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1.Úvod      

 

     Téma diplomovej práce, ktorú som si zadal, je pomerne široká, čo sa týka obsahu, sú 

to prejavy vlastnej identity, čo je pojmovo podľa môjho názoru veľmi mnohoznačný 

jav. V práci sa zameriavam na dve veľké oblasti a to právo na prejavy slovnej povahy 

a právo na podobu. Obe v sebe zahrňujú podstatné fenomény so skúmanej oblasti, ako 

je predmet daného práva a jeho obsah. Predmetom oboch častí sú veci, ktorých právna 

ochrana postupne časom stúpa, a je dalo by sa povedať „populárna“ s pohľadu strán, 

ktoré sa domáhajú svojho práva, či už mimosúdnou cestou pomocou mediátora alebo 

v rozhodcovskom konaní, alebo v neposlednom rade cestou súdneho vymáhania 

prípadnej materiálnej alebo imateriálnej škody. Čo sa týka obsahu práv, ktorá sú v práci 

spomínané, možno podotknúť, že z určitého uhla pohľadu lemujú zákonnú úpravu 

obsiahnutú v občianskom zákonníku, predovšetkým oblasti ako je privolenie subjektu, 

či oblasť zákonných licencií. V práci som spomenul aj krátky historický vývoj 

zmienených práv, pojal som to ako exkurz do vývoja danej právnej oblasti. Ďalšou 

časťou práce je oblasť praxe, respektíve týka sa to aplikácie práva v danej dobe, najmä 

je spomínaná súdna prax štátov ako Spolková republika Nemecká, Francúzsko či 

Rakúsko a ďalšie. V samostatnej časti – judikatúra – som pripomenul prípady, ktoré sú 

významne v rámci skúmanej oblasti, zdroje s ktorých som čerpal sú najmä komentáre 

k českému občianskemu zákonníku, čo spomínam aj v poznámke v závere práce. Podľa 

môjho osobné úsudku je oblasť práva na prejavy osobnej povahy v rámci prácnej praxe 

čoraz častejšie spomínaná, čo sa týka predovšetkým častí ktoré určitým spôsobom sú 

prepletené s mediálnym právom. Dôkazom pomerne značného vzostupu skúmaných 

práv v právnom systéme ako takom, je možno hádam považovať aj relatívne častá 

medializácia káuz, ktoré s uvedenými právami úzko súvisia.     
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2. Právo na slovné prejavy osobnej povahy. 

 

2.1. Predmet práva na slovné prejavy osobnej povahy 

     

     Slovný prejav patrí medzi výrazy osobnosti fyzickej osoby. Z tohto dôvodu 

považujeme i právo na slovný prejav, ktoré záleží vo výlučnom oprávnení uplatniť svoj 

slovný prejav (najmä jeho zvukovým či písomným zachytením alebo udelením zvolenia 

k takému zachyteniu), jedným z práv vyplývajúcich z obecnej ochrany osobnosti 

fyzickej osoby. Od tohto práva je treba odlišovať právo k záznamom slovného prejavu, 

ktoré sa vyskytuje v dvoch formách: ako právo k písomnosti a ako právo k zvukovým 

záznamom. Zatiaľ čo priamym predmetom práva na slovné prejavy je tento prejav sám 

ako osobnostní – nehmotný statok, je predmetom práv k uvedeným záznamom písomné 

alebo zvukové zachytenie slovného prejavu na hmotnom substráte.1  

     Občiansky zákonník upravuje v rámci jednotlivých čiastkových práv na ochranu 

osobnosti explicitne aj právo na slovné prejavy pod označením ako právo na prejavy 

osobnej povahy (§ 11n.). Jednotlivá práva k hmotným zachyteniam týchto prejavoch, 

konkrétne právo na osobné písomnosti a právo na zvukové záznamy prejavov osobnej  

povahy upravuje občiansky zákonník až v nasledujúcom ustanovení § 12. Príčinou tejto  

zvláštnej právnej úpravy v § 12 OZ, vzťahujúcej sa iba na hmotný substrát, je 

skutočnosť, že sa tieto hmotné substráty po svojom vlastnom vzniku stávajú fakticky 

nezávislé na osobe, ktorej prejav obsahujú, alebo inač povedané že žijú svojim vlastným 

právnym životom. I keď tak ako právo na prejavy osobnej povahy podľa § 11, takisto aj 

práva k hmotným zachyteniam týchto prejavov podľa § 12 sú právami osobnostnými, 

existuje medzi nimi fundamentálny rozdiel čo do ich vzniku. Zatiaľ čo prvé právo 

vzniká už samotným okamžikom prejavu, právo k hmotnému záznamu prejavu, tj. ako 

právo k osobným písomnostiam, tak aj právo k zvukovým záznamom prejavov osobnej 

povahy, vzniká až okamžikom, keď k zachyteniu tohto prejavu došlo. Treba 

poznamenať, že okamžik vzniku nie je vždy zhodný s okamžikom dohotovenia 

záznamu (napr. dokončenie výroby zvukového záznamu), ktorý môže nastať neskôr. 

                                                 
1 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde Praha, 

a. s., 2004, s. 321.  
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     Občiansky zákonník používa pojem „písomnosti osobnej povahy“ v zmyslu 

súkromných písomností. Zaradzujeme sem najmä denníky, listy, zápisky a iné osobné 

písomnosti, v ktorých sa prejavuje vnútorná duševná oblasť pisateľa ktoré vo väčšine 

prípadov nesú určené k rozširovaniu. Už zo samotného pojmu vyplýva, že sem teda 

nepatria písomnosti, k vzniku ktorých dochádza v rámci výkonu povolania, činnosti 

verejnej, obchodnej apod. Naležia sem úradné spisy, zmluvy, rozsudky a iná 

rozhodnutia, obchodná korešpondencia apod. Podľa českého právneho poriadku nemusí 

byť obsah písomnosti osobnej dôvernej povahy. Treba poznamenať, že v niektorých 

krajinách, ako je napríklad Francúzsko, sa ochrana obmedzuje len na písomnosti 

dôvernej povahy. V tejto súvislosti je však treba povedať, že Dohovor I v čl. 8 odst. 1 

hovorí iba o ochrane korešpondencie, nepoužíva u korešpondencie adjektívum 

„súkromný“. Z tohto Európsky súd vo svojej judikatúre konštantne odvodzuje, že cit. čl. 

8 odst. 1 je použiteľný i tam, kde korešpondencia ma profesijný charakter.2  

     Predmetom tejto ochrany, a to je treba zvlášť zdôrazniť, nie sú teda písomnosti ako 

hmotné veci – tzv. hmotný substrát, respektíve nosič, tie sú predmetom vlastníckeho 

práva, ale ich myšlienkový obsah a forma. Následkom tohto stavu je, že právo 

k písomnostiam osobnej povahy a právo vlastnícke k hmotným substrátom existujú 

nezávisle na sebe a veľmi často takisto patria rôznym osobám. Názorne osobnostné 

právo v zmyslu § 12 odst. 1 OZ k listu náleží vždy pisateľovi, ktorým sa rozumie osoba, 

ktorej osobný prejav je v liste zachytený (podľa jednotlivých okolností prípadu môže 

náležať i iným osobám). List ako hmotná vec – tzv. hmotný substrát sa len zriedkavo 

dostane od odoslania do vlastníctva pisateľa. Z toho nám prirodzene vyplýva relatívne 

