věnována právě otázkám informovaného souhlasu se zásahem 

do tělesné integrity. 

 

4.1.2.1 Souhlas se zásahem do tělesné integrity 
 ObčZ v § 93 odst. 1 stanoví, že nikdo nesmí zasáhnout do integrity jiného 

člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných 

následcích, tj. informovaného souhlasu. „V otázkách péče o vlastní zdraví záleží jen na 

svobodném rozhodnutí člověka, zda a v jaké míře se podrobí určitým medicínským 

výkonům a jen zákon ho může zavázat, že určitá vyšetření podstoupit 

musí.“ 69 Podmínkou platnosti souhlasu je splnění obecných požadavků na platnost 

právních jednání – musí tedy jít o určitý a srozumitelný (§ 553 odst. 1 ObčZ) projev 

vážné vůle (§ 551, 552 ObčZ), který navíc musí být poskytnutý s vědomím o povaze 

                                                
66 Srov. rozsudek NS ze dne 21.12.2004, sp. zn. 30 Cdo 1526/2004. 
67 Rozsudek NS ze dne 30.9.2004, sp. zn. 30 Cdo 179/2004. 
68 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 403-406. 
69 Nález ÚS ze dne 18.5.2001, sp. Zn. IV. ÚS 639/2000. 
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zásahu a o jeho možných následcích – zasahující tedy musí dotčenému člověku řádně 

vysvětlit povahu zákroku tak, aby člověk pochopil způsob a účel včetně očekávaných 

následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu případně 

i jiný postup (§ 94 ObčZ). Rozhodující pro řádnost vysvětlení přitom není to, co bylo 

vyřčeno, ale jak byla tato informace přijata, „vysvětlení je podáno řádně, lze-li rozumně 

předpokládat, že druhá strana pochopila způsob a účel zákroku.“70 Jedním z 

nejčastějších sporů mezi zasahujícím a člověkem, do jehož integrity je zasahováno, je 

pak právě otázka úplnosti poučení o možných rizicích zákroku. Jádrem tvrzení 

poškozených je často to, že jim nebyla sdělena určitá skutečnost, jejíž znalost by mohla 

vést ke změně jejich rozhodnutí. Prakticky je tedy třeba stanovit určitou hranici, o čem 

všem je třeba dotčeného člověka poučovat, k čemuž slouží „kombinace 

pravděpodobnosti rizika určitého nepříznivého vývoje a závažnosti takového 

nepříznivého následku pro celkový zdravotní stav dotčené osoby. Čím závažnější bude 

nepříznivý následek v případě, že se nebezpečí zhmotní, tím menší pravděpodobnost 

bude stačit ke vzniku povinnosti zasahujícího o tom dotčenou osobu poučit.“71 

 Obecná povinnost písemné formy informovaného souhlasu není upravena v 

občanském zákoníku, zákoně o zdravotních službách ani Úmluvě o lidských právech a 

biomedicíně. Písemný souhlas občanský zákoník výslovně vyžaduje v § 96 pouze u 

souhlasu s odnětím části těla, která se již neobnoví, souhlasu k lékařskému pokusu na 

člověku nebo zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje. Zákon nespecifikuje, o 

odnětí jakých částí těla jde, proto je nutné vztáhnout potřebu písemného souhlasu i na 

odnětí částí těla při méně závažných výkonech (například vytržení zubu). Zákon o 

zdravotních službách zakotvuje v § 34 odst. 2 nutnost písemné formy informovaného 

souhlasu s hospitalizací, pokud tak stanoví jiný právní předpis nebo z rozhodnutí 

poskytovatele s ohledem na charakter poskytovaných zdravotních služeb. 

 Lékařský zákrok bez informovaného souhlasu pacienta může být zásahem do 

osobnostního práva i přesto, že byl proveden lege artis.72 Informovaný souhlas je třeba 

vyžadovat i v případě léčby psychických nemocí, kde též platí, že jen zákon může 

člověka zavázat k nutnosti podstoupení určitých vyšetření - „ani v případech 

                                                
70 § 94 odst. 1 ObčZ. 
71 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 367. 
72 Srov. rozsudek NS ze dne 14.5.2013, sp. zn. 30 Cdo 3223/2011. 
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diagnostikovaných psychických poruch nelze stavět lékařskou diagnózu nad právo.“73 

 Souhlas se zásahem do tělesné integrity může být odvolán, a to v jakékoli formě, 

i když se pro jeho udělení vyžaduje písemná forma (§ 97 odst. 1 ObčZ). Odstavec 2 cit. 

ustanovení pak zakládá domněnku, že nevyžaduje-li se pro souhlas písemná forma, má 

se za to, že byl udělen. Toto ustanovení nepovažuji za šťastné vzhledem k tomu, že 

zákon u širokého spektra zákroků povinnost písemného souhlasu neukládá a v případě 

sporu je pak na člověku, který byl zásahem dotčen, aby dokazoval, že souhlas neudělil. 

To lze vzhledem k tomu, že pacient je obvykle slabší stranou (nejen co se týče znalosti 

medicínské problematiky, ale i možností dokazovat – poskytovatel služby má zpravidla 

více svědků mezi personálem apod.) považovat za značně problematické a ještě 

ztěžující jeho postavení v případném sporu.  

 

4.1.3 Zákonné licence 
 V některých případech střetu mezi ochranným soukromým právem a obecným 

zájmem zákon přímo předvídá a dovoluje určité zásahy do jinak absolutního 

osobnostního práva. Tradičně se tato omezení nazývají zákonné licence, jsou bezúplatná 

a působí ex lege i proti vůli dotčeného člověka.74 Výčet zákonných licencí je taxativní, 

nelze je výkladem rozšiřovat, ačkoli nejsou všechny upraveny pouze v § 88 a § 89 

ObčZ. Omezení osobnostních práv mohou vyplývat i ze zvláštních předpisů nebo jiných 

ustanovení občanského zákoníku, např. § 99, který umožňuje zásah do integrity člověka 

bez jeho souhlasu, je-li jeho život v náhlém a patrném nebezpečí a okamžitý zásah je 

nezbytný ve prospěch jeho zdraví.  

 Ustanovení § 88 odst. 1 ObčZ pamatuje na situace, kdy se podobizna nebo 

zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv 

nebo právem chráněných zájmů jiných osob. Toto ustanovení rozšiřuje tradiční 

„bezúplatnou úřední licenci“ uvedenou v odst. 2, nově společně s případem, kdy někdo 

veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu. Poměrně široce vymezený „výkon nebo 

ochrana jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob“ v sobě nese možný 

zárodek zneužívání75, přesto jde o zohlednění v praxi častých střetů osobnostního práva 

                                                
73 Nález ÚS ze dne 18.5.2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000. 
74 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 534. 
75 Srov. ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 
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s jinými subjektivními soukromými právy. Podstata tohoto zákonného omezení však 

stále zůstává povahy úřední a nelze ho tedy aplikovat na střet výkonu jakýchkoli 

soukromých práv v jakékoli situaci.76 Např. při střetu zájmu na ochranu důstojnosti a 

zájmu na ochranu projevů osobní povahy převažuje zájem navrhovatele na ochranu jeho 

lidské důstojnosti a zdraví a v řízení o nařízení předběžného opatření podle § 76b OSŘ 

je tedy přípustný důkaz záznamem hovorů pořízených bez vědomí a svolení odpůrce 

jako jednoho z účastníků hovoru.77 Naproti tomu „za projev úřední licence však nelze 

považovat každé řízení nebo jednání před soudem či jiným orgánem státu, ale jen 

případy, které výslovně upravuje zákon.“78 Pokud jde o tradiční bezúplatnou licenci 

úřední, jedná se stále o výjimku, kdy je zásah do osobnostních práv přípustný, a nelze ji 

tedy vykládat extenzivně.  

 V ustanovení § 89 jsou zakotveny zákonné licence vědecké (např. použití 

fotografie části nemocného těla pacienta v disertační práci), umělecké (např. vystavení 

portrétního fotografického díla) a zpravodajské (zákonem je před ochranou osobnosti 

upřednostněn obecný zájem na výkonu zpravodajské činnosti, která slouží veřejné 

informovanosti občanů79).  

 Na všechny výše uvedené licence se vztahuje korektiv § 90 ObčZ, že zákonný 

důvod k zásahu do soukromí člověka nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní 

povahy, zvukového nebo obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným (ať již 

formou, rozsahem či obsahem) způsobem a (kumulativně) v rozporu s jeho 

oprávněnými zájmy.80„Při každém použití podobizen a obrazových snímků, ať k nim 

dochází za jiných zákonných licencí nebo na podkladu svolení, či na základě jiného 

oprávnění, musí být zachovány dvě základní podmínky: použití se musí stát vždy 

přiměřeným způsobem a dále použití nesmí být v rozporu s takovými osobnostními 

zájmy oprávněného, jichž je třeba bezpodmínečně respektovat, a které jsou tedy za 

všech okolností nedotknutelné.“81 

 
                                                                                                                                          

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 332. 
76 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 535. 
77 Srov.  Rozhodnutí KS Hradec Králové, sp. zn. 17 Co 255/2012. 
78 Nález ÚS ze dne 13.9.2006, sp. zn. I. ÚS 191/05. 
79 Srov. usnesení NS ze dne 16.12.2009, sp. zn. 30 Cdo 4642/2009. 
80 Srov.  ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 336. 
81 Rozsudek NS ze dne 29.3.2012, sp. zn. 30 Cdo 42/2011. 
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4.2 Neoprávněné zásahy 
 Neoprávněný zásah do osobnostních práv spočívá v jednání, které je v rozporu s 

objektivním právem. Vzhledem k rozmanitosti stránek lidské osobnosti je spektrum 

možných skutkových podstat porušení nebo ohrožení osobnosti velmi široké. 

 Nejvyšší soud definuje neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti jako 

„jednání směřující proti osobní i mravní integritě fyzické osoby, které je objektivně 

způsobilé snížit její důstojnost, vážnost a čest a které ohrožuje její postavení a uplatnění 

ve společnosti.“ 82  Neoprávněnost zásahu „tvoří objektivní kategorii představující 

záporné hodnocení zásahu do osobnosti fyzické osoby ze strany státu.“83 Konkrétní 

příklady neoprávněných zásahů pak posuzuje judikatura.  

 
4.2.1 Příklady neoprávněných zásahů z judikatury 
 Neoprávněný zásah do osobnostního práva nemusí spočívat jen v aktivním 

jednání, ale i v opomenutí - „neboť i opomenutím může být porušena právní či jiná 

povinnost, i opomenutím může být způsobena újma fyzické osobě, ať už majetková či 

nemajetková. Zásah do osobnosti může spočívat i v jednání, kterým žalobce přes ústní 

přísliby a ujišťování nezajistil dle řádně sjednaných pracovních podmínek pracovní 

povolení pro výkon sjednané práce v SRN. V důsledku toho byl při kontrole příslušných 

úřadů v SRN tam zadržen, vyslýchán, bylo mu zakázáno vykonávat práci, následně byl 

na základě rozhodnutí úřadů SRN odtud vyhoštěn a byl mu udělen zákaz vstupu na 

území SRN na dobu jednoho roku.“84 

 K zásahu může dojít např. „i jednáním směřujícím proti obecně vymezené 

skupině osob, k níž se jednotlivec cítí být příslušný.“85 

 Podle ESLP je zásahem, a tedy porušením čl. 8 EÚLP, dokonce jen samotná 

existence legislativy umožňující utajené odposlechy telefonních hovorů, aniž by do 

hovorů konkrétních stěžovatelů bylo nějak zasaženo.86 

                                                
82 Rozsudek NS ze dne 1.10.2002, sp. zn. 28 Cdo 983/2002. 
83 Usnesení NS ze dne 10.7.2008, sp. zn. 30 Cdo 1315/2008. 
84 Nález ÚS ze dne 24.10.1995, sp. zn. I. ÚS 15/95. 
85 Nález ÚS ze dne 13.1.2010, sp. zn. II. ÚS 1174/09. 
86 Srov. Rozsudek ESLP ze dne 6.9.1978, stížnost č. 5029/71, Klass a další proti Německu (odposlechy 

telefonních hovorů); rozsudek ESLP ze dne 26.10.1988, stížnost č. 10581/83, Norris proti Irsku 
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 K neoprávněnému zásahu do osobnostního práva zpravidla dochází již 

zveřejněním nepravdivého údaje, „nicméně každé zveřejnění nepravdivého údaje 

nemusí automaticky znamenat neoprávněný zásah do osobnostních práv; takový zásah 

je dán pouze tehdy, jestliže (1.) existuje mezi zásahem a porušením osobnostní sféry 

příčinná souvislost a jestliže (2.) tento zásah v konkrétním případě přesáhl určitou 

přípustnou intenzitu takovou mírou, kterou již v demokratické společnosti nelze 

tolerovat.“87 

 Zásah do osobnosti nastává dále i tehdy, dojde-li k excesu z oprávněné kritiky. 

„Ta předpokládá, že při ní nejsou překročeny meze věcné a konkrétní kritiky a současně 

to, že je taková kritika přiměřená i co do obsahu, formy i místa, tj. že nevybočuje z mezí 

nutných k dosažení sledovaného a zároveň uznaného cíle.“88 O oprávněné kritice bude 

podrobněji pojednáno dále v kapitole 7. 

 

4.2.2 Odpovědnost za neoprávněný zásah 
 Neoprávněnost zásahu je jednou z podmínek vzniku odpovědnosti rušitele práv 

na ochranu osobnosti. Pro vznik odpovědnostních nároků z ochrany osobnosti musí být 

tradičně dány tři hmotněprávní předpoklady, a to (1) existence zásahu, který je 

objektivně způsobilý vyvolat nemajetkovou újmu spočívající v porušení nebo jen 

ohrožení osobnosti člověka, (2) protiprávnost (neoprávněnost) tohoto zásahu a (3) 

existence příčinné souvislosti mezi zásahem a jeho neoprávněností.89 

 Odpovědnost za zásah do osobnostních práv je tedy odpovědností objektivní, tj. 

bez zavinění. Subjektivní prvek zavinění ovšem hraje roli při určování výše náhrady 

nemajetkové újmy. 90 Jelikož nároky z ochrany osobnosti spadají pod obecné 

soukromoprávní delikty, vztahuje se na ně ustanovení § 2911 ObčZ, které presumuje 

nedbalostní zavinění na straně rušitele. 

