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 „Internet nemůže být Divoký západ.“ 1   

 

 

 

 

-  Max Schrems, rakouský právník a aktivista v oblasti ochrany skouromí, kvůli zneužívání 

osobních údajů a porušování evropské legislativy vedl několik soudních sporů proti 

společnosti Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Z rozhovoru s Maxem Schremsem v magazínu INDEX LN: SCHREMS, Max. Internet nemůže být Divoký 

západ. Ondřej Vyhnanovský. INDEX LN: ekonomický magazín Lidových novin, č. 6/2017, s. 12 – 17. ISSN 

2464-6911 
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Úvod 

„Hodně lidí se už pohybuje více na internetu než na ulicích. Otázkou tedy je, jestli  

takové situaci může být internet nadále Divokým západem, kde vyhrává silnější, nebo jestli 

z něj uděláme něco demokratičtějšího, bezpečnějšího, fungujícího podle dohodnutých 

pravidel.“2  

Tímto nedávným výrokem upozornil Max Schrems, rakouský právníka a aktivista na 

poli boje za ochranu soukromí na internetu, na stále existující propast mezi realitou a tím, jak 

by se soukromí na internetu chránit mělo. Fenomén internetu, stejně jako většina výdobytků 

moderní doby, přináší mnoho pozitivních aspektů, ale také řadu problémů. Zásahy do soukromí, 

ať už vynucené samotnou technickou povahou internetu, nebo usnadněné třetím osobám právě 

touto povahou internetu, patří mezi ty nejvýraznější.  

 Právo se v prostředí internetu musí vypořádat s řadou výzev, nelze však dopustit, aby 

záruky, které poskytuje jednotlivcům v reálném světe, ztrácely svůj lesk a sílu v prostředí 

internetu a tím se rozpor mezi právem uplatňovaným v reálném a digitálním prostředím se stále 

zvětšoval.  

Vzhledem k ve své podstatě nevyčerpatelnému množství aspektů, které nabízí střet 

pojmů nová média a ochrana osobnosti, koncipuji tuto práci jako náhled jen na některé z nich. 

Cílem mé práce tak není vyčerpat všechna témata spojená s ochranou osobnosti 

v kyberprostroru, ale pomocí výběru vhodných prvků demonstrovat, jakým způsobem jsou 

osobnostní práva člověka v digitálním prostředí právem chráněna a zdali se obecné záruky, 

které jsou pro ochranu osobnosti typické v nedigitálním prostředí, uplatní i v prostředí nových 

médií.  

  

                                                 
2 Tamtéž, s. 14  
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1. Základní pojmy 
 

1.1 Ochrana osobnosti a osobnostní práva 

Osobnostní práva člověka jsou vedle statusových práv jedince teorií3 řazeny do skupiny 

soukromých osobních práv. Množina těchto soukromých osobních práv tvoří společně 

s množinou soukromých majetkových práv4 sféru soukromých subjektivních práv člověka. 

Z pohledu koncepčního spadají osobnostní práva do skupiny práv přirozených. Jejich nositelem 

je každý člověk a tato práva jsou, jak stanoví občanský zákoník, „již samotným rozumem a 

citem poznatelná“5. 

Právo na ochranu osobnosti je jedním z prvků práva na soukromí jakožto „agregátu práv“6, 

který poskytuje celou řadu konkrétních právních záruk zabezpečujících ve svém souhrnu 

takový prostor každému jedinci, aby mohl „být ponechán sám sobě“7, či jinak řečeno právo na 

to, „aby nás ostatní nechali na pokoji“.8 Účelem ochrany soukromí je tedy vytvoření 

bezpečného prostoru pro nerušený rozvoj jedince a realizaci jeho základních svobod, ve kterém 

mu bude umožněno tvořit, experimentovat, riskovat a chovat se dle své přirozenosti.  

Charakteristika práva na soukromí jakožto „práva na skrývání své osobní slabosti“9 se 

významně projevuje právě ve spojení s prostředím internetu a novými médii, neboť právě 

v tomto prostředí se případným zásahům do práva na soukromí zdánlivě nekladou překážky 

příznačné pro hmotný svět. Pro účely této práce a celkové problematiky ochrany osobnosti 

                                                 
3 DVOŘÁK, J., SVESTKA, J., ZUKLÍNOV A, M. a kol. Obcanské právo hmotné, Svazek 1. Dil prvni: Obecná 

část. Praha, Wolters Kluwer CR, 2013, s. 249, ISBN 978-80-7478-326-5 

 
4 Viz ust. § 9 odst. 2 OZ 

 
5 Ust. § 19 odst. 1 OZ  

 
6 FILIP, J., Úvodní poznámky k problematice práva na soukromí, in ŠIMÍČEK, V., (ed.), Právo na soukromí, 

Masarykova univerzita, Brno, 2011, s. 14, poznámka pod čarou, ISBN 978-80-210-5449-3 

 
7 V originále „to be let alone“, toto pojetí práva na soukromí se poprvé objevilo na konci 19. století: 

BRANDEIS, L. D.; WARREN, S. D., The Right to Privacy, Harvard Law Review, 1890 – 1891, č. 4, s. 195.  

 
8 POLČÁK, R., Internet a proměny práva, Praha, Auditorium, 2012, s. 328., poznámka pod čarou, ISBN 978-80-

87284-22-3 

 
9 Tamtéž, s. 43 
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v kyberprostoru je důležité též chápání práva na soukromí jakožto „práva kontrolovat fakta o 

svém vlastním životě“10. 

Právo na ochranu soukromí a s ním spojené právo na ochranu osobnosti je tedy právním 

pojmem vycházejícím z přirozenoprávní koncepce a chránícím základní lidská práva uznaná 

mezinárodně v řadě úmluv, ale také českou národní úpravou, která se vyznačuje vysokým 

standardem ochrany těchto práv. Na mezinárodní úrovni se jedná hlavně o dokumenty vzniklé 

na půdě Organizace spojených národů, a to o Všeobecnou deklaraci lidských práv11 a 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech12, které shodně stanoví, že „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.“13  

Na evropské úrovni je nutné jmenovat dva dokumenty zakotvující právo na ochranu 

soukromí. Těmito dokumenty jsou Evropská úmluva o ochraně lidských práv14 a Listina 

základních práv Evropské unie15, které obdobně zaručují právo každého  na respektování svého 

soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence16. Listina základních práv Evropské 

unie progresivně přiznává ochranu také „jiným druhům komunikace“, v dnešní době tedy 

zejména komunikaci elektronické.  

Co se týče české právní úpravy, právo na ochranu soukromí na ústavní úrovni široce 

upravuje Listina základních práv a svobod17. Za ustanovení lex generalis je považován odstavec 

první článku 7, který zaručuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí v tom nejširším 

                                                 
10 SCHAUER, F., Internet Privacy and teh Public-Private Distinction, 38 Jurimetrics 555, 1998, s. 556 

 
11 Všeobecná deklarace lidských práv, dostupná z http://www.osn.cz/wp-

content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf 

  
12 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, dostupný z http://www.osn.cz/wp-

content/uploads/2015/03/mezinar.pakt-obc.a.polit_.prava_.pdf 

 
13 Čl. 12 Všeobecné deklarace lidských práv a čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 

 
14 Evropská úmluva o ochraně lidských práv, dostupná z 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 

 
15 Listina základních práv Evropské unie, dostupná z http://www.euroskop.cz/gallery/6/2090-

charta_zakladnich_prav_1.pdf 

 
16 Čl. 8 Evropské úmluvy lidských práv a čl. 7 Listiny základních práv Evropské unie 

 
17 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů, dostupná z 

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 

 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinar.pakt-obc.a.polit_.prava_.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinar.pakt-obc.a.polit_.prava_.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf
http://www.euroskop.cz/gallery/6/2090-charta_zakladnich_prav_1.pdf
http://www.euroskop.cz/gallery/6/2090-charta_zakladnich_prav_1.pdf
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smyslu.18 Další články, jmenovitě čl. 10, 12 a 13 chrání zvláštní projevy soukromí, právo 

každého na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, jména, právo před 

neoprávněným zásahem do soukromého a rodinného života, neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiném zneužívání údajů o své osobě (čímž je stanoven ústavní základ 

ochrany osobních údajů), práva na nedotknutelnost obydlí, listovní tajemství (a to včetně 

uchování tajemství písemností a záznamů zasílaných elektronickou cestou). Všechna tyto 

osobnostní práva jsou tedy zaručeny na ústavní úrovni. 

Ustanovení Listiny dále rozvádí soukromoprávní i veřejnoprávní předpisy, které tak  

poskytují každému jedinci konkrétní právní instituty na ochranu soukromí. S právem na 

ochranu osobnosti je spojen především občanský zákoník19, který v úvodním ustanovení oddílu 

6 (Osobnost člověka) zaručuje ochranu osobnosti člověka včetně jeho přirozených práv20 a 

vytváří tak hmotněprávní podmínky pro jejich výkon. „Judikatura v této souvislosti přiléhavě 

uvádí, že každá lidská osobnost duchovně pramení mimo sféru právního řádu, který ji pouze 

uznává (aprobuje) jako právně významnou (nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji svými 

vlastními zákonnými prostředky.“21 Stát právo na ochranu osobnosti přiznává jakožto právo 

absolutní, je jej tedy povinen garantovat každému jedinci. 

Pojem „osobnost“ v tomto ustanovení lze definovat jako spojení biologických, 

psychologických a společenských hodnot jedince. Podle komentáře k občanskému zákoníku22 

požívá v liberálních demokratických státech zcela zvláštní respekt a ochranu základní právo na 

nerušený soukromý život osoby (čl. 10 odst. 2 Listiny). Právo na nedotknutelnost soukromí tak 

považuje teorie za základní kámen liberální tradice, na kterém stojí základy moderní politiky i 

moderního práva a který je též základem pro modení pojetí základních práv a svobod. 

Nejspolehlivější zárukou individuální nezávislosti a lidské svobody je tak zajištění autonomní 

sféry jednotlivce. Umožnění každé fyzické osobě jakožto individualitě a suverénovi nakládat v 

mezích právního řádu podle svého uvážení co nejšíře se svou osobností, resp. s jejími 

                                                 
18 Čl. 7 odst. 2 LZPS: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech 

stanovených zákonem.“ 

 
19 Zák. č. 89/2012 Sb 

 
20 § 81 odst. 1 OZ: „Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít 

svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.“ 

 
21 LAVICKÝ a kol.,  Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), Komenář, C. H. Beck, 1. vydání, 2014, s. 392, 

ISBN  978-80-7400-529-9 

 
22 KNAP, K., ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., PAVLÍK, P., PLECITÝ, V. Ochrana osobnosti podle občanského 

práva. 4. vyd. Praha, Linde Praha, a.s., 2004. 435 s. ISBN 80-7201484-6. 
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jednotlivými hodnotami, tvořícími celistvost její osobnosti v její fyzické a duševní celistvosti 

je  vůči ostatním subjektům (fyzickým či právnickým osobám) s rovným právním postavením 

jednou ze základních podmínek demokratického právního státu. Mezi dílčí aspekty osobnosti 

člověka tak občanský zákoník řadí život, zdraví, důstojnost člověka, právo žít v příznivém 

životní prostředí, vážnost člověka, jeho čest, podobu, soukromí, právo na duševní a tělesnou 

integritu a jeho projevy osobní povahy. Tento výčet je však pouze demonstrativní a je tedy 

zřejmé, že zákonodárce předvídavě ponechal prostor různorodým životním situacím. Poněkud 

nesystematicky mimo ustanovení ochrany osobnosti upravuje občanský zákoník právo na 

ochranu jména a pseudonymu, které však za dílčí osobnostní právo považovat lze. Vzhledem 

k tomu, že právní úprava i aplikační praxe českých soudů i Evropského soudu pro lidská práva 

jsou založeny na tzv. monistickém pojetí osobnostních práv23, nevyžaduje se, aby ten, jehož 

osobnostní právo bylo dotčeno, specifikoval, jaký konkrétní aspekt jeho osobnostních práv byl 

neoprávněným zásahem poškozen či ohrožen.  

Pro účely této práce v následujících podkapitolách přiblížím mimoprávní pojmy důstojnost, 

vážnost a čest a dále charakterizuji  právo na podobu a právo na ochranu jména a pseudonymu 

se zaměřením na prostředí nových médií.  

 

1.1.1 Právo na zachování důstojnosti, cti a vážnosti 

 

Pojem důstojnosti není českým právním řádem ani judikaturou definován. Teorie jej 

chápe jako jednu ze základních přirozených hodnot lidské osobnosti, která vyjadřuje nezbytnost 

zachovávání základní 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.24 V důstojnosti si jsou všichni rovni. Důstojnost tak 

z právně filozofického hlediska náleží každému jedinci bez ohledu na jeho původ či postavení 

a je nezastupitelnou hodnotou chránící před ponížením. Podle Kanta žádný ekvivalent lidské 

                                                 
23 Tedy pojetí, které reflektuje, že jednotlivé osobnostněprávní aspekty jsou velice úzce propojeny a mnohdy 

nemusí být jednoznačné, zdali se jedná např. o neoprávněný zásah do soukromí nebo o zásah do důstojnosti, 

vážnosti či cti 

  
24 LAVICKÝ a kol.,  Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), Komenář, C. H. Beck, 1. vydání, 2014, s. 413, 

ISBN 978-80-7400-529-9 
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důstojnosti neexistuje a člověk je tak od přirozenosti nadán vlastní důstojností.25 Důstojnost 

člověka je však hodnotou v čase a prostoru proměnlivou, kritérium důstojnosti je vždy nutné 

posoudit podle konkrétní situace, což otevírá velký prostor pro soudcovské uvážení (a to v 

případech zásahů do důstojnosti člověka v prostředí nových médií může být otázkou zvláště 

obtížnou), přičemž jde o otázku právní, nikoli skutkovou. Důstojnost jako taková je spojena a 

překrývá se vzájemně s jinými stránkami lidské osobnosti, a to hlavně s vážností a ctí člověka. 

Judikatura zde uvádí, že čest je zásadní a nedílnou součástí důstojnosti člověka.26 Pojmy cti a 

vážnosti osobnosti jsou však na rozdíl od důstojnosti zpravidla spojovány s veřejným či 

společenským životem člověka a tedy s jeho postavením ve společnosti. Co se týče cti, jde o 

hodnotu člověkem postupně získanou pro svůj charakter, chování a postoje ve vztahu k jiným 

lidem. Může také jít o postavení jedince v konkrétním uzavřeném okruhu lidí (rodiny, přátel, 

kolegů, publika), profestní čest je také hodna ochrany. Vážnost je také hodnotou získanou 

časem, obvykle souvisí se společenskými zásluhami člověka, často ve spojení s jeho vyšším 

věkem.27 Zásahy do cti a vážnosti se označují jako pomluvy či difamace, diskreditace nebo 

dehonestace. Takový zásah musí mít podle judikatury účinky, které jsou objektivně způsobilé 

vyvolat difamační účinky veřejně, přestože se nedůstojné jednání vůči osobně nedělo na 

veřejnosti (může se dít i v soukromí nebo uzavřených společenstvích). Nedůstojné zacházení 

přitom může spočívat v různách způsobech jednání s člověkem. Pro zachování důstojnosti 

člověka a její právní ochranu je však vždy nutné především uznat neomezitelnou (respektive 

omezitelnou jen ústavě danými premisami) právní osobnost člověka, dále lpět na zákazu 

působení duševních nebo fyzických útrap či jiného nelidského či ponižujícího zacházení, a trvat 

na zákazu diskriminace.“28  

Za jedny z nejčastějších zásahů do důstojnosti, cti a vážnosti člověka v prostředí nových 

médií je obecně považována urážka a pomluva (příznačné jsou hlavně pro internetové debaty). 

Prostředky ochrany proti nim poskytuje veřejné i soukromé právo. Za urážku je obecně 

považován difamující výrok, který vede k ublížení na vážnosti, cti či důstojnosti jiného (např. 

nadávka či vydání v posměch). Urážka může být právem kvalifikována jako přestupek proti 

                                                 
25 KANT, I., Základy metafyziky mravů. Praha, Svoboda, 1976, část druhá, s. 86 a násl.  

 
26 viz nález ÚS I. ÚS 453/03, dostupný z http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-453-03 

 
27 DVOŘÁK, J., SVESTKA, J., ZUKLÍNOV A, M. a kol. Občanské právo hmotné, Svazek 1. Díl první: Obecná 

část. Praha, Wolters Kluwer CR, 2013, s. 257, ISBN 978-80-7478-326-5 

 
28 LAVICKÝ a kol.,  Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), Komenář, C. H. Beck, 1. vydání, 2014, s. 413, 

ISBN 978-80-7400-529-9 

 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-453-03
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občanskému soužití.29 Osoba, která byla uražena, přitom neztrácí nárok na soukromoprávní 

ochranu podle občanského zákoníku (viz dále). Obecná a nejčastěji užívaná definice pomluvy 

je „nejrychleji se šířené zlo“30. Trestní zákoník tento pojem vymezuje jako nepravdivý údaj, 

který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost jiného člověka u spoluobčanů, zejména 

poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.31 

S tímto vymezením pomluvy pracuje i soukromé právo při přiznávání nároků poškozených 

podle občanského zákoníku. Základní podmínkou, aby se dal určitý výrok právně kvalifikovat 

jako pomluva tedy je, aby byl nepravdivý, přičemž důkazní břemeno leží na tom, kdo výrok 

šíří.  