častá možnosť stretu, kolízie oboch práv. Tento stret ovplyvňuje aj výkon osobnostného 

práva, a ta ako čo do jeho obsahu pozitívneho, tak aj negatívneho. Ten, komu patrí 

osobnostné právo k písomnosti, obyčajne pisateľ, môže síce dať zvolenie k jemu 

použitiu podľa § 12 odst. 1 OZ, nemôže však prinútiť tretiu osobu, v jeho vlastníctvu je 

písomnosť, ktorú je treba použiť (napr. k uverejneniu v tlači), aby ju vydala. Ak došlo 

k neoprávnenému použitiu listiny v zmyslu § 13 OZ, môže v civilnom konaní, pokiaľ je 

tejto listiny treba k dôkazu, predseda senátu uložiť tomu, kto ju má v držaní, aby ju 

                                                 
2 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde Praha, 

a. s., 2004, s. 324.  
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predložil (§ 129 odst. 2 OSP), avšak splnenie tohto príkazu sa smie vynucovať len 

nepriamo uložením poriadkovej pokuty (§ 53 OSP). Právo k písomnosti osobnej povahy 

ako právo osobnostní, a teda vlastne ako právo svojou povahou významnejšie, 

závažnejšie a funkčne vyššie, má pri nastolenom strete zásadne prednosť pred 

vlastníckym právom k písomnosti. 

     Takisto ako u zvukových záznamov ide aj u osobných písomnostiach o zachytenie 

prejavu osobnej povahy, Rozdiel od prvého prípadu spočíva v tom ,že tu ide 

o zachytenie výlučné písomnou formou. Nie vždy ide o písomností vlastnoručné (tak 

napr. list používa ochrany i vtedy, ak je napísaný na počítači respektíve na stroji). Treba 

podotknúť, že pisateľ, tj. ten, od ktorého obsah a forma písomností pochádza, nie je 

vždy totožný s tím, kto písomnosť vyhotovil (napr. pisár na základe diktátu). Za 

každých okolností je však treba, aby písomnému zachyteniu došlo z vôle osoby, ktorá 

prejav činí. Nepôjde teda o písomnosti osobnej povahy v zmyslu §12 odst.1 a 2 OZ, 

keby bol prejav druhou osobou zachytený síce písomne, avšak bez súhlasu osoby, ktorá 

prejav činí. Takto vylíčené zachytenie by už samo o sebe mohlo tvoriť neoprávnený 

zásah do osobnostného práva podľa § 11 a 13 OZ. Z tejto veci nám vyplýva, že právo 

k osobným písomnostiam sa môže vzťahovať výlučne na písomnosti už existujúce. 

     Ak je prejav zachytený inou formou než písomnou (napr. vo forme zvukového 

záznamu), nejde tu o písomnosť v zmyslu § 12 odst. 1 OZ. Táto vec sa vzťahuje najmä 

pre tzv. zvukové pohľadnice, ktoré nepoužívajú ochranu ako písomnosti osobnej 

povahy (analógia s touto ochranou je jednoznačne vylúčená vzhľadom k tomu, že ide 

o lex specialis), ale výlučné ochrany ako zvukové záznamy. Tento načrtnutý rozdiel má 

závažné právne dôsledky najmä v tom, že pre osobné písomnosti platí zákonná licencia 

výlučné k účelom úradným na základe zákona (§ 12 odst. 2 OZ), zatiaľ čo pre zvukové 

záznamy platí okrem tejto úradnej licencie i ďalšie zákonné licencie k účelom 

tlačového, filmového, rozhlasového a televízneho spravodajstva, a takisto aj k účelom 

vedeckým a umeleckým (§ 12 odst. 3 OZ).3  

     Ak je písomnosť predmetom skúmaného osobnostného práva, nie je rozhodujúce, či 

je či nie je výsledkom duševnej tvoriacej činnosti, alebo či je dielom v zmysle 

                                                 
3 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde Praha, 

a. s., 2004, s. 325.  

 



                                                                                                                                         5 

autorského zákona (§ 2 odst. 1 AZ), poprípade ako je jej vnútorná hodnota. Predmetom 

tohto práva sú preto aj písomnosti, ktoré sú považované zo spoločenského hľadiska za 

nehodnotné. Avšak, ak vykazuje písomnosť i znaky autorského diela, existuje tu a trvá 

ochrana obojakého druhu samostatne vedľa seba. Ak dôjde ku stretu práva autorského 

a osobnostného práva k písomnostiam, má všeobecné osobnostné právo ako právo 

spoločensky významnejšie, závažnejšie a funkčne vyšší prednosť pred právom 

autorským, a to i dokonca pred osobnostnými právami autorskými (§ 11 AZ).  

     Pojem „zvukové záznamy prejavov osobnej povahy“ používa zákon v podobnom 

zmysle ako u osobných písomnosti. Z charakteru predmetu i z funkcie práva 

k hlasovému prejavu vyplýva, že sa toto právo nemôže vzťahovať na také prejavy, ku 

ktorým dôjde na verejných zhromaždeniach, či inak na verejnosti, v rámci činnosti 

úradnej, obchodnej apod.  Za týmto účelom právne poriadky jednotlivých štátov 

stanovujú výnimky z poskytovania ochrany alebo priamo reštriktívne vymedzujú 

predmet práva. V Českej republike občiansky zákonník v § 12 obmedzil osobnostnú 

ochranu na prejavy osobnej povahy. Treba podotknúť , že pokiaľ takéto prejavy majú 

zároveň charakter autorských diel (§ 2 odst. 1 AZ), dochádza k súbežnej ochrane 

osobnostného práva s právom autorským. Ak dôjde ku kolízii  má i v týchto prípadoch 

všeobecné osobnostné právo ako právo spoločensky významnejšie, záväznejšie 

a funkčne vyšší prednosť pred právom autorským. 

     Predmetom osobnostnoprávnej ochrany nie sú ani tu zvukové záznamy ako veci – 

tzv. hmotné substráty, resp. nosiče, ktoré sú predmetom vlastníckeho práva – ale nimi 

zachytený myšlienkový obsah a forma prejavu. Pokiaľ ide o kolízie medzi právom 

k zvukovému záznamu prejavu a vlastníckym právom, ktorého predmetom je zvukový 

záznam ako vec, platí tu obdobne to, čo bolo riešene už zhora u osobných 

písomnostiach. 

     Predmetom obojakého práva je osobná písomnosť, popr. zvukový záznam prejavu 

osobnej povahy, a to nie len ako celok, ale iba ich časť.        

 

2.2. Obsah práva na prejavy osobnej povahy. 

 

2.2.1. Všeobecne 
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     Obsah práva na slovné prejavy osobnej povahy podľa § 11 OZ tvorí dispozičné 

právo subjektu k užitiu tohto prejavu osobnej povahy. V pozitívnom zmysle toto 

dispozičné právo obsahuje predovšetkým oprávnenie zachytiť vlastný prejav osobnej 

povahy akýmkoľvek prostriedkom v hmotnej forme, konkrétne písomne alebo vo forme 

zvukového záznamu a ďalej udeľovať druhým osobám dovolenie k jeho zachyteniu. 

V negatívnom zmysle zahrňuje toto právo oprávnenie vzoprieť sa, respektíve brániť sa 

proti neoprávnenému zachyteniu prejavu osobnej povahy. 