 Nároky z neoprávněných zásahů do osobnostních práv je možné uplatňovat 

                                                                                                                                          
(kriminalizace homosexuálních styků); rozsudek ESLP ze dne 26.5.1994, stížnost č. 16969/90, 
Keegan proti Irsku (adopce bez souhlasu otce). 

87 Nález ÚS ze dne 8.2.2000, sp. zn. I. ÚS 156/99. 
88 Rozsudek NS ze dne 18.6.2009, sp. zn. 30 Cdo 2691/2007. 
89 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 469. 
90 Srov. usnesení ÚS ze dne 20.5.2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01. 
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soudní cestou pomocí prostředků, o nichž bude pojednáno v následující kapitole. 
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5 Prostředky ochrany osobnosti 

 Nároky ze zásahů do osobnostních práv je možné uplatňovat prostřednictvím 

soukromoprávních žalob na základě ustanovení občanského zákoníku a občanského 

soudního řádu. Kromě toho se lze ochrany osobnosti domáhat i podle zvláštních 

předpisů (včetně veřejnoprávních), případně cestou ústavní stížnosti či stížnosti k ESLP. 

5.1 Obecné prostředky ochrany podle občanského zákoníku 
 Občanský zákoník zakotvuje v třetím dílu hlavy první obecnou ochranu 

soukromých práv. Ustanovení § 12 upravuje petitorní žalobní ochranu soukromých práv, 

když stanoví, že „každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u 

orgánu vykonávajícího veřejnou moc. Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto 

orgánem veřejné moci soud.“ Soukromým právům je ochrana poskytována především v 

civilním soudním řízení. Dále je možné v adhezním řízení v rámci trestního procesu za 

předpokladů stanovených v § 43 odst. 3 a § 228 trestního řádu uložit obžalovanému 

povinnost nahradit majetkovou nebo nemajetkovou újmu nebo vydat bezdůvodné 

obohacení. Ochranu soukromým právům mohou poskytovat i správní orgány, např. při 

rozhodování Českého telekomunikačního úřadu o účastnických sporech.91 

 V ustanovení § 13 ObčZ je pak zakotvena zásada předvídatelnosti, kdy „každý, 

kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude 

rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho 

právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, 

má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této 

odchylky.“ Toto ustanovení vychází z judikatury Ústavního soudu.92 

 Podle ustanovení § 14 ObčZ si každý může pomoci přiměřeným způsobem k 

svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci 

přišel pozdě. Svépomocí je možné se bránit i zásahu do osobnostních práv. 

 

                                                
91 Srov. § 129 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
92 Viz např. nález ÚS ze dne 17.7.2007, sp. zn.  IV. ÚS 451/05: „Je totiž sice právem nižšího soudu tyto 

judikatorní závěry nerespektovat a odchýlením se od nich iniciovat jejich změnu, avšak taková 
iniciativa – má-li být ústavně konformní – nemůže se udát mimo rámec spravedlivého procesu (…) 
jeho povinností bylo pečlivě v důvodech svého rozhodnutí vysvětlit, proč se s nimi neztotožňuje a proč 
považuje za nezbytné tyto závěry nahradit právními názory novými.“ 
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5.1.1 Druhy žalob na ochranu osobnosti 
 Ve věcech ochrany osobnosti jsou příslušné okresní soudy (§ 9 odst. 1 OSŘ), 

naproti tomu k ochraně výlučných osobnostních práv autorů a výkonných umělců jsou 

věcně příslušné soudy krajské. 

 Podle § 82 ObčZ se ten, do jehož práva na ochranu osobnosti bylo zasaženo, 

může negatorní žalobou domáhat upuštění od zásahu, nebo restituční žalobou žádat 

odstranění následku zásahu.  

  

 Hlavním cílem negatorní (zdržovací) žaloby je, aby bylo upuštěno od 

neoprávněného zásahu do osobnostního práva. „Tím tento občanskoprávní prostředek, 

který směřuje k tomu, aby žalovaný upustil od neoprávněného zásahu, a tak bylo 

zabráněno újmě na osobnosti fyzické osoby, nabývá výrazně preventivního 

charakteru.“93 

 Petit negatorní žaloby musí přesně označit osobnostní právo, do kterého bylo 

neoprávněně zasahováno, a zároveň přesně popsat, v čem konkrétně neoprávněný zásah 

spočívá a jakých zásahů se má žalovaný přesně zdržet.94 

 

 Restituční (odstraňovací) žaloba naproti tomu má za cíl odstranit protiprávní 

stav, který nastal v důsledku porušení (ohrožení) osobnostního práva, byť samotné 

rušební jednání případně již pominulo.95Petit musí opět přesně označit, co má žalovaný 

vykonat. 

 

 Jelikož jsou osobnostní práva právy přirozenými, spadají také do režimu § 2956 

ObčZ a vznikne-li tak člověku újma na jeho přirozeném osobnostním právu, může se 

primárně domáhat přiměřeného zadostiučinění. Ustanovení § 2957 NOZ dále stanoví: 

„způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly odčiněny i 

okolnosti zvláštního zřetele hodné.“ Nejvyšší soud v této souvislosti judikoval, že 

„předpoklad poskytnutí takovéhoto zadostiučinění může modifikovat skutečnost 

případného zhojení následku zásahu v té či oné míře tím, že jistou formu zadostiučinění 
                                                
93 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 4. 1997, sp. zn. 23 C 3/97.  
94 Srov. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník 

I. § 1 až 459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 196. 
95 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 474. 
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si fakticky poskytne sám poškozený, a to na úkor zájmů škůdce, např. ve formě 

následného a jinak neakceptovatelného verbálního nebo brachiálního útoku, apod. V 

takovýchto případech je třeba porovnat míru dotčení osobnosti fyzické osoby a tomu 

odpovídající předpoklad přiměřenosti odpovídající satisfakce s tím, do jaké míry byl 

nárok na satisfakci suplován případnou "svémocí" poškozeného.“96 

 Primárním cílem satisfakční žaloby je domoci se skutečného a dostatečně 

účinného odčinění způsobené újmy. Relutární (peněžní) satisfakce musí být poskytnuta 

tehdy, nelze-li dostatečného odčinění újmy dosáhnout jiným způsobem. Zákonodárce 

tedy na rozdíl od předchozí právní úpravy upřednostňuje naturální restituci před 

relutární.  

  

 Při zásahu do osobnostních práv může vedle nemajetkové újmy dojít i ke škodě 

majetkové (například pokud někdo pomluví podnikatele, který v důsledku toho přijde o 

zakázky). V těchto případech přichází v úvahu i žaloby na náhradu škody. Není 

vyloučena ani žaloba na vydání bezdůvodného obohacení. 

 

 Ochrany osobnosti se podle Nejvyššího soudu lze domáhat též žalobami na 

určení, že došlo k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti žalobce. 

V těchto případech pak není třeba dokazovat naléhavý právní zájem na určení.97 

 

5.1.2 Aktivní legitimace 
Aktivní věcná legitimace k ochraně osobnosti náleží za života dotčené osoby 

zásadně této osobě. Aktivně legitimovány jsou i ti, kteří „pro svůj věk nebo psychický 

stav (stav duševního zdraví, úroveň vyspělosti apod.) nejsou s to plně nebo vůbec chápat 

újmu, která jim vznikla neoprávněným zásahem jiného na jejich osobnosti, resp. na 

jednotlivé hodnotě jejich osobnosti.“98 Proti zásahům do práva na ochranu osobnosti je 

na základě čl. 16 Úmluvy o právech dítěte chráněno i dítě. 

K ochraně jména za života člověka jsou navíc podle § 78 odst. 2 ObčZ aktivně 

legitimovány i další osoby (manžel, potomek, předek nebo partner). V souvislosti 

s držením člověka ve zdravotnickém zařízení bez jeho souhlasu se může jeho práv 
                                                
96 Rozsudek NS ze dne 31.1.2001, sp. zn. 30 Cdo 2971/2000. 
97 Srov. rozsudek NS ze dne 29.5.1995, č.j. Cdon 18/95. 
98 Rozsudek NS ze dne 23.2.2012, sp. zn. 30 Cdo 3386/2010. 
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domáhat i důvěrník či podpůrce (§ 107 ObčZ). 

Ustanovení § 83 ObčZ dále zakotvuje aktivní legitimaci právnické osoby 

uplatňovat právo na ochranu osobnosti člověka, pokud do jeho práva bylo zasaženo 

v souvislosti s jeho činností v této právnické osobě. To může učinit jeho jménem a 

s jeho souhlasem, s výjimkou případů, kdy člověk není schopen projevit vůli pro 

nepřítomnost nebo neschopnost úsudku. V odst. 2 citovaného ustanovení je zakotvena i 

možnost postmortální ochrany člověka, u něhož zásah do osobnostních práv souvisel 

s jeho činností v právnické osobě. 

Ačkoli je vlastní absolutní osobnostní právo nepromlčitelné, pro poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění představujícího odčinění nemajetkové újmy, platí obecná 

úprava práva na náhradu škody včetně promlčení (§ 636 ObčZ).99 

Vedle zvláštních nároků z osobnostního práva není vyloučeno ani uplatnění 

nároku na náhradu nemajetkové újmy, majetkové škody nebo bezdůvodného obohacení.  

5.1.3 Pasivní legitimace 
Při uplatňování nároků z práva na ochranu osobnosti mohou být pasivně 

legitimováni jednak ti, kteří osobnostní práva přímo ruší či ohrožují, jednak ti, 

jimž je jednání předchozích dvou přičitatelné.100 Subjektem zasahujícím do práva na 

ochranu osobnosti může být osoba fyzická i právnická. Jestliže např. zaměstnanec 

zasáhl do práv fyzické osoby a jednal přitom v rámci plnění úkolu právnické osoby, je 

zásah podle judikatury způsoben právnickou osobou. 101  Jde-li ovšem o exces 

zaměstnance, nelze zásah přičítat zaměstnavateli. Vždy je tedy třeba zkoumat, zda při 

činnosti, jíž došlo k zásahu, zaměstnanec „sledoval z objektivního i subjektivního 

hlediska plnění pracovních úkolů.“102 

 

5.2 Další prostředky ochrany osobnosti 
5.2.1 Ochrana osobnosti podle zvláštních předpisů 

 Soukromoprávní ochranu osobnosti lze uplatňovat i na základě dalších právních 

                                                
99 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 474. 
100 Srov. rozsudek NS ze dne 15.12.2011, sp. zn. 30 Cdo 519/2010. 
101 Srov. rozsudek NS ze dne 11.6.2002, sp. zn. 28 Cdo 931/2002. 
102 Usnesení NS ze dne 26.10.2011, sp. zn. 30 Cdo 4709/2010. 
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předpisů, např. tiskového zákona (č. 46/2000 Sb.), zákona o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.), zákona o zdravotních službách (č. 372/2011 

Sb.), o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.), zákona o odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem (č. 82/1998 Sb.), antidiskriminačního zákona (č. 198/2002 Sb.), zákoníku 

práce (č. 262/2006 Sb.) aj. 

Kromě toho poskytují ochranu osobnostním právům subsidiárně i některé 

předpisy práva veřejného, např. trestní zákoník (např. trestné činy proti svobodě103) či 

přestupkový zákon (přestupky proti občanskému soužití104). 

 Nároky z obecné absolutně právní ochrany osobnosti podle občanského 

zákoníku nebo z relativních osobnostních práv je možné uplatňovat společně i nezávisle 

na sobě.105 Ochrana osobnosti není vyloučena ani cestou mimosoudní. 

 

5.2.1.1 Právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení 
 Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 

(tiskový zákon) upravuje právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení jako zvláštní 

instituty sloužící k obraně před difamujícími informacemi o osobách uveřejňovanými v 

periodickém tisku. Obě tato práva mohou fyzické osoby uplatňovat za svého života a po 

jejich smrti tato práva náleží též manželovi, dětem, nebo není-li jich, rodičům dotčené 

osoby. 

 Podle § 10 TiskZ má osoba právo požadovat na vydavateli periodického tisku 

uveřejnění odpovědi, která uvádí na pravou míru uveřejněné skutkové tvrzení, které se 

dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré 

pověsti určité právnické osoby. 

 Dodatečné sdělení se týká uveřejnění informací o trestním nebo přestupkovém 

řízení vedených proti fyzickým osobám nebo o řízení ve věcech správních deliktů 

fyzických a právnických osob. Pokud je podle uveřejněných informací možné danou 

                                                
103 Zejm. přichází v úvahu skutková podstata trestného činu pomluvy dle § 184 TZ: „Kdo o jiném sdělí 

nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména 
poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu..“ 

104 Např. § 49 odst. 1 písm. a) PřesZ: „Přestupku se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí 
nebo vydá v posměch.“ 

105 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2014, s. 488. 
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osobu ztotožnit a řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba 

právo na uveřejnění informace o konečném výsledku řízení formou dodatečného 

sdělení. 106  Institut dodatečného sdělení slouží k následnému odstranění difamujícího 

dojmu, který na veřejnosti budí informace o tom, že je proti osobě vedeno trestní nebo 

přestupkové řízení.  

 

5.2.2 Ústavní stížnost 
 Osobnostní práva patří k základním lidským právům zaručených Listinou a 

proto je jejich porušování řešeno i v řízení před Ústavním soudem. Ústavní stížnost na 

porušení osobnostního práva může podat fyzická nebo právnická osoba, která tvrdí, že 

zásahem orgánu veřejné moci (pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla 

účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem) bylo její základní právo zaručené ústavním 

pořádkem porušeno.107 Ústavní stížnost je podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu 

přípustná až poté, co stěžovatel vyčerpal všechny procesní prostředky poskytované 

zákonem, kromě dvou výjimek stanovených v odst. 2 cit. ustanovení108. Je-li ústavní 

stížnosti vyhověno, označí Ústavní soud v nálezu, jakým zásahem orgánu veřejné moci 

k porušení osobnostního práva došlo, dané rozhodnutí či jiný zásah zruší a stanoví 

způsob nápravy.109 Nálezy Ústavního soudu ve věci samé jsou pak závazné i pro obecné 

soudy.  

 V praxi pak Ústavní soud často řeší kolizi práv na ochranu osobnosti s jinými 

ústavně zaručenými základními právy, například práva na soukromí (čl. 10 Listiny) a 

svobody projevu (čl. 17 Listiny), o nichž bude pojednáno v jiné části této práce. 