 

1.1.2 Právo na podobu 
 

Právo na podobu je dílčím osobnostním právem, do něhož je v prostředí nových médií 

zasahováno velmi často. Občanský zákoník je prvním právním předpisem, který právo na 

podobu v našem právním řádu výslovně zakotvuje, ačkoliv byla jeho existence vyvozována i 

z dřívější právní úpravy. Spoluautoři učebnice občanského právo, Zuklínová a Šustek, definují 

podobu člověka jako „souhrn jeho charakteristických rysů, které znázorňují jeho 

individualizovaný tělesný vzhled, zejména jeho tvář, případně celou jeho postavu.“32 Za 

podobiznu je pak považováno jakékoliv hmotné zobrazení živého i zemřelého člověka, a to 

obrazem, fotografií, ale i karikaturou, a to za předpokladu, že zobrazená osoba je 

identifikovatelná.“. Právo na podobu má tedy každý člověk a vzniká mu narozením.33  

                                                 
29 Ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích 

 
30Z rozhovoru s JUDr. Evou Ondřejovou, LL.M., Ph.D. v pořadu Jak se bránit pomluvám z cyklu Poradny 

Dopoledního Regionu Českého rozhlasu Region ze dne 15.09.2014. Dostupné online na: 

http://www.rozhlas.cz/strednicechy/poradime/_zprava/jak-se-branit-pomluvam--1396518 

 
31 Ust. § 184 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
32 DVOŘÁK, J., SVESTKA, J., ZUKLÍNOV A, M. a kol. Občanské právo hmotné, Svazek 1. Díl první: Obecná 

část. Praha, Wolters Kluwer CR, 2013, s. 257, ISBN 978-80-7478-326-5 

 
33 Zajímavou otázkou by v této souvislosti bylo zveřejňování snímků z ultrazvuku ještě nenarozeného dítěte 

z pohledu práva na podobu ještě nenarozeného dítě ve spojení s právní ochranou takového dítěte podle úpravy 

v občanském zákoníku (viz ust. § 25 odst. 2 OZ: „Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje 

jeho zájmům. Má se za to, že se dítě narodilo živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako by nikdy nebylo.“). 
Nutno konstatovat, že v českém právním prostředí nebyla na rozdíl od toho amerického tato otázka dosud řešena. 

V USA se ovšem na „práva plodu“ hledí pouze z lékařské perspektivy a žádná osobnostní práva nejsou 

nenarozeným dětem přiznávána, navíc jsou tato práva úzce provázána s právy matky a „demarkační čára“ se hledá 

jen těžko. 

  

http://www.rozhlas.cz/strednicechy/poradime/_zprava/jak-se-branit-pomluvam--1396518
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Občanský zákoník dále stanoví, že zachytit a rozšiřovat podobu člověka je možné jen 

s jeho svolením. O zachycení podoby člověka jde pouze tehdy, jedná-li se o zachycení 

jakýmkoliv identifikovatelným způsobem. Musí být tedy podle takového zobrazení možné určit 

totožnost takové osoby34. Pokud člověk dá svolení k zachycení své podoby, platí, že zároveň 

souhlasí s obvyklým rozmnožováním a rozšiřováním takového zobrazení. Dále podle 

občanského zákoníku platí, že pokud někdo svolí k zobrazení své podoby za okolností, z nichž 

je zřejmé, že bude takové zobrazení dále šířeno, svoluje tím i k jeho rozmnožování a rozšiřování 

obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.“35 Zde se 

tedy opět otvírá prostor pro interpretaci pojmů „obvyklý způsob“ a „rozumně předpokládat“, 

soudce by měl vždy zvážit místní a časové souvislosti a jedinečnost každého případu, což na 

něj v souvislosti s novými médii klade zvýšené nároky – jak například zhodnotit újmu osoby, 

které se po nějaké době znelíbí její fotografie umístěná na sociální sít, pokud s pořízením této 

fotografie a jejím zveřejnění souhlasila, za předpokladu, že fotografie neobsahuje nijak právně 

závadný obsah a v prostředí sociální sítě ji lze považovat na ničím výjimečnou? Řešením by 

mohlo být ustanovení občanského zákoníku o odvolatelnosti takového svolení. Každý, kdo 

svolil k použití své podobizny, může svolení odvolat, i přestože je udělil na určitou dobu.36 

Problematickým aspektem však je to, že občanský zákoník pro formu ani obsah takového 

souhlasu nestanová žádné zvláštní náležitosti37, v úvahu tedy připadá i svolení dáno 

konkludentně. Dále může být souhlas udělen v omezeném či neomezeném rozsahu, zároveň 

však v každém takovém případě platí, že z každého takového uděleného svolení pro určitou 

formu výkonu absolutního osobnostního práva nevyplývá bez dalšího oprávnění k jinému 

zásahu do osobnosti člověka (do jiného chráněného statku).38 

 

                                                 
34 K tomu blíže rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2232/2006 (dostupný z 

http://kraken.slv.cz/30Cdo2232/2006) a 30 Cdo 936/2005 (dostupný z http://kraken.slv.cz/30Cdo936/2005) 

 

 
35 Ust. § 85 odst. 2 OZ 

 
36 Ust. § 81 odst. 1 OZ 

 
37 Na rozdíl od případů některých souhlasů se zásahem do integrity člověka dle ust. § 93 a násl. OZ 

 
38 LAVICKÝ a kol.,  Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), Komenář, C. H. Beck, 1. vydání, 2014, s. 402 

ISBN 978-80-7400-529-9  

 

http://kraken.slv.cz/30Cdo2232/2006
http://kraken.slv.cz/30Cdo936/2005
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1.1.3 Právo na ochranu jména a pseudonymu 

 

 Jak již bylo řečeno výše, právní úprava ochrany jména a pseudonymu není v českém 

občanském zákoníku zdánlivě příliš systematická, neboť je toto dílčí právo upraveno mimo 

rámec ochrany osobnosti.39 40 Jménem se podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 

rozumí osobní jméno člověka (zákon zde nepoužil výraz „křestní jméno"), příjmení  a případná 

další jména člověka a rodné příjmení, která mu náležejí podle zákona o matrikách. 

Ve jméně člověka je tradičně spatřována dvojí úloha. Ve jméně člověka tak lze spatřovat 

jeden z projevů jeho lidství, ve kterém uskutečnuje svá přirozená práva, včetně práva 

jednotlivce být uznán jinými ve své důstojnosti, tedy aby byl jako člověk označován a 

pojmenováván svým jménem. Takto se tedy projevuje přirozenoprávní a osobnostní povaha 

jména. Od toho lze odlišit úlohu jména jakožto pravidelného označení konkrétního jednotlivce 

ve společenském styku, tedy poměru, kde se uplatňuje statusový či společenský význam jména 

jednotlivce. Tuto dvojjakou povahu jména člověka uznává i český občanský zákoník, kdy 

uznává jméno jakožto jednu ze složek osobnosti člověka a zároveň výrazně reflektuje 

specifický mimoprávní charakter jména s ohledem na jeho statusový význam v soukromém i 

veřejném právu.41 Jméno tak identifikuje jedince ve vnějším světě a zároveň výrazně dotváří 

jeho osobnost.  

Občanský zákoník poskytuje ochranu i jménu krycímu – pseudonymu, přičemž platí, že 

vejde-li pseudonym ve známost, požívá stejné ochrany jako jméno.42 S tím však někteří 

odborníci polemizují, neboť „za zásah do práva na pseudonym nelze jistě bez dalšího považovat 

situaci, kdy je člověk označen svým jménem a nikoli pseudonymem.“43. Právo na pseudonym a 

                                                 
39 A to v Oddílu 5 Hlavy II OZ, ust. § 77 až 79 

 
40 „I přes současné legislativně systematické uspořádání zákonné ochrany jména v občanském zákoníku není žádný 

důvod pro odmítnutí ustáleného závěru právní teorie a praxe, že jméno člověka je součástí jeho osobnosti. I nadále 

je tedy možné považovat jméno člověka za jednu ze složek osobnosti člověka tvořících její integrální součást, což 

vyplývá z vlastní mimoprávní povahy a významu jména pro osobnostní zájmy člověka. Samotná systematika 

zákona, zdůrazňující spíše statusovou stránku, však na povaze jména jako předmětu absolutního osobnostního 

práva ničeho nemění. Proto i osobnostní ochranu jména je nutno vykládat v kontextu závěrů platných pro obecnou 

úpravu absolutněprávní ochrany osobnosti člověka.“Viz LAVICKÝ a kol.,  Občanský zákoník I. Obecná část (§ 

1−654), Komenář, C. H. Beck, 1. vydání, 2014, s. 371 ISBN 978-80-7400-529-9  

 
41 Což je také důvodem, proč je úprava práva na ochranu jména a pseudonymu řazena v občanském zákoníku do 

samostatného oddílu na pomezí úpravy statusových záležitostí a ochrany osobnosti. 

 
42 Ust. § 79 odst. 2 OZ 

 
43 LAVICKÝ a kol.,  Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), Komenář, C. H. Beck, 1. vydání, 2014, s. 383, 

ISBN 978-80-7400-529-9 
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jeho ochranu tak spíše umožňuje jedinci tento pseudonym používat a bránit se tomu, aby jej 

neoprávněně užíval někdo jiný44 (přičemž, stejně jako u jména, nelze vyloučit, že tentýž 

pseudonym užívá více lidí). 

Jméno i pseudonym jsou však hodnotami osobnosti velmi specifickými, protože na 

rozdíl od jiných stránek osobnosti (viz výše) nejsou její přirozenou součástí, ale naopak 

důsledkem společenského vývoje. Člověk se totiž z vlastní přirozenosti se jménem nerodí (na 

rozdíl od jiných složek osobnosti, které jsou člověku přirozené, např. osobní svobody, 

důstojnosti, cti apod). Jméno je člověku naopak na základě rodinného či společenského poměru 

dáno a v různých podobách ho může nabývat i v průběhu života. Přestože však nejde o hodnotu 

v pravém slova smyslu vrozenou, jedná se o statek osobnostní povahy. Z toho vyplývá, že 

zásahem do jména a pseudonymu nevzniká újma na přirozených právech člověka. V každém 

případě ale může vzniknout újma nemajetkové povahy na právech osobnostních.  

  

                                                 
  
44 Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2116/2006, dostupný z http://kraken.slv.cz/30Cdo2116/2006 

 

http://kraken.slv.cz/30Cdo2116/2006
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1.2 Nová média 
 

Vzhledem k tomu, že je vysoce pravděpodobné, že s prudkým technologickým 

vývojem, jakého je společnost svědkem v posledních desetiletích, se na scéně v nejbližších 

letech objeví nové platformy, které budou mít za cíl oslovovat uživatele, není nynější označení 

„nová média“ dostatečně pružné. Termín „nová média“ je podle některých odborníků45 již 

překonán a místo něj by se tento druh médií měl označovat jako „digitální“ či „kvartální“.46  

Obecně jsou však pojmem „nová média“ jsou označována ta média, která ke svému 

šíření využívají digitální kód a datový přenos. Poprvé byl tento pojem ve významu, v jakém jej 

chápeme dnes, použit na konci šedesátých let47, přičemž masivní nástup digitálních technologií 

nastal koncem 90. let 20. století a trvá dodnes.  

„Věčně vracející se otázka: Co jsou to nová média? Odpovědí na ni je spousta, společné 

mají jenom těžiště: digitální technologii. Definice se liší mírou „zaostření“, příklonem k formě 

či obsahu v závislosti na kontextu. Teorie nových médií postavené na redukcionistické tradici 

dvacátého století však varují: pojmy „forma“ a „obsah“ jsou u nových médií zaměnitelné […] 

Nová média zakládají kulturní paradigma nových médií. Tato definice do sebe zahrnuje jak 

antropocentrické, tak transhumanistické hledisko. V neposlední řadě obklopuje i spleť více či 

méně překrývajících se pojmů, jako jsou digitální média, interaktivní média, počítačová média 

nebo taky počítače, informační technologie a komunikační technologie (jakožto pars pro toto: 

kde ona materiální technologie zastupuje jak sebe, tak kontexty a způsoby svých užití). […] 

Protože se média vzájemně ovlivňují, není hranice mezi starými a novými jasná. Odlišit stará a 

nová média jenom na základě přítomnosti či nepřítomnosti digitální technologie nelze. Můžeme 

však ukázat na atributy nových médií, které ve starých nebyly, a identifikovat v nových médiích 

„to staré“.48 

Informace ukrytá v digitálním kódu a šířená počítačovou sítí může být textem, obrazem, 

zvukem či jakoukoliv kombinací, přičemž tendence k takovému kombinování sílí se zvyšující 

                                                 
45 Např. doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., advokát a odborník na mediální právo. 

 
46 Z příspěvku doc. JUDr. Aleše Rozehnala, Ph.D. na Mediální konferenci: Nová média a právo pořádané dne 

11. dubna 2016 Spolkem českých právníků Všehrd na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

 
47 Souvisí s realizací hypertextového média v počítačovém prostředí a vznikem první decentralizované 

počítačové sítě v rámci amerického armádního projekdu ARPA . 

 
48 FABUŠ, Palo. Co jsou to nová média? Literární noviny. 2006, č. 51, s. 20., ISSN 1210-0021 
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se kvalitou internetového připojení. Typickým příkladem je zahrnování audiovizuálních 

záznamů či dokonce přímých přenosů do psaného textu, typicky u zpravodajských serverů. 

Dochází tak k boření dalších hranic mezi médii – v tomto případě mezi tiskem a vysíláním. 

V digitálním prostředí je tato hranice nepoužitelná a je nutné najít jiný způsob, jak tyto 

kategorie v prostředí internetu právně upravit. Právě pro možnost kombinace jednotlivých 

druhů médií se nová média označují také jako „multimedia“.49  

Dalším typickým rysem nových médií je jejich interkativita. Uživatel nových médií již 

není zdaleka tak jako u tradičních médií odkázán na programovou nabídku, vysílací čas či počet 

výtisků, ale díky technologii hypertextu může autor sdělení nejen na danou informaci odkázat 

a umožnit mu k ní přístup pouhým kliknutím na příslušný odkaz, ale také umožnit uživateli 

přístup ke starším sdělením (či informacím, článkům nebo videjím). Technologie hypertextu 

přináší řadu výhod také původci primárního sdělení – umožnuje mu jednoduše aktualizovat již 

zveřejněné informace či „připomínat“ uživatelům sdělení již dříve uvedená (a nemusí čekat 

např. na další vydání tiskoviny či určený vysílací čas).  

Organizační vázanost médií na několik (maximálně desítek) vysílacích a tiskových 

platforem je již minulostí a média se tak pro své uživatele stávají čím dál více dostupná. „Už to 

nejsou jen velké audiovizuální společnosti ale i menší či větší servery. Například na YouTube 

přibude každou minutu 300 hodin obsahu.“50 

S interaktivitou a utvářením obsahu na Internetu souvisí také technologie „web 2.0“ 

umožňující uživatelům internetu podílet se na vzniku obsahu přidáváním uživatelských 

příspěvků (ať již komentářů či originálního obsahu) a tvorba obsahu se tak stává na tvůrci 

původní infrastruktury z větší či menší části nezávislá.    

Vzhledem k potlačování rozdílů mezi masovou a interpersonální komunikací při užívání 

„nových médií“ může být proměna může do budoucna významná i pro média ve smyslu 

tradičním – tedy institucionalizované hromadné sdělovací prostředky, neboť rozdíly mezi 

osobou profesionálního novináře v tradičním smyslu a osobami jinými se s nástupem „nových 

médií“ mohou stírat. V současnosti existuje velké množství blogů a jiných publikačních 

                                                 
 
49 Podle některých odborníků se však jedná spíše o „unimedia“ – tedy o propojení zvláštních prvků a postupů 

jednotlivých druhů médií do jedné nedilné mediální instituce (unimedium). Např. LÉVY, P. Kyberkultura. 

Karolinum, Praha, 2000, s. 57 a násl., ISBN 80-246-0109-5 

 
50Z příspěvku doc. JUDr. Aleše Rozehnala, Ph.D. na Mediální konferenci: Nová média a právo pořádané dne 11. 

dubna 2016 Spolkem českých právníků Všehrd na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  
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platforem, za nimiž stojí i osoby zcela mimo oficiální struktury intitucionalizovaných 

hromadných sdělovacích prostředků, a jejich popularita i vliv narůstají.  

Co však již dle některých autorů51 proběhlo, je institucionalizace nových médií. 

Rozhodujícím pro tento proces intitucionalizace byl okamžik, kdy nová média nabyla takový 

společenský vliv, který odůvodňuje jejich srovnání s hromadnými sdělovacími prostředky 

v tradičním smyslu. V současnosti je takovýchto institucí v prostředí nových médií celá řada – 

blogy, zpravodajské portály, sociální sítě. Podle Moravce52 se jednotlivé služby mohou 

v monoha podstatných znacích lišit, zásadní však je, že používají shodnou technologii přenosu 

informací, která není od osobních webových stránek, soukromých chatů či podnikových 

konverzací v ničem odlišná.  

Minimální prostorová a časová omezenost Internetu poskytuje svým uživatelům nejširší 

možné prostředí nejen pro osobní a skupinovou, ale poprvé v historii i skutečně masovou 

komunikaci. Typickým prvkem takovéto masové komunikace je stírání rozdílu mezi 

profesionálním původcem sdelění a pasivním publikem, jak jej známe z klasickým médií a jenž 

je příznačný pro interpersonální a skupinovou komunikaci. Jedním z projevů této tendence 

mohou být události tzv. „arabského jara“, za jejichž spouštěč se mimo jiné obecně považují 

projevy uživatelů na sociálních sítích.  

„Nová média podle mě nejsou chvilkovou záležitostí, jako byly například VHS kazety 

nebo DVD. Oproti předchozím médiím jsou uživatelsky přívětivější. Spojují výhody 

sekundárních a terciálních medií, takže mohou integrovat jak televizi, rozhlas, tak i prostředky 

mezilidské komunikace, což vytváří nové sociální prostředí,“ tvrdí Rozehnal53 a dále 

upozorňuje, že praktické uplatňování práva je v digitálních médiích čím dál těžší a právní 

úprava za realitou zaostává.  