     Významnou problematikou, ktorej význam vzrastá, tvorí zaobstaranie zvukových 

záznamov prejavov osobnej povahy, ku ktorým dochádza pri verejných prednáškach, 

súdnych a iných jednaniach apod. Závažnosť tohto problému zvyšuje možnosť 

nebezpečia technických chýb, predovšetkým pri prepisoch z takýchto záznamov, môže 

dôjsť k zmene zmyslu prejavu v dôsledku neúplnosti zachytenia, falšovanie a zneužitie 

akéhokoľvek druhu, vytrhnutie konkrétnych časti zo súvislosti. Zaobstaranie takýchto 

záznamov je z princípu prípustné len zo dovolením oprávneného. České občianske 

právo pripúšťa zaobstaranie takéhoto záznamu k účelom úradným bez dovolenia 

oprávneného len v rámci úradnej licencie podľa § 12 odst. 2, pokiaľ by sa tak dialo na 

základe zákona, takisto aj v rámci spravodajskej licencie podľa § 12 odst. 3 OZ. 

     Obsah práva k osobným písomnostiam a práva k zvukovým záznamom prejavov 

osobnej povahy (§ 12 OZ) je založený v najširšom užívacom a dispozičnom oprávnení. 

Z tohto oprávnenia v pozitívnom zmysle vyplýva najmä právo udeľovať dovolenie 

k použitiu, v zmysle negatívnom je to právo vzoprieť sa proti neoprávnenému použitiu. 

     V tejto súvislosti sa treba zamyslieť nad pojmom „použitie“ z ktorého vychádza aj 

česká právna úprava, tak isto ako napr. francúzska. Naproti tomu rakúska úprava 

vychádza z pojmu „rozširovanie“ a úprava v Spolkovej republike nemeckej z pojmu 

„uverejnenie“. Treba si uvedomiť, že použitie nemôžme zazrieť v akomkoľvek užívaní, 

ale vždy len v takom, ktoré sa prejavuje navonok vo vzťahoch, v ktorých môže byť 

spôsobená ujma na osobnosti. Požitie v zmysle § 12 OZ si nevyžaduje, aby bolo 

verejné, takisto aby došlo k rozširovaniu. V tomto ohľade je teda pojem použitie širší. 

Naopak za použitie nemôžme považovať užitie k vlastnej osobnej potrebe, napr. 

použitie k študijným účelom. 

 

2.2.2. Privolenie k použitiu.   
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     Pri písomnostiach osobnej povahy sa zvyčajne rozlišuje medzi písomnosťami 

jednostrannými, ako sú denníky, zápisky apod. a korešpondenciou. Jednotlivé rozdiely 

medzi konkrétnymi právnymi poriadkami, v ktorých je právo na ochranu písomnosti 

osobnej povahy zakotvené, sa prejavujú najmä v tom, za akých konkrétnych podmienok 

a v akom rozsahu je u korešpondencie okrem pisateľa chránený aj adresát a či teda, 

poprípade kedy, je k užitiu listu okrem privolenia pisateľa treba i privolenie adresáta. 

V minulosti československé právo viazalo ochranu adresáta na skutočnosť, že mu 

korešpondencia bola riadne doručená.4 

     Určitou zvláštnosťou českej právnej úpravy je, že použitie všetkých písomností 

osobnej povahy, pričom je irelevantné, či sa jedná o písomnosti jednostranné alebo 

o korešpondenciu, rovnako tak ako aj užitie zvukových záznamov prejavov osobnej 

povahy viaže nie len na dovolenie toho, o ktorého prejav osobnej povahy (§ 11 OZ) ide, 

ale aj na privolenie osoby, ktorej sa prejav týka (zrov. dikciu § 12 odst.1 OZ 

„Písomnosti osobnej povahy ... a zvukové záznamy tykajúce sa fyzickej osoby alebo jej 

prejavov osobnej povahy smú byť zaobstarané alebo použité len z jeho privolením“). 

Týmto táto úprava prekračuje a rozširuje ochranu vlastného prejavu osobnej povahy 

v zmyslu § 11 OZ. 

     Ak zanalyzujeme tieto práva, ktoré ustanovenie § 12 odst. 1 OZ zakotvuje, je jasné, 

že tu ide o dvojaké, vskutku rôzne práva, medzi nimi je zásadný rozdiel. 

     Medzi prvú kategóriu práv patrí právo toho, o ktorého prejav ide a ktorého prejav 

osobnej povahy je v písomnosti alebo na zvukovom zázname zachytený. Takáto osoba 

má plné dispozičné právo s písomnosťou alebo zo zvukovým záznamom, ktoré je vždy 

priamym výrazom jeho práva k prejavu osobnej povahy podľa § 11 OZ. Treba 

podotknúť, že toto právo nie je viazané na žiadne iné ďalšie predpoklady. Privolenie 

tejto osoby je preto k užitiu týchto písomnosti alebo zvukových záznamov zásadne 

vždy, s výnimkou prípadov, o ktorých bude výklad ďalej. 

     Druhú kategóriu práv tvorí právo osôb, ktorých sa písomnosť alebo zvukový záznam 

týka. V týchto prípadoch však už nejde o ochranu práva k vlastným prejavom osobnej 

                                                 
4 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde Praha, 

a. s., 2004, s. 327.  
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povahy. Dôvod, prečo zákon viaže použitie písomnosti a zvukového záznamu aj na 

privolenie týchto osôb, je založený výlučne na skutočnosti, že použitie písomnosti alebo 

zvukového záznamu môže podľa okolností jednotlivého prípadu zasiahnuť i do 

niektorých iných oblasti ich všeobecných osobnostných práv, predovšetkým do práva na 

meno, do práva na česť, dôstojnosť a povesť, alebo do práva na osobné súkromie. 

O použitie písomností alebo zvukových záznamov, tykajúcich sa tiež inej osoby ako tej, 

ktorej prejav zachytávajú, ide však vždy lev vtedy, ak by použitie vzhľadom 

k okolnostiam prípadu tvorilo zásah do niektorej z týchto ďalších sfér osobnostnej 

ochrany, ktorý by bol bez privolenia dotknutej osoby neoprávnený v zmyslu § 13 OZ. 

Privolenie týchto ďalších osôb nie je preto, na rozdiel od privolenia osoby, ktorej prejav 

písomnosť alebo zvukový záznam zachycuje, k použitiu písomnosti alebo zvukového 

záznamu treba vždy, ale iba a len za tejto vyššie zmienenej podmienky. Len za tejto 

podmienky je teda podľa českého právneho poriadku u použití korešpondencie treba 

tiež privolenie adresáta alebo tretej osoby, o ktorú v liste ide. Táto vec platí nie len pre 

korešpondenciu, ale aj pre písomnosti jednostranné, ako aj pre zvukové záznamy 

prejavov osobnej povahy. 

     Ako nám vyplýva z týchto výkladov, je základnou podmienkou pre použitie 

písomností osobnej povahy privolenie tej osoby, ktorej prejav písomnosť zachycuje. Zo 

samotnej povahy veci plynie, že práve u týchto osôb spravidla dochádza 

k neoprávneným zásahom do jej práva. 

     Nutne podotknúť, že vzhľadom k osobnostnej povahe práva je i toto privolenie 

kedykoľvek odvolateľné.        

 

2.2.3. Neoprávnenosť zásahu, zákonné licencie a iné dôvody vylučujúce 

neoprávnenosť zásahu. 