 

5.2.3 Stížnost k ESLP 
 Jelikož je Česká republika od roku 1992 smluvní stranou Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), mají občané možnost obracet se na 

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, pokud tvrdí, že některé z práv 

                                                
106 Srov. § 11 TiskZ. 
107 Srov. § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
108 Jedná se o situace, kdy „stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele a byla 

podána do jednoho roku ode dne, kdy ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti, došlo“, 
nebo „v řízení o podaném opravném prostředku podle odstavce 1 dochází ke značným průtahům, z 
nichž stěžovateli vzniká nebo může vzniknout vážná a neodvratitelná újma.“ 

109 Srov. KADEČKA, Stanislav. Ochrana osobnosti v soudní praxi. In: Právní rádce, 1999, č. 8, s. 24.  
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garantovaných Úmluvou bylo orgánem veřejné moci ČR porušeno.  

 V případě osobnostního práva se jedná zejména o porušení článku 8 Úmluvy, 

který zakotvuje právo na respektování soukromého a rodinného života. Článek 8 EÚLP 

představuje právo na soukromí v širším smyslu a ESLP do něj ve své judikatuře 

zahrnuje i například právo na rozhodování o osobní integritě (např. u zásahů 

nedosahujících takové intenzity, aby spadaly pod článek 3 zakazující mučení, ale i 

další110), informační povinnost státu o nebezpečných vlivech na životní prostředí111 

aj.112Okrajově se pak osobnostních práv dotýká i čl. 5 EÚLP zakotvující právo na 

svobodu, a to zejména v případech nedobrovolných hospitalizací. 

 Aby byla stížnost přípustná, musí splňovat podmínky stanovené v článku 35 

EÚLP, musí být tedy vyčerpány všechny vnitrostátní opravné prostředky113, stížnost 

nesmí být anonymní nebo v podstatě stejná jako stížnost již předtím projednávaná ESLP 

nebo již předložená jinému mezinárodnímu vyšetřovacímu nebo smírčímu orgánu a 

pokud neobsahuje žádné nové důležité skutečnosti 114 . Stížnost dále nesmí být 

neslučitelná s ustanoveními EÚLP, zjevně neopodstatněná nebo zneužívající právo 

podat stížnost.115 Stížnost je nepřijatelná také tehdy, kdy stěžovatel neutrpěl podstatnou 

újmu (de minimis non curat praetor), ledaže dodržování lidských práv zaručených 

EÚLP vyžaduje přezkoumání odůvodněnosti, přičemž z tohoto důvodu nemůže být 

odmítnut žádný případ, který nebyl řádně posouzen vnitrostátním soudem.116 

  

                                                
110 Např. rozsudky ESLP Vo proti Francii (interrupce), Dudgeon proti Spojenému království (sexuální 

orientace), Ternovszky proti Maďarsku (domácí porody) aj. 
111 Např. rozsudek ESLP ze dne 19. 2. 1998, stížnost č. 14967/89, Guerra a další proti Itálii. 
112 Srov. WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2012, s. 281. 
113 čl. 35 odst. 1 EÚLP. 
114 Čl. 35 odst. 2 EÚLP. 
115 čl. 35 odst. 3 písm. a) EÚLP. 
116 čl. 35 odst. 3 písm. b) EÚLP. 
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6 Právo na soukromí 

6.1 Pojem a prameny 
 Na mezinárodní úrovni je právo na soukromí chráněno v článku 8 EÚLP, který 

zaručuje právo na respektování soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. 

Česká úprava chápe soukromí též v tomto širším smyslu, ale úprava je roztříštěna v 

různých ustanoveních Listiny a občanského zákoníku. 

 Na ústavní úrovni je právo na soukromí zakotveno především v článku 7 LZPS 

garantujícím nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. V čl. 10 LZPS je pak zakotvena 

ochrana osobní cti, dobré pověsti a jména, v čl. 12 nedotknutelnost obydlí a v čl. 13 

listovní tajemství. 

 Právo na soukromí je zmíněno také v samotném úvodu občanského zákoníku, 

konkrétně v ustanovení § 3, který stanoví účel a zásady soukromého práva, které má 

chránit důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a 

štěstí jeho rodiny.  

 Jednou ze zásad soukromého práva je, že každý má právo na ochranu svého 

života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí. Jde o jiné vyjádření 

známého hodnocení soukromí soudce Nejvyššího soudu USA Brandeise v disentu k 

případu Olmstead v. United States - „as against the Government, the right to be let 

alone -- the most comprehensive of rights, and the right most valued by civilized 

men.“117 

 Osobní soukromí lze vymezit jako „vnitřní sféru života fyzické osoby, která je 

vytvořena skutečnostmi jejího soukromého života a jež je nezbytná pro její seberealizaci 

a další rozvoj.“118 Podle Ústavního soudu „respektování soukromého života zahrnuje 

do určité míry i právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými 

bytostmi.“ 119 Tento aspekt soukromí je obzvláště důležitý, protože zdůrazňuje, že 

soukromý život člověka se plně realizuje pouze ve vztazích s druhými lidmi, je možné 

ho vnímat jako „široký pojem zahrnující mimo jiné aspekty fyzické a sociální identity 

jednotlivce včetně práva na osobní autonomii, osobní rozvoj a vytváření a rozvíjení 
                                                
117 Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928) (dostupné z 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/277/438/case.html). 
118 KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. 

Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 130. 
119 Nález ÚS ze dne 1.3.2000, sp. zn. II. ÚS 517/99. 
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vztahů s jinými lidskými bytostmi a vnějším světem.“120Kromě toho do širokého pojetí 

pojmu soukromí spadá též autonomní rozhodování o osobní integritě a právo na 

informační sebeurčení121. Pro přehlednost budou jednotlivé chráněné oblasti v této práci 

rozčleněny podle systematiky EÚLP – tedy na oblast soukromého života, rodinného 

života, obydlí a korespondence. 

6.2 Zkoumání přípustnosti zásahu 
 Právo na soukromí je jedním ze základních práv garantovaných EÚLP a LZPS, 

nejedná se ovšem o právo absolutní a je tedy možné do něj oprávněně zasáhnout. 

Úkolem ESLP a ÚS je rozhodnout, zda je v konkrétním případě zásah do práva na 

soukromí přípustný či nikoliv. 

 Při rozhodování, zda právo na soukromí bylo určitým zásahem porušeno, 

používá ESLP(stejně jako při řešení stížností týkajících se dalších práv zakotvených v 

EÚLP, především těch z čl. 9-11) tzv. třístupňový test, který zkoumá legalitu, legitimitu 

a proporcionalitu zásahu. Jelikož EÚLP zavazuje Českou republiku a nikoli jednotlivce, 

zkoumají se na půdě ESLP pouze zásahy do soukromého života způsobené orgánem 

veřejné moci státu.  

 V prvním kroku je zkoumána legalita zásahu, tedy, zda je zásah v souladu s 

právem. Navzdory českému překladu odst. 2 článku 8 EÚLP 122 , který hovoří o 

„zákonu“, vnímá ESLP pojem „právo“ v materiálním smyslu a omezení práva na 

soukromí tak může být podle EÚLP stanoveno i podzákonnými předpisy. Pokud je 

zásah v souladu s právem, následuje otázka legitimity, tedy, zda je zásah 

ospravedlnitelný legitimním účelem, který sleduje. Pokud lze účel označit za legitimní, 

přichází na řadu test proporcionality, který se zabývá tím, zda je daný zásah nezbytný v 

demokratické společnosti, zejména z hlediska přiměřenosti k sledovanému účelu. 

Jestliže alespoň jedna odpověď na zkoumané otázky je negativní, jedná se o porušení čl. 

8 EÚLP.123Přiměřenost zásahu daná nezbytností v demokratické společnosti spočívá v 

                                                
120 Rozsudek ESLP ze dne 10.4.2007, stížnost č. 6339/05, Evans proti Spojenému království. 
121 Srov. čl. 10 odst. 3 LZPS: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů  o své osobě.“ 
122 „Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se 

zákonem a 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.“ 

123 Srov. KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan a BOBEK, Michal. Evropská úmluva o 
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naléhavé společenské potřebě takového zásahu a zároveň platí, že čím intimnější aspekt 

soukromého života je narušován, tím závažnější musí být důvody pro takový zásah ze 

strany orgánů veřejné moci.124 

 Někteří autoři125 hovoří o tzv. pětistupňovém testu, kdy prvním krokem je otázka, 

zda daný případ spadá pod namítaný článek EÚLP. Pokud ano, přejde se k druhé otázce, 

a to zda došlo k zásahu do namítaného práva stěžovatele. V dalších třech krocích se pak 

zkoumá legalita, legitimita a proporcionalita tohoto zásahu. Obecně lze říci, že důkazní 

břemeno je u prvních dvou kroků pětistupňového testu na straně stěžovatele a pokud 

stížnost těmito dvěma kroky projde, přesouvá se důkazní břemeno ohledně legality, 

legitimity a proporcionality na stát. 

  

Ústavní soud používá obdobný algoritmus a při zásahu do soukromí by se proto 

měly zkoumat následující oblasti126:  

 

a) Zjištění rozsahu dopadu práva na soukromí (ověření materiálního obsahu práva na 

soukromí);  

b) Nároky na omezující normy z pohledu principu právního státu (určitost, jasnost, 

přístupnost a předvídatelnost omezující normy 127 , seznatelnost účelu omezení ze 

samotné právní úpravy);  

c) Identifikace účelů omezení práva na soukromí (poměrně složité a kazuistické 

vzhledem k širokému pojetí soukromí); 

d) Vzájemný vztah a ovlivňování mezi právem na soukromí a omezujícím zákonem a 

skutkovým stavem (vždy je třeba zdůvodnit, proč omezující norma dopadá na konkrétní 

situaci); 

e) Proporcionalita omezení práva na soukromí (restriktivní výklad omezení – jen v 

rozsahu spravedlivém a nutném k dosažení cíle);  

f) Efektivní soudní ochrana před neproporcionálními zásahy (soudní ochrana by měla 

být k dispozici nejpozději bezprostředně po zásahu, čemuž ovšem odporují ustanovení 
                                                                                                                                          

lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 866. 
124 Srov. Rozsudek ESLP ze dne 22.10.1981, stížnost č. 7525/76, Dudgeon proti Spojenému království 

(kriminalizace homosexuálních styků). 
125 Např. Kosař. 
126 Srov. WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2012, s. 286-289. 
127 Srov. rozsudek ESLP ze dne 4.5.2000, stížnost č. 28341/95, Rotaru proti Rumunsku. 
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trestního řádu jako osobní prohlídka apod.) 

6.3 Soukromý život 
 Soukromý život je „široký pojem, který není poddajný vyčerpávající definici.“128 

Častým předmětem zkoumání soudů proto je, co ještě spadá pod tento pojem a co již 

soukromým životem není.  

 „Primární funkcí práva na respekt k soukromému životu je zajistit prostor pro 

rozvoj a seberealizaci individuální osobnosti.“129 

 ESLP se v rámci stížností na porušení čl. 8 EÚLP již zabýval např. jmény 

fyzických osob, kdy řada stěžovatelů namítala, že úřady odmítly zaregistrovat jimi 

zvolené jméno. V některých případech soud přiznal státu široký prostor pro uvážení130, 

jindy neshledal, že by veřejný zájem převážil nad svobodným výběrem jména dítěte 

rodiči131. Do působnosti čl. 8 spadá též ochrana tělesné integrity osob, ESLP se již 

zabýval případy hospitalizací bez souhlasu pacienta 132 , legalitou protipotratových 

zákonů v Polsku133, osobními prohlídkami134, možností volby místa porodu135 aj. Dále 

lze podle ESLP do pojmu soukromého života zařadit i otázky dobré pověsti 136 , 

pořizování zvukových záznamů hlasu137, informace o národnosti138, rozhodnutí o své 

vlastní smrti139 a další.140 

 Naopak v případech, kde neexistuje přímá, bezprostřední vazba mezi 

vyžadovaným jednáním státu a soukromým životem stěžovatele, ESLP porušení čl. 8 

neshledává141. 

                                                
128 Rozsudek ESLP ze dne 4.12.2008, stížnost č. 30562/04, S. a Marper proti Spojenému království.  
129 Nález ÚS ze dne 22.3.2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10. 
130 Např. Rozsudek ESLP ze dne 7.12.2004, stížnost. č. 71074/01, Mentzen/Mencena proti Lotyšsku. 
131 Např. Rozsudek ESLP ze dne 6.9.2007, stížnost č. 10163/02, Johansson proti Finsku. 
132 Např. Rozsudek ESLP ze dne 16.6.2005, stížnost č. 61603/00, Storck proti Německu. 
133 Rozsudek ESLP ze dne 20.3.2007, stížnost č. 5410/03, Tysiac proti Polsku. 
134 Rozsudek ESLP ze dne 4.2.2003, stížnost č. 50901/99, Wainwright proti Spojenému království. 
135 Srov. Rozsudek ESLP ze dne 14.12.2010, stížnost č. 67545/09, Ternovszky proti Maďarsku. 
136 Srov. např. rozsudek ESLP ze dne 15.11.2007, stížnost č. 12556/03, Pfeifer proti Rakousku. 
137 Srov. Např. Rozsudek ESLP ze dne 25.9.2001, stížnost č. 44787/98, P.G. a J.H. proti Spojenému 

království 
138 Srov. Rozsudek ESLP ze dne 4.12.2008, stížnost č. 30562/04, S. a Marper proti Spojenému 

království. 
139 Srov. Rozsudek ESLP ze dne 29.4.2002, stížnost č. 2346/02, Pretty proti Spojenému království. 
140 Srov. KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan a BOBEK, Michal. Evropská úmluva o 

lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 870-871. 
141 Např. Rozsudek ESLP ze dne 24.2.1998, stížnost č. 21439/93, Botta proti Itálii (bezbariérový přístup 
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 Z výše uvedeného demonstrativního výčtu rozmanitých aspektů soukromého 

života, kterými se ESLP zabýval, je aktuálně zajímavá otázka svobodné volby místa 

porodu, kterou ESLP řešil např. v případu Ternovszky proti Maďarsku142 a nedávno v 

případu Dubská a Krejzová proti České republice143. Stěžovatelky v těchto případech 

opíraly své stížnosti o fakt, že jejich státy neumožňují poskytování zdravotní péče 

během porodu doma kvalifikovanými porodními asistentkami, čímž činí porod doma 

rizikovějším pro matku i dítě a diskriminují tak ženy, které si přejí porodit mimo 

zdravotnické zařízení. Dubská a Krejzová navíc poukazovaly též na nerespektování 

soukromí v porodnicích, neoprávněnou separaci zdravých novorozenců od matek a 

provádění rutinních lékařských zákroků bez souhlasu rodičky, což jsou pravděpodobně 

jedny z nejčastějších důvodů k rozhodnutí rodit doma. Zatímco v případu Ternovszky 

ESLP porušení článku 8 EÚLP shledal s odkazem na právní nejistotu ohledně asistence 

zdravotníků u porodu doma, v případu Dubská a Krejzová nikoli, především s odkazem 

na neexistenci shody na evropské úrovni a tudíž širšímu prostoru pro uvážení státu. S 

názorem ESLP v případu Dubská a Krejzová se autorka s poměrně čerstvými 

zkušenostmi s porody v českých porodnicích nemůže ztotožnit. Volba místa porodu 

nepochybně spadá do soukromého života ženy, v případech fyziologických těhotenství 

volba domácího prostředí podle několika studií citovaných v rozhodnutí ESLP 

nepředstavuje větší riziko pro rodičku nebo dítě a aktuální právní úprava v České 

republice ženám skutečně neumožňuje jinou cenově dostupnou variantu s 

kvalifikovanou asistencí než porod v nemocnici. Lze tedy souhlasit s nesouhlasným 

stanoviskem soudce Lemmense, že „právní řád matkám nezakazuje, aby porodily na 

místě své volby. Je tedy teoreticky možné, aby matky porodily doma. Pokud se tak však 

rozhodnou, nejsou schopny získat asistenci porodní asistentky. Nedovedu pochopit, jak 

takový systém jako celek může být pokládán za souladný s deklarovaným cílem ochrany 

zdraví matek a jejich dětí.“144 Případ byl nicméně postoupen Velkému senátu a ESLP 

tak o něm bude v dohledné době znovu jednat a nezbývá než doufat, že svůj postoj 

přehodnotí. 