Vzhledem k neustálému proměňování vlastností jednotlivých služeb, které nová média 

poskytují, je problematické provést jejich kategorizaci. Za nejobecnější možné kategorie 

služeb, které na internetu postupem času vznikly, považuje teorie tyto54: 

                                                 
51 Např. JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., in MORAVEC, O. Mediální právo v informační společnosti. Praha, 

Leges, 2013, s. 110, ISBN 978-80-87576-52-6 

 
52 MORAVEC, O. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013, ISBN 978-80-87576-52-6 

 
53 Z příspěvku doc. JUDr. Aleše Rozehnala, Ph.D. na Mediální konferenci: Nová média a právo pořádané dne 

11. dubna 2016 Spolkem českých právníků Všehrd na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

 
54 MORAVEC, O. Mediální právo v informační společnosti. Praha, Leges, 2013, s. 112, ISBN 978-80-87576-52-

6 
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a) internetové vyhledávače; 

b) datová úložiště; 

c) sociální sítě; 

d) zpravodajské portály; 

e) video na vyžádání; 

f) blogy. 

Povaha jednotlivých služeb, které poskytují nová média, je rozličná. V případech 

internetových vyhledávačů, datových úložišť a sociálních sítí a blogů jde především o služby 

vytvářející infrastrukturu, přičemž její naplnění konkrétním obsahem závisí na jejich 

koncových uživatelích. Co se týče zpravodajských portálů, ty jako služba vystupují často ve 

dvojí roli – jakožto dodavatel zpravodajského obsahu a v případě, že umožňuje i čtenářské 

komentáře, i jakožto poskytovatel infrastruktury. Poskytovatelé všech těchto druhů služeb se 

však určitým způsobem na obsahu internetu podílejí. 
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1.3 Nutnost a legitimita právní regulace kyberprostoru – 

internetové právo? 
 

Internet za uplynulé čtvrtstoletí prošel prudkým vývojem, jenž je často přirovnáván k 

nástupu knihtisku. Existuje mezi nimi celá řada paralel, které nelze opomenout. Mezi ty hlavní 

patří zvýšení dostupnosti informací a rychlosti jejich šíření, jejíž kombinací došlo 

k podstatnému pokroku ve vývoji lidstva. V podobné situaci se může společnost ocitnou 

v budoucnu i s internetem, jakékoliv kategorické konstatování je však v současné době, 

vzhledem k těžko odhadnutelnému vývoji digitálních technologií, příliš brzy.  

Vzhledem k tomu, že skutečná povaha internetu coby fenoménu sui generis zavdává 

příčinu častého rozporu mezi realitou internetu a jeho normativní regulací. V prostředí internetu 

totiž platí více než kde jinde, že mezi tím, co je skutečně realizováno a tím, co má být 

realizováno z hlediska práva, není shoda. 

 Přestože je úprava právních vztahů na internetu velkou výzvou, myšlenka, že by 

prostředí internetu nebylo nijak právně regulované, již patří minulosti. Za z dnešního pohledu 

již kuriozní lze považovat ve své době významný text amerického soudce Franka Easterbooka 

z roku 199655, v němž se kriticky vyjadřoval k otázce existence internetového (či 

kybernetického) práva. Ve svém článku označuje názory na to, že se kolem nově rozvíjejíchch 

informačních a komunikačních technologií vytváří nová právní disciplína, za hloupé a 

zbytečné. Tento obor nemá podle Easterbrooka právo na existenci, právní úpravu života na 

internetu netřeba nijak řešit a jediné, co je třeba učinit, je posílit ochranu soukromého 

vlastnictví. Easterbrook dále užil příměru, že psát o internetovém právu je, jakoby se psalo o 

„koňském právu“, s tím, že „koňské právo“ neexistuje. Podle Easterbrooka je kůň zvíře, pro 

které platí zákony již vytvořené a platné a uvedl, že právní zaměření na technologie nepomůže 

právo utvářet a technologie by měly přijnout právo takové, jaké je a varuje před 

„multidisciplinárním diletantismem“.  

 Skutečnost, že prosazení právní regulace internetu nebyla věc od počátku jasná, 

dokazuje i text Johna Perryho Barlowa, amerického esejisty a politického aktivisty v oblasti 

                                                 
55 EASTERBROOK, F., Cyberspace and the Law of the Horse. The University of Chicago Legal Forum, 1996, s. 

207 a násl., dostupné také z https://www.law.upenn.edu/fac/pwagner/law619/f2001/week15/easterbrook.pdf 

 

https://www.law.upenn.edu/fac/pwagner/law619/f2001/week15/easterbrook.pdf
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liberalizace internetu, taktéž z roku 1996 „Deklarace nezávislosti kyberprostoru“56. Internet 

povyžuje za zcela samostatnou a neovladatelnou strukturu, která existuje nezávisle na hmotném 

světě, vystupuje s myšlenkou celkové svobody a neregulovatelnosti internetu a celkově 

poukazuje na nepotřebnost státní regulace internetu. Kritizuje snahy o státní zásahy do  

internetového prostředí především z důvodu z důvodu nevole internetového společenství 

uzavřít společenskou smlouvu se státem o regulaci internetu upozorňuje na chybějící legitimitu 

takovýchto zásahů. Dále pochybuje o efektivním vynucování práva na internetu také z důvodu 

uzavřenosti státní jurisdikce z důvodu tradičních prostorových hranic. 

 Vyspělejší technologie, stále se zvyšující počet uživatelů internetu a především vznik 

informačního průmyslu, to vše dopomohlo k překonání obou těchto idejí (které se však, nutno 

podotknout, potýkaly s významnou kritikou již v době svého vzniku). Je však nutné 

poznamenat, že přestože je informačním a komunikačním technologiím připisována zásadní 

důležitost, tak ta by sama o sobě nemusela znamenat nutnou reflexi právem ve formě 

specifického právního odvětví. I jiné výdobytky techniky v minulosti, například ve své době 

převratné vynálezy telegrafu či rádia, nemají své právní obory a katedry na právnických 

fakultách. Současné digitální technologie jsou však natolik specifické, neboť se již natoli 

rozvinuly a diverzifikovaly, že jejich rozmanitost a rovněž tak i rozmanitost jejich užití již 

prakticky přesahují možnosti tradičních právnických disciplín. Právě propojení informačních 

sítí a informačních a komunikačních technologií vede k jednoduššímu a rychlejšímu zpracování 

informací a v důsledku toho i k postupnému etablování internetového práva jakožto 

specifického právního odvětví. Ve své podstatě pojednává internetové právo o přizpůsobení se 

neustále měnícím se zákonům a postojům právní vědy vzhledem k nové a nové skutečnosti, 

proto je nezbytné neustále sledovat vývoj technologií a hodnotit jejich význam pro právo, což 

z něj činí neustále se vyvíjející právní obor. Realitou je, že tento prudký technologický vývoj 

znesnadňuje přístup k internetovému právu a výrazně komplikuje dosahování kvalitních 

výsledků. Jsou tak kladeny hraniční nároky na právní vědu, která by měla být zdatná též 

v otázkách technických, čímž opět vyvstává hrozba multidisciplinárního diletantismu, na který 

již před dvěma desetiletími upozorňoval Easterbrook. Jako ve všech oborech lidské činnosti 

však není pragmatická rezignace na dokonalost na místě, neboť by ve svém důsledku mohla 

vést ke vzniku překážek právního, technického a potažmo i společenského rozvoje a hrozí, že 

                                                 
56 BARLOW, J. P., A Declaration of the Independence of Cyberspace. Electronic Frontier Foundation [online], 

[cit. 1. 8. 2017], dostupné z https://www.eff.org/cyberspace-independence 

 

https://www.eff.org/cyberspace-independence
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se technická realita natolik vzdálí „hmotnému“ světu, že právní normy nebudou 

v kyberprostoru vůbec respektovány. 

Vzhledem ke specificitě právních vztahů vznikajících v prostředí nových médií je však 

nutné přijmout v této oblasti jejich pragmatické pojetí, přestože se v kontinentální právní 

kultuře jde o metodologii neobvyklou. Podle Polčáka se však v oblasti práva informačních a 

komunikačních technologií jedná o jedinou prakticky použitelnou, neboť kombinace 

technologických aspektů, velké dynamiky a ztížené předvídatelnosti vývoje těchto technologií 

„prakticky znemožňuje důslednou aplikaci kterékoli lz idealistických metod, neboť předmětné 

právní otázky nesnesou, obrazně řečeno, uložení do sklepa na dobu, než budeme mít v jejich 

řešení stoprocentní jistotu.“57. Právě zohlednění momentálního kontextu jednotlivých situací 

s důrazem na stabilitu obecných základů právní regulace je typickým rysem pragmatické 

metodologie. Toto pojetí se vyhýbá jakékoli stabilizaci konkrétních aspektů právních pravidel, 

protože by vedlo k nemožnosti jejich praktické použitelnosti v situacích, které zákonodárce 

nepředpokládal. Ze své podstaty legitimuje pragmatická metodologie interpretující orgán 

k podstatnému dotváření práva. Může tak dojít i k situaci, že soudce na základě téže právní 

normy vyhodnotí dvě skutkové situace rozdílně.58 Tato situace samozřejmě není žádoucí, 

v ideálním přpadě by mělo právo s dostatečnou mírou přesnosti postihovat současné technické 

fenomény. Polčák ovšem konstatuje, že „pragmatickým pohledem však lze dospět k poznání, 

že cosi takového jako precizní úpravu transakcí v oboru ICT po státu v jeho současné podobě 

„prostě nemůžeme chtít, a to ani v situaci, kdy jsou do přípravy psaného práva pro určitou 

oblast života zapojeny nejlepší dostupné právnické mozky, nelze dosáhnout ideálních, ba ani 

uspokojivých výsledků.“59 

Našení z nástupu nového právního oboru však není bezbřehé. O zcela nový právní obor 

nemůže ve své podstatě jednat, neboť společné základy práva a právní vědy budou platné vždy. 

Nelze tedy přijmout myšlenku, že v prostředí internetu platí nějaké nově vzniklé paralelní či 

specifické právo. Virtualita kyberprostoru totiž neznamená, že by zde vznikající vztahy měly 

                                                 
57 POLČÁK, R., Internet a proměny práva, Praha, Auditorium, 2012, s. 76, ISBN 978-80-87284-22-3 

 
58 Jak se již stalo v případě registrace doménových jmen s doménou .eu v první fázi, tzv. sunrise period, ve které 

mohly o přednostní registraci žádat osoby s absolutními právy k příslušným označením. Objevila se však řada 

spekulanů, kteří si z důvodu zneužití nepřesné legislativy „blokovali“ některá doménová jména. V následném 

řízení se však tytéž orgány, které byly původně nuceny daná doménová jména zaregistrovat, tyto registrace 

odmítali z důvodu nemravného zneužití práva. Odklon od předchozí rozhodovací praxe tak museli odůvodnit 

pragmatickým argumentem, že orgán aplikující právo nemůže stále opakovat ty stejné chyby. 

 
59

POLČÁK, R., Internet a proměny práva, Praha, Auditorium, 2012, s. 76, ISBN 978-80-87284-22-3 
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zásadně jinou kvalitu než vztahy z takzvaně reálného prostředí.. Obecné právní principy si tak 

ponechávají svou podobu i v prostředí internetu v 21. století. Podle Schremse je tuto jejich 

neměnnou podobu možno vyjádřit tímto přirovnáním: „Rád k tomu přidávám paralelu 

paragragu o vraždě, který říká, že „je zakázáno zabíjet lidi“, a nikoliv „je zakázáno mlátit lidi 

kamenem a přejíždět je Uberem.“60 

 Určité změny a posuny v samotných základech systému právních pravidel však 

pozorovat lze, včetně změn v právu na ochranu soukromí (např. řada tradičních právních 

postulátů týkajících se soukromí je v mnoha ohledech nefunkční, případně je jejich funkčnost 

omezena.) Jde však o změny, které probíhají univerzálně a nelze tak připustit, aby právo 

s příchodem nových médií ztratilo svou vnitřní soudržnost.  

 Skutečností však je, že z důvodu hodnocení efektivity a praktické nutnosti existence 

práva dochází k postupnému přehodnocování tradičních mechanismů právní regulace a vzniku 

takových organizačních postupů, které vedou k součinnosti různých typů autorit – autorit 

státních, technických a ekonomických, které k sobě postupně hledají cestu (běžnou praxí dnes 

je spolupráce států s dodavateli informační infrastruktury pro potírání kriminality, kdy jsou 

různé technické prostředky vybavovány mechanismy, které buď páchání trestné činnosti zcela 

znemožní, nebo výrazně usnadní vyšetřování).61  

   

  

                                                 
60 SCHREMS, Max. Internet nemůže být Divoký západ. Ondřej Vyhnanovský. INDEX LN: ekonomický 

magazín Lidových novin, č. 6/2017, s. 16. ISSN 2464-6911 

 
61  POLČÁK, R., Internet a proměny práva, Praha, Auditorium, 2012, s. 72 a násl., ISBN 978-80-87284-22-3 
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1.4  Tradiční soukromoprávní prostředky ochrany osobnostních 

práv 

 Jak již bylo naznačeno výše, instituty ochrany osobnostních práv přiznává nejen právo 

soukromé, ale také právo veřejné. Vzhledem k povaze této práce se však převážně zaměřím na 

prostředky soukromoprávní.   

Jak již bylo naznačeno výše, osobnostní práva, jakožto přirozená práva spojená 

s osobností člověka nelze podle zákona zcizit a nelze se jich vzdát, stane-li se tak, nepřihlíží se 

k tomu. Dále se nepřihlíží ani k omezení těchto práv v míře odporující zákonu, dobrým mravům 

nebo veřejnému pořádku.62 

 Kromě speciálních prostředků ochrany osobnosti se může osoba, jejíchž osobnostních 

práv bylo dotčeno, dovolávat prostředků, které jsou pro celé soukromé právo společné a 

tradiční. Prvním ze dvou použitelných prostředků je za zákonem úzce stanovených podmínek 

svépomoc63, tím druhým je tradiční soudní ochrana, přičemž lze využít takových institutů, jako 

jsou předběžné opatření64, žaloba o náhradu škody (majetkové újmy)65 a vydání bezdůvodného 

obohacení66. Skutečná škoda na věci přichází většinou v úvahu pouze okrajově a nepřímo, 

protože osobnost člověka sama o sobě majetek nepředstavuje (může však jít o majetkovou 

škodu na nosiči písemností, např. osobním počítači či mobilním telefonu). Jedná se tedy o 

tradiční soukromoprávní odpovědnost za škodu na hmotné věci, při které vůbec nemusí dojít 

k zásahu do osobnostních práv či jejich ohrožení. 

                                                 
62 Ust. § 19 odst. 2 OZ 

 
63 Ust. § 14 OZ 

 
64 Ust. § 74 a násl. zák. č. 99/1963, občanský soudní řád 

 
65 Ust. § 2894 a násl. OZ 

 
66 Ust. § 2991 a násl. OZ 
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 Co se týče institutu předběžného opatření, platí zde výjimka z obecného pravidla, kterou 

potvrzuje i ustálená judikatura67, že předběžným opatřením nemůže soud přiznat to, co by bylo 

předmětem meritorní žaloby, a to z důvodu předcházení neodčinitelným následkům68. 

Vzhledem k tomu, že délka civilního řízení od podání žaloby do pravomocného meritorního 

rozhodnutí nemusí často zcela korespondovat zájmům poškozeného, může poškozený 

v mezidobí podat pro úpravu poměrů účastníků řízení návrh na vydání předběžného opatření, o 

kterém je soud povinen rozhodnout nejdéle do sedmi dnů. 

 O bezdůvodné obohacení se bude jednat tehdy, projevila se v případu více i majetková 

stránka věci a osoba, která do osobnostních práv jiného zasáhla, se také obohatila. Typickým 

příkladem je faktické obohacení takové osoby v případě, že dotčená osoba neposkytla k zásahu 

do svých osobnostních práv souhlas, pokud je takový souhlas běžně poskytován za úplatu. Za 

takové bezdůvodné obohacení na úkor osobnostních práv může poškozený dle zákona žádat 

dokonce dvojnásobek ceny, kterou by za udělení takového souhlasu požadoval.69  

 Jako speciální nároky člověka, do jehož osobnostních práv bylo zasaženo, uvádí zákon 

nárok na upuštění od neoprávněných zásahů, odstranění následků těchto zásahů70, nárok na 

přiměřené zadostiučinění (v určitých případech i v penězích71) a právo na náhradu nemajetkové 

újmy. Občanský zákoník tak chrání na prvním místě všeobecné osobnostní právo, tedy osobnost 

člověka jako celek (entitu), proti neoprávněným zásahům. Této dotčené osobě vzniká takovým 

zásahem nemajetková újma nezávisle na tom, zdali byla osobnost člověka jako celek porušena, 

nebo se „pouze“ ohrožena (existence nemajetkové újmy tedy nezávisí na dokonaném či 

nedokonaném následku). V každém případě se jedná o objektivní odpovědnost narušovatele, 

neboť vzniká bez ohledu na zavinění. Jak se s touto objektivní odpovědností vyrovnává 

prostředí nových médií je popsáno v dalších kapitolách.  