 

     Tak ako aj v iných oblastiach všeobecného osobnostného práva, poskytuje občiansky 

zákonník osobnostne právnu ochranu len proti takému použitiu alebo zaobstaraniu 

osobných písomnosti a zvukových záznamov osobnej povahy, ktoré je z povahy veci 

neoprávnené. Táto podmienka pre poskytnutie občianskoprávnej ochrany, ktorá je 

expressis verbis stanovená v § 13 OZ, dopadá v plnom rozsahu aj na zásahy, ku ktorým 

dochádza v rámci porušenia práv stanovených v § 12 OZ. Dôvody, ktoré vylučujú 
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neoprávnenosť zásahu môžu i tu byť založené na skutočnosti, že k zásahu došlo v rámci 

adekvátneho hájenia chráneného zajmú súkromného (vlastného či cudzieho) alebo 

verejného, pri výkonu subjektívneho práva určeného zákonom alebo pri plnení právnej 

povinnosti uloženej na základe zákona. Zvláštnou skupinou prípadov zásahov v rámci 

hájenia zvláštnych verejných záujmov upravuje zákon stanovením zákonnej licencie 

k účelom úradným na základe zákona (§ 12 odst.2 OZ). Táto licencia sa vzťahuje jak na 

osobné písomnosti, tak na zvukové záznamy prejavov osobnej povahy. Treba sa 

zmieniť o zákonných licenciách k účelom vedeckým a umeleckým, ako aj o zákonne 

licencie k účelom spravodajstva (§12 odst.3 OZ), ktoré sa vzťahujú pokiaľ ide o slovné 

slovné prejavy, len na zvukové záznamy osobnej povahy, pre osobne písomnosti tieto 

ďalšie zákonné licencie neplatia.5 

 

2.2.3.1. Zákonná licencia k účelom úradným na základe zákona. 

     Osobné písomnosti a zvukové záznamy môžu byť podľa ustanovenia § 12 odst. 2 

OZ, tykajúce sa fyzickej osoby alebo ich prejavov osobnej povahy, použité alebo 

zaobstarané aj bez jej dovolenia k účelom úradným na základe zákona a ak sa nemôže 

dosiahnuť súhlasu dotknutej osoby (princíp subsidiarity). 

     Takáto licencia nahrádza jak dovolenie osoby, ktorej prejav osobná písomnosť alebo 

zvukový záznam obsahuje, tak aj dovolenie inej osoby, ktorej všeobecné osobnostné 

právo je použitím dotknuté. 

     Na tomto mieste je treba sa zmieniť aj o odpočúvaní a záznamoch telekomunikačnej 

siete. Jej umožnenie k účelom úradným nám upravuje v trestnom poriadku § 88 TP. Na 

základe citovaného ustanovenia platí, že ak sa vedie trestné konanie pre zvlášť 

úmyselný trestný čin alebo pre iný úmyselný trestný čin, ku ktorého stíhaniu nás 

zaväzuje vyhlásená medzinárodná zmluva, smie predseda senátu a v prípravnom konaní 

na návrh štátneho zástupcu sudca nariadiť odpočúvanie a záznam telekomunikačnej 

siete, pokiaľ môžeme dôvodne predpokladať, že ním budú zdieľané významné 

skutočnosti pre trestné konanie. Treba pripomenúť, že použitie odpočúvania a záznamu 

telekomunikačnej siete medzi obhajcom a obvineným je neprípustné. Podľa judikatúry 

                                                 
5 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde Praha, 

a. s., 2004, s. 329.  

 



                                                                                                                                         10 

k takémuto neprípustnému postupu podľa nálezu Ústavného súdu (sp. zn. III. ÚS 62/95 

zo dňa 30.11.1995) došlo v trestnej veci sťažovateľky M.Ch. vedenej pred Mestským 

súdom v Prahe (sp. zn. 10 T 45/93). Na základe tohto nálezu policajný orgán, ktorý 

uskutočnil súdom povolená odpočúvanie, bol povinný v priebehu odpočúvania - ak 

zistil, že obvinený komunikuje so svojím obhajcom – toto odpočúvanie ihneď 

prerušiť, záznam o obsahu odpočúvania zničiť a informácie, ktoré sa v tejto súvislosti 

dozvedel, nepoužiť.  

     Príkaz k odpočúvaniu a záznamu telekomunikačnej siete musí byť vydaný písomne 

a byť odôvodnený. Zároveň v ňom musí byť stanovená doba, po ktorú bude 

odpočúvanie a záznam uskutočnený a ktorá nemôže byť dlhšia ako šesť mesiacov, táto 

doba môže byť predlžená sudcom vždy na dobu ďalších šesť mesiacov. O vydaní 

príkazu, o dĺžke doby uskutočnenia odpočúvania a záznamu musí byť informovaná 

organizácia, ktorá zaobstaráva prevádzku telekomunikačnej siete, v jej obvodu bude 

odpočúvanie a záznam uskutočnený. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej siete 

uskutočňuje policajný orgán. Bez vyššie uvedeného príkazu smie orgán činný 

v trestnom konaní nariadiť odpočúvanie a záznam telekomunikačnej siete, alebo ho 

uskutočniť aj sám, a to vtedy, ak je vedené trestné konanie pre trestný čin neuvedený v 

§ 88 odst. 1 TP, pokiaľ s tým účastník odpočúvané stanice súhlasí. 

     Ak má byť záznam telekomunikačnej siete užitý ako dôkaz, je nutné k nemu pripojiť 

protokol s uvedením údajov o mieste, čase, spôsobe a obsahu uskutočneného záznamu, 

ako aj o osobe, ktorá záznam zaobstarala. Ostatné záznamy je treba označiť, spoľahlivo 

uschovať a v protokole založenom do spisu poznamenať, kde sú uložené. V inej trestnej 

veci, než je ta, v ktorej bolo odpočúvanie a záznam telekomunikačnej siete 

uskutočnený, môžeme záznam ako dôkaz užiť vtedy, pokiaľ je teda súčasne aj v tejto 

veci vedené trestné stíhanie pre trestný čin uvedený v § 88 odst. 1 TP alebo ak súhlasí 

s tým účastník odpočúvanej stanice (pokiaľ  pri odpočúvaní a zázname neboli zistené 

skutočnosti relevantné pre trestné konanie, je nutné záznamy predpísaným spôsobom 

zničiť vymazaním či zošrotovaním príslušnej časti magnetofónových nosičov či 

prepisov odpočúvania). 

     Podľa pridaného ustanovenia § 88a TP ak je treba k objasnení skutočností dôležitých 

pre trestné konanie zistiť údaje o uskutočnenej telekomunikačnej siete, ktoré sú 

predmetom telekomunikačného tajomstva alebo sa na ne vzťahuje ochrana osobných 
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a sprostredkovaných dát, nariadi predseda senátu a v prípravnom konaní sudca, aby je 

právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú telekomunikačnú činnosť, 

povedali jemu a v prípravnom konaní buď štátnemu zástupcovi alebo policajnému 

orgánu. Príkaz k takémuto zisteniu údajov o telekomunikačnej siete musí byť vydaný 

písomne a byť odôvodnený. 

     Príkazu podľa odstavca 1 nie je nutné, pokiaľ k poskytnutiu údajov dá súhlas 

užívateľ telekomunikačného zariadenia, ku ktorému sa majú údaje o uskutočnenej 

telekomunikačnej siete vzťahovať. 