                                                                                                                                          
na pláž); rozsudek ESLP ze dne 24.11.2009, stížnost č. 16072/06, Friend proti Spojenému království 
(lov zvěře) aj. 

142 Rozsudek ESLP ze dne 14.12.2010, stížnost č. 67545/09. 
143 Rozsudek ESLP ze dne 11.12.2014, stížnosti č. 28859/11 a 28473/12. 
144 Nesouhlasné stanovisko soudce Lemmense k rozsudku Dubská a Krejzová proti České republice. 
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6.3.1 Soukromá sféra člověka na veřejnosti 
 Určitou míru soukromí je třeba respektovat i na některých veřejných místech, 

ustálená judikatura ESLP zastává názor, že „soukromý život se může odehrávat i na 

místech veřejně přístupných, může-li u osoby nacházející se na takovém veřejně 

přístupném místě existovat rozumné očekávání, že její soukromí bude i zde 

zachováno.“145 Především se jedná o vlastní tělo člověka, například osobní prohlídka 

člověka na veřejném prostranství může být zásahem do jeho soukromí. 146  Naopak 

zásahem do soukromí zpravidla není běžné sledování lidí nacházejících se ve veřejných 

prostorách pomocí bezpečnostních kamer, protože zde nelze rozumně očekávat jejich 

utajení.147 Naopak v případech, kdy by informace o člověku získané jeho sledováním na 

veřejných prostranstvích byly systematicky zaznamenávány a následně zveřejněny nebo 

systematicky sbírány a uchovávány,148 již by se o zásah do práva na ochranu soukromí 

jednalo. Tím spíše, pokud jsou informace o aktivitách člověka na veřejném prostranství 

získávány v klimatu soustavného obtěžování, které vyvolává u dotčeného silný pocit 

pronásledování.149 

6.3.2 Soukromí v profesionálním životě 
 Zajímavou otázkou je ochrana soukromí v případech prolínání soukromého a 

profesionálního života. Ústavní soud se domnívá, že „právo na respekt k soukromému 

životu zahrnuje garanci sebeurčení ve smyslu zásadního rozhodování o sobě samém, 

včetně rozhodování o uspořádání vlastního života, což lze označit jako aktivní 

seberealizační komponent osobního sebeurčení. Za pasivní oblast soukromého života 

můžeme označit tu osobnostní sféru, která je imanentní samotnému lidství, jako je 

především lidská důstojnost, osobní čest, dobré jméno a také vnitřní potřeba sociálního 

kontaktu a sociálního začlenění. Soukromý život tak obsáhne nejen internum, nýbrž i 

externum, které se vztahuje k obchodním, pracovním nebo i sociálním aktivitám.“150 

 ESLP se navíc přiklání k tomu, že ani obchodní aktivity nelze vyjmout z pojmu 

                                                
145 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2014, s. 514. 
146 Srov. rozsudek ESLP ze dne 12.1.2010, stížnost č. 4158/05, Gillan a Quinton proti Spojenému 

království. 
147 Srov. rozsudek ESLP ze dne 17.7.2003, stížnost č. 63737/00, Perry proti Spojenému království. 
148 Srov. rozsudek ESLP ze dne 4.5.2000, stížnost č. 28341/95, Rotaru proti Rumunsku. 
149 Srov. Rozsudek ESLP ze dne 24.6.2004, stížnost č. 59320/00, Von Hannover proti Německu. 
150 Nález ÚS ze dne 6.3.2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09. 
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„soukromá sféra“, neboť tento pojem zahrnuje také právo vytvářet vztahy k jiným lidem 

a pečovat o ně. Především u osob vykonávajících svobodné povolání pak může být 

těžké v některých případech oddělit záležitosti soukromého a pracovního života, a proto 

je možné někdy ochranu soukromí před zásahy veřejné moci vztáhnout i na obchodní 

prostory.151 Na druhou stranu, pokud jde o projevy, ke kterým dochází v rámci výkonu 

povolání, při obchodní či veřejné činnosti, pak je „zpravidla nelze považovat za 

zaznamenání projevu osobní povahy; důkaz takovým to záznamem v občanském 

soudním řízení proto není nepřípustný.“152 

 

6.3.3 Soukromé informace 
Za soukromou informaci lze považovat zásadně takovou „osobní informaci o 

člověku, která jím nebyla určena k veřejnému využití (nebyla učiněna součástí veřejné 

domény).“153Můžeme sem tedy zahrnout například informace o národnosti člověka, 

zdravotním stavu, rodičovství, povolání, členství v politické straně a další.  

Člověk se může svobodně rozhodnout, zda a v jakém rozsahu zpřístupní 

informace o svém soukromí jiným. Ústavní soud hovoří o tzv. právu člověka na 

informační sebeurčení154, které je výslovně garantováno v článku 10 odst. 3 Listiny155. 

Pro ochranu soukromých informací není podstatné, zda jsou či nejsou pravdivé – 

i pravdivá informace je schopna zásahu do práva na ochranu osobnosti, pokud je natolik 

intimní, že odporuje právu na ochranu soukromí.156 

Ochrany požívají též informace v soukromé korespondenci a údaje o 

komunikačním provozu, které zahrnují mimo obsah zpráv také údaje o volaných číslech, 

čase a délce hovorů apod. 157  Občanský zákoník tyto informace poněkud nepřesně 

formuluje v § 86 jako „soukromé písemnosti osobní povahy“, přestože písemnosti 

představují specifický projev osobní povahy člověka a jde tedy o jinou stránku osobnosti 

                                                
151 Srov. rozsudek ESLP ze dne 16.12.1992, 13710/88, Niemitz proti Německu. 
152 Rozsudek NS ze dne 11.5.2005, sp. zn. 30 Cdo 64/2004. 
153 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2014, s. 515. 
154 Srov. nález ÚSze dne 17.7.2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05. 
155 „Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným 

zneužíváním údajů o své osobě.“ 
156 Srov. usnesení NS ze dne 31.1.2008, sp. zn. 30 Cdo 2072/2007. 
157 Srov. nález ÚS ze dne 22.1.2001, sp. zn. II. ÚS 502/2000. 
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člověka než o jeho soukromí.158 

 

6.4 Rodinný život 
 Intimní sféru netvoří jen intimní život člověka v nejužším smyslu, ale také 

rodinný život.159„Jednoznačně lze konstatovat, že rodina a rodinný život představují 

společenství osob spojených biologickou, emoční a odvozeně též majetkovou vazbou; 

jde o soubor těchto vazeb udržovaných nejen mezi živými jednotlivci, ale o vazby, které 

naopak transcendují lidský život. Představují linii, která spojuje současníky s jejich 

předky i potomky, byť lze předpokládat, že intenzita takových vazeb se liší, pokud jde o 

vztah mezi výlučně živými příslušníky rodiny a vztah k již dávno zesnulým předkům.“160 

Rodinný život zahrnuje i vztahy mezi blízkými příbuznými, když k rodinnému životu 

patří nejen sociální a morální vztahy, ale také zájmy materiální povahy. 161 

Neoprávněným zásahem do soukromí členů rodiny je i způsobení úmrtí člena rodiny.162 

 Podle ESLP se pojem rodinný život „neomezuje pouze na rodiny založené na 

manželství a může zahrnovat i další faktické vztahy (…), řada faktorů může být důležitá, 

včetně toho, zda pár žije společně, délka jejich vztahu, a zda ukázali svou oddanost 

jeden druhému tím, že mají společné děti, nebo jiným způsobem.“163 

 

6.5 Obydlí 
 Ačkoli oficiální překlad pojmu „home“, resp. „domicile“ je „obydlí“, výstižnější 

výraz pro soukromé prostory chráněné článkem 8 EÚLP je „domov“, který lépe 

vyjadřuje osobní vazbu mezi jednotlivcem a místem. 164  V občanském zákoníku je 

prostorový aspekt ochrany soukromí záměrně formulován jako „soukromé prostory“ a 

nikoli jako užší výraz „obydlí“, protože do ochrany soukromí spadá „nejen místo, kde 

                                                
158 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 518. 
159 Srov. stanovisko NS Prz 33/67. 
160 Nález ÚS ze dne 7.1.2009, sp. zn. I. ÚS 2477/08. 
161 Srov. nález ÚS ze dne 1.3.2000, sp. zn. II. ÚS 517/99; rozsudek ESLP ze dne 2.11.2010,  stížnost č. 

3976/05, Serife Yigit proti Turecku aj. 
162 Srov. usnesení NS ze dne 28.6.2007, sp. zn. 30 Cdo 154/2007. 
163 Rozsudek ESLP ze dne 22.4.1997, stížnost č. 21830/93, X, Y a Z proti Spojenému království. 
164 Srov. KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan a BOBEK, Michal. Evropská úmluva o 

lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 874. 
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člověk bydlí, ale také místo, kde vykonává svou obvyklou profesi.“165 Jedná se tedy o 

„všechna taková účelově způsobilá místa, kam se může člověk uchýlit před zájmem 

veřejnosti či okolí.“166 Jde tedy jak o domov, tak o pokoj v hotelu nebo karavan167. 

Důležitá je též existence „dostatečné a trvající vazby stěžovatele k danému místu.“168 

 Ochrana může být poskytována nejen „uvnitř“ soukromých prostor, ale též 

„zvnějšku“, např. zveřejnění fotografie domu může při současné identifikaci jeho 

vlastníka nebo uživatele nepřípustně vypovídat o soukromé sféře fyzické 

osoby. 169 Soukromí v rámci obydlí je do určité míry chráněno také ve společných 

částech domu. Krajský soud v Brně řešil kolizi práva na soukromí s právem na ochranu 

vlastnictví v případě kamery instalované u vchodu do bytového domu, která snímala 

osoby vcházející do domu z důvodu vykrádání poštovních schránek.170 Soud pomocí 

testu proporcionality dovodil, že kamerové monitorování osob vcházejících do domu je 

nepřiměřeným zásahem do soukromí obyvatele domu, neboť účelu ochrany vlastnictví 

by bylo možné dosáhnout mírnějšími prostředky, např. zavedením režimu pravidelného 

zamykání. S tímto závěrem lze souhlasit, nicméně například pravidelné zamykání domu 

neřeší problém tehdy, kdy jsou schránky vykrádány některým z obyvatelů.  Obdobně 

nejednoznačná je dle názoru autorky také otázka umístění bezpečnostních kamer u 

vjezdu do garáží patřících k obytnému domu. Na jedné straně je zde zájem na ochraně 

soukromí osob užívajících garáže (ačkoli v garážích obvykle nedochází k uskutečňování 

intimních stránek soukromého života, nicméně soustavné zaznamenávání příjezdů a 

odjezdů jednotlivých uživatelů garáží již zásahem do jejich soukromí být může), na 

druhé straně pak stojí zájem na ochraně majetku, v případě osobních automobilů často 

nemalé hodnoty. 

 Obsah práva na ochranu domova nezahrnuje jen samotné právo jej fyzicky 

užívat, ale i právo na respektování klidného užívání soukromých prostor – porušení 

práva na respektování domova mohou spočívat i v narušení klidného užívání formou 

                                                
165 Důvodová zpráva k § 84 až 90 občanského zákoníku. 
166 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2014, s. 512. 
167 Srov. Např. Rozsudek ESLP ze dne 18.1.2001, stížnost č. 27238/95, Chapman proti Spojenému 

království. 
168 Rozsudek ESLP ze dne 18.11.2004, stížnost č. 58255/00, Prokopovich proti Rusku. 
169 Srov. rozsudek NS ze dne 22.9.2004, sp. zn. 30 Cdo 181/2004. 
170 Rozsudek KS v Brně ze dne  6.11.2009, č. j. 24 C 45/2007. 
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hluku, zápachu a jiných forem zásahu.171 

6.6 Korespondence 
 Důvěrnost korespondence je zaručena kromě čl. 8 EÚLP též v čl. 13 LZPS a v § 

86 ObčZ. Pojem zahrnuje nejen ochranu listovního tajemství, nýbrž (v souladu s 

evolutivní interpretací EÚLP 172 ) i telefonické hovory 173 , emaily a informace o 

navštívených webových stránkách174. Ochrany požívá do určité míry také komunikace 

na pracovišti175. 