                                                 
67 Např. nález ÚS III.ÚS 636/02, dostupný na http://kraken.slv.cz/III.US636/02, rozhodnutí Vrchního soudu 

v Praze sp. zn. 3 Cmo 1592/94 

 
68 Tatáž výjimka platí například i v případech ochrany proti nekalé soutěži 

 
69 Viz ust. § 3004 odst. 2 OZ: „Bylo-li bezdůvodné obohacení nabyto zásahem do přirozeného práva člověka 

chráněného ustanoveními první části tohoto zákona, může ochuzený požadovat za neoprávněné nakládání s 

hodnotami týkajícími se jeho osobnosti namísto plnění podle odstavce 1 dvojnásobek odměny obvyklé za udělení 

souhlasu s takovým nakládáním. Je-li pro to spravedlivý důvod, může soud rozsah plnění přiměřeně zvýšit.“ 

 
70 Ust. § 82 odst. 1 OZ 

 
71 Podle podmínek ust. § 2951 odst. 2 OZ  

 

http://kraken.slv.cz/III.US636/02
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 Upuštění od neoprávněného zásahu do osobnostních práv se lze u soudu domáhat 

zdržovací žalobou, která má za cíl neoprávněné jednání zakázat. Podmínkou úspěšnosti této 

žaloby je, že neoprávněný zásah stále trvá, případně hrozí nebezpečí takového zásahu 

(například nechtěná fotografie na sociální síti stále zůstává).  

Žalobou odstraňovací (restituční) se lze u soudu domáhat odstranění následků a zároveň 

obnovení přechozího stavu. Aby mohla být restituční žaloba úspěšná, je nutné, aby byl 

negativní následek neoprávněného zásahu do osobnostních práv jiného trvající a aby jej bylo 

možné odstranit přiměřeným a procesně vykonatelným způsobem (například uložení správci 

sociální sítě povinnost předmětnou fotografii stáhnout).  

Satisfakční žalobou se lze domáhat přiměřeného zadostiučinění, musí však jít o takový 

zásah do osobnostních práv, který nějaký způsob satisfakce umožňuje. Nejčastěji jde o 

zadostiučinění v morální formě (tedy omluva, včetně veřejné omluvy, výrok soudu o porušení 

práv poškozeného konkrétní osobou, uveřejnění rozsudku). Zadostiučinění však musí být 

poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění 

způsobené újmy, přičemž způsob a výši takového přiměřeného zadostiučinění určí soud. 

Nejdůležitejším hlediskem přitom je, aby bylo odčiněno vše, tedy újma v plném rozsahu, a to i 

při zohlednění okolností zvlášního zřetele hodných72, jakými jsou především úmyslné 

způsobení újmy, způsobení újmy s použitím lsti, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, 

či skutečnost, že škoda vznikkla v důsledku diskriminace poškozeného. Soud při svém 

rozhodování však může vzít v úvahu i jiné okolnosti, především důvodné obavy poškozeného 

ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví. Forma a míra zavinění narušitele osobnostních 

práv může hrát při určování výše náhrady nemajetkové újmy také významnou roli (často tak 

plní i nejen satisfakční, ale i trestní funkci).“ 

Ten, jehož osobnostní práva byla neoprávněným zásahem jiného dotčena, je v první 

řade oprávněn domáhat se svého práva na ochranu osobnosti.73 Aktivně legitimovaným 

k ochraně svých osobnostních práv je každá osoba, která je v takové pozici, že by se daným 

zásahem cítil dotčen každý, kdo by se nacházel na jejím místě. 

                                                 
72 Viz ust. § 2957 OZ 
73 Ust. § 82 odst. 1 OZ 
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Občanský zákoník však toto právo (včetně práva peněžní satisfakce) přiznává i jiným 

osobám, čímž posouvá českou osobnstněprávní úpravu mezi ty celosvětově nejvyspělejší.74 

Občanský zákoník totiž v roce 2014 zavedl do právního řádu České republiky postmortální 

ochranu osobnostních práv. Po smrti člověka se tak může ochrany jeho osobnosti domáhat 

kterákoli z osob jemu blízkých.75 

Pouze v případě zásahů do práva na ochranu jména a pseudonymu povoluje zákon 

aktivní legitimaci k podání žaloby i jiným osobám ještě za života dotčeného člověka. Tehdy, 

je-li dotčený nepřítomen, je-li nezvěstný, nesvéprávný či nemůže-li z jiné příčiny uplatnit své 

právo sám, může toto právo uplatnit jeho manžel, potomek, předek nebo partner (ledaže dal 

dotčený najevo, že si to nepřeje).76 

V prostředí nových médií, převážně sociálních sítí, jsou bohužel velmi časté zásahy do 

osobnostních práv dětí a nezletilých. Ochranu osobnostních práv dítěte výslovně upravuje 

Úmluva o právech dítěte, která stanoví, že žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému 

zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným 

útokům na svou čest a pověst. Každé dítě má proti takovým zásahům právo na zákonnou 

ochranu.77  Smutnými (a nijak řídkými) případy jsou ty, kdy jsou takové zásahy činěny přímo 

nositeli rodičovské zodpovědnosti. V takovém případě se ochrana dítěte realizuje mimo 

osobnostněprávní ochranu také prostřednictvím institutů rodiného práva.78 V případech, kdy 

není na místě zvažovat porušení práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, jsou rodiče 

aktivně legitimováni k podání žaloby na ochranu osobnostních práv svého dítěte.  

 Poslední možnou osobou legitimovanou k podání žaloby na ochranu osobnosti je 

právnická osoba, a to tehdy, souvislí-li neoprávněný zásah do osobnosti člověka s jeho činností 

v právnické osobě, je oprávněna uplatnit právo na ochranu osobnosti tato osoba. To však může 

za jeho života činit jen jeho jménem a s jeho souhlasem. Není-li člověk schopen projevit vůli 

                                                 
74 Např. ve Velké Británií je časté úsloví „pomlouvat až mrtvého“, britská úprava totiž postmortální ochranu 

osobnostních práv nepřiznává 

 
75 Ust. § 82 odst. 2 s odvoláním na § 22 

 
76 Ust. § 78 odst. 2  

 
77 Článek 16 Úmluvy o právech dítěte, dostupné z http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-

pravech-ditete.pdf 

 
78 Příkladem budiž rozsudek sp. zn. NS 30 Cdo 3770/2011, ve kterém Nejvyšší soud vyvozuje za medializaci 

fotografií syna a soukromých informací o jeho váze porušení povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti 

matky 

 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf


24 

 

pro nepřítomnost nebo pro neschopnost úsudku, není souhlasu třeba. Po smrti dotčeného se 

právnická osoba může domáhat, aby od neoprávněného zásahu bylo upuštěno a aby byly 

odstraněny jeho následky.79 Typickým případem, kdy tohoto práva omůže právnická osoba 

v prostředí nových médií využít, je situace, kdy někdo zveřejňuje nepravdivé údaje či recenze 

o zaměstnancích této právnické osoby za cílem ji poškodit.80 Právnická osoba má zároveň právo 

na zachování své dobré pověsti.  

  

                                                 
79 Ust. § 83 OZ 

 
80 Typickými příklady je výrok „pokladní mě okradla“ či „číšník mi nevrátil správně“ 
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2. Zásahy do osobnostních práv a kolize práva na soukromí 

s jinými základními právy  

 

2.1 Zákonné licence 

 

Jak již bylo zmíněno výše, právo na ochranu osobnosti stojí na objektivním principu, 

otázka zavinění tedy nehraje roli. Osoba, která tak zasáhla do osobnostních práv jiného se tak 

zásadně nemůže své odpovědnosti zprostit jen tím, že o nepravdivosti šířených informací či o 

neoprávněnosti jiného zásahu nevěděla. Obecně platí, že zasahovat do soukromí jiného je 

vyloučeno bez zákonného důvodu, jímž je souhlas dotyčného. Právní úprava však přináší jiné 

liberační důvody, jimiž jsou důkaz pravdivosti výroku, výkon práva kritiky či souhlas 

poškozeného.81 Česká právní úprava ve shodě s tou mezinárodní však přináší další důležitý 

důvodem, díky kterému nenastupuje odpovědnost za zásah do osobnostních práv jiného či jejich 

ohrožení. Tímto důvodem je ochrana tzv. zákonnými licencemi podle občanského zákoníku.82 

Ten tak povoluje některé zásahy do soukromé sféry jiného člověka bez jeho souhlasu. 

Jmenovitě jde o licence „úřední“, „vědeckou“, „uměleckou“, „zpravodajskou“ a „zájmovou“.83 

Všechny tyto zákonné licence jsou bezúplatné, jejich použití tedy nesmí být podmíněno 

zaplacením odměny, a to ani předchozí, ani následné. Vzhledem k tomu, že tyto zákonné 

licence působí ze zákona i proti vůli dotčené osoby, jde o výjimku z absolutních osobnostních 

práv člověka, jejichž výkon je ze strany třetích osob jinak dovolen pouze na základě souhlasu.   

Zákonné licence se uplatní v případech, kdy se jedná o zásahy do práva na podobu nebo 

právo na pořízení a rozšiřování zvukového či obrazového záznamu a pro účely úřední licence i 

právo na uchování tajemství písemnosti osobní povahy. Platí přitom ale v každém případě 

zásada, že ani tento oprávněný zásah do soukromí jiného musí být vždy přiměřený a nesmí být 

v rozporu s oprávněnými zájmy dotčeného.84 Tuto přiměřenost využití licence je přitom nutné 

                                                 
81 MORAVEC, O. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013, s. 148, poznámka pod čarou, 

ISBN 978-80-87576-52-6 

 
82 Ust. § 88 a 89 OZ 

 
83 DVOŘÁK, J., SVESTKA, J., ZUKLÍNOV A, M. a kol. Občanské právo hmotné, Svazek 1. Díl první: Obecná 

část. Praha, Wolters Kluwer CR, 2013, s. 258, ISBN 978-80-7478-326-5 

 
84 Ust. § 90 OZ 
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posuzovat podle konkrétních okolností a ve vztahu ke všem jeho aspektům, ať již jde o kritéria 

způsobu, místa, času, rozsahu, formy či jakýchkoli jiných souvisejících okolností. Tento 

předpoklad však lze dovozovat pro všechna omezení absolutního osobnostního práva, a to jak 

s ohledem na ustanovení občanského zákoníku, tak i vzhledem k přípustnému účelu těchto 

zákonných licencí, kterým je účel vědecký, umělecký nebo zpravodajský. V každém případě 

však musí platit použití restriktivního výkladu, neboť se jedná o výjimku z pravidla. Jednotlivé 

druhy zákonných licencí jsou blíže popsány níže. 

Jak již bylo uvedeno výše, jednotlivými druhy zákonných licencí jsou: 

a) Licence „úřední“  

Souhlasu dotčeného není třeba v případě, kdy se jeho podobizna (či v případě 

postmortální ochrany podobizna osoby jemu blízké), písemnost osobní povahy nebo 

zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí85 k úřednímu účelu86. Tohoto svolení 

není třeba také v případě, někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu87 

(příkladem může být pořízení záznamu vystoupení politika v rámci předvolební 

kampaně a šíření takového záznamu na internetu).  

 

b) Licence „vědecká“ a „umělecká“ 

Bez souhlasu dotčeného člověka lze také pořídit nebo použít podobiznu nebo 

zvukový či obrazový záznam k vědeckému nebo uměleckému účelu.88 Vědecký účel 

zásahu do osobnosti člověka přitom musí plynout z vědeckého zaměření činnosti, která 

je charakteristická zejména uplatněním vědeckých metod poznání a jejich aplikací, a to 

zásadně při použití odborných vědomostí, při znalosti příslušných dovedností nebo 

schopností ze strany oprávněné osoby. Ona „vedeckost“ je tedy kategorií mimoprávní, 

přičemž rozhodující je vždy účel a povaha dané činnosti a nikoli formálně zapsaný 

                                                 
85 V dřívější právní úpravě bylo výslovně stanovenou pouze použití, pořízení se dovozovalo výkladem 

 
86 Což je potvrzeno i judikatorní praxí, např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. NS 28 Cdo 1523/2002: 

„Neoprávněnost zásahu do práva na ochranu osobnosti je vyloučena tehdy, došlo-li k zásahu v rámci úředního 

jednání a nevybočil-li zásah z rámce daného platnými předpisy“, dostupný z 

http://kraken.slv.cz/28Cdo1523/2002 

 

 
87 Ust. § 88 odst. 2 OZ  

 
88 Ust. § 89 odst. 1 OZ 

 

http://kraken.slv.cz/28Cdo1523/2002
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předmět činnosti či statut třetí osoby zasahující do osobnostních práv jiného (v prostředí 

nových médií by pod tuto licenci mohlo spadat umístění vědecké práce, která obsahuje 

fotografie třetích osob, na webové stránky výzkumného ústavu).  

Posouzení toho, jestli třetí osoba zasahuje do osobnostních práv jiného pod 

zákonnou licencí „uměleckou“, patří v praxi mezi ty nejnáročnější. Podle komentáře 

k občanskému zákoníku jde o „uměleckou“ licenci zejména tehdy, jedná-li se o zásah 

do osobnostních práv jiného za účelem literární či jiné umělecké tvorby jiné osoby, 

popř. za účelem umělecké interpretace tvorby směřující k vyvolání příslušného 

uměleckého účinku na okolí.89 Velmi často navíc dochází k přistoupení také 

autorskoprávní ochrany autorského díla podle autorského zákona90 Konkrétním 

příkladem použití této zákonné licence v prostředí nových médií může být pořízení 

portrétní fotografie a její zařazení do elektronické galerie portrétů na webové stránky. 

 

c) Licence „zpravodajská“ 

Pořídit či použít podobiznu nebo zvukový či obrazový záznam lze bez svolení 

dotčeného člověka také pro účely rozhlasového, televizního či obdobného 

zpravodajství.91 Vzhledem k prudkému technickému vývoji v posledních desetiletích 

tak (na rozdíl od předchozí právní úpravy) občanský zákoník stanoví výčet přípustných 

forem zpravodajství pouze demonstrativně. V úvahu tedy připadá i internetové 

zpravodajství. Na činnost zpravodajství se přitom také musí pohlížet materiálně, nikoliv 

formálně (viz obdobně jako u činnosti vědecké) a v každém případě musí platit, že 

rozsah zákonné licence zpravodajské platí pouze při použití restriktivního výkladu. Je 

však vždy nutné vzít v úvahu, že záznam či podobnizna nemusí obsahovat pouze daný 

projev osobní povahy, ale že jeho obsahem mohou být i jiné informace, např. informace 

                                                 
89 LAVICKÝ a kol.,  Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), Komenář, C. H. Beck, 1. vydání, 2014, s. 540, 

ISBN 978-80-7400-529-9 

 
90 Zák. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
91 Ust. § 89 odst. 2 OZ 
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intimního rázu, na které se zákonná licence nevztahuje. Skutečnosti týkající se intimní 

sféry jednotlivce jsou zásadně součástí osobního soukromí a nemohou být záležitostmi 

veřejného zájmu.92 

d) Licence „zájmová“ 

Novinkou, který přinesl do úpravy občanský zákoník v roce 2014, je licence 

„zájmová“. Kdo pořídí či použije bez svolení dotčeného člověka podobiznu nebo 

zvukový či obrazový záznam k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem 

chráněných zájmů jiných osob, je chráněn touto zákonnou licencí.93 Podmínkou však 

je, že toto právo či oprávněný zájem musí mít vyšší mravní hodnotu než právo dotčené94, 

musí tak vždy dojít k poměřování práv na základě testu proporcionality. Dá se tedy říci, 

že se o licenci v pravém slova smyslu nejedná, neboť význam takového omezení 

osobnostních práv lze spatřovat spíše ve stanovení způsobu poměřování soukromých 

práv, která stojí proti sobě. Oproti tradiční licenci úřední je tato licence širší v tom 

smyslu, že je nutno důsledně zohledňovat i zájmy narušovale, které plynou z ústavně 

chráněného práva na spravedlivý proces a práva na soudní ochranu. Příkladem použití 

této licence by mohlo být zveřejnění kamerových záznamů, na kterých je zachycena 

podoba pachatele trestného činu.95 

 

  

                                                 
92 I z tohoto pravidla však existují výjimky, zákonná licence se z důvodu převažujícího veřejného zájmu 

uplatnila například v kauze bývalého předsedy vlády Mirka Topolánka, ve které byly zveřejněny jeho fotografie 

intimního rázu pořízené ve vile a na jachtě bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho 
93 Ust. § 88 odst. 1 OZ 

 
94 DVOŘÁK, J., SVESTKA, J., ZUKLÍNOV A, M. a kol. Občanské právo hmotné, Svazek 1. Díl první: Obecná 

část. Praha, Wolters Kluwer CR, 2013, s. 258, ISBN 978-80-7478-326-5 

 
95 Což bylo potvrzeno i judikaturou: rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 11 A 77/2012, potvrzeno 

rozhodnutím Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 As 118/2015: „Souhlas pachatele se zveřejněním záznamu 

páchání jeho trestné činnosti se však nevyžaduje. Pachatel musí počítat s tím, že jeho práva na ochranu osobní 

identity nebudou chráněna stejně jako práva osob, které jednají v souladu se zákonem.“ 
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2.2 Nejčastější problémy osobnostních práv v prostředí nových médií 

Vzhledem k tomu, že osobnost člověka jako celek není jedinou ústavně chráněné 

hodnotou, případy, kdy se osobnostní práva ocitnou v kolizi s jinými ústavně chráněnými 

zájmy, jsou obzvláště v prostředí internetu velmi časté. Prostředí nových médií je platformou, 

kde k podobným konfliktům mezi dotčenými právy a principy dochází stále častěji. Podle 

soudce amerického Nejvyššího soudu Antonia Scalii „by bylo bláznovstím trvdit, že míra 

soukromí zůstala technickým prokrokem zcela nedotčena.“ S technologickým pokrokem se tak 

na scéně objevují další problémy, které ohrožují právo na ochranu osobnosti v prostředí 

internetu. Matejka definuje čtyři zásadní problémy96, které vyvstaly s nástupem digitálních 

technologií jako: 1) zvětšující se propast mezi mírou ochrany soukromí, kterou očekává 

jednotlivec v prostředí informační společnosti, a tím, co je „společnost“ (případně soud) 

ochotna uznat za přiměřené; 2) smluvní podmínky a povaha poskytování služeb v digitálním 

prostředí, které podkopávají důžité dílčí principy práva soukromí; 3) nevídaný nárust případů, 

jejichž předmětem je zejména rozsah možnosti vzdát se práva na ochranu soukromí (např. 

dobrovolné poskytnutí informací, limity autonomie člověka v oblasti vědomého se vystavení 

ztrátě soukromí apod.) a 4) nekompetentnost soudní i výkonné moci, která postrádá technické 

znalosti potřebné k tomu, aby mohla efektivně a přiměřeně vymezit ochranu soukromí 

v digitálním prostředí. Z toho vyplývá, že změny, které nové technologie přinesly, jsou pro 

ochranu osobnosti významné a s velkou částí se odborná ani laická společnost stále 

nevyrovnala. S nástupem digitálních technologií tak vzniká stále větší propast mezi tím, co je 

soud ochoten uznat jako soukromé, a tím, co za soukromé subjektivně považuje jednotlivec, a 

to hlavně v případech, kdy bylo do jeho subjektivně vnímané soukromé sféry zasaženo. 