     V súčasnosti sa diskutuje o tom, či sú tieto veľmi citlivé otázky dostatočne, 

predovšetkým natoľko určito upravené, aby bolo možné sa účinne brániť zneužitiu 

odpočúvaní ( či už telefónnych alebo iných označovaných tiež niekedy ako 

priestorových). Neexistuje spor o tom, že povolenie k odpočúvaniu musí zostať 

i naďalej v právomoci sudcu. Aktuálnou otázkou súčasnej praxe nám naďalej zostáva, 

na základe akých poznatkov, odôvodňujúcich potrebu pre užitie operatívnej techniky, 

sudca vydáva povolenie odpočúvania. Sudca by mal vydávať príkaz k povoleniu 

odpočúvaniu iba vtedy, pokiaľ predložené podklady jasne svedčia dôvodne o tom, že 

odpočúvaním budú získané relevantné skutočnosti pre trestné konanie. V tejto súvislosti 

si treba uvedomiť, že už dnes má sudca podľa platnej právnej úpravy možnosť vo 

svojom vlastnom rozhodnutí o povolení odpočúvania rozlíšiť, v akej miere má vôbec 

tento zásah umožniť, pričom má mať na zreteli vyvážené honorovanie jak verejného 

záujmu na odhalenie závažného zločinu, tak ochrany oprávnených záujmov fyzickej 

osoby (§ 12 odst. 3 OZ). Ďalšou otázkou momentálne aktuálnou v praxi je, aby pri 

nariadení odpočúvania bola skutočné odpočúvaná iba fyzická osoba, o ktorú pri 

povolení odpočúvania išlo a nie ešte niekto ďalší, môžu sa tu vyskytnúť prípady 

takzvaných telefónnych dvojliniek. Mnohokrát namietané poukazy na technické 

nemožnosti súčasnej telefónnej siete nemôžu nič zmeniť na záveru o neoprávnenosti 

zásahu, ak je súčasne odpočúvaná druhá osoba. 

     Z povahy veci vyplýva, že otázka rozsahu licencie, pokiaľ ide o zachytenie prejavov, 

tu prichádza v úvahu iba u zvukových záznamov. Čo sa týka osobných písomnosti, tam 

sa môže licencia pojmovo vzťahovať výlučne na písomnosti už existujúce. 

 

2.2.3.2. Zákonná licencia k účelom vedeckým a umeleckým. 



                                                                                                                                         12 

 

     Na základe § 12 odst. 3 OZ môžu byť zvukové záznamy, ktoré sa týkajú určité osoby 

alebo jej prejavov osobnej povahy, použité alebo zaobstarané bez jej dovolenia tiež pre 

účely vedecké a umelecké. Pre osobné písomnosti však táto licencia neplatí. 

      

2.2.3.3. Zákonná licencia k účelom spravodajstva. 

 

     Podľa ustanovenia § 12 odst. 3 OZ smú byť zvukové záznamy, ktoré sa týkajú určité 

osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, zaobstarané alebo použité i bez jej dovolenia 

k účelom tlačového, filmového, rozhlasového a televízneho spravodajstva. 

     Ani táto licencia však neplatí pre osobné písomnosti. 

Aj vo vzťahu k zvukovým záznamom prejavov osobnej povahy sa táto licencia vzťahuje 

nie len na použitie zvukových záznamov už existujúcich, ale aj na jej zaobstaranie 

v rámci reportážnej činnosti. Z rozličných foriem spravodajstva, ktoré sú v zákone 

vymenované, má táto licencia mimoriadny význam pre všetky z nich. 

 

2.2.3.4. Ostatné dôvody vylučujúce neoprávnenosť zásahu. 

 

     Významnou problematikou v týchto prípadoch zostáva, či sa môže v rámci hájenia 

záujmov pri uplatňovaní práv a výkonu obrany v civilnom konaní použiť k dôkazu aj 

takých zvukových záznamov prejavov osobnej povahy, ktoré boli zaobstarané 

nezákonným spôsobom, popr. ktoré sa dostali nezákonným spôsobom do dispozície 

toho, kto ich k dôkazu predkladá (u osobných písomností už z pojmu vyplýva, že môže 

isť len o písomnosti už existujúce). V tejto súvislosti, treba spomenúť stanovisko 

Najvyššieho súdu Českej republiky (21 Cdo 1009/99-R 39/1999) všeobecne platné pre 

všetky súdne konania, podľa ktorého pripusteným dôkazu, ktorý bol zadovážený alebo 

zaobstaraný účastníkom v rozpore s obecne záväznými predpismi (tzv. nezákonný 

dôkaz), došlo by k porušeniu práv fyzickej osoby či právnickej osoby; preto takýto 

dôkaz ako neprípustný nemôže a nesmie uskutočniť. 

     Praktická je uvedená otázka predovšetkým u osobných písomnostiach, ktorými sa 

často uskutočňuje dôkaz, najmä v manželských sporoch. Tak napríklad v konaní 

o rozvod manželstva jeden z manželov zvykne predkladať korešpondenciu druhého 
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manžela, preukazujúcu jeho manželskú neveru, hrubé chovanie apod., pričom danej 

korešpondencie sa zmocnil nezákonným spôsobom. Pomerne často sa v praxi vyskytujú 

aj prípady, kedy v konaní o rozvod manželstva predložil manžel takýmto spôsobom 

získaný denník manželky obsahujúci líčenie jej intímneho vzťahu k druhému mužovi. 

     Zvlášť významnú problematiku tvorí použitie zvukových záznamov, ktoré boli pre 

účely uskutočnenia dôkazu nezákonným spôsobom zaobstarané. Tú nám pomôžu 

osvetliť dva príklady zo súdnej praxe. 

     Prvý z prípadov bol prejednávaný v Nórsku. V jednom sklade veľkého podniku 

dochádzalo neustále k mimoriadnym stratám, ktoré boli celkom nevysvetliteľné. Z tohto 

dôvodu vedúci podnik umiestnil tajne do skladu mikrofón, ktorý bol spojený 

s reproduktorom v jeho kancelárií. Toto zariadenie mu pomohlo zachytiť na zvukový 

záznam rozhovor dvoch mužov o tom, ktorú debnu odcudzia a ktorú už odcudzili. 

Takýto zvukový záznam viedol k odhaleniu aj ku konečnému usvedčeniu skupiny 

páchateľov veľmi rozsiahlych krádeži. Aj keď, treba uznať, že postup vedúceho 

podniku bol podľa nórskeho práva nezákonný, nebolo v danom prípade možno 

odmietnuť použitie zvukového záznamu v konaní, a tak ponechať páchateľa bez trestu. 

     Druhým prípadom, ktorý ukazuje aj na iné stránky nebezpečia tejto problematiky, 

môžeme čerpať zo súdnej praxe Spolkovej republiky nemeckej. V prípade bolo medzi 

dvoma občanmi v behu niekoľko súdnych sporov. V priebehu konania sa obaja dohodli, 

že sa stretnú v byte jedného z nich, aby sa spolu pokúsili o pomerenie. Účastník, 

v ktorého byte sa jednanie konalo, dal prostredníctvom svojej manželky tajne zachytiť 

rozhovor na zvukový záznam a tento záznam neskôr predložil v súdnom konaní ako 

dôkaz. K neskoršej žalobe postihnutého účastníka súd uznal zachytenie rozhovoru na 

záznam ako neoprávnený zásah do všeobecného osobnostného práva. K posúdeniu 

skúmanej problematiky nie sú bez zaujímavosti niektoré časti odôvodnenia rozhodnutia, 

v ktorých sa mimo iné uvádza: „Zvláštnosť jednania vo forme rozhovoru je založená na 

tom, že jednotlivé fáze rozhovoru slúžia ešte len k príprave cieľu jednania. Právne 

relevantné stretávanie stanovísk je dosť často charakterizované tím, že vlastné 

stanovisko hovoriaceho je občas vyjadrené a zdôraznené príliš ostro a že až postupne 

dochádza k porozumeniu pre stanovisko druhého alebo dokonca k dohode. Pritom môže 

vyplývať z povahy takého jednania, že sú pri ňom uskutočnené prejavy, ktoré majú 

význam len v určitej situácii, sú mienené len letmo a môžu byť prekonané neskoršími 
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prejavmi. Bez voľnosti, ktorá môže vysvetliť i to, že sa hovorca dá niekedy uniesť, 

a bez improvizácie prispôsobenej zvláštnej situácii jednania, nie je takýto rozhovor, ak 

má mať zmysel, vôbec možný...“ Citované časti odôvodnenia môžeme doplniť iba 

poukazom na nebezpečenstvo skreslenia významu a dosahu prejavu, ktorý môže byť vo 

zvukovom zázname odtrhnutý od svojho prostredia, od okolností, za ktorých vznikol, 

predovšetkým od dôvodov, ktoré k nemu samému viedli, eventuálne vôbec vytrhnutý zo 

všetkých súvislosti, bez ktorých môže úplne zmeniť svoj zmysel a účinok. 