 V některých případech není snadné dokázat, že důvěrnost korespondence byla 

skutečně narušena, typicky při utajeném odposlouchávání hovorů. ESLP v těchto 

případech používá test „rozumné pravděpodobnosti“, přičemž se při posuzování 

„neomezuje na zkoumání existence přímého důkazu o skrytém monitorování, který by 

bylo z podstaty věci velmi obtížné najít, ale bude se dívat na souhrn okolností 

případu.“ 176  Ve věci Klass a další proti Německu ESLP dokonce judikoval, že 

porušením čl. 8 je i pouhá existence legislativy umožňující utajené odposlechy 

telefonních hovorů, neboť by tak čl. 8 „mohl být do značné míry redukován do nicoty, 

pokud stát zavede utajené sledování, jehož existence zůstává kontrolovaným osobám 

neznámá, což má efekt, že takové sledování je nenapadnutelné.“ 177 

   

                                                
171 Srov. Rozsudek ESLP ze dne 2.11.2006, stížnost č. 59909/00, Giacomelli proti Itálii. 
172 Doktrína evolutivní interpretace znamená, že EÚLP je třeba vykládat ve světle současných okolností. 
173 Např. Rozsudek ESLP ze dne 6.9.1978, stížnost č. 5029/71, Klass a další proti Německu. 
174 Např. rozsudek ESLP ze dne 3.4.2007, stížnost č. 62617/00, Copland proti Spojenému království. 
175 Např. Rozsudek ESLP ze dne 25.6.1997, stížnost č. 20605/92, Halford proti Spojenému království 

(odposlouchávání telefonních hovorů z pracovní linky policistky). 
176 Rozsudek ESLP ze dne 22.5.2008, stížnost č. 65755/01, Iliya Stefanov proti Bulharsku. 
177 Rozsudek ESLP ze dne 6.9.1978, stížnost č. 5029/71, Klass a další proti Německu. 
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7 Střet osobnostních práv s právem na svobodný 

projev 

 Osobnostní práva jsou chráněna na ústavní úrovni i v mezinárodních smlouvách 

(zejm. EÚLP), nezřídka se ovšem zájem na jejich ochraně střetává s dalším, v 

demokratické společnosti neméně důležitým zájmem, a to s ochranou základního práva 

na svobodný projev. „Problematika relativních preferencí přitom v těch nebo oněch 

ohledech není - a namnoze ani nemůže či nemá být - vyřešena cestou legislativy v 

platném právu, takže bývá řešena, při dotváření práva, cestou interpretace při jeho 

aplikaci.“178 O kritériích rozhodujících o tom, kterému z těchto dvou práv je třeba dát v 

konkrétním případě přednost, bude pojednáno v této kapitole. 

7.1 Obecné principy řešení kolize dvou základních práv  
 Ochrana cti, důstojnosti, soukromí či dobré pověsti může kolidovat s jinými 

ústavně zaručenými právy, zejména se svobodou projevu. Na rozdíl od střetu ústavně 

zaručeného práva a práva vyplývajícího ze zákona (např. ochrana veřejného pořádku), 

kdy jsou obecně výjimky ze základních práv vždy vykládány restriktivně, je u střetu 

dvou základních práv situace složitější, neboť tato práva by měla být rovnocenná. „Při 

střetu svobody projevu s právem na ochranu osobnosti, tedy základních práv, která stojí 

na stejné úrovni, bude vždy v prvé řadě věcí nezávislých soudů, aby s přihlédnutím k 

okolnostem každého jednotlivého případu pečlivě zvážily, zda jednomu právu nebyla 

nedůvodně dána přednost před právem druhým.“179 

 Dále je třeba určit, zda se jedná o tzv. nepravý konflikt, tj. střet základního práva 

s veřejným zájmem, nebo o pravý konflikt dvou základních práv jednotlivců. Rozdíl 

mezi základním právem a veřejným statkem (např. ochranou veřejného pořádku) lze 

spatřovat v jejich distributivnosti (práva je možné distribuovat mezi jednotlivce, kdežto 

veřejný statek nikoli).180 

 V případě konfliktu osobnostních práv se svobodou slova se jedná o konflikt 

mezi dvěma základními právy, tedy o konflikt pravý.„Při střetu dvou základních práv 

                                                
178BOGUSZAK, Jiří.K teorii tvorby práva (hodnoty, normy, právní principy). In: Právnická fakulta UK 

1348-1998, jubilejní sborník, Praha: 1998, s. 168. 
179 Nález ÚS ze dne 9.2.1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97. 
180 Srov. BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010, s. 242. 
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musí obecné soudy rozpoznat, která základní práva jednotlivých účastníků sporu jsou ve 

hře, a poté, s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem daného případu, musí soudy 

rozhodnout tak, aby, je-li to možné, zůstalo zachováno z obou základních práv co 

nejvíce, a není-li to možné, pak dát přednost tomu základnímu právu, v jehož prospěch 

svědčí obecná idea spravedlnosti, resp. obecný princip.“181 

 Ústavní soud používá při řešení kolize dvou základních práv test proporcionality, 

který spočívá v posouzení třech základních kritérií. 182  Jde o kritérium vhodnosti, 

potřebnosti a poměřování. Třetí krok, tedy vzájemné poměřování závažnosti dvou 

základních práv je nazýván též testem proporcionality v užším smyslu a spočívá ve 

zvažování „empirických, systémových, kontextových i hodnotových argumentů. 

Empirickým argumentem lze chápat faktickou závažnost jevu, jenž je spojen s ochranou 

určitého základního práva (...) Systémový argument znamená zvažování smyslu a 

zařazení dotčeného základního práva či svobody v systému základních práv a svobod (...) 

Kontextovým argumentem lze rozumět další negativní dopady omezení jednoho 

základního práva v důsledku upřednostnění jiného (...) Hodnotový argument 

představuje zvažování pozitiv v kolizi stojících základních práv vzhledem k akceptované 

hierarchii hodnot. Součástí porovnávání závažnosti v kolizi stojících základních práv je 

rovněž zvažování využití právních institutů, minimalizujících argumenty podložený 

zásah do jednoho z nich. Tak kupříkladu argument v neprospěch omezení jednoho 

základního práva možností zneužití této úpravy lze eliminovat minimalizováním tohoto 

negativního důsledku zakotvením dalších procesních podmínek rozhodování o něm. Lze 

tudíž konstatovat, že v případě závěru o opodstatněnosti priority jednoho před druhým 

ze dvou v kolizi stojících základních práv, je nutnou podmínkou konečného rozhodnutí 

rovněž využití všech možností minimalizace zásahu do jednoho z nich. Tento závěr lze 

odvodit i z ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, a sice v tom smyslu, 

že základních práv a svobod musí být šetřeno nejenom při používání ustanovení o 

mezích základních práv a svobod, nýbrž analogicky rovněž v případě jejich omezení v 

důsledku jejich vzájemné kolize.“183 

 Jednotlivým faktorům ovlivňujícím výsledek testu proporcionality v užším 

                                                
181 Nález ÚS ze dne 16.6.2005, sp. zn. I. ÚS 353/04. 
182 Srov. např. nález ÚS ze dne 12.10.1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94; nález ÚS ze dne 21.3.2002, sp. zn. III. 

ÚS 256/01 aj. 
183 Nález ÚS ze dne  12.10.1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94. 
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smyslu v případě kolize práva na svobodný projev a práva na ochranu osobnosti budou 

věnovány další podkapitoly. 

 Se zásadou proporcionality též úzce souvisí teorie principů: „Povaha principů 

implikuje zásadu proporcionality, a tato implikuje princip. To, že povaha principů 

implikuje zásadu proporcionality, znamená, že zásada proporcionality s jejími třemi 

částkovými zásadami vhodnosti, potřebnosti (příkaz mírnějšího prostředku) a 

proporcionality v úzkém slova smyslu (vlastní příkaz k poměřování) logicky vyplývá z 

povahy principů, lze ji tedy z ní dedukovat. (…) Principy jsou příkazy k optimalizaci v 

relaci k právním a skutkovým možnostem. Zásada proporcionality v úzkém slova smyslu, 

tedy příkaz k poměřování, plyne ze závislosti na právních možnostech (…) zásady 

potřebnosti a vhodnosti plynou naproti tomu z povahy principů jako příkazů k 

optimalizaci v závislosti na skutkových možnostech.“184 

 

7.2 Principy řešení kolize osobnostních práv a svobody slova 
7.2.1 Obecné algoritmy používané ÚS a ESLP 
 Ačkoli je posuzování případů střetu osobnostních práv se svobodou projevu 

velmi individuální a závisí na mnoha konkrétních okolnostech, lze v judikatuře 

Ústavního soudu i ESLP nalézt snahu o zobecnění principů rozhodování těchto kolizí v 

zájmu větší předvídatelnosti práva. 

 Desetibodový test difamačních tvrzení používaný Ústavním soudem vychází z 

Poradního stanoviska Benátské komise ze dne 17. 3. 2004, CDL-AD(2004)011 a 

obsahuje následující kritéria posuzování: 

„1. Závažnost obvinění. Čím závažnější obvinění je, tím více byla veřejnost 

dezinformována adifamovaná osoba poškozena, pokud tvrzení není pravdivé. 

2. Povaha informace a uvážení, do jaké míry je předmětný problém záležitostí veřejného 

zájmu. 

3. Zdroj informace. Někteří šiřitelé informace nemají přímou znalost o události. Někteří 

                                                
184 ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte. 2. Auflage, Frankfurt am Main: Suhrcamp Verlag, 1994, 

překl. HOLLÄNDER, Pavel. Zásada proporcionality: jednosměrná ulice, nebo hermeneutický kruh? 
In: ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo na soukromí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní 
politologický ústav, 2011, s. 25. 
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mají vlastní důvody rozmělnit informaci anebo jsou placeni za své příběhy. 

4. Vynaložené úsilí a konkrétní kroky k ověření pravdivosti informace. 

5. Status informace. Obvinění již může být předmětem vyšetřování, které vyžaduje 

ohledy. 

6. Naléhavost záležitosti. Zprávy jsou často komoditou podléhající rychlé zkáze. 

7. Zda byl žádán komentář od stěžovatele (žalobce). Ten může mít informace, kterými 

jiní nedisponují nebo které nesdělili. Oslovení stěžovatele (žalobce) nemusí být vždy 

nutné. 

8. Zda médii šířené sdělení obsahovalo podstatu události viděné očima stěžovatele 

(žalobce). 

9. Tón sdělení šířeného médii. Původce mediálně šířené informace může iniciovat 

diskusi nebo vyšetřování. Nemusí prezentovat obvinění jako sdělování faktu. 

10. Okolnosti zveřejnění včetně jeho načasování.“185 

 V novějším rozhodnutí pak Ústavní soud stanovil obecná kritéria, která je třeba 

brát v potaz při konfliktu práva na ochranu důstojnosti a svobody projevu – těmito 

faktory jsou zejména:  

„1) povaha výroku (tj. zda jde o skutkové tvrzení či hodnotový soud),  

2) obsah výroku (např. zda jde o projev "politický" či "komerční"), 

3) forma výroku (zejména nakolik je předmětný výrok expresivní či dokonce vulgární), 

4) postavení kritizované osoby (např. zda jde o osobu veřejně činnou či dokonce o 

osobu aktivní v politickém životě, případně o osobu veřejně známou - typicky "hvězdy 

showbyznisu"), 

5) zda se výrok (kritika) dotýká soukromé či veřejné sféry této kritizované osoby, 

6) chování kritizované osoby (např. zda kritiku sama "vyprovokovala" či jak se posléze 

ke kritice postavila), 

7) kdo výrok pronáší (např. zda se jedná o novináře, běžného občana, politika apod.) a 

                                                
185 Nález ÚS ze dne 11.11.2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 
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konečně, 

8) kdy tak učiní (tzn. např. jaké měl či mohl mít jeho autor v daný okamžik k dispozici 

konkrétní údaje, z nichž vycházel, a v jaké situaci tak učinil). 

Každý z těchto faktorů hraje jistou roli při hledání spravedlivé rovnováhy mezi 

základními právy stojícími v kolizi, ovšem jejich relativní váha závisí vždy na 

jedinečných okolnostech každého případu. Zároveň Ústavní soud zdůrazňuje, že tento 

výčet relevantních faktorů není taxativní; v úvahu musí být vždy vzat celkový kontext 

věci a ve specifických případech mohou být významné i okolnosti, jež nelze do žádné z 

právě zmíněných kategorií zařadit. “186 

 Obdobný test difamačních tvrzení použil (a vnitrostátním soudům k aplikaci 

doporučil) ESLP v případu Axel Springer AG proti Německu: 

1. Jde o příspěvek k debatě sledující veřejný zájem? 

2. Jak známá je dotčená osoba a co je předmětem reportáže? 

3. Jaké bylo předchozí jednání dotčené osoby? 

4. Jaký byl způsob získání informace a její pravdivost? 

5. Jaké byly obsah, forma a důsledky zveřejnění? 

6. Jak přísné by bylo uložení sankce?187 

 Obecně je však judikatura ESLP ohledně střetu práv zakotvených v článku 8 a 

10 poměrně rozkolísaná a nejspíš dlouhodobě neudržitelná, protože (s čestnou výjimkou 

případu Axel Springer) neposkytuje vnitrostátním soudům smysluplné vodítko pro 

posuzování těchto střetů.188 

 Lze shrnout, že zmiňované testy používané ÚS a ESLP se vždy zabývají 

především otázkami (1) osoby, které se daný výrok týká, (2) kdo tento výrok pronáší, a 

(3) charakterem výroku. O těchto faktorech bude dále pojednáno podrobněji. 

                                                
186 Nález ÚS ze dne 3.2.2015, sp. zn. II. ÚS 2051/14. 
187 Srov. Rozsudek ESLP ze dne 7.2.2012, stížnost č. 39954/08, Axel Springer AG proti Německu. 
188 Srov.  KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan a BOBEK, Michal. Evropská úmluva o 

lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1097. 
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7.2.2 Status osoby, do jejíž osobnostních práv je zasahováno 
 Míra ochrany osobnosti poskytované osobám s ohledem na konkurující právo na 

svobodný projev závisí na tom, nakolik je jednání dané osoby a její případná kritika 

spojená s veřejným zájmem. Osoby lze z tohoto hlediska rozdělit na soukromé, veřejně 

činné a veřejně známé. Specifickou skupinu pak tvoří osoby právnické. 