Hlavním problémem přitom je, že vnitřní z důvodu technické povahy digitálních technologií za 

sebou nechávají všechny lidské projevy v kyberprostoru daleko větší stopu, než si je většina 

lidí ochotna připustit, a části této digitální stopy má k dispozici mnohem větší množství lidí a 

subjektů, než lidé předpokládají. Vzhledem k tomu, že soudy a jiné správní orgány poskytují 

ochranu soukromí a obvykle při posuzování takovéhoto očekávání vycházejí z povahy výchozí 

technologie, lze předpokládat, že se tato propast bude s dalším technickým vývojem stále 

zvětšovat. Nejčastěji proti sobě stojí právo na ochranu osobnosti jednoho s právem na svobodu 

projevu, svobodný přístup k informacím, vlastnickým právem či právem na svobodu podnikání 

                                                 
96 MATEJKA, J., Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí, Praha, CZ.NIC, 2013, s. 

39 a násl., ISBN 978-80-904248-7-6 
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jiného nebo jiný veřejný zájem97. V těchto případech nelze obecně rozhodnout o nadřazenosti 

či podřazenosti jedné, nebo druhé hodnoty. Je-li tedy nutné omezit jednu, aby se mohla uplatnit 

druhá, musí být při takovém omezení vždy šetřeno podstaty a smyslu hodnoty omezené.98 Pro 

řešení takovéto kolize byl ustálenou judikaturou zaveden tzv. test proporcionality.99 

 

2.3 Kolize práva na ochranu osobnoti s jinými ústavně zaručenými právy – test 

proporcionality 

Uplatňování principu proporcionality je pojistkou pro zajištění restriktivnosti při 

omezování základního práva na soukromí. Nutnost jeho uplatňování je považována za 

požadavek právnhího státu. Test proporcionality je relativně běžnou agendou většiny ústavních 

soudů, zabývají se jím však i soudy obecné. Princip proporcionality tak zajišťuje materiální 

existenci obsahu práva na soukromí a s ním spojeného práva na ochranu osobnosti, když 

nařizuje, aby v každém jednotlivém případě docházelo jen k takovému omezení základního 

práva na soukromí, které je nutné a spravedlivě požadovatelné tak, aby byl ještě naplněn účel 

omezení.100 Takový postup soudů představuje aplikaci třístupňového101 testu proporcionality, 

při kterém je třeba zkoumat, zda jde o omezení vhodné, potřebné (nutné) k tomu, aby byl 

dosažen daný cíl. Jinými slovy jde o hodnocení zásahu z hlediska vhodnosti (zásah se zvažuje 

z pohledu možnosti naplnění sledovaného cíle, který musí být zároveň legitimní; pokud by 

takovým omezením práva na soukromí nebylo možné dosáhnout ochrany jiného základního 

práva, šlo by o neoprávněný projev svévole), potřebnosti (zásadní je otázka, zdali by 

sledovaného cíle nešlo dosáhnout jinak; ústavně komformní zásah je poté ten, který dané 

ústavně chráněné právo omezuje v nejmenší míře) a proporcionality102 či vážení zájmů 

(považují se dvě proti sobě stojící ústavně chráněná práva). Je nutné připustit, že tento test má 

                                                 
97 Např. dosažení účelu trestního řízení, ale i služby typu street view 

 
98 Ust. čl. 4 odst. 4 LZPS 

 
99 Poprvé nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/94, dostupný z kraken.slv.cz/Pl.US4/94, z novějších 

rozhodnutí např. nález sp. zn. I. ÚS 156/99 

 
100 WAGNEROVÁ, E., Právo na soukromí: Kde má být svoboda, tam musí být soukromí, in ŠIMÍČEK, V., (ed.), 

Právo na soukromí, Masarykova univerzita, Brno, 2011, s. 39, ISBN 978-80-210-5449-3 

 
101 Podle některých autorů jde od test čtyřstupňový, prvním stupněm je podle nich určení legitimního cíle 

ochrany 

 
102 Zde se jedná o proporcionalitu v užším smyslu 
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i v řadách odborné veřejnosti řadu odpůrců, a to především z důvodu možného uplatňování 

svévole při poměřování zájmů. Dále je testu proporcionality vytýkána ztráta právní jistoty a 

přílišný posun k soudcovskému dotváření práva. Podle jiných autorů lze řešení kolize ústavou 

chráněných práv skutečně spatřovat v „axiologickém rozlišování mezi dobrem a zlem, přičemž 

v tomto ohledu je pak tím nejdůležitějším predpokladem použití testu proporcionality morální 

diskurz.“103 

  

                                                 
103MATEJKA, J., Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí, Praha, CZ.NIC, 2013, s. 

56, ISBN 978-80-904248-7-6 s odkazem na text Pavla Holländera: HOLLÄNDER, P., Zásada proporcionality: 

Jednosměrná ulice, nebo hermeneutický kruh?, in ŠIMÍČEK, V., (ed.), Právo na soukromí, Masarykova 

univerzita, Brno, 2011, s. 39, ISBN 978-80-210-5449-3 
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3. (Ne)výhoda virtuálního mediálního prostředí oproti 

klasickým médiím z pohledu ochrany osobnosti  
 

 Přestože ochranu osobnostním právům zajišťuje především občanský zákoník, 

v českém právním řádu nalezneme i jiné právní předpisy, které instituty ochrany osobnosti 

nabízejí. Ve vztahu k médiím jsou to tzv. „mediální zákony“, především tedy tiskový zákon104 

a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání105, které obsahují instituty práva na 

odpověď a práva na dodatečné sdělení. Tyto mediální zákony se nachází na pomezí mezi 

veřejným a soukromým právem, neboť přestože zakládají v mediální oblasti čistě 

soukromoprávní vztahy, mohou být tyto vzahy v určitých případech posuzovány též správními 

orgány.106 Nutno konstatovat, že v době vzniku obou těchto zákonů nebyla otázka rozšíření 

mediální sféry na internet zatím příliš aktuální, proto žádný z těchto zákonů neuvádí výslovně 

instituty právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení do digitálního prostředí. Jak se s touto 

situací vypořádává praxe, popisuji v další podkapitole. 

 

3.1 Právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení v prostředí nových médií 

 

 Aby bylo možné popsat, zdali a jak se projevují právo na odpověď a právo na 

dodatečné sdělení v prostředí nových médií, je třeba nejdříve oba tyto instituty stručně 

charakterizovat. 

 Právo na odpověď umožňuje fyzickým a právnickým osobám domáhat se při 

splnění zákonných podmínek107 bezplatného zveřejnění reakce (odpovědi) na uveřejněné 

sdělení v tisku či vysílání a využít tak prostředků vydavatele (v případě vysílání provozovatele) 

k šíření takové reakce i proti vůli vydavatele (provozovatele) a na jeho náklady. Původně 

uveřejněné skutkové tvrzení se muselo dotýkat cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby či 

jména nebo dobré pověsti právnické osoby. Co se týče tvrzení, je nutné vždy rozlišovat mezi 

tzv. skutkovým tvrzením a tzv. hodnotícím soudem, navíc musí být objektivně způsobilé 

přivodit újmu na výše uvedených hodnotách v očích třetích osob. „Právo na odpověď však 

                                                 
104 Zák. č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších 

zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 
105 Zák. č. 468/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 
106 Např. Radou pro rozhlasové a televizní vysílání 
107 
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vedle efektivní ochrany práv dotčené osoby přispívá pluralitě a věrohodnosti informací o 

věcech veřejného zájmu na stránkách periodického tisku, resp. ve vysílání.“108 

 Institut dodatečného sdělení se specificky týká pouze sdělení o trestním řízení, 

přestupkovém řízení proti fyzické osobě a řízení ve věcech správních deliktů osob právnických. 

Uplatnit jej lze pouze v případě, že takové řízení bylo ukončeno a danou osobu bylo možné 

v původním sdělení ztotožnit. Dotčená osoba má poté právo na to, aby byly uveřejněny 

informace o konečném výsledku řízení.  

 Problémem však je, zdali jsou tyto instituty využitelné také v prostředí 

digitálním. Podle tiskového zákona jsou použitelné v periodickém tisku – tedy novinách, 

časopisech a jiných tiskovinách vydávaných pod stejným názvem, se stejným obsahovým 

zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce109, kam zajisté 

nelze zpravodajství na internetu podřadit. Zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání také nijak neupravuje vysílání na internetu. Tím však podle některých autorů „vzniká 

neodůvodnitelné rozlišení virtuálních a „klasických“ médií i přesto, že v případě institutu práva 

na odpověď či dodatečného sdělení nelze výrazné odlišnosti mezi těmito prostředími nalézt.“110 

Hrozily by tak absurdní případy, kdy by v reakci na stejné skutkové tvrzení muselo „tradiční“ 

médium odpověď či dodatečné sdělení uvést, zatímco médium internetové nikoli. Tuto mezeru 

v právní úpravě by bylo možno překlenout analogickým výkladem. Otázka, zdali je možné 

právo na odpověď (potenciálně právo na dodatečné sdělení) pro internetová média dovodit na 

základě tiskového zákona, byla již odbornou veřejností diskutována, nejčastěji však 

s negativním výsledkem,111 neboť on-line zpravodajství podle nich pod tiskový zákon zařadit 

nelze a navíc pochybují o tom, zdali je zakotvení těchto prostředků také do digitálního prostředí 

vůbec zapotřebí. Moravec vidí cestu v internetových diskuzích a fórech, které jsou obvykle na 

on-line zpravodajských serverech umístěny, neboť rozsah a otevřenost diskusí podle něj 

nenasvědčují obavě, že diskuse na internetu je mocensky utlumována, ať už kýmkoli. Ponechat 

prostor dotčenému k vyjádření je podle něj jedno ze základních pravidel žurnalistické etiky, 

odkud je přenášeno i do blogerských kodexů. Z tohoto pohledu se tak nejeví být potřebným 

                                                 
108 MORAVEC, O. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013, s. 206, ISBN 978-80-87576-

52-6 

 
109 Ust. § 3 odst. 1 písm a) tiskového zákona 

 

110
 KOVÁČOVÁ, L.,NECHVÁTALOVÁ, L., VÝBORNÝ, Š., Ochrana soukromí versus svoboda projevu 

médií, Brno, Masarykova univerzita, 2013. 1. vydání, s. 48, ISBN 978-80-210-6521-5. 
 
111 Např. POUPEROVÁ, O., WWW stránky jako periodický tisk, Správní právo, roč. 2006, č. 5, s. 307 a násl., 

MORAVEC, O., Webové stránky nejsou tiskovinou, Správní právo, roč. 2007, č. 3, s. 157 a násl. 
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přistupovat k tomu, aby stát prostřednictvím právní regulace předepisoval jakákoli pravidla pro 

vedení internetových diskusí, když sledovaného cíle lze dosáhnout prostředky samoregulace. 

Pro případ, že tyto samoregulační mechanismy selžou, otevírá se podle Moravce prostor pro 

klasické občanskoprávní prostředky ochrany osobnosti, přičemž fakt, že nebyl dotčené osobě 

poskytnut dostatečný prostor pro vyjádření, „je nutno považovat za porušení etických 

standardů a poměrně silný argument, který v procesu vyvažování svobody projevu a práva na 

ochranu osobnosti může pomyslné misky vah převážit právě na stranu práva na ochranu 

osobnosti.“112 

 Opačný názor na věc má však zákonodárce evropský. Komunitární právní 

akty naopak spíše nabádají k tomu, aby byly mediální zákony rozšířeny i na případy digitálních 

médií.113 Výslovně je to stanoveno v příloze Doporučení o ochraně nezletilých osob a lidské 

důstojnosti a o právu na odpověď, kde se uvádí, že v souvislosti s digitálními médii měly 

členské státy zvážit zavedení práva na uveřejnění odpovědi pro zajištění ochrany nezletilých 

osob a lidské důstojnosti. V předmluvě Směrnice o audiovizuálních mediálních službách114 je 

úprava podobná – vzhledem k tomu, že je právo na odpověď vhodným prostředkem pro vysílání 

televizní a rozhlasové, lze jej použít i v on-line prostředí. Tato úprava však do českého práva 

promítnuta nebyla, čímž se právo fakticky spoléhá na mimoprávní instituty, jak bylo uvedeno 

výše. To, že tyto instituty určitým způsobem fungují a ochranu dotčeným osobám poskytují, 

potvrzuje i Evropský soud pro lidská práva ve svém nedávném rozhodnutí ve věci Rolf Anders 

Daniel Pihl proti Švédsku115. V tomto případě se dotčený  bránil jemu dostupnými prostředky, 

tedy upozorněnil provozovatele serveru a požadoval na něm omluvu. Stěžovatel se svého práva 

se (alespoň co se týče stažení difamujícího příspěvku) úspěšně domohl116, aniž by byly tradiční 

instituty jakými jsou právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení nutné. Pokud bude 

rozhodovací praxe nejvyšších evropských soudů pokračovat tímto směrem, nebudou ani 

                                                 
112 Tamtéž 

 
113 Doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/952/ES ze dne 20. prosince 2006, o ochraně nezletilých 

osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu 

audiovizuálních a on-line informačních služeb; Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/13/EU ze dne 

10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audivizuálních mediálních službách) 

 
114 Viz bod (103) předmluvy směrnice, dostupné z http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=celex:32010L0013 

 
115 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9. března 2017 ve věci stížnosti č. 74742/14 Rolf Anders 

Daniel PIHL proti Švédsku, dostupný z http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172145 

 
116 K rozhodnutí Rolf Anders Daniel PIHL proti Švédsku více v kapitole „Cizí obsah v nových médiích - 

odpovědnost za zásahy do soukromí“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32010L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32010L0013
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172145
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národní zákonodárci považovat za nezbytné uvedení institutů právo na odpověď a právo na 

dodatečné sdělení do prostředí nových médií. 
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4. Problematické aspekty ochrany osobnosti na internetu 
 

4.1 Úvahy o vzdání se soukromí na internetu  

Volenti non fit iniuria (či v češtině „u toho, kdo souhlasí, nedochází k újmě“) je právním 

principem s kořeny v římském právu.117 Do jaké míry je však aplikovatelná i ve věku 

digitálních technologií a nových médií objasňuji v této podkapitole.  

Většina uživatelů internetu souhlasí s tím, že se s nástupem digitálních technologií a 

přesunem určité části interpersonální komunikace na internetovou síť posunula míra toho, co je 

považováno za soukromí. Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2011118 považují téměř tři 

čtvrtiny Evropanů odhalování osobních informací ve stále větší míře za neodmyslitelnou 

součást moderního života. Jako hlavní důvod pro takové odhalení považují přístup 

k internetovým službám. Například při registracích na sociálních sítích však zná jen polovina 

uživatelů podmínky sběru údajů a ví, k čemu budou jejich osobní údaje dále využívány. Jen 

čtvrtina uživatelů sociálních sítí má přitom pocit, že mají své údaje zcela pod kontrolou.  

Z výše uvedeného vyplývá, že většina uživatelů nových médií je sice se stále se 

zvětšujícím odhalování soukromí srozumněna, další průzkumy ale zároveň ukazují na fakt, že 

si přílišné odhalování soukromí většina lidí nepřeje.119 Skutečností však je, že vše, co uživatel 

na internetu učiní, každé jeho „kliknutí“ i uveřejnění výroků, fotografií či jiných údajů, byť 

později odstraněných, za sebou nechává navždy neodstranitelnou (a potenciálně dohledatelnou) 

digitální stopu. Důsledné uplatňování pravidla volenti non fit iniuria by tak mohlo vést 

v kyberprostoru k řadě aplikačních problémů, které by ve svém důsledku směřovaly k přílišné 

tvrdosti práva, neboť každé takové „kliknutí“ či uveřejnění výroku, fotografie nebo jiného údaje 

                                                 
117 Je připisována Ulpiánovi, formuloval ji v Digestech (Digesta 47.10.1.5) 

 
118 Eurobarometr č. 359, Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union 

 
119 Například každoroční průzkumy společnosti AVG Technologies CZ, s.r.o. týkající se povědomí uživatelů 

internetu o ochraně soukromí, dostupné z https://www.avg.com/cs-cz/privacy-archive 
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by se dalo považovat za „souhlas“ ve smyslu této zásady. Jak se s tímto rozporem vypořádává 

současná právní úprava, to uvádím v následujících podkapitolách. 

 

4.2 Digitální stopa  (Ochrana osobních údajů se zaměřením na právo být zapomenut) 

 

Jak již bylo uvedeno výše, veškerá činnost uživatele na internetu120 za sebou nechává 

tzv. digitální stopu. Digitální stopy je možné z technického hlediska rozdělit do dvou kategorií, 

a to na pasivní a aktivní digitální stopy. Co se týče pasivních digitálních stop, ty vznikají jako 

důsledek sběru dat při konkrétním úkonu uživatele bez jeho vlastního přičinění (např. kliknutí 

na webový odkaz či doba strávená prohlížením dané internetové stránky). Za aktivní digitální 

stopy jsou považovány ty, které jsou tvořeny samotným uživatelem prostřednictvím jeho 

záměrného zveřejňování osobních údajů za účelem jejich sdílení (např. vytvoření profilu na 

sociální síti či vložení komentáře do internetové debaty). Přestože samotná existence digitálních 

stop do práva na soukromí na první pohled nezasahuje, mnoho jejích aspektů tak činí. 