     Jednako ani špecifické nebezpečenstvo, ktoré zo sebou prináša používanie 

zvukových záznamov, ktoré sú k účelom uskutočnenia dôkazu nezákonným spôsobom 

zaobstarané, nevyvracia zásadné dôvody ohľadom principiálnej prípustnosti týchto 

dôkazov.6 

 

2.2.4. Podmienky pre použitie 

      

     Rovnako ako pre použitie podobizni a obrazových snímkou platí i pre použitie 

osobných písomností a zvukových záznamov prejavov osobnej povahy, nech už k ním 

dochádza na základe dovolenia či na základe zákonných licencií, že sa musí stať 

primeraným spôsobom a ďalej, že pri tomto použití musia byť zohľadnené také 

oprávnené osobnostne záujmy, ktorých je treba vždy za akýchkoľvek okolností 

bezpodmienečne šetriť. 

     Ak nie sú tieto podmienky splnené stáva sa i použitie – inak samo o sebe oprávnené 

– použitím neoprávneným v zmyslu ustanovenia § 13 OZ. 

     Za rozpor s oprávnenými osobnostnými záujmy subjektu práva by v týchto 

prípadoch bolo možno označovať aj také použitie osobných písomnosti alebo 

zvukových záznamov, pri ktorom by dochádzalo k akýmkoľvek úpravám, 

predovšetkým škrtom, dodatkom alebo zmenám obsahu prejavu. 

 

2.3. Historický exkurz 

 

                                                 
6 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde Praha, 

a. s., 2004, s. 333.  
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     K poskytnutiu občianskoprávnej ochrany v tejto oblasti došlo najprv na úseku práva 

k osobným písomnostiam. Tato ochrana sa vyvinula už v 18. storočí najprv v Anglicku, 

kde bola poskytovaná v rámci tzv. duševného vlastníctva obyčajovým právom (common 

law property). V priebehu 19. storočia a v prvých desaťročiach 20. storočia sa tato 

ochrana rozšírila do prevažnej väčšiny krajín. U nás bolo právo k osobným 

písomnostiam chránené od 1.3. 1927 až do platného občianskeho zákonníka v rámci 

autorských zákonov ( § 26 zák. č.128/1926 Zb., neskôr § 95 zák. č.115/1953 Zb.). 

     Na rozdiel od práva k podobizni, s ním bola takisto priamo spojená problematika 

práva na zachytenie podoby, tj. práva na podobu, nevyvolalo uznanie práva k osobným 

písomnostiam ešte potrebu uznania práva na písomné zachytenie slovného prejavu tj. 

práva na slovní prejav. Tento rozdiel vyplýva z povahy veci. U osobných písomností je 

totiž osoba toho, kto písomnosť zariadil, totožná s osobou, o jej   prejav ide. Preto tu 

nevzniká kolízia, ktorá je tak charakteristická pre podobizeň. Ku konštituovaní tohto 

práva došlo až neskôr ku koncu prvej polovice nášho storočia v súvislosti s právom 

k zvukovému záznamu slovného (hlasového) prejavu. 

     Právo k zvukovému záznamu prejavu osobnej povahy a s ním i právo na zachytenie 

takého prejavu na záznam, tj. právo na slovný prejav, prešlo, i keď približne o pol 

storočia neskôr, podobným vývojom ako právo k podobizni. Tak ako u podobizni, 

i konštituovaní tohto práva si vynútil technický pokrok, najmä zdokonalenie 

technického procesu magnetického zachycovania a reprodukcie hlasových prejavoch 

(rozšírení magnetofónu aj.)  

     Tieto prostriedky nám môžu prispievať k plneniu spoločensky prospešných cieľov, 

napr. telefónne a iné odpočúvania ako prostriedky boja zo závažným, predovšetkým 

organizovaným zločinom, tak môžu byť pre nás zároveň prostriedkom závažných 

neoprávnených zásahov do osobnosti fyzickej osoby. Z tohto dôvodu do popredia 

spoločenského záujmu vystupujú aj kontrolné mechanizmy a nástroje ich používania.  

    

2.4. Právo na slovné prejavy osobnej povahy v praxi. 

 

     Neoprávnené zachytenie hlasového prejavu druhej fyzickej osoby z použitím 

technických prostriedkov na záznam alebo použitie takýchto záznamov, alebo priamy 

prenos takého prejavu, je veľmi vážnou ujmou na osobnosti dotknutej fyzickej osoby. 
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Závažnosť dosahu tejto ujmy sa už podarilo plasticky vylíčiť americkému spisovateľovi  

nórskeho pôvodu Roaldu Dahlovi v novele „Odvážna hra“. Novela hovorí o príhode 

manželov stredného veku, ktorý si na víkend pozvali do svojho vlastného domu v okolí 

Londýna mladý manželský pár. Žena prišla na nápad, že umiestnia v izbe hosťov 

mikrofón, aby mohli počúvať, ako sa hostia budú chovať, až budú sami. Manžel, ktorý 

bol elektroinžinierom, odmietal tento návrh ako neetický. Manželka však naňho 

naliehala a tak sa nakoniec dal prehovoriť a umiestnil v izbe hostí mikrofón, ktorý 

pripojil na reproduktor v spálni hostiteľov. Keď po spoločnej vydarenej zábave odišli 

hostia do svojej izby, zapli hostitelia reproduktor. Pikantné rozprávanie úplne 

neočakávaných situácií , ktoré autor v rýchlom slede rozprávania dáva čitateľovi prežiť, 

v ňom musí nutne vyvolať veľmi hlboký pocit znepokojenia nad  katastrofálnymi 

možnosťami, ktoré začala otvárať moderná technika.  

     O možnostiach, ktoré v dnešnej dobe moderná technika poskytuje pre tajné 

zachytenie a odpočúvanie hlasových prejavov na zvukové záznamy, sa môžeme denne 

presvedčovať z katalógov spoločnosti predávajúcich elektronické prístroje, 

predovšetkým v západných krajinách. Tieto katalógy nám ponúkajú miniatúrne 

prijímacie prístroje, ktoré môžu byť umiestnené v normálnom vrecku, mikrofóny vo 

forme ihlice ku kravatám a blúzkam, tužiek, per, gombíkom, náramkových hodiniek 

apod. Takisto sa v súčasnosti vyrábajú i miniatúrne prijímacia prístroje, v ktorých je 

úkryty mikrofón a ktoré sú maskované ako náramkové hodinky. Treba poznamenať, že 

v niektorých krajinách bol verejný predaj takýchto prístrojov zakázaný. 