 Veřejně činné jsou ty osoby, „které se nějakým způsobem podílejí na chodu 

veřejné moci, resp. státního mechanismu, zastávají zpravidla volené či jmenované 

funkce, z jejichž výkonu by se měly veřejnosti „zpovídat.““189 Tato kategorie zahrnuje 

například politiky, kteří se podle ESLP „na rozdíl od soukromé osoby nevyhnutelně a 

vědomě podrobují důkladné kontrole každého svého slova a činu ze strany novinářů i ze 

strany široké veřejnosti, a v důsledku toho musí prokázat vyšší míru tolerance.“190 

 Stejný názor zastává i Ústavní soud - „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.“191 „Vstup do politiky znamená 

konkludentní souhlas s větší mírou zveřejňování informací o své osobě, a to nejen 

informací pozitivních.“192 

 Domnívám se, že v judikatuře ESLP i Ústavního soudu je možné v případech 

kolize osobnostních práv veřejně činných osob (zejména politiků) se svobodným 

projevem sledovat obecně tendenci upřednostňovat právo na svobodný projev. Na první 

pohled se tento přístup zdá být správný, protože ochrana svobody projevu bezpochyby 

patří k podstatným náležitostem demokratického právního státu. Řecký básník 

Euripides ze Salamíny již v 5. století př. n. l. prohlásil, že nesmět říkat, co si myslím, je 

úděl otroků. V demokratické společnosti je navíc obzvláště důležité podrobovat veřejné 

kritice osoby podílející se na vládě, neboť je v zájmu společnosti poukazovat na 

nedostatky jejích čelních představitelů. Proto se tedy lze snadno ztotožnit se závěry 

soudů, které politikům a dalším veřejně činným osobám ochranu osobnostních práv 

neodpírají, nicméně zdůrazňují, že v pozici veřejně činné osoby je nutné zvýšený zájem 

o své jednání akceptovat. Na druhou stranu, přílišné upřednostňování svobody slova na 

                                                
189 BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010, s. 244. 
190 Rozsudek ESLP ze dne 8.7.1986, 9815/82, Lingens proti Rakousku. 
191 Nález ÚS ze dne 4.4.2005, sp. zn. IV. ÚS 146/04. 
192 Rozsudek NS ze dne 19.11.2004, sp. zn. 30 Cdo 923/2004. 



53 
 

úkor ochrany osobnosti může vést k tomu, že mnozí charakterní lidé, jejichž větší 

participace na veřejném životě by byla společnosti k užitku, raději do politiky 

nevstupují a ve veřejném životě se příliš neangažují, protože nechtějí sebe a své blízké 

učinit terčem karikatur nebo bulvárního tisku. 

 Nicméně v judikatuře lze nalézt i případy, kdy ochrana osobnosti politiků 

převážila nad svobodným projevem. ESLP např. konstatoval, že i natolik kontroverzní 

postava, jakou je francouzský politik Jean-Marie Le Pen, požívá ochrany před výroky 

označujícími ho jako „šéfa gangu zabijáků“ a „upíra, který se živí zahořklostí voličů a 

někdy i jejich krví“, a to ačkoli byly tyto výrazy použity pouze v románu.193 

 Při rozlišování veřejně činných a soukromých osob hraje obecně větší roli nikoli to, 

jaký přesně vztah ke státu daný člověk má (zda jde o zaměstnanecký, služební poměr 

apod.), ale jak může ve svém postavení fakticky uplatňovat veřejnou moc, jakou míru 

odpovědnosti má atd. Otázkou, kdo a za jakých konkrétních okolností do této kategorie 

spadá, se ESLP zabýval mnohokrát.194 

 Osoby veřejně známé jsou takové, které zpravidla vynikají v určitých aktivitách 

(umělci) nebo se angažují ve veřejných záležitostech (lobbyisté).195 

 Ústavní soud ve svém rozhodování zpravidla mezi osobami veřejně činnými a 

veřejně známými příliš nerozlišuje. I on však v těchto „veřejných“ záležitostech 

zdůrazňuje důležitost  ochrany svobodného projevu. „Osoby veřejně činné (politici, 

veřejní činitelé, mediální hvězdy aj.), musí akceptovat větší míru veřejné kritiky, než jiní 

občané. Mocenský zásah do svobody projevu, za účelem ochrany dobrého jména jiných 

občanů, by se měl dostavit subsidiárně, (…) Pro osoby činné v oblasti veřejného života 

(…) obecně platí, že mimo jiné disponují mnohem snadnějším přístupem k médiím a 

mají tak mnohem snadnější možnost vyvrátit to, co ony samy považují za smyšlenky. 

Státní moc proto může diskuzi o těchto otázkách regulovat jen výjimečně a jen v míře 

zcela nezbytně nutné.“196 

 Do věcí veřejných pak podle ÚS spadají dále „veškeré agendy státních institucí, 

                                                
193 Srov. Rozsudek ESLP ze dne 22.10.2007, stížnost č. 21279/02, Lindon, Otchakovsky-Laurens a July 

proti Francii. 
194Např. v případech Schwabe proti Rakousku, Oberschlick proti Rakousku, Feldek proti Slovensku, 

Cumpana a Mazare proti Rumunsku, Grinber proti Rusku, Zakharov proti Rusku, Hachette Filipacchi 
Associés proti Francii, Nilsen a Johnsen proti Norsku, Janowski proti Polsku aj. 

195 Srov. např. případy  Wirtschafts-Trend Zeitschriften- Verlagsgesellschaft m.b.H. proti Rakousku, 
Lopes Gomes da Silva proti Portugalsku, Hrico proti Slovensku aj. 

196 Nález ÚS ze dne 15.3.2005, sp. zn. I. ÚS 367/03. 
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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.“197 

 Obecně lze uzavřít, že „kdo se o svém soukromém životě šíří na veřejnosti, 

vyhledává, aby byl znám prostřednictvím médií, musí na druhé straně přijmout, že se 

jím veřejnost zabývá. Totéž platí pro toho, kdo svým chováním, svým veřejným 

působením, postavením, které ve společnosti zaujímá nebo o které usiluje, opodstatňuje 

stupňovaný veřejný zájem o svou osobu.“198 

 ESLP se zabýval též případy kolize zájmu na dobré pověsti právnické osoby se 

svobodou slova. Například dovodil, že „kromě veřejného zájmu na otevřené diskuzi o 

obchodních praktikách tu stojí protichůdný zájem na ochraně obchodního úspěchu a 

setrvání společnosti sloužící nejen akcionářům a zaměstnancům, ale i širšímu 

ekonomickému dobru.“199Naproti tomu samozřejmě „je rozdíl mezi komerčním zájmem 

na dobré pověsti obchodní společnosti a pověstí jednotlivce týkající se jeho či jejího 

postavení. Zatímco [pověst jednotlivce] může mít dopad na [jeho] důstojnost, podle 

Soudu zájem na pověsti v obchodním styku neobsahuje [obdobnou] morální dimenzi.“200 
 

7.2.3 Autor výroku 
 Při poměřování základního práva na ochranu osobnosti a na svobodný projev je 

třeba brát v úvahu také to, kdo pronáší difamující výrok, zda se jedná o „běžného 

občana“, novináře nebo např. politika.  

 Ústavní soud v této souvislosti dovodil, že na vysoce postavené ústavní činitele 

jsou kladeny vyšší nároky co do přesnosti a přiměřenosti výroků - „Omyly v právním 

hodnocení údajného skutku stěžovatele jsou v případě vedlejšího účastníka stěží 

tolerovatelné. Ve vládě, které předsedal, v té době působilo několik právníků, s nimiž 

měl možnost, ba povinnost, věc konzultovat, nehledě k žádoucím, ba povinným 

konzultacím s odborným aparátem úřadu vlády. Jinak řečeno, zvýšené nároky na 

přiměřenost názoru vedlejšího účastníka se opět odvíjejí od jeho tehdejšího funkčního 

                                                
197 Nález ÚS ze dne 11.11.2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 
198 BOGUSZAK, Jiří. Diferenciace lidských práv. In: Právník č. 3, 2000, s. 258. 
199 Rozsudek ESLP ze dne 16.2.2005, stížnost č. 68416/01, Steel a Morris proti Spojenému království. 
200 Rozsudek ESLP ze dne 19.7.2011, stížnost č. 23954/10, Uj proti Maďarsku. 
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postavení a nelze na ně vztahovat parametry uplatňované např. na média, jimž lze jistou 

míru nepřesnosti v právním hodnocení skutků osob, o nichž referují, tolerovat, byť ani v 

tomto případě nemůže jít o toleranci bezbřehou.“201S tímto závěrem se lze ztotožnit, 

protože s vlivem a mocí, která v České republice náleží osobě předsedy vlády, by měla 

být spojována určitá odpovědnost (a to nikoli pouze v právním smyslu) a také 

kultivovanost osoby, která tuto nebo obdobnou funkci zastává. 

 Druhou specifickou skupinou autorů potenciálně difamujících výroků jsou 

novináři. ESLP i ÚS se v řadě případů zabývaly poměřováním zájmů na ochraně 

osobnostních práv (cti, soukromí) a novinářské svobodě. ESLP konstantně judikuje, že 

„ačkoli tisk nesmí přestoupit jisté hranice, zejména ve vztahu k pověsti a právům jiných 

a potřebě zabránit prozrazení tajných informací, je přesto jeho povinností zpřístupňovat 

informace a myšlenky o všech otázkách veřejného zájmu. (…) Novinářská svoboda se 

taktéž vztahuje na možnost uchýlit se k určitému stupni nadsázky či dokonce 

provokace.“202 

 Nejvyšší soud se dále například zabýval případem, kdy v publikovaném 

rozhovoru bylo zasaženo do osobnostních práv, ačkoli vydavatel přesně reprodukoval 

výroky osoby, s níž byl rozhovor veden -„interview jako forma rozhovoru mezi dvěma 

nebo více osobami zaměřený na získání informací, argumentů a názorů a určený k 

publikaci, se liší od běžného rozhovoru tím, že v zájmu publicistického záměru 

vydavatele vedením tohoto rozhovoru tazatelem, jsou cíleně kladeny otázky vyplývající z 

tématu, ze záměru a z konkrétní situace. Nelze proto mít za to, že bez dalšího v takových 

případech jde pouze (v rámci plnění povinnosti veřejnost informovat) o reprodukci 

tvrzení určité osoby, ale je nutno současně přihlížet i k faktu publicistické součinnosti 

vydavatele (resp. jeho pracovníků či spolupracovníků apod. na interview) a tím i jeho 

podílu na obsahu a vyznění rozhovoru, resp. vlivu na to, zda interview bude 

uveřejněn.“203 

 I v případě výroků novinářů, jejichž úloha „hlídacího psa demokracie“ je jistě 

nepochybná, by tedy dle názoru autorky nemělo být zapomínáno na zájmy na ochraně 

osobnosti těch, o kterých se píše, protože některé výroky nebo fotografie mohou 

zasahovat nejen do soukromé sféry oněch veřejně aktivních osob, ale například i jejich 

                                                
201 Nález ÚS ze dne 11.11.2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 
202 Rozsudek ESLP ze dne 20.5.1999, 21980/93, Bladet Troms a Stensaas proti Norsku. 
203 Rozsudek NS ze dne 7.2.2001, sp. zn. 30 Cdo 214/2000. 
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blízkých, kteří si tento zvýšený zájem o své soukromí sami nevybrali. 

  

7.2.4 Povaha, obsah a forma výroku 
 Ohledně samotného projevu je třeba nejprve zkoumat, zda se jedná o skutkové 

tvrzení nebo hodnotící soud, dále pak jaký je jeho obsah a forma.  

7.2.4.1 Skutkové tvrzení a hodnotící soud 
 U difamujících projevů je vždy třeba rozlišit, zda jde o skutkové tvrzení, u nějž 

lze ověřit pravdivost, či o hodnotící soud, tedy subjektivní názor, o jehož pravdivosti či 

nepravdivosti nelze hovořit. 

 Samotné uveřejnění nepravdivého údaje dotýkající se osobnosti zakládá 

zpravidla neoprávněný zásah do osobnostního práva. 204  Naproti tomu „uveřejnění 

pravdivé informace nezasahuje do práva na ochranu osobnosti, pokud tento údaj není 

podán tak, že zkresluje skutečnost, či není natolik intimní, že by odporoval právu na 

ochranu soukromí a lidské důstojnosti.“205 

 Ústavní soud presumuje ústavní konformitu hodnotícího úsudku - „při kritice 

veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního 

presumpce, že jde o kritiku ústavně konformní (...) presumpcí ústavní konformity je 

chráněn toliko hodnotící úsudek, nikoli tvrzení faktů, která v míře, v níž sloužila za 

základ kritiky, musí naopak důkazně prokazovat kritik sám.“206 Hodnotící soud tedy sice 

nelze dokazovat z hlediska pravdivosti, „je však nutné zkoumat, zda se zakládá na 

pravdivé informaci, zda forma jeho veřejné prezentace je přiměřená a zda zásah do 

osobnostních práv je nevyhnutelným průvodním jevem výkonu kritiky, tzn., zda 

primárním cílem kritiky není hanobení a zneuctění dané osoby.“207 

 Hodnotící úsudky jsou tudíž chráněny pouze nepřekračují-li určité hranice, 

„zlému úmyslu nelze v žádném případě takovou ochranu poskytnout.“ 208 „Vybočí-li 

publikovaný názor z mezí v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel 

slušnosti, ztrácí charakter korektního úsudku (zprávy, komentáře) a jako takový se 

                                                
204 Rozsudek NS ze dne 19.7.1995, sp. zn. Cdon 24/95. 
205 Rozsudek NS ze dne20.1.2010, sp.zn. 30 Cdo 2900/2008. 
206 Nález ÚS ze dne 11.11.2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 
207 Rozsudek NS ze dne 20.1.2010, sp.zn. 30 Cdo 2900/2008. 
208 Nález ÚS ze dne 6.3.2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09. 
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zpravidla ocitá již mimo meze ústavní ochrany.“209 

 

7.2.4.2 Oprávněná kritika 
 Vzhledem k tomu, že výkonem práva na svobodný projev je možné nespočtem 

způsobů zasáhnout do osobnostních práv, posuzuje soudní praxe obvykle závadnost 

jednání z hlediska jejího negativního vymezení, tedy ve smyslu vybočení projevu (tj. 

extenzivního nebo intenzivního excesu) z mezí tzv. oprávněné kritiky.210 Oprávněná 

kritika je podle Ústavního soudu přiměřená co do obsahu a formy, vychází z pravdivých 

podkladů a nevybočuje z hranic nutných k dosažení svého účelu.  

 Z hlediska přiměřenosti je třeba brát v úvahu především to, zda je projev 

příspěvkem k diskuzi o obecném zájmu či zda byl pronesen pouze v rámci soukromého 

názorového střetu.211 ESLP dále rozlišuje kritiku ad personam a ad rem, zda byla kritika 

pronesena v soukromé či profesní sféře aj. Důležitým faktorem je též načasování kritiky, 

přičemž v judikatuře ESLP lze najít dvě specifické situace týkající se komentování 

probíhajících soudních řízení a politické reklamy těsně před či v průběhu voleb212. 