Nejtypičtějšími jsou v ní obsažené osobní údaje uživatele internetu. Vzhledem k tomu, že 

Listina základních práv Evropské unie považuje ochranu údajů osobního charakteru za základní 

právo, pochází v současné době většina legislativy zabývající se osobními údaji převážně 

z půdy Unie. 

Aktuální novinkou, kterou uvádí Evropská unie do ochrany osobních údajů, je tzv. 

„právo být zapomenut“, případně právo na výmaz. Toto právo nově zavádí Obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů, o němž již bylo pojednáno výše. Vzhledem k tomu, že toto nařízení se 

vztahuje na zpracování osobních údajů těch subjektů údajů, které mají bydliště v Evropské unii 

i ze strany správce, který není v Unii usazen, jde o podstatné posílení práv občanů Evropské 

unie vůči největším hráčům na internetovém trhu, kteří mají povětšinou svá sídla v zámoří. 

Právo být zapomenut však v evropském právu není úplnou novinkou, bylo totiž již dříve 

                                                 
120 Což v roce 2010 potvrdil v široce publikovaném rozhovoru i zaměstnanec společnosti Facebook Inc., kdy 

dosvědčil, že společnost Facebook Inc. uchovává veškeré informace, provedené akce, kliknutí na něčí profil, 

změny v profilových informacích, tedy vše, ať už to bylo smazáno nebo ne. Rozhovor je dostupný online na 

stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/files/rozhovor_-_facebook.pdf 

 

https://www.uoou.cz/files/rozhovor_-_facebook.pdf
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dovozeno judikaturně121 a uplatňováno v praxi, např. internetový vyhledávač Google do 

dnešního dne vyhověl téměř 800.000 žádostí o výmaz výsledků vyhledávání122.    

V oblasti definice osobního údajů se Nařízení příliš neodklání od stávající právní 

úpravy, když osobní údaje vymezuje jako „veškeré informace o identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osobě,“ přičemž takovouto osobu nazývá „subjektem údajů“. Pojmem 

„identifikovatelná fyzická osoba“ se pro účely Nařízení rozumí „fyzická osoba, kterou lze 

přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor“ (například jméno, 

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor anebo jeden či více zvláštních prvků 

fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity 

této fyzické osoby)123. Z praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů však vyplývá, že „osobním 

údajem“ může být „téměř vše, co daný subjekt za osobní údaj subjektivně považuje, pokud je 

nějakým způsobem možné tento subjekt podle takového údaje zpětně dohledat“.124 

Na právo být zapomenut se lze tradičně dívat z několika úhlů, a to jako na právo na 

výmaz konkrétních informací po uplynutí určité doby, na právo na znovuzískání „čistého štítu“ 

a na právo být spojován pouze se současnými informacemi. Všechny tyto aspekty v určité míře 

Obecné nařízení spojuje dohromady a vytváří tak komplexní právní reakci na často 

publikovanou premisu, že „internet nezapomíná“. 

Co se týče konkrétních aspektů práva být zapomenut v novém Nařízení, platí, že správce 

osobních údajů (a to každý správce, nejen internetový vyhledávač) má povinnost bezodkladně 

vymazat osobní údaje subjektu a nesmí je dále zpracovávat v případě, že již nejsou potřebné 

pro původní účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, přičemž se vždy posuzuje 

jejich aktuálnost v dané situaci), dále v případě, že dané osobní údaje byly shromážděny 

v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti, nebo tehdy, pokud subjekt údajů 

odvolal svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů nebo vznesl námitku proti takovému 

zpracování (převážně se uplatní v situacích, kdy se údaje zpracovávají pro účely marketingu a 

profilování zákazníků, resp. jejich obchodního či  spotřebitelského chování), a v neposlední 

                                                 
121 Např. rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 13. května 2014 ve věci C 131/12 Google Spain SL, 

Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González 

 
122 Celkem 799,254 žádostí bylo vyřízeno kladně ode dne 28. 5. 2014 do 20. 8. 2017. Údaje dostupné z 

https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview 

 
123 Čl. 4 odst. 1 Nařížení, dostupné z http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS 

 
124 Z příspěvku Mgr. Josefa Prokeše, ředitele správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů, na přednášce 

Ochrana osobních údajů dne 30. 3. 2017 v rámci předmětu Právo informačních a komunikačních technologií II, 

vyučovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS
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řadě tehdy, stalo-li se zpracování osobních údajů v průběhu času protiprávním (např. v případě 

neoprávněného zpracování citlivých údajů, které Nařízení je nově pojmenovává jako „zvláštní 

kategorie údajů“), zpracování údajů bez souhlasu subjektu, resp. po jeho odvolání). 
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4.3 Satira, parodie a karikatura na internetu – falešné profily na sociálních sítích 

 

Mezi tradiční výrazy svobody projevu patří také satirická, parodická a karikaturní 

vyjádření. Tyto kritické projevy se pro svou útočnost z důvodu zesměšňování jiných osob často 

stávají předmětem sporu i v nevirtuálním prostředí125. S možnostmi, které nabízí internet, se 

prostor pro taková vyjádření otevírá stále více, neboť prostředky i publikum se podstatně 

rozšiřují. 

 Karikatura se vyznačuje přehnaným zdůrazněním detailu ve vzhledu konkrétní osoby, 

jejích vlastností nebo znaku, ale může se také jednat o podobně zaměřený literární výtvor. Satiru 

lze obecně definovat jako uměleckou formu, která využívá například ironie, parodie a 

komičnosti k zobrazení záporných jevů. Využívá se nejčastěji v literatuře, dramatu, ale lze o ní 

mluvit i v souvislosti s obrazy. Podobně jako karikatura jde o druh humorného zobrazení s 

útočným zaměřením.126 Pro parodii je typické žertovné a posměšné pozměnění obsahu vážného 

díla, přičemž je jeho původní forma ponechána. Zvláště v prostředí internetu se velmi často 

objevují také satirické a karikaturní fotomontáže. Z pohledu občanského práva je nutné, aby 

satirická a parodující vyjádření, která pracují s vyšším stupněm nadsázky, byla co do svého 

obsahu a grafického odlišení zprostředkována tak, aby průměrnému, rozumně uvažujícímu 

člověku bylo jasné, že jde o něco smyšleného a nevážného. V opačném případě by se mohlo 

jednat o zásah do osobnostních práv takto znázorněné či znevážené osoby. 

 Aby bylo možné zhodnotit, do jaké míry tyto specifické projevy zasahují do 

osobnostních práv zobrazovaných (či zesměšňovaných) osob, je nutné,  odkrýt „slovy a obrazy 

vytvořený satirický závoj“127 tak, aby mohl být rozpoznán skutečný obsah daného sdělení. Je 

tak nutné od sebe odlišit vlastní jádro sdělení a jeho satirický „obal“, protože kritéria pro 

posuzování tohoto „obalu“ či „slupky“ nejsou zdaleka tak přísná, jako kritéria pro posuzování 

vlastního obsahového jádra sdělení.  

                                                 
125 Typickým příkladem jsou spory českých politiků (nejznámější spor vedl v letech 2001 – 2003 Karel Březina, 

tehdejší ministr bez portfeje) proti společnosti RINGIER ČR a.,s., který vydává týdeník Reflex, ve kterém 

uveřejňuje komiks „Zelený Raoul - Nekonečný příběh České republiky očima Ufona“. (Spor mezi Březinou a 

RINGIER ČR a.s., skončil u Ústavního soudu odmítnutím ústavní stížnosti společnosti RINGIER ČR a.s., čímž 

se Ústavní soud v tomto případě přiklonil k ochraně práva na soukromí před ochranou svobody projevu, viz 

nález ÚS II.ÚS 468/03, dostupný z http://judikatury.cz/document/czhn78bh. Podle ÚS se v tomto případě 

jednalo o „intenzivní exces“ kritiky.) 

 
126 PYTLÍK, R.. Český kreslený humor XX. Století, Praha, Odeon, 1988, s. 7, ISBN 01-504-88 

  
127 HERCZEG, J. Dopad virtuální koule aneb meze politické satiry, in Právní rozhledy, č.7, 2011, s. 229-237, 

ISSN 1210-6410 

http://judikatury.cz/document/czhn78bh
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 Dosavadní rozhodovací praxe nejvyšších českých soudních instancí je při poměřovaní 

dvou proti sobě stojících základních práv (práva na soukromí a práva na svobodu projevu) spíše 

(avšak ne výhradně) nakloněna svobodě projevu. Ústavní soud i Nejvyšší soud nahlíží na 

karikatury a podobná vyjádření poměrně shovívavě, vědomy si výrazových prostředků pro tyto 

projevy typické (tedy zveličování, přehánění a ironizování). Shodují se však, že vlastní 

obsahové jádro sdělení musí spočívat na reálném základě (jinak by se mohlo jednat o případy 

pomluvy, viz výše). Nejvyšší soud také připouští, že umění karikaturisty nespočívá v tom být 

přiměřený a nestranný, ale právě naopak v tom být ostrý a jednostranný.128  

 V poslední době velmi častými případy satirických a parodujících vyjádření v prostředí 

nových médií jsou falešné či recesistické profily na sociálních sítích.129 Ty nejenže mohou 

zasahovat do osobnostních práv, ale výroky na nich uveřejněné mohou také vyvolávat zdání 

oficiálních vyjádření parodovaných osob. To se (nejen v českém) digitálním prostředí už 

nejednou stalo a výroky na takových profilech byly několikrát zaměněny za jejich skutečné 

názory citované médii.130  

V případě takovýchto profilů je nutné rozlišit dvě situace, a to i) zda si jejich skutečný 

autor neoprávněně „přivlastnil“ cizí osobnost (tedy jméno, případně podobu dotčené osoby 

bez jejího souhlasu) za účelem její dehonestace, klamání, podvodu nebo pro vlastní prospěch. 

V tomto případě jde o zásah do osobnostních práv dotčené osoby a lze se domáhat odstranění 

či zablokování profilu přímo u správce dané sociální sítě. Jestliže v tomto případě došlo 

k újmě a náprava v podobě odstranění takového profilu není dostatečná, jsou na místě tradiční 

prostředky ochrany osobnosti (viz výše); či ii) zda se jedná o fanouškovský, recesistický či 

parodující profil, kdy jeho zakladatel užije osobní atributy dotčené osoby, ale pouze pro účely 

fanouškovství či parodie. V tomto případě se jedná o výkon ústavně zaručeného práva na 

                                                 
128 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 30 Cdo 517/2011, dostupné z 

kraken.slv.cz/30Cdo517/2011 

 
129 V českém prostředí se jedná o profily např. mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka, bývalého ministra 

zahraničí Karla Schwarzenberga či herce Miroslava Donutila na sociální síti Facebook, či profil bývalého 

politika Miloslava Ransdorfa na sociální síti Twitter.  

 
130 Např. kauza Miloslava Ransdorfa z r. 2015 (http://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-

ct24/215411058170040/video/441244) či Miroslava Donutila z r. 2016 (viz https://magazin.aktualne.cz/falesne-

profily-politiku-a-celebrit-matou-cesko-internet-

se/r~005f4b2ac01f11e5ae64002590604f2e/?redirected=1503948657), kdy oficiální média přebrala jejich údajné 

výroky z recesistických profilů a neověřila si jejich skutečný původ  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/215411058170040/video/441244
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/215411058170040/video/441244
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svobodu projevu.131 Z takového profilu však musí být zřejmé, že jej založila třetí osoba132, 

jeho obsah nesmí být vulgární, hrubý, urážlivý a nesmí nepřiměřeně zasahovat do práv 

dotčené osoby.  

Co se týká takového profilu na sociální síti Twitter, musí podle jeho Podmínek 

ochrany soukromí133 obsahovat už ve jméně jasné označení, že jej založila třetí osoba (za což 

jsou příkladmo považována slova „fanouškovský“, „fake“, „fan“ nebo „neoficiální“), a dále to 

musí být jasné i z tzv. „bia“ - krátkého textu u názvu profilu (pod fotografií). Sociální síť 

Facebook je ve svých podmínkách134 benevolentnější a obecněji ukládá svým uživatelům, že 

nesmí ostatní mylně vést k přesvědčení, že se jedná o oficiální stránku subjektu, který stránka 

představuje, nebo že je schválená oprávněným zástupcem subjektu, který stránka představuje, 

dále nesmí porušovat práva ostatních či jinak porušovat zákon. 

 

 

  

                                                 
131 Viz příspěvek JUDr. Evy Ondřejové, LL.M., Ph.D., dostupný z 

http://www.ondrejova.cz/cs/clanky/27_falesne-profily-na-twitteru-a-odpovednost 

 
132 A to jak v případě sociální sítě Facebook (viz Podmínky používání Facebook stránek  - Názvy stránek a 

webové adresy na Facebooku, bod V, dostupné z https://www.facebook.com/page_guidelines.php), tak sociální 

sítě Twitter (viz Podmínky ochrany soukromí sociální sítě Twitter, dostupné z https://twitter.com/en/privacy) 

 
133 Dostupné z https://twitter.com/en/privacy 

 
134 Dostupné z https://www.facebook.com/page_guidelines.php 

http://www.ondrejova.cz/cs/clanky/27_falesne-profily-na-twitteru-a-odpovednost
https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/en/privacy
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4.4 Internetová reklama a soukromí 

 

S ochranou soukromí v podobě ochrany osobních údajů v kyberprostrou souvisí také 

zásahy do osobní sféry jedince prostřednictvím reklamních či obchodních sdělení. Opět tak 

proti sobě stojí právo na svobodu projevu jednoho proti právu na nedotknutelnost soukromí 

druhého. Projevy obchodní povahy však Listina základních práv a svobod České republiky ve 

svém čl. 17 zakotvující svobodu projevu výslovně nezmiňuje, čímž jejich ochranu jednoznačně 

nezakládá, ale ani nevylučuje. Názoru, že takové projevy nejsou ústavně chráněny, přisvědčuje 

i fakt, že předmětný článek 17 LZPS je systematicky zařazen do Oddílu druhého Hlavy první 

Listiny, tedy do oddílu deklarující práva politická. Rozhodovací praxe českých nejvyšších 

soudů v této oblasti také není příliš bohatá. Výjimkou je usnesení Ústavního soudu135, ve kterém 

označuje ustanovení zákona o regulaci reklamy za provedení čl. 17 odst. 4 LZPS (tedy za 

ustanovení zákona, kterými lze omezit svobodu projevu v souladu s Listinou), čímž zařadil 

právo na vyjádření obchodních sdělení za podmnožinu práva na svobodu projevu. Co se týče 

Evropského soudu pro lidská práva, tak ten připouští, že reklamní a obchodně laděné projevy 

jsou chráněny čl. 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv136, ponechává přitom ale široký 

prostor pro uvážení vnitrostátních orgánů, zdali nejde o zneužití práva na svobodu projevu či 

práva na ochranu proti nekalé soutěži.137  

V České republice je reklama regulována hned několika právními předpisy, některými 

čistě veřejnoprávními, jinými na pomezí mezi veřejným a soukromým právem. Vzhledem 

k hlavnímu tématu této práce však není možné v této kapitole popsat všechny aspekty právní 

regulace reklamy, zaměřím se proto jen na ty, které mohou mít svůj odraz v digitálním 

prostředí. Nejvýznamnějším veřejnoprávním předpisem týkajícím se reklamy obecně je zákon 

o regulaci reklamy138, který stanoví základní pravidla pro reklamní sdělení, dále upravuje 

zadávání, zpracování a šíření reklamy s využitím veřejnoprávních prostředků regulace, 

zakazuje reklamu na některé druhy výrobků a služeb a některé obchodní praktiky. Obsahuje též 

                                                 
135 Usnesení ÚS II. ÚS 396/05 ze dne 27. 10. 2005, dostupné z http://kraken.slv.cz/II.US396/05 

 
136 Evropská úmluva o ochraně lidských práv, dostupná z 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 

 
137 Viz rozsudek ESLP Markt Intern Verlag GmbH a Klaus Beermann proti Německu ze dne 20. 11. 1989, č. 

stížnosti 10572/83 či rozsudek Krone Verlag GmbH & Co. KG proti Rakousku ze dne 11. 12. 2003, č. stížnosti 

39069/97 

 
138 Zákon č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy 

http://kraken.slv.cz/II.US396/05
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf
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legální definici reklamy jako „oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby 

nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv 

nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky“139, která je platná i 

v internetovém prostředí. Dalšími předpisy týkající se reklamy jsou především zákon o ochraně 

spotřebitele140, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání141,  zákon o 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání142, pro oblast nekalé soutěže připadá v úvahu 

též občanský zákoník. Pro kyberprostor je zásadní právní úprava zákonem o některých službách 

informační společnosti143, která reguluje zasílání nevyžádaných obchodních sdělení (tzv. 

spamů) digitální cestou. Elektronickou adresu uživatele (zákazníka) lze tak pro zasílání 

obchodních sdělení použít jen v případě, kdy pro takové zasílání dal uživatel souhlas předem. 

Bez takového souhlasu lze použít jeho elektronickou adresu k zasílání nabídek zboží či služeb 

jen v případě, jedná-li se o nabídku obdobných zboží či služeb, jako bylo zboží či služby, pro 

který byl souhlas dán původně. Vždy ovšem musí být možné souhlas odvolat.   

