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Tématem této rigorózní práce je ochrana osobnosti, což je pojem, kterému se v dnešní 

moderní době dostává čím dál více pozornosti. Právo na ochranu osobnosti je zaručeno 

každému, a to jednak na ústavní úrovni Listinou základních práv a svobod, tak i na úrovni 

zákonné, kdy jsou pomocí zákonů, zejména občanského zákoníku, jednotlivá osobnostní 

práva specifikována a zpřesněna. Cílem této rigorózní práce je popis a analýza jak práva na 

ochranu obecně, ve své komplexnosti, tak i jednotlivých dílčích osobnostních práv a 

možnostech jejich uplatnění a ochrany. Práce vychází zejména z občanského zákoníku v jeho 

platném znění, místy je však poskytnut exkurz i do předpisů veřejného práva. Celá práce a její 

pojetí je postaveno zejména na bohaté judikatuře soudů, na kterých je ukazována aplikace 

práva na ochranu osobnosti. 

V první kapitole jsou definovány základní pojmy, spojené s právem na ochranu 

osobnosti. 

Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem práva na ochranu osobnosti, od dob 

dávno minulých, počínaje základy úpravy římským právem, přes jejich rozvoj v období 

křesťanství a renesance, konče jejich vývojem od roku 1918 na území Čech až po současnost. 

Meritem práce je třetí kapitola věnující se popisu jednotlivých osobnostních práv 

člověka. Ve svém úvodu každá podkapitola dotčené právo definuje a analyzuje možnost jeho 

uplatnění a ochrany, v souvislosti s čímž je poukazováno i na rozhodovací praxi soudů 

ohledně toho konkrétního dílčího práva.    

Čtvrtá kapitola se zabývá limity všeobecného osobnostního práva a příklady jeho 

omezení, a to nejen na základě občanského práva, ale i práva trestního a správního. 

Doplňkové úpravě ochrany osobnosti je věnována předposlední kapitola. Jejím cílem 

je poukázat na to, že ochrana osobnostním právům není poskytována pouze předpisy práva 

soukromého, ale významná a důležitá úprava jejich ochrany je zahrnuta i ve veřejnoprávních 

předpisech.  

Nakonec poslední kapitola je věnována hmotněprávním podmínkám, za kterých je 

možné domáhat se nároků za neoprávněný zásah do osobnosti jednotlivce a popisuje 

jednotlivé nároky, které je možné za neoprávněný zásah po narušiteli uplatňovat.  

 