 Oprávněnost kritiky co do formy není vyloučena ani tehdy, je-li výrok přehnaný 

či útočný. „Právě použití silnějších výrazů v diskusi o věcech obecného zájmu může být 

prostředkem jak vyjádřit svůj nesouhlas s určitým jednáním a mělo by být omezeno jen v 

případech, kdy použité výrazy jsou zcela neúměrné legitimnímu cíli kritiky.“213 

  

                                                
209 Nález ÚS ze dne 10.7.1997, sp. zn. III. ÚS 359/96. 
210 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. Vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 432. 
211 Srov. HERCZEG, Jiří. Meze svobody projevu. 1. vydání. Praha: Orac, 2004, s. 70. 
212 Srov. např. rozsudek ESLP ze dne 18.5.2004, stížnost č. 56148/00, Éditions Plon proti Francii (kniha 

Le Grand Secret o zdravotním stavu prezidenta Mitterranda). 
213 Rozsudek ESLP ze dne 8.7.1986, stížnost č. 9815/82, Lingens proti Rakousku. 
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8 Srovnání českého a německého pojetí osobnostních 

práv 

V české právní úpravě najdeme v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. celý oddíl 

věnovaný osobnosti člověka a její ochraně (§ 81 – 117 ObčZ). V německém občanském 

zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, dále jen BGB) naproti tomu práva na ochranu 

osobnosti nejsou výslovně zakotvena vůbec a jsou dovozována jinak. Tento rozdíl je 

dán především odlišným historickým vývojem a určitými rozdíly v pojetí všeobecného 

osobnostního práva jako takového. Cílem této kapitoly je přiblížit čtenáři principy 

německé právní úpravy osobnostních práv a porovnat je s jejich českým pojetím. 

8.1 Stručný vývoj osobnostních práv v Německu a ČR 
Všeobecné osobnostní právo na německém území procházelo složitým vývojem, a 

ačkoli je nyní německým právem uznáváno, není dosud nijak uceleně kodifikováno. 

Významný představitel německé právní filosofie a zakladatel historicko-právní 

školy Friedrich Carl von Savigny existenci všeobecných osobnostních práv jako 

takových dokonce přímo popíral. Za zakladatele moderní teorie všeobecného 

osobnostního práva v Německu lze považovat Karla von Gareise (1844-1923), který 

jako první vyslovil myšlenku, že existují určitá práva, jejichž výkon nespočívá ve 

vztahu k věcem či druhým lidem, nýbrž k vlastní osobě člověka, přičemž tato práva 

nazýval „Individualrechte“. 214  Otto von Gierke (1841-1921) později definoval 

osobnostní práva jako práva, „která svému subjektu zajišťují panství nad jednotlivými 

součástmi jeho vlastní osobnostní sféry.“ 215  216  Vzhledem k převažujícímu vlivu 

historicko-právní školy však všeobecné osobnostní právo nebylo v BGB přijatém roku 

1896 zakotveno vůbec. 

Na našem území byl naproti tomu již roku 1811 přijat Všeobecný zákoník 

občanský (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB), který ve svém § 16 výslovně 

                                                
214 FROMLOWITZ, Patrick. Das Urheberpersonlichkeitsrecht und das allgemeine Personlichkeitsrecht: 

eine vergleichende Untersuchung unter besonderer Berucksichtigung der geschichtlichen 
Entwicklung, des Inhalts, des postmortalen Schutzes und der Ubertragbarkeit [online]. Frankfurt am 
Main: PL Academic Research, 2014, s. 22, cit. dne 18.6.2016. 

215 „die ihrem Subjekt die Herrschaft über einen Bestandtheil der eigenen Persönlichkeitssphäre 
gewährleisten.“  

216 GIERKE, Otto von. Deutsches Privatrecht. Erster Band: Allgemeiner Teil und Personenrecht. 3. 
Auflage. Berlin: Duncker & Humblot, 2010, s. 702. 
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zakotvil vrozená práva (angeborne Rechte) takto: „Každý člověk má vrozená, již 

rozumem poznatelná práva, a nutno jej tudíž považovati za osobu. Otroctví nebo 

nevolnictví a k tomu se vztahující výkon moci nejsou v těchto zemích dovolena.“ Šlo o 

generální klauzuli a nikoli výčet práv, neboť „výpočet takový je také více méně zbytečný, 

poněvadž vzdělanému soudci jsou přirozená práva známa a obecný lid by všeobecnou 

formulací takových přirozených práv mohl býti uváděn ve zmatek.“217 Přirozenoprávní 

aspekt osobnostních práv je po vzoru ABGB zdůrazňován i v současném občanském 

zákoníku218 

8.2 Ústavní zakotvení všeobecného osobnostního práva 
V Německu vyplývá všeobecné osobnostní právo z ustanovení článku 1 Ústavy 

(Grundgesetz, dále jen GG), který v odstavci 1 stanoví nedotknutelnost lidské bytosti, 

již je stát povinen respektovat a chránit219 , v odstavci 2 se pak hlásí k nedotknutelnosti 

a nezcizitelnosti lidských práv jako základu každé lidské společnosti, míru a 

spravedlnosti ve světě220. Ustanovení článku 2 GG zaručuje právo na svobodný rozvoj 

osobnosti, právo na život a tělesnou integritu člověka.221 

Vzhledem k absenci výslovného zákonného zakotvení všeobecného osobnostního 

práva byla jeho existence dovozena z výše uvedených ustanovení GG německým 

spolkovým soudem (Bundesgerichtshof, BGH), který v roce 1954 uvedl: „jelikož 

Ústava uznává právo člověka na úctu k jeho bytosti (čl. 1 GG), jakož i právo na 

svobodný rozvoj jeho osobnosti též jako soukromé právo, které musí být každým 

respektováno, pokud výkon tohoto práva nezasahuje do práv druhých nebo není 

v rozporu s ústavním pořádkem nebo dobrými mravy (čl. 2 GG), musí být na všeobecné 

                                                
217 ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 184. 
218 Srov. zejm. § 81 odst. 1 ObčZ: „Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. 

Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.“ 
219 Článek 1 odst. 1 GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 
220 Článek 1 odst. 2 GG: „Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 

unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 
und der Gerechtigkeit in der Welt.“ 

221 Čl. 2 odst. 1 GG: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt.“ 

 Čl. 2 odst. 2 GG: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“ 
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osobnostní právo pohlíženo jako na ústavně zaručené základní právo.“ 222  Toto 

rozhodnutí je tedy z hlediska vývoje všeobecného osobnostního práva v Německu 

klíčové, protože v něm Spolkový soud dovodil na základě dvou článků Ústavy nové 

soukromé právo.223 

Ani po tomto rozhodnutí z roku 1954 nebylo všeobecné osobnostní právo uceleně 

upraveno zákonem a dodnes je dotvářeno kazuisticky pomocí soudcovského práva.224 

 

Spolkový soud (BGH) navíc přiznává jistou ochranu i osobnosti právnické osoby 

v případech tzv. Unternehmenspersönlichkeitsrecht. 225  Ochrana osobnosti právnické 

osoby vyplývá z článku 19 odst. 3 GG226, který stanoví, že základní práva platí též pro 

vnitrostátní právnické osoby v rozsahu, v jakém jsou vzhledem k jejich podstatě 

aplikovatelná.  

České pojetí ochrany osobnosti se naproti tomu vztahuje pouze k osobnosti člověka, 

tedy fyzické osoby227. Právnická osoba může uplatňovat práva na ochranu osobnosti 

člověka pouze tehdy, souvisel-li neoprávněný zásah do jeho osobnosti s jeho činností 

v této právnické osobě228. „Osobnostní“ práva právnické osoby jako ochrana její pověsti 

a soukromí jsou u nás chráněna na základě § 135 odst. 2 ObčZ229. Na ústavní úrovni pak 

                                                
222 Rozsudek BGH ze dne 22.5.1954, sp. Zn. I ZR 211/53: „nachdem nunmehr das GG das Recht des 

Menschen auf Achtung seiner Würde (Art. 1 GG) und das Recht auf freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit auch als privates, von jedermann zu achtendes Recht anerkennt, soweit dieses Recht 
nicht die Rechte anderer verletzt oder gegen die verfassungsmässige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstösst (Art. 2 GG), muss das allgemeine Persönlichkeitsrecht als ein verfassungsmässsig 
gewährleistetes Grundrecht angesehen werden.“ 

223 Srov. GOTTWALD, Stefan. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht: ein zeitgeschichtliches 
Erklärungsmodell. Berlin: Berlin Verlag Arno Spitz, 1996, s. 173. 

224 Srov. MÜNCH, Ingo von, KUNIG, Philip. Grundgesetz-Kommentar. Band I (Präambel bis Art. 19). 5. 
Auflage, München: C.H.Beck, 2000, s. 145. 

225 Srov. např. usnesení BVerfG ze dne 3.5.1994, sp. zn. 1 BvR 737/94, rozsudek BGH ze dne 03.06.1986, 
sp. zn. VI ZR 102/85 nebo rozsudek BGH ze dne 11.3.2008, sp. Zn. VI ZR 7/07 o plakátech 
Greenpeace označujících produkty mlékárenské společnosti jako „Gen-Milch“. V tomto případě 
BGH neshledal zásah do ochrany dobré pověsti společnosti především proto, že označení „Gen-
Milch“ se může vztahovat k jakékoli fázi procesu výroby mléka a vzhledem k tomu, že 
společnost používala geneticky modifikované krmivo pro krávy, je podle soudu označení „Gen-
Milch“ pravdivým skutkovým tvrzením. 

226 „Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf 
diese anwendbar sind.“ 

227 Srov. § 81 odst. 1 ObčZ: „Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je 
povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.“ 

228 §83 ObčZ. 
229 „Stejná ochrana náleží právnické osobě proti tomu, kdo bez zákonného důvodu zasahuje do její 

pověsti nebo soukromí, ledaže se jedná o účely vědecké či umělecké nebo o tiskové, rozhlasové, 
televizní nebo obdobné zpravodajství; ani takový zásah však nesmí být v rozporu s oprávněnými 
zájmy právnické osoby.“ 
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u nás, na rozdíl od GG, podobná ochrana právnických osob není zakotvena vůbec. 

 

8.3 Úprava osobnostních práv v BGB a StGB 
Mimo ústavní rámec všeobecného osobnostního práva jsou některá dílčí 

osobnostní práva zakotvena v německém občanském zákoníku (BGB) a trestním 

zákoníku (Strafgesetzbuch, StGB).  

V ustanovení § 12 BGB230 je zakotvena ochrana jména připomínající úpravu § 78 

odst. 1 ObčZ231. Dalším relevantním ustanovením je § 823 BGB zakotvující nároky 

z neoprávněných zásahů do práv, o nichž bude pojednáno v následující podkapitole. 

Ochrana cti není zakotvena v BGB (s výjimkou nároků z neoprávněných zásahů 

do „jiných“ práv podle § 823 BGB, viz dále), nýbrž v rovině trestní. Trestní zákoník 

(StGB) uvádí v § 185 an. tři trestné činy proti cti – urážku (Beleidigung), pomluvu (üble 

Nachrede a Verleumdung). Český trestní zákoník naproti tomu zná pouze jednu 

skutkovou podstatu trestného činu pomluvy, spočívající ve sdělení nepravdivého údaje, 

který je „způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména 

poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou 

újmu.“232 

Urážka (Beleidigung) je zásahem do cti člověka spočívající v opovržlivém 

(Missachtung) či neuctivém (Nichtachtung) výroku vůči němu. Pomluvy podle § 186 

StGB (üble Nachrede) se dopustí ten, kdo sděluje nebo rozšiřuje o druhém člověku 

nactiutrhačné (ehrverletzend) skutečnosti, které nejsou prokazatelně pravdivé. 

Ustanovení § 187 StGB dále rozeznává další skutkovou podstatu trestného činu 

pomluvy (Verleumdung), která se od üble Nachrede liší v tom, že autor nepravdivého 

výroku jej rozšiřuje s vědomím, že je nepravdivý. 

Lze tedy konstatovat, že trestněprávní ochrana cti je v německé úpravě 

diferencovanější a propracovanější než u nás. 

 
                                                
230 „Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder 

wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen 
gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. 
Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.“ 

231 „Člověk, který byl dotčen zpochybněním svého práva ke jménu nebo který utrpěl újmu pro 
neoprávněný zásah do tohoto práva, zejména neoprávněným užitím jména, se může domáhat, aby 
bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.“ 

232 § 184 odst. 1 trestního zákoníku. 
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8.4 Nároky ze zásahů do všeobecného osobnostního práva 
Německá judikatura dovozuje, že v oblasti náhrady škody spadají nároky ze 

zásahů do osobnostních práv pod nároky z „jiných práv“ zakotvených v § 823 BGB233. 

V České republice je povinnost nahradit újmu způsobenou zásahem do osobnostních 

práv upravena v § 2910 ObčZ234. 

Konkrétně pak má ten, do jehož osobnostního práva bylo zasaženo, následující 

možnosti obrany. Předně je možné vznést nárok na upuštění od neoprávněného zásahu 

(Unterlassungsanspruch)235. V případě zásahů do osobnostního práva prostřednictvím 

tisku zná německé právo též institut podobný našemu právu na odpověď, tzv. 

Gegendarstellungsanspruch 236 , spočívající v povinnosti vydavatele média uveřejnit 

„verzi příběhu“ dotčeného, která se rozchází s médiem dříve uveřejněným skutkovým 

tvrzením. Dotčená osoba může dále požadovat uvedení uveřejněné informace na pravou 

míru, a to formou odvolání výroku (Widerruf), opravy (Richtigstellung) nebo doplnění 

(Ergänzung).237 Dále je možné, obdobně jako u nás, požadovat náhradu škody, peněžní 

zadostiučinění, případně vydání bezdůvodného obohacení. 

Lze shrnout, že úprava nároků z neoprávněných zásahů do osobnosti člověka je u 

nás i v Německu velmi podobná. Největší rozdíl lze spatřovat pouze v explicitnosti 

vyjádření těchto nároků – v českém občanském zákoníku jsou nároky z osobnostních 

práv zakotveny výslovně238, v BGB nikoli. 

 

8.5 Teoretické pojetí osobnostních práv 
Na osobnostní práva v německém pojetí je možné nahlížet z několika úhlů 

                                                
233 § 823 odst. 1 BGB: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die 

Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem 
anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“ 

234 § 2910 ObčZ: „Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak 
do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě 
vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné 
povinnosti stanovené na ochranu takového práva.“ 

235 Srov. § 1004 odst. 1 BGB: „Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder 
Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung 
der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der 
Eigentümer auf Unterlassung klagen.“ ve spojení s § 823 odst. 1 BGB. 