Vzhledem ke skutečnosti, že v kyberprostoru jsou osobní údaje uživatelů internetu ve 

velké míře považovány za vodítko k tomu, aby byla takovému uživateli obchodníky nabízen co 

nejvhodnější výrobek či co nejvhodnější služba, jedná se o zcela nový druh invaze do soukromí, 

který přinesla nová média. Podle některých autorů je reklama považována za ekonomický 

základ celého internetu.144 Velká část reklamních sdělení na internetu v současnosti využívá 

pamět navštívených stránek a nabízejí takto produkty, které by podle odpovědi technického 

generátoru obsahu mohly uživatele nejvíce zaujmout. Jedná se o tzv. uživatelsky generovaný 

                                                 
139 § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. 

 
140 Zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele 

 
141 Zákon č. 231/2001 Sb., zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 

 
142 Zákon 132/2010 Sb., zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 

 
143 Zákon č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 

 
144 K tomuto uvádí více Max Schrems: „Nezpochybňuji, že firmy potřebují přístup k našim datům. Ptám se ale, 

jak daleko by s tím měly zajít? Opravdu musejí své uživatele úplně obnažit, aby měly 0,0001 procentní šanci, že  

kliknete na reklamu? Když Google začínal s reklamami Google Ads, využíval kontextualizaci. Jinými slovy, na 

stránkách o autech se zobrazí reklama na auta. Stejně jednoduše lze cílit reklamu geograficky, podle IP adresy, 

bez nutnosti sledovat jednotlivé uživatele. Personalizace je fajn, ale jestli je k tomu někde potřeba přístup k mým 

soukromým zprávám deset let nazpět, pak děkuji, ale nechci.“ Z rozhovoru s Maxem Schremsem v magazínu 

INDEX LN: SCHREMS, Max. Internet nemůže být Divoký západ. Ondřej Vyhnanovský. INDEX LN: 

ekonomický magazín Lidových novin, č. 6/2017, s. 12 – 17. ISSN 2464-6911 
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obsah. K tomu, aby mohl takový technický generátor předkládat uživatelům pro ně vhodnou či 

personalizovanou reklamu, potřebuje uživatelská data. Těmito daty jsou v tomto případě 

identifikátory spojené s užíváním internetu, tedy především síťové identifikátory a tzv. lokační 

údaje (např. IP adresa, údaje o geografické poloze či některé druhy cookies145 – tzv. 

nemandatorní cookies146). Současná právní úprava tyto údaje nepovažuje výslovně za osobní 

údaje, i když se k jejich problematice již několikrát vyjadřoval Úřad pro ochranu osobních 

údajů, který je de lege ferenda za osobní údaje považuje. Jejich úprava je v České republice 

stanovena v zákoně o elektronických komunikacích147, který (podle některých autorů) poněkud 

v rozporu s evropskou směrnicí č. 2002/58/ES148 umožňuje ukládání cookies do paměti 

počítače bez souhlasu uživatele a otevírá tak režim opt-out (tedy takový, kdy musí uživatel svůj 

případný nesouhlas explicitně vyjádřit), postačí přitom, „aby provozovatel webových stránek 

předem prokazatelně informoval uživatele o rozsahu a účelu zpracování údajů získaných 

pomocí cookies a aby mu nabídl možnost takové zpracování odmítnout“149. Situace ohledně 

cookies a podobných identifikátorů je však v současnosti v České republice ne zcela jasná, 

neboť Úřad pro ochranu osobních údajů považuje výše popsaná pravidla informování uživatele 

za dostatečnou pojistku k tomu, aby byl takovýto režim považován za režim opt-in.150  

Vyjasnění celého problému by měla přinést nová úprava týkající se výše uvedených 

identifikátorů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost v květnu 

2018151, přinese do právní úpravy všech členských států Evropské unie novou komplexní 

úpravu oblasti ochrany osobních údajů. Od okamžiku vstupu nařízení v platnost budou síťové 

                                                 
145 Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové 

stránky. Jedná se o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem 

chování zpět na příslušný server. Zároveň obsahují informace o tom, jak dlouho je mají být v počítači uchovány 

(až v řádech let) 

 
146 Cookies, tedy soubory, které nejsou nezbytné k funkčnosti webových stránek, ale slouží ke sběru dat o 

chování a zvyklostech uživatele  

 
147 Zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů  

 
148 Tzv. e-Privacy směrnice 

 
149 Viz příspěvek JUDr. Martina Kartnera, dostupný z https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-regulace-

cookies-v-ceske-republice-98406.html 

 
150 Viz stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 15. 6. 2012, dostupné na 

https://www.uoou.cz/cookies-prechod-z-principu-opt-out-na-opt-in/ds-1853/p1=1853 

 
151 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU, 

v platnosti vstupuje dnem 25. 5. 2018  

https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-regulace-cookies-v-ceske-republice-98406.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-regulace-cookies-v-ceske-republice-98406.html
https://www.uoou.cz/cookies-prechod-z-principu-opt-out-na-opt-in/ds-1853/p1=1853
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identifikátory a lokační údaje (včetně cookies) považovány výslovně za osobní údaje, čímž pro 

ně přímo stanoví režim opt-in (tedy aktivní zaškrtnutí volby uživatelem). Pro zpracování 

takovýchto osobních údajů  tak bude zapotřebí předem udělený souhlas subjektu údajů (nařízení 

navíc zpřísňuje pravidla pro udělování takového souhlasu).  



47 

 

5. Cizí obsah v nových médiích – odpovědnost za zásahy do 

soukromí 

 

Již v kapitole pojednávající o tradičních institutech ochrany osobnostních práv bylo 

naznačeno, že odpovědnost narušovatele za zásahy do osobnostních práv je odpovědností 

objektivní, tedy vznikající bez ohledu na zavinění. Specifické prostředí nových médií však 

přináši problém, že pro dotčenou osobu není vždy snadné dovolat se odpovědnosti takového 

narušovatele. Pro to, aby se mohla dotčená osoba dovolat spravedlnosti, muselo právo přinést  

jiné instituty, které uplatnění osobnostněprávního nároku dotčenému výrazně ulehčí. Převážně 

se bude jednat o odpovědnost provozovatelů služeb informační společnosti152. 

 Typickým rysem nových médií je, že obsah na nich velmi často netvoří přímo 

provozovatel dané platformy, ale její uživatelé. Za příznačné zásahy do práv třetích osob tak 

lze v prostředí nových médií považovat difamační obsah internetových diskuzí či zásahy do 

práva na podobu či ochranu jména (zneužití fotografií apod.). Za nejvýznamnější formy cizího 

obsahu teorie považuje diskuzní fóra, která jsou připojena pod redakční článek, čtenářské blogy, 

které jsou součástí zpravodajských serverů anebo hypertextové odkazy153. 

 Diskuzní forum je platformou příznačnou pro zpravodajské portály a blogy. Bývá 

připojeno k jednotlivým článkům či výrokům, aby bylo umožněno reagovat na příslušný obsah 

co největšímu množství čtenářů. Tato fóra jsou obvykle spravována a moderována 

provozovatelem daného zpravodajského serveru či blogu, je tedy v technických možnostech 

takového provozovatele, aby do obsahu diskuzního fora zasáhl, závadný obsah odstranil či 

v krajním případě znemožnil narušovateli práv třetích osob do takového fóra přístup. Existují 

však i nemoderovaná diskuzní fóra, v současné době jde ale spíše o výjimky z pravidla; toto 

rozhodnutí je vždy na redakční odpovědnosti provozovatele a prohlášením takového fóra za 

nemoderované se jeho provozovatel nezprošťuje odpovědnosti. Aplikovatelným tak na tyto 

případy bude zákon o některých službách v informační společnosti, neboť teorie považuje 

provozovatele on-line (mj. zpravodajských) magazínů za poskytovatele hostingových služeb 

                                                 
152 Jak tyto osoby nazývá zákon o některých službách v informační společnosti, zákon č. 480/2004 Sb. 

 
153 MORAVEC, O., Mediální právo v informační společnosti. Praha, Leges, 2013, s. 170, ISBN 978-80-87576-

52-6 
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podle tohoto zákona,154 což potvrzuje i rozhodovací praxe českých soudů. V roce 2010 ve svém 

rozhodnutí konstatoval Městský soud v Praze, že provozovatel internetových stránek, na nichž 

probíhá diskuze, není bez odpovědnosti za její obsah a úroveň, neboť: „je provozovatelem 

internetových stránek, které se zabývají hodnocením činnosti různých subjektů – jde přímo o 

jeho podnikatelský záměr a výdělečnou činnost. Své stránky formou diskuze atraktivizuje, čímž 

získává komerční prospěch. Za této situace je zároveň odpovědný za úroveň diskuze. Žalovaný 

si musí být vědom toho, že urážlivé a hanlivé výrazy vyskytující se ve veřejné diskuzi na jeho 

internetových stránkách mohou poškodit žalobce, tedy je podle [...] zákona č. 484/2004 Sb. 

odpovědný za obsah informací uložených na žádost uživatele, neboť mohl vzhledem k předmětu 

činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací uživatele je 

protiprávní.“155 Městský soud v Praze tak v tomto rozhodnutí dovodil odpovědnost 

poskytovatele webových stránek jakožto odpovědnost ve formě nevědomé nedbalosti, neboť je 

takový poskytovatel již z titulu své podnikatelské činnosti povinen kontrolovat obsah 

diskuzního fóra připojeného k článkům uveřejněným samotným provozovatelem webových 

stránek.156  

Co se týče odpovědnosti provozovatele za čtenářský blog, tam není situace tak 

přehledná jako v případě výše zmíněných diskuzí. Obecně lze totiž od sebe odlišit dvě kategorie 

blogů. První kategorií jsou blogy přidružené ke zpravodajským portálům, které nabízí svůj 

vlastní obsah (např. blog.aktualne.centrum.cz), v tomto případě se odpovědnost provozovatele 

zpravodajského portálu vztahuje i na odpovědnost za obsah na takto přidruženém blogu. Druhá 

kategorie blogů - blogy provozované pod blogerskou doménou (např. blogspot.com nebo 

blog.cz) přináší větší problémy aplikace práva. Podle judikatury Soudního dvora Evropské 

unie157 záleží na míře aktivity poskytovatele služby, jejímž prostřednictvím je blog 

zpřístupňován. Existují totiž blogy, kdy provozovatel portálu poskytuje uživateli jen volný 

prostor, technickou infrastrukturu určenou pro provoz blogu. V tomto případě je možné uplatnit 

výluku z odpovědnosti takového provozovatele. V případě, kdy však provozovatel platformy 

s blogem dále redakčně pracuje, výluka z odpovědnosti se neuplatní.  

                                                 
154 POUPEROVÁ, O., Regulace médií, Praha, Leges, 2010, s. 39, ISBN 978-80-87212-48-6 

 
155 Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 10 Cm 47/2009-39 ze dne 17. 3. 2010 
156 MORAVEC, O., Mediální právo v informační společnosti. Praha, Leges, 2013, s. 171, ISBN 978-80-87576-

52-6 

 
157 Např. rozsudek SDEU ve věci L’Oréal vs. eBay, řešící zásahy do práv z duševního vlastnictví, dostupný z 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=107261&doclang=CS&mode=&part=1 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=107261&doclang=CS&mode=&part=1
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Přestože je odpovědnost za odkaz problematikou týkající se především zásahů do práv 

k duševnímu vlastnictví, lze si představit i případy, kdy je takovým odkazem zasaženo do 

osobnostních práv jiného.158 Vzhledem k tomu, že platná právní úprava odpovědnost za odkaz 

nijak nereguluje, podléhá tato oblast především výstupům z rozhodovací praxe soudů. Rozlišuje 

přitom odpovědnost za odkaz od odpovědnosti za poskytnutí přímé informace, a to hlavně 

z důvodů odlišné míry uživatelského komfortu. „Platí přitom úměra, že čím je následování 

odkazu pohodlnější a pro čtenáře jednodušší, tím stoupá pravděpodobnost, že čtenář bude 

odkaz následovat. Tím stoupá počet čtenářů, kteří se seznámí s původním obsahem a zároveň 

také újma na osobnostních právech dotčené osoby. Hranice mezi vlastním a cizím obsahem se 

v tomto případě podstatně stírá.159“ 

Zásadní je v této oblasti také judikatura Evropského soudu pro lidská práva, která 

v posledních několika letech prodělala podstatný vývoj. V letech 2014 a 2015 projednával 

Velký senát ESLP stížnost estonské společnosti Delfi AS, která se týkala odpovědnosti 

internetového zpravodajského portálu za urážlivé komentáře svých čtenářů160. Společnost 

Delfi, coby největší vlastník internetových zpravodajských portálů v Estonsku, zveřejnila 

v roce 2006 článek pojednávající o rozhodnutí jedné trajektové společnosti změnit trasy svých 

trajektů. K předmětnému článku otevřel provozovatel serveru diskuzi, ve které se objevilo 

mnoho urážlivých příspěvků směřujících na trajektovou společnost. Ta dala celou věc 

k estonskému soudu, který konstatoval, že komentáře byly skutečně hrubě urážlivé a vyvodil 

odpovědnost společnosti Delfi coby poskytovatele portálu. Delfi se po vyčerpání všech 

obranných prostředků, které estonské právo umožňuje, obrátila na Evropský soud pro lidská 

práva pro porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práva základních svobod, konkrétně 

jejího článku 10 garantujícím svobodu projevu. ESLP po zhodnocení věci konstatoval, že 

článek 10 porušen nebyl. Podle něj bylo vyvození odpovědnosti společnosti Delfi v souladu s 

                                                 
158 Příkladem z českého prostředí budiž případ z roku 2010. Česká obchodní inspekce tehdy sestavila neveřejný 

seznam těch čerpacích stanic pohonných hmot, které nabízely nevyhovující palivo. Tento seznam však „prosákl“ 

na veřejnost a byl zpřístupněn na webových stránkách jedné občanské iniciativy. Většina hromadných 

sdělovacích prostředků tehdy neumístila na svých zpravodajských portálech odkaz na tento seznam, zřejmě 

z obavy z možné žaloby příslušných obchodních korporací na ochranu dobré pověsti právnické osoby. Server 

Novinky.cz tehdy dokonce přistoupil k mazání odkazů na daný seznam, které umísťovali čtenáři na diskuzní 

fóra.  

 
159  MORAVEC, O., Mediální právo v informační společnosti. Praha, Leges, 2013, s. 181, ISBN 978-80-87576-

52-6 

 
160 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. června 2015 ve věci stížnosti č. 64569/09 Delfi AS 

proti Estonsku, dostupný z http://www.codexisuno.cz/4x5#!20 

 

http://www.codexisuno.cz/4x5#!20
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Úmluvou, neboť ta neučinila žádná opatření, aby zabránila šíření takových komentářů, 

umožňovala jejich autorům zůstat anonymní a navíc z uveřejnění takovýchto komentářů 

získávala majetkový profit. 

Tento poměrně přísně vymezený přístup však ESLP poněkud umírnil ve svých 

pozdějších rozhodnutích, a to především v rozsudku ve věci Magyar Tartalomszolgáltatók 

Egyesülete a Index.hu Zrt proti Maďarsku161 a nejnověji v rozhodnutí ve věci Rolf Anders 

Daniel Pihl proti Švédsku162. Stěžovatelem byla v tomto případě soukromá osoba (R. A. D. 

Pihl) dovolávající se ochrany podle článku 8 Úmluvy, tedy svého práva na soukromí a dobrou 

pověst poté, co švédské státní orgány neodsoudily provozovatele webu za difamující výroky 

uvedené na její adresu. V tomto případě se jednalo o blog spravovaný neziskovou organizací, 

která zároveň prohlašovala, že vkládané příspěvky na blog nijak nekontroluje a že za případný 

nezákonný obsah jsou odpovědni sami blogující. Při této příležitosti také přispěvatele vyzývala, 

aby zachovávali dobré mravy a dodržovali zákon. Poté, co anonymní uživatel zveřejnil 

difamující obsah o panu Philovi (uvedl, že je drogově závislý a navíc bývalý člen nacistické 

strany), reagoval okamžitě dotčený tak, že na svůj vlastní blog přidal příspěvek o nepravdivosti 

takového komentáře a též požadoval, aby byl komentář odstraněn. To se následující den 

skutečně stalo, pan Phil nicméně i tak zažaloval provozovatele blogu za zásah do jeho 

osobnosti, neboť po určitou dobu byl inkriminovaný příspěvek na blogu dostupný (jednalo se 

asi o 9 dnů). Poté, co švédské soudy provozovatele odsoudit odmítly, obrátil se pan Phil na 

ESLP. Ten provedl test proporcionality mezi články 8 a 10 Úmluvy a specifikoval relevantní 

kritéria pro tento případ. Za ty nejdůležitejší považuje kontext komentářů, prostředky, které 

provozovatel použil k tomu, aby zabránil či odstranil závadné komentáře a vyzdvihuje i 

odpovědnost samotného autora komentáře. Soud ale především vyzvedl důležitost toho, že 

organizace je malá, širší veřejnosti příliš neznámá nezisková společnost, a hanlivý komentář 

tedy nemohl mít široké publikum. Dále soud uznal argument, že provozovatel předmětný 

komentář odstranil už jeden den poté, co byl na jeho závadný obsah upozorněn a navíc uveřejnil 

omluvu. Ve své argumentaci také poznamenal, že absolutní odpovědnost za komentáře třetích 

osob by mohla vést k tzv. chilling efektu, tedy „zmražení“ svobody projevu v internetových 

                                                 
161 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. února 2016 ve věci stížnosti č. 22947/13 Magyar 

Tartalomszolgáltatók Egyesülete a Index.hu Zrt proti Maďarsku, dostupný z http://www.codexisuno.cz/4x2#!20 

 
162Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9. března 2017 ve věci stížnosti č. 74742/14 Rolf Anders 

Daniel PIHL proti Švédsku, dostupný z http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172145 

 

http://www.codexisuno.cz/4x2#!20
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172145
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diskuzích. K odpovědnosti autora komentáře ESLP uznal, že prostředky pro vyhledání takové 

osoby by pro tuto malou neziskovou organizaci byly nepřiměřené. Soud zde tedy, na rozdíl od 

rozhodnutí Delfi AS a alespoň u malých neziskových organizací nevyžaduje, aby provozovatel 

internetové platformy monitoroval veškerý obsah vložený třetími osobami.  
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6. Globální povaha internetu a praktická vymahatelnost 

osobnostněprávních nároků 

Hlavní specificita kyberprostoru spočívá v tom, že internet nezná teritoriálních hranic, 

které jsou v nevirtuálním prostředí zásadním definičním kritériem pro uplatňování práva. Tato 

zvláštnost vyplývá jak ze samotné historie vzniku a původního účelu internetu, tak i 

z technologických principů jeho fungování. Už v okamžiku svého vzniku byl internet 

koncipován takovým způsobem, aby nad ním žádné státy či orgány nemohly získat úplnou 

kontrolu. Na vlně idealismu 60. let minulého století a souvisejícími liberalistickými tendencemi 

byl kladen důraz na nedůvěru k veškeré centralizované kontrole163. Tyto tendence vedly ve 

svém důsledku k vytvoření sítě, která nejenže není postavena na centralizované kontrole, ale 

také postrádá základní respekt k teritoriální působnosti práva, která v nevirtuálním prostředí 

efektivní kontrolu na území jednotlivých států poskytuje. Proto je charakteristika internetu jako 

„bezhraničního“ prostředí považována za jednu z klíčových. Internet však v dobách svého 

vzniku nebyl tvořen ani zamýšlen pro tak masové použití, jaké známe dnes. Nebylo ani nemohlo 

být tedy pamatováno na otázku efektivního uplatňování práva v kyberprostroru, ani na 

pravomoc a působnost státních orgánů, které mohou ukládat nové povinnosti subjektům na 

internetu působícím a účinně kontrolovat jejich dodržování.  