     Prax používania takýchto prístrojov sa od začiatku päťdesiatych rokov výrazne 

rozšírila najmä v Spojených štátoch amerických, kde sa stala novou zárobkovou 

činnosťou. To, ako sa používanie takýchto metód stalo v americkej praxi bežným, 

ukazuje správa, ktorá bola 8.júla 1958 publikovaná v americkom časopise 

„Aftenposten“. V správe sa rozoberá prípad jedného zamestnanca výboru Kongresu, 

ktorý bol  pristihnutý pri pokuse odpočúvať telefonické hovory priemyselného magnáta 

Goldfina. Úradník sa obhajoval tvrdením, že jednal z príkazu Kongresu, aby preveril 

údajne podozrenie, či sú alebo nie sú hovory jeho členov protiprávne odpočúvané (!). 
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Výbor kongresu sa od tohto tvrdenia jasne dištancoval a zamestnanca okamžite 

prepustil. 7 

     Odpočúvanie slovných prejavov, a to nie len telefonických, ale aj prejavov 

učinených v pracovniach, reštauračných a hotelových miestnostiach, takisto aj 

v súkromí s pomocou rozličných skrytých technických zariadení umiestených 

v miestnostiach (tzv. priestorové odpočúvanie) sa stalo jedným z najviac rozšírených 

zásahov do všeobecného práva osobnostného. Svedčia o tom mnohé aféry v rôznych 

krajinách. Aféry tohto druhu z oblasti hospodárskej a politickej špionáže sú nám známe 

aj z hromadných zdelovacích prostriedkov. Príkladom zásahu do práva na slovné 

prejavy osobnej povahy môžeme uviesť zo skoršej žurnalistickej praxe vo vtedajšej 

Nemeckej spolkovej republike, kde v roku 1981 časopis „Die aktuelle“ publikoval 

protiprávne odpočúvané telefonické rozhovory medzi britským princom Charlesem 

a jeho vtedajšou snúbenkou; až na základe predbežného opatrenia vydaného zemským 

súdom Nürnberg-Fürt došlo k tomu, že nepredaný zbytok vydaného časopisu bol 

stiahnutý z obehu a od jeho ďalšieho šírenia bolo upusteno.  

     Čoskoro sa tajné odpočúvanie rozhovorov a prejavov rôznych osôb pre účely 

získavania informácii klientom stalo takisto praxou i niektorých detektívnych kancelárií 

v západných krajinách. O tom nám svedčí napr. rozhodnutie Central Criminal Court 

London z r. 1974, ktorým bol pre tieto praktiky trestne odsúdený majiteľ jednej 

z najznámejších britských detektívnych kancelárií.  

     V poslednej doby, by sme našli viaceré neoprávnené zásahy, jak v zahraničí 

(konkrétne práve z Anglicka), tak u nás tohto druhu do osobnosti fyzickej osoby. 

     Zaujímavý príklad kolízie práva autorského a osobnostného práva nám poskytuje 

prípad rodiny Richarda Wagnera, ktorým sa svojho času zaoberal Spolkový súd 

v Spolkovej republike nemeckej. Cosima Wagnerová, ktorá ustanovila svojím 

univerzálnym dedičom svojho syna, predala svoje denníky a listy, ktoré mali charakter 

autorských diel, svojej dcéry Eve Chamberlainovej s tým, aby dbala o osobnostne 

právnu ochranu týchto písomnosti. V tejto súvislosti, treba poznamenať, že podľa práva 

Spolkovej republiky nemeckej sa tak E.Ch. stala po smrti svojej matky C.W. subjektom 

                                                 
7 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde Praha, 

a. s., 2004, s. 323.  
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osobnostne právnej ochrany vzťahujúcej sa k týmto písomnostiam. Eva Chamberlainová 

vo svojej poslednej vôli zakázala publikovanie týchto osobných písomnosti po dobu 30 

rokov. V spore uplatňovali dediči po synovi Cosimy Wagnerovej, že rozhodnutie 

o publikovaní týchto písomnosti patrí výlučne im z titulu autorského práva (roz. 

osobnostných práv autorských, ktoré nadobudli ako dediči). Súd zamietol žalobu 

s odôvodnením, že všeobecná osobnostne právna ochrana má prednosť i pred 

osobnostnými autorskými právami.8  

     Niekedy dochádza k uverejnení takých listov, v ktorých sám pisateľ explicitne 

vyjadruje prianie, aby bol list zničený. V odbornej literatúre je ako príklad poukazované 

na vydanie zbierky listov Björnsona adresovaných básnikovi Kiellandovi. Jeden 

z týchto listov má dôvetok: „Tento list musíš zničiť“. Z prípadov po druhej svetovej 

vojne súdne prejednávaných zaznamenal mimoriadny záujem medzinárodnej verejnosti 

spor o uverejnenie listov bývalého prezidenta nemeckej Ríšskej banky Dr. Schachta, 

ako aj spor o publikovanie denníkov a listov Cosimy Wagnerovej, o ktorom je zmienka 

vyššie. 

     Podobne skúsenosti ako zo súdnej praxe z oblasti osobných písomnosti však 

môžeme čerpať aj zo súdnej praxe na úseku zvukových záznamov prejavov osobnej 

povahy.        

 

2.5. Judikatúra – právo na slovné prejavy osobnej povahy 

      

     ESD, C-274/99P, vo veci Conolly proti Komisii, SR, 2002, č.3: Obmedzenie  

výkonu slobody prejavu je podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv 

v zásade možné, ak sleduje legitímni účel ochrany práv iných subjektov. Úradník 

Európskej komisie, ktorý svojim prejavom ostro spochybnil zmluvne zakotvenú 

orientáciu politiky Európskej únie, ktorú mal aj on správne a v dobrej viere konať, 

ohrozuje práva inštitúcie, ktorá je zodpovedná za plnenie úloh vo verejnom záujme 

a ktorá usiluje o to, aby sa občania mohli spoľahnúť na to, že sú účinne plnené úlohy 

tejto inštitúcie.       

                                                 
8 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde Praha, 

a. s., 2004, s. 325.  
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     ESLP, č. 17419/90, vo veci Wingrove proti Spojenému kráľovstvu, ASPI: 

Sloboda prejavu je jedným z hlavných základov demokratické spoločnosti. Avšak, ako 

výslovne uznáva odst.2 čl.10 Dohovoru, výkon tejto slobody zahrňuje i povinnosti 

a zodpovednosť. Medzi ne náleží, v kontextu náboženského vyznania, záväzok vyhnúť 

sa výrazom, ktoré sú zhanobujúce a urážlivé pre druhých. 

     ESLP, č. 23536/94 a 24408/94, vo veci Baskaya a Okcuoglu proti Turecku, P-

ESLP, 1999, č. 10: Sloboda prejavu predstavuje jeden z najdôležitejších základov 

demokratickej spoločnosti. S výhradou odst. 2 čl. 10 sa vzťahuje nie len na 

„informácie“ alebo „myšlienky“ priaznivo prijímané či považované za neškodné či 

bezvýznamné, ale i na ty, ktoré zraňujú, šokujú alebo znepokojujú: tak tomu chcejúc 

pluralita, tolerancia a duch otvorenosti, bez nich nie je „demokratickej spoločnosti“. 

Sloboda prejavu, tak ako ju zakotvuje čl. 10, je doprevádzaná výnimkami, ktoré jednako 

len vyzývajú k úzkej interpretácií, a potreba ju obmedziť musí byť preukázaná 

presvedčivým spôsobom.  

     ESLP, č. 24662/94, vo veci Lehideux a Isorni proti Francúzsku, P-ESLP, 1999, 

č.2: Okrem podstaty vyjadrených myšlienok a informácií čl. 10 chráni aj spôsob ich 

vyjadrenia. 