236 Srov. např. § 10 Muster Pressegesetz, který slouží jako šablona pro tiskové zákony jednotlivých 
spolkových zemí. 

237 Srov. PLUTTE, Niklas. Persönlichkeitsrechtsverletzung – Übersicht & Tipps. Dostupné z 
https://www.ra-plutte.de/persoenlichkeitsrechtsverletzung/ (cit. dne 19.6.2016). 

238 Srov. § 82 a § 2910 ObčZ. 
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pohledu. 

Nejprve je možné rozlišit ústavněprávní a občanskoprávní ochranu osobnosti. 

Ačkoli i ochrana osobnosti podle německého občanského práva vychází z ústavního 

rámce čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 GG, liší se tyto dvě úpravy v tom, proti jakým zásahům 

do osobnosti ochranu poskytují. Zatímco ochrana osobnosti podle občanského práva 

chrání osobnostní sféru především před zásahy ze strany jiných subjektů občanského 

práva (jednotlivců, médií apod.), ústavněprávní ochrana spočívá především 

v negativním závazku státu a státní moci zdržet se zásahů do osobnosti člověka. 

V německém i českém právním prostředí jsou dále používány pojmy všeobecné 

osobnostní právo a zvláštní osobnostní práva, jejichž význam ovšem není totožný. 

Česká právní teorie pojímá všeobecné osobnostní právo jako „právo, resp. jednotlivá 

dílčí práva, jejichž předmětem je osobnost fyzické osoby jako celek, resp. jednotlivé 

hodnoty tvořící součásti celkové fyzické a morální integrity osobnosti každé fyzické 

osoby jako individuality a suveréna a jejichž subjekty mají vůči ostatním subjektům 

(fyzickým či právnickým osobám) rovné právní postavení a zásadní autonomii vůle“ 239, 

a zvláštní osobnostní práva pak jako důsledek tvůrčí činnosti člověka, která nejsou 

nerozlučně spjata s každou fyzickou osobou. Zvláštními osobnostními právy se tedy 

v českém právním prostředí rozumí právo autorské, práva výkonných umělců apod.  

V německém pojetí představuje všeobecné osobnostní právo (allgemeines 

Persönlichkeitsrecht) zakotvené v čl. 1 a 2 GG jakýsi lex generalis a je použitelné 

v případech, kdy chráněná hodnota (jméno, čest apod.) není upravena jinými 

předpisy.240 Zvláštními osobnostními právy (besondere Persönlichkeitsrechte) jsou pak 

nazývána dílčí osobnostní práva zakotvená v předpisech na zákonné úrovni – např. 

právo na ochranu jména (Recht am eigenen Namen)241, právo k podobizně (Recht am 

eigenen Bild)242, právo na ochranu osobních údajů (Recht am eigenen Datenbestand)243 

                                                
239 KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. Ochrana 

osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 57. 
240 Srov. FROMLOWITZ, Patrick. Das Urheberpersonlichkeitsrecht und das allgemeine 

Personlichkeitsrecht: eine vergleichende Untersuchung unter besonderer Berucksichtigung der 
geschichtlichen Entwicklung, des Inhalts, des postmortalen Schutzes und der Ubertragbarkeit 
[online]. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2014, s. 66, cit. dne 18.6.2016. 

241 Srov. § 12 BGB. 
242 Srov. § 22 Kunsturheberrechtsgesetz, který zakotvuje nutnost souhlasu zobrazené osoby s uveřejněním 

podobizny: „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur 
Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß 
er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt…“ 
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a další. Konkretizací všeobecného osobnostního práva je podle německé judikatury tzv. 

teorie sfér (Sphärenteorie), která rozlišuje tři úrovně osobního života člověka – sféru 

intimní (Intimsphäre), soukromou (Privatsphäre) a individuální (Individualsphäre / 

Sozialsphäre), kterým přiznává rozdílnou míru ochrany před zásahy zvnějšku.244 

Právo autorské (Urheberrecht) v německém pojetí podle převládajícího názoru 

do osobnostních práv nespadá a existuje jako relativně samostatné právní odvětví.245 

  

                                                                                                                                          
243 Srov. § 4 Bundesdatenschutzgesetz stanovící zásady přípustnosti shromažďování, zpracování a 

používání osobních údajů. 
244 Srov. FROMLOWITZ, Patrick. Das Urheberpersonlichkeitsrecht und das allgemeine 

Personlichkeitsrecht: eine vergleichende Untersuchung unter besonderer Berucksichtigung der 
geschichtlichen Entwicklung, des Inhalts, des postmortalen Schutzes und der Ubertragbarkeit 
[online]. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2014, s. 70, cit. dne 18.6.2016. 

245 Srov. tamtéž, s. 110. 
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Závěr 

 Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl obsáhnout základní charakteristiky 

všeobecného osobnostního práva podle platné právní úpravy v České republice včetně 

jejich historického a teoretického kontextu. Teoretické pojetí osobnostních práv 

v českém právním prostředí pak bylo v závěrečné kapitole porovnáno s německým 

pojmem Persönlichkeitsrechte a jeho zákonnou úpravou. Mimo obecných principů 

ochrany osobnosti se práce soustředila na dva dílčí aspekty osobnostního práva, a to na 

právo na soukromí a případy střetu osobnostních práv s právem na svobodný projev. O 

těchto dvou oblastech bylo v práci pojednáno podrobněji. 

 V úvodní části práce byla pozornost věnována historii a pramenům osobnostního 

práva, samotnému vymezení pojmu osobnosti a osobnostních práv a přehledu pramenů 

osobnostního práva. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky a širokému pojetí osobnosti 

byly v úvodní části práce na příkladech demonstrovány nejvýznamnější hodnoty 

chráněné osobnostním právem. Pro přehlednost byla jedna kapitola věnována 

pramenům osobnostního práva, a to obecným, zvláštním, ústavním i mezinárodním. 

Počet mezinárodních smluv, které se dotýkají osobnostních práv, ukazuje, že se jedná o 

jeden z univerzálních fenoménů, který má své místo v naprosté většině právních řádů 

světa. 

 Vzhledem k velmi širokému pojetí pojmu osobnosti a rozmanitosti jejích 

aspektů a projevů není možné vyčerpávajícím způsobem obsáhnout problematiku 

možných zásahů do osobnosti člověka. V důsledku toho se část práce věnovaná 

zásahům do osobnostních práv omezila na nejčastější případy takových zásahů, a to 

oprávněných i neoprávněných. Z kategorie oprávněných zásahů byla v práci věnována 

největší pozornost případům svolení se zásahem do tělesné integrity, a to především 

proto, že tělesná integrita člověka je jednou z nejvýznamnějších a také nejkřehčích 

osobnostním právem chráněných hodnot a každodenně je do ní ze strany zdravotníků a 

zdravotnických zařízení zasahováno. Ačkoli by se v těchto případech mělo vždy jednat 

o zásahy oprávněné a učiněné na základě svobodného informovaného souhlasu pacienta, 

i přes poměrně podrobnou zákonnou úpravu bývají zásahy do integrity člověka při 

podstupování léčby či pouze v rámci prevence stále častěji předmětem sporů. Otázkou 

k zamyšlení, která v této souvislosti vyvstává, je to, zda a případně jak lze nalézt 
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efektivní řešení situace, kdy na jedné straně stojí zájem na ochraně zdraví člověka, který 

by bezesporu měl být hodnotou maximálně právem chráněnou, a na druhé straně pak 

praktická proveditelnost požadavku poučení, kterého by se člověku mělo dostat ze 

strany lékařů tak, aby rozhodnutí člověka o podstoupení určitého zákroku bylo skutečně 

svobodné a informované. Na jedné straně zde stojí člověk – pacient, který je při jednání 

se zdravotníky v naprosté většině případů slabší stranou, ať již z důvodu pravděpodobné 

absence odborných medicínských znalostí či momentálně zhoršeného zdravotního stavu. 

Na straně druhé je pak lékař, který mnohdy může postupovat zcela lege artis, a přesto 

vzhledem ke složitosti a komplexnosti pochodů v lidském těle někdy v důsledku jeho 

jednání může dojít k zásadnímu či nevratnému poškození pacientova zdraví, které 

nebylo předpokládáno ani v několikastránkovém písemném informovaném souhlasu. 

Ačkoli autorka práce se osobně obvykle přiklání k upřednostnění zájmu na ochraně 

slabší strany, a ve vztazích mezi lékařem a pacientem obzvlášť, problematika případů 

tohoto typu rozhodně není černobílá. 

 Závěrečná kapitola obecné části práce pak podává přehled možností, jejichž 

prostřednictvím se může dotčená osoba bránit, pokud již k zásahu do její osobnosti 

dojde. Kromě občanskoprávních prostředků lze využít též možnosti poskytované 

předpisy veřejnoprávními nebo se svého práva domáhat na mezinárodní úrovni 

prostřednictvím stížnosti k ESLP. 

 Kapitola zabývající se právem na soukromí měla za cíl představit široké pojetí 

pojmu soukromí tak, jak jej vnímá česká judikatura a ESLP. Vzhledem k bohatosti 

související judikatury nebylo možné vyčerpávajícím způsobem postihnout všechny 

aspekty ochrany soukromí ani zmínit veškerá relevantní rozhodnutí. Z každé oblasti 

chráněné článkem 8 EÚLP se však autorka snažila na příkladech vyzdvihnout základní 

principy, na nichž se rozhodování Ústavního soudu a ESLP ve věcech ochrany 

soukromí zakládá. 

 Obdobnou snahu o zobecnění principů rozhodování se autorka pokusila vyvinout 

v kapitole věnované kolizi práv na ochranu osobnosti s právem na svobodný projev. 

Na uvedených příkladech, jimiž se Ústavní soud a ESLP v této souvislosti zabýval, se 

ovšem ukazuje, že případy střetu osobnostních práv se svobodou slova mohou být 

natolik rozmanité, že je třeba je skutečně vždy posuzovat individuálně a určitá 
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rozkolísanost judikatury (především) ESLP v těchto věcech tak je svým způsobem 

ospravedlnitelná. I přesto se autorka domnívá, že ÚS i ESLP nezřídka upřednostňují 

zájem na ochraně práva na svobodný projev, aniž by se dostatečně vypořádaly 

s upozaděním zájmu na ochraně osobnosti těch, kdo jsou výkonem tohoto práva dotčeni.  

 V závěrečné kapitole se pak autorka pokusila porovnat úpravu a rozdílné pojetí 

osobnostních práv v České republice a Německu vyplývající z odlišného historického 

vývoje i právně filosofického kontextu. 

  

 Ochrana osobnosti je tématem nesmírně obsáhlým a rozmanitým a lze ho jistě 

uchopit z různých úhlů pohledu. Cílem této práce bylo přiblížit čtenáři tuto 

problematiku jak v obecné rovině, tak na konkrétních příkladech vztahujících se 

k vybraným otázkám osobnostního práva.  
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Abstract 

 The objective of this thesis is to provide an overview of general part of the 

protection of personality in the Czech legal system, as well as a detailed analysis of 

selected aspects of personal rights. The thesis focuses on protection provided by the Act 

Nr. 89/2012 Sb., Civil Code, and the European Convention on Human Rights. 

 Initial chapters of the general part of the thesis deal with brief introduction to the 

historical background of personality rights in the Czech legal environment, as well as 

with the definition of personality and personality rights as such, together with a 

demonstrative list of values protected by the general right of personality. The 

subsequent chapter provides an overview of Czech and international sources of law 

concerning personality protection. Chapter four deals with lawful and unlawful 

interferences with personality rights. The final chapter of the general part outlines legal 

means of protection of personal rights available according to the Czech law. 

 The special part of the thesis is dedicated to a deeper analysis of three aspects of 

protection of personal rights. Chapter six deals with one of the most important personal 

rights, the right to privacy. This chapter aims to introduce the broad concept of privacy, 

including case law of the European Court of Human Rights and the Czech 

Constitutional Court. The subsequent chapter deals with the conflict of personality 

rights and another fundamental right, the freedom of speech. The author’s aim was to 

find a general pattern of case law of the Czech Constitutional court and the European 

Court of Human Rights concerning the collision of these two fundamental rights. The 

objective of the final chapter is to compare the Czech and German concept of 

personality rights in the context of current applicable legislation and historical 

background. 
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Resumé 

 Cílem této práce je obecné pojednání o ochraně osobnosti poskytované českým 

právním řádem a hlubší analýza tří vybraných aspektů ochrany osobnostních práv. 

Práce se soustředí především na ochranu osobnosti poskytovanou na základě ustanovení 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a Evropské úmluvy o ochraně lidských 

práv. 

 V obecné části práce je v prvních kapitolách stručně nastíněn historický vývoj 

osobnostních práv na našem území a definice pojmu osobnosti a osobnostních práv jako 

takových, společně s demonstrativním výčtem hodnot chráněných všeobecným 

osobnostním právem. Následující kapitola je věnovaná přehledu pramenů osobnostních 

práv na ústavní, zákonné a mezinárodní úrovni. Další kapitola se zabývá oprávněnými a 

neoprávněnými zásahy do osobnostních práv člověka, podrobněji je pojednáno o 

informovaném souhlasu se zásahem do tělesné integrity člověka. Závěrečná kapitola 

obecné části práce podává přehled prostředků ochrany osobnosti, jimiž se dotčená osoba 

může domáhat nároků z neoprávněných zásahů do své osobnosti na české i mezinárodní 

úrovni. 

 Zvláštní část práce se soustředí na detailnější analýzu vybraných aspektů 

osobnostního práva. V šesté kapitole jsou na základě četných příkladů z judikatury 

představeny hodnoty chráněné širokým pojetím práva na soukromí tak, jak jej chápe 

český Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva. Následující kapitola se zabývá 

střetem osobnostních práv s dalším neméně významným, ústavně i mezinárodně 

chráněným právem na svobodný projev. Snahou autorky bylo najít v judikatuře 

Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva obecné principy řešení kolize 

těchto dvou základních práv. Závěrečná kapitola je věnována srovnání českého a 

německého pojetí osobnostních práv v kontextu platné právní úpravy a rozdílného 

historického vývoje. 

  



79 
 

Klíčová slova Keywords 

Ochrana osobnosti 
 

Protection of personality rights 

Právo na soukromí 
 

Right to privacy  

Střet osobnostních práv se svobodou 
slova 

Conflict of personality rights and 
freedom of speech 

 