Vzhledem k tomu, že jednou ze základních charakteristik suverénních států je možnost 

efektivního uplatňování své moci v rámci svého území, nezřídka nastává v souvislosti 

s bezhraničností internetu problém. Pro regulaci kyberprostroru je totiž nutné, aby byla 

zabezpečena reálná možnost a způsobilost vlády státu vynutit svou vůli na svém území (např. 

z důvodu umístění příslušných serverů), což ve svém důsledku vytváří formu celosvětové 

regulace kyberprostrou. Tuto regulaci však není možné přeceňovat, neboť s neustálým vývojem 

technologií se umístění serverů často stává podružným (např. technologie cloud computingu164 

                                                 
163 GOLDSMITH, J., WU., T. Who controles the Internet? Illusions of a Borderless World, Oxford University 

Press, 2006, s. 23 a násl., dostupné z http://jost.syr.edu/wp-content/uploads/who-controls-the-internet_illusions-

of-a-borderless-world.pdf 

 
164 Za cloud computing je považován takový model vývoje a používání počítačových technologií, který lze 

charakterizovat jako poskytování služeb či programů servery dostupnými z internetu s tím, že uživatelé k nim 

mohou přistupovat vzdáleně, kupř. pomocí webového prohlížeče nebo klienta elektronické pošty. Principem u 

služeb a produktů v cloud computingu je to, že uživateli propůjčují výpočetní výkon vlastních serverů; 

charakteristika cloud computingu viz http://www.investopedia.com/terms/c/cloud-computing.asp 

 

  

http://jost.syr.edu/wp-content/uploads/who-controls-the-internet_illusions-of-a-borderless-world.pdf
http://jost.syr.edu/wp-content/uploads/who-controls-the-internet_illusions-of-a-borderless-world.pdf
http://www.investopedia.com/terms/c/cloud-computing.asp
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nebo poskytování geograficky diverzifikovaných služeb do více lokalit). Dochází tak k situaci, 

kdy vlády jiných států nemohou vyloučit takovou pravomoc a působnost jiných vlád na svém 

území a regulační rámec jedné země se včetně jejích vynucovacích pravomocí automaticky 

rozšiřuje na celý světový kyberprostor.165  

Dnešní internet je však (narozdíl od dob svého vzniku) celosvětově rozšířeným 

fenoménem a lze konstatovat, že původní potřeba jeho absolutní neutrality a nezávislosti je 

nejen neudržitelná, ale i fakticky nemožná (také vzhledem ke vstupu obchodních praktik na 

internet). Otázka, zdali se internet vůbec efektivně regulovat dá, vyplouvá sice na povrch při 

každé debatě o nové regulační normě, avšak obecně došlo ke shodě na tom, že nulová regulace 

internetu může ve svém důsledku přinést mnohem více problémů, než společenských přínosů.  

Vzhledem k povaze internetu jakožto technicky-společenského fenoménu lze hovořit o 

dvou možných cestách jeho regulace. Tou první cestou by mohly být zásahy do samotné 

technické struktury internetu, řešením by tak byl zásah do jeho vnitřní stavby.166 V současnosti 

se však uplatňuje cesta druhá, a to regulace internetu je regulace chování jeho uživatelů. Otázka, 

kdo a jakým způsobem by měl toto chování regulovat, však zůstává dodnes tématem odborných 

debat. Podle Matejky existují, co se týče regulativních orgánů kyberprostoru, dvě názorové 

skupiny167. Ta první, vyzdvihující specifickou povahu internetu, vyzývá ke zřízení zcela 

nových orgánů regulujících kyberprostor. Druhou skupinou je ta, která nepovažuje internet ve 

své podstatě za nijak výjimečné prosředí. Uznává sice, že má svá specifika, ale ve své podstatě 

jej považuje jen za jinou komunikační infrastrukturu a platformu, přičemž považuje diskuze o 

tom, kdo má regulovat kyberprostor, za zbytečné, neboť právo na něj již automaticky dopadá. 

Skutečností je, že se postupem času natolik rozšířilo spektrum činností, které se v kyberprostrou 

uskutečňují, že právo začalo samovolně tyto činnosti regulovat a vymáhat alespoň tam, kde to 

bylo možné (což se týká i odpovědnosti za zásahy do osobnostní  sféry jiného), čímž se státy 

začaly fakticky podílet na celosvětovém vynucování práva na internetu. Podle Matejky lze 

                                                 
165 MATEJKA, J., Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí, Praha, CZ.NIC, 2013, 

ISBN 978-80-904248-7-6, s. 160 a násl. 

 
166 TRIMBLE, M., The Future of Cybertravel: Legal Implications of the Evasion of Geolocation, University of 

Nevada, William S. Boyd School of Law, 2012, dostupné z 

http://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1661&context=facpub 

 
167 MATEJKA, J., Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí, Praha, CZ.NIC, 2013, 

ISBN 978-80-904248-7-6, s. 162 

 

http://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1661&context=facpub
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„tento vývoj vnímat jako logický důsledek toho, že internet přestal být vnímán jako něco zcela 

nedotknutelného, vyjímečného a především fakticky nekontrolavatelného,“168 přičemž se stal 

zájem států na zakotvení efektivity práva v kyberprostoru nejen pochopitelný, ale především 

legitimní. 

 Hlavním důsledkem globální povahy internetu je fakt, že vzhledem k rozličným 

teritoriálním umístěním nejen jeho subjektů (tedy účastníků) rozličných právních vztahů 

v kyberprostoru, ale i faktických technických prostředků, které tyto subjekty používají (tedy 

datových úložišt a serverů), nezbytně dochází k nutnosti použítí práva cizího státu, což je 

oblastí, kterou tradičně upravuje mezinárodní právo soukromé. Pro soudní spory mající svůj 

původ v kyberprostoru je často typický tzv. mezinárodní prvek, tedy případ, kdy má např. jeden 

ze subjektů bydliště nebo sídlo v zahraničí, v zahraničí se nachází místo plnění smlouvy (např. 

umístění serverů) nebo tam došlo ke vzniku škody. Pro soudce či subjekt aplikující právo je 

potom zásadní určit, právo kterého státu se na daný případ použije. To zjistí pomocí tzv. 

kolizních norem, které určí rozhodné hmotné právo. Tyto normy jsou způsobilé překlenovat 

rozdíly mezi právními řády různých států, aniž by zasahovaly do vlastních hmotněprávních 

řešení. V České republice nacházíme tyto kolizní normy především v zákoně o mezinárodním 

právu soukromém169 a v řadě mezinárodních smluv. 

Zákon o mezinárodním právu soukromém obsahuje jak všeobecná ustanovení (předmět 

úpravy, použitelná ustanovení právních předpisů, výhrada veřejného pořádku), tak ustanovení 

mezinárodního procesního práva, která se věnují pravomoci, výkonu a uznávání cizích 

rozhodnutí. Co se týká ochrany osobnosti, český zákonodárce na evropské i světové poměry 

poměrně progresivně výslovně zakotvil úpravu vztahů vznikajících v důsledku narušení 

soukromí. ZMPS uvádí, že mimosmluvní závazkové poměry vzniklé z narušení soukromí a 

osobnostních práv se řídí právem státu, ve kterém k narušení došlo. Mimo to však dává dotčené 

osobě možnost volby jiných hmotněprávních úprav, a to použití práva státu, ve kterém má 

dotčená osoba obvyklý pobyt nebo sídlo, anebo právo státu, ve kterém má původce narušení 

                                                 
168 Tamtéž 

 
169 Zákon č. 91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém 
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obvyklý pobyt nebo sídlo, případně právo státu, ve kterém se dostavil výsledek narušujícího 

jednání, pokud to původce narušení mohl předvídat.170  

Co se týče evropské úpravy, mimosmluvní závazkové vztahy (což poměry vzniklé ze 

zásahů do soukromí jsou)  upravuje nařízení Řím II171. Přestože tyto vztahy pokrývá široce, 

výslovně ze své působnosti vylučuje případy mimosmluvních závazkových vztahů, které 

vznikají z narušení soukromí a osobnostních práv, a to včetně pomluvy. Spory, které tedy 

mohou vzniknout z porušení soukromí či zásahu do osobnostních práv, toto nařízení nepokrývá, 

použije se tedy kolizní úprava podle národních právních řádů (v České republice půjde zejména 

o ZMPS), případně podle mezinárodních smluv. Nařízení Řím II bylo pro svou neúplnost 

v době svého vzniku velmi kritizováno. Jeho původní návrh totiž článek, který obsahoval 

zásahy do soukromí, obsahoval. Po lobby mediálních zástupců se však ve finální verzi v roce 

2007 neobjevuje.  

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, oblast ochrany osobních údajů bude od 

května 2018 celoevropsky harmonizována pomocí Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů172 (viz výše). Český zákonodárce má nyní za úkol dosáhnout úpravy národního práva tak, 

aby bylo ve shodě s tímto nařízením, přičemž gestorem právní úpravy ochrany osobních údajů 

je Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Do srpna 2017 však 

nebyl žádný návrh nezbytné novelizace právní úpravy předložen.  

  

                                                 
170 § 101 zákona o mezinárodním právu soukromém 
171 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007, o právu 

rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) 

 
172 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
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Závěr 

Hlavním cílem mé práce bylo na několika vybraných prvcích demonstrovat, jakým 

způsobem se v současné době chrání osobnostní práva jednotlivců v prostředí nových médií a 

případně jakým způsobem by se, dle mého názoru, chránit měla. Ochrana osobnosti na internetu 

je však tak širokým tématem, že není možné do rozsahem této, ani jiné vysokoškolské odborné 

práce, zachytit všechny její oblasti (například oblast ochrany osobních údajů by vyžadovala 

zcela samostatnou práci). Svou práci jsem tedy pojala jako základní náhled na některé aspekty 

ochrany osobnosti v kyberprostoru. Tyto aspekty jsem záměrně vybrala tak, aby byly od sebe 

výrazně odlišné (např. reklama vs. soukromí a odpovědnost provozovatelů blogů za výroky 

třetích osob na nich uveřejněné), abych mohla na co nejširším spektru problémů ukázat platnost 

či neplatnost obecných osobnostněprávních norem a eventuálně představila regulaci platnou 

pouze pro tyto fenomény.  

V úvodních kapitolách jsem se zaměřila na obecný výklad osobnostních práv a pojmu 

nová média. Popsala jsem tradiční instituty ochrany osobnosti, které jsem se v následujících 

kapitolách snažila aplikovat na konkrétní problémy, které vyvstávají při střetu ochrany 

osobnosti s jinými právy v prostředí nových médií. Dále jsem se zaměřila i na nové instituty 

ochrany osobnosti v digitálním prostředí, převážně na odpovědnost poskytovatelů služeb 

informační společnosti. Na zvolených aspektech jsem demonstrovala, jakým způsobem se 

projeví tyto tradiční a nové instituty v prostředí nových médií. 

Přestože je kyberprostror prostředím velmi specifickým, nelze, dle mého názoru, 

přistoupit k takovému řešení, při kterém by se vytvořil pro nová média zcela nový právní obor. 

Ačkoliv v sobě nová média nutně obsahují technický aspekt, zůstávájí stále i společenským 

fenoménem a není možné jim tedy přiřknout povahu jakéhosi splašeného koně, kterého nelze 

běžným způsobem zkrotit. Východiskem pro ochranu osobnosti v prostředí nových médií by 

tedy mělo být spíše důslednější uplatňování tradičních institutů ochrany osobnosti, než 

vytváření zcela nových a často ne tolik funkčních konstrukcí. Přitom je ovšem v každém 

konkrétním případě potřeba zvážit, je-li takového tradičního institutu vůbec zapotřebí a zdali se 

kyberprostor, z důvodu své specifické povahy, nemá možnost zregulovat sám. V případě, že ne 

anebo by taková samoregulace nevedla ke spravedlivému výsledku (spravedlivému ve smyslu 

takovém, že by ke stejnému výsledku došlo i za pomocí tradičních institutů ochrany osobnosti), 

je namístě uvést tyto tradiční instituty, protože, slovy Maxe Schremse, „Internet nemůže být 

Divoký západ.“  
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Resumé: Vybrané aspekty ochrany osobnosti se zaměřením na 

nová média 

Hlavním cílem této práce je na několika vybraných prvcích demonstrovat, jakým 

způsobem se v současné době chrání osobnostní práva jednotlivců v prostředí nových médií a 

do jaké míry je tato ochrana reálně funkční. Popisuji tradiční instituty ochrany osobnosti, 

jakými je například žaloba na ochranu osobnosti, ale také nové instituty, které se uplatní ve 

specifickém prostředí nových médií. Na záměrně zvolených aspektech demostruji a popisuji 

jejich výhody i slabiny.  

Nejprve se v úvodních kapitolách věnuji osobnostněprávní ochraně obecně a popisuji 

tradiční instituty ochrany osobnostních práv. Dále se zaměřuji na specificitu nových médií 

jakožto fenoménu a popisuji je jak z právního, tak socilogického hlediska. Rozmýšlím se nad 

legitimitou a nutností regulace kyberprostoru a vzniku nového právního odvětví.  

Ve druhé kapitole popisuji nejčastější problémy, které se ochraně osobnosti staví do 

cesty v prostředí nových médií. Na vybrané judikatuře demonstruji principy rozhodování 

českých i evropských soudů při nutnosti poměřování dvou proti sobě stojících základních práv 

(nejčastěji právo na ochranu osobnosti a právo na svobodu projevu).  

Dále se věnuji rozdílům mezi prostředím tradičních médií (ve smyslu hromadných 

sdělovacích prostředků) a nových médií a popisuji, zdali a jakým způsobem je možné uvést do 

prostředí nových médií některé instituty z prostředí tradičních médií (právo na odpověď a právo 

na dodatečné sdělení). Poté se věnuji institutům ochrany osobnosti z oblasti tradičních 

sdělovacích prostředků a zvažuji nad jejich použitelností v prostředí nových médií. 

V nejrozsáhlejší, čtvrté kapitole na vybraných prvních demonstruji, jakým způsobem 

jsou osobnostní práva v kyberprostrou chráněna. Vycházím přitom z praxe i z judikatury 

českých a evropských soudů. Věnuji se také konkrétním sociálním sítím a jejich pravilům. Dále 

se zamýšlím se nad problematikou vzdání se soukromí na internetu v závěrečné kapitole se 

věnuji problematice praktické vymahatelnosti práva v prostředí nových médií. 
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Abstract: The chosen aspects of protection of personality in the 

focus of the new media 

The main aim of this thesis is to demonstrate on a scale of a few chosen aspects in which 

way are the personal rights protected in the environment of the new media and to what extend 

is this protection really working. In this thesis I describe the traditional institutes of the 

protection of personality, as well as the new ones, which are applied in the very specific 

environment of the new media. I show and describe the advantages and the weak points of these 

institutes on the deliberately chosen aspects 

Firsty, I dedicate the opening chapters to the protection of personality in general and 

describe the traditional institutes of the protection of personality. Then I focus on the specificity 

of the new media as the phenomen a I describe the new media from the legal and sociological 

point of view. After that I think over the legitimity and need of the cyberspace regulation and 

the formation of a new legal area. 

In Chapter Two I describe the most common problems that confronts the protection of 

personality in the new media environment. On the chosen courts’ decision I demonstrate the 

basic decision making principles of the Czech and European courts when the confrontation of 

two fundamental rights is needed (the most commonly are confronted the peronality rights and 

the freedom of expression). Then I focus on the institutes of the personality protection arising 

from the area of the traditional mass media and I think about the possibility of their use in the 

new media. 

In the most extended chapter, Chapter Four, I demonstrate on the chosen aspect in which 

way are the rights of personality protected in the cyberspace. For that I proceed from the 

practical experience and the decisions of the Czech and European courts. I also focus on the 

concrete social networks and their rules of use. Furthermore I reflect the problem of the privacy 

capitulation on the Internet and in the final chaper I deal with the practical enforceability of law 

in the new media environment. 
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