     ESLP, č. 24662/94, vo veci Lehideux a Isorni proti Francúzsku, P-ESLP, 1999, 

č.2: Je nesporné, že rovnako ako žiadne iné výroky namierené proti hodnotám, ktoré 

tvoria základ Dohovoru, ospravedlňovanie pronacistickej politiky nemôže používať 

ochrany čl. 10. 

     ESLP, č. 25181/94, vo veci Hertel proti Švajčiarsku, P-ESLP, 1999,č. 1: Sloboda 

prejavu predstavuje jeden z najdôležitejších základov demokratickej spoločnosti, jednu 

z hlavných podmienok jeho pokroku rozvoja každého jednotlivca. S výhradou odst. 2 čl. 

10 sa tato sloboda vzťahuje nie len na „informácie“ alebo „myšlienky“ priaznivo 

prijímané či považované za neškodné či bezvýznamné, ale i na tie, ktoré zraňujú, šokujú 

alebo znepokojujú: tak tomu chcejúc pluralita, tolerancia a duch otvorenosti, bez nich 

nie je „demokratické spoločnosti“. Tak, ako ju zakotvuje čl. 10, sloboda prejavu 

podlieha výnimkám, ktoré samozrejme musia byť úzko interpretované, pričom potreba 

ju obmedziť musí byť preukázaná presvedčivým spôsobom. 

     ESLP, č. 25716/94, vo veci Janowski proti Poľsku, P-ESLP, 1999, č.5: 

Zasahovanie porušuje čl. 10 s výnimkou prípadov, keď ich „stanoví zákon“, sleduje 
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jeden alebo niekoľko legitímnych cieľov vymenovaných v odst. 2 čl. 10 a je pre ich 

dosiahnutie „potrebné v demokratickej spoločnosti“. 

     ESLP, č. 26123/95, vo veci Bergens Tidende a ďalší proti Nórsku, P-ESLP, 

2000, č. 5: Sloboda prejavu predstavuje jeden zo zásadných pilierov každej 

demokratickej spoločnosti, jednu z prvoradých podmienok pre jej vývoj a rozvoj každej 

osoby. S výnimkou druhého odstavca čl. 10 sa tato sloboda vzťahuje nie len na 

„informácie“ alebo „myšlienky“ pozitívne či také, ktoré hádam považovať za neutrálne 

či indiferentné, ale aj na tie, ktoré zasahujú, šokujú či znepokojujú. Toto si žiada 

pluralizmus, tolerancia a duch otvorenosti, bez nich nie je „demokratickej spoločnosti“. 

Táto sloboda, ktorá je zakotvená v čl. 10 Dohovoru, podlieha výnimkám, ktoré je však 

treba vykladať reštriktívne s tým, že každé obmedzenie tejto slobody je treba 

presvedčivým spôsobom identifikovať. 

     ESLP, č. 29032/95, vo veci Feldek proti Slovensku, J-ESLP, 2001, č.4: Podľa 

ustálenej judikatúry Súdu sloboda prejavu predstavuje jeden z najdôležitejších základov 

demokratickej spoločnosti a jednu z hlavných podmienok jeho pokroku a rozvoja 

každého jednotlivca. S výhradou odst. 2 čl. 10 sa táto sloboda vzťahuje nielen na 

„informácie“ alebo „myšlienky“ priaznivo prijímané či považované za neškodné či 

bezvýznamne, ale aj na tie, ktoré zraňujú, šokujú alebo znepokojujú. Čl. 10 chráni 

nielen podstatu vyjadrených myšlienok a informácii, ale takisto spôsob, akým sú 

oznamované. Táto sloboda podlieha výnimkám stanoveným v čl. 10 odst. 2, ktoré však 

musia byť úzko interpretované (viz Nilsen a Johnsen proti Nórsku, 1999 a Lehideux 

a Isorni proti Francúzsku, 1998). 

     ESLP, č. 29183/95, vo veci Fressoz a Roire proti Francúzsku, P-ESLP, 1999, č.5: 

Sloboda prejavu predstavuje jeden z najdôležitejších základov demokratickej 

spoločnosti. S výhradou odst. 2 čl. 10 sa vzťahuje nielen na „informácie“ alebo 

„myšlienky“ priaznivo prijímané či považované za neškodné či bezvýznamné, ale aj na 

tie , ktoré zraňujú, šokujú alebo znepokojujú: tak tomu chcú pluralita, tolerancia a duch 

otvorenosti, bez nich nie je „demokratickej spoločnosti“. 

     ESLP, č. 33348/96, vo veci Cumpana a Mazare proti Rumunsku, P-ESLP, 2005, 

č. 1: Povaha a prísnosť sankcie sú faktory, ktoré je treba vziať v úvahu pri posudzovaní 

primeranosti zásahu do práva na slobodu prejavu zaručeného čl. 10 Dohovoru. Súd 

musí takisto postupovať veľmi opatrne, pokiaľ by opatrenie či sankcia prijatá 
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národnými orgánmi mohla odradiť tlač od účasti na diskusií o otázkach verejného 

záujmu. 

     Ak majú zmluvné štáty v rámci svojich pozitívnych povinnosti vyplývajúcich z čl. 8 

Dohovoru možnosť, resp. povinnosť upraviť výkon slobody prejavu takým spôsobom, 

ktorý jednotlivcom zaistí adekvátnu zákonnú ochranu ich povesti, mali by sa vyvarovať 

prijatiu opatrení, ktoré by mohli odradiť tlač od jeho úlohy spočívajúcej v upozornení 

verejnosti na zneužitie právomoci verejných činiteľov. Investigatívny novinári by totiž 

mohli odmietnuť vyjadrovať sa k otázkam verejného záujmu, pokiaľ by im za to hrozilo 

nebezpečenstvo odsúdenia. Odradzujúci účinok na výkon novinárskej slobody prejavu, 

ktorý so sebou nesie obava z takýchto sankcií, je badateľný. Taký efekt je škodlivý pre 

spoločnosť ako celok a musí byť zohľadnený pri posudzovaní primeranosti sankcií, 

ktoré boli v danom prípade sťažovateľom uložené. 

     Trest odňatia slobody uložený za trestný čin spáchaný v oblasti tlače je zlučiteľný 

s novinárskou slobodou prejavu zaručenou čl. 10 iba vo výnimočných okolnostiach, 

najmä pokiaľ došlo k závažnému zásahu do iných základných práv – tak by tomu bolo 

napr. pri rozširovaní nenávistných prejavov či pri podnecovaní násilia. Pokiaľ ide 

o zákaz výkonu profesie novinára, Súd pripomína svojou judikatúrou, podľa ktorej 

musia byť opatrenia obmedzujúce činnosť novinárov skúmaná zvlášť prísne a sú 

ospravedlniteľná len vo výnimočných okolnostiach. 

     ESLP, č. 39288/98, vo veci združenia Ekin proti Francúzsku, P-ESLP, 2002, č.5: 

Sloboda prejavu predstavuje jeden z najdôležitejších základov demokratickej 

spoločnosti a jednu z prvoradých podmienok jeho pokroku a rozvoje každého 

jednotlivca. S výhradou odstavca 2 článku 10 sa vzťahuje nielen na „informácie“ alebo 

„myšlienky“ priaznivo prijímané či považované za neškodné či irelevantné, ale aj na tie, 

ktoré zraňujú, šokujú alebo znepokojujú: tak tomu chcú pluralita, tolerancia a duch 

otvorenosti, bez nich nie je „demokratickej spoločnosti“. Ako upresňuje čl. 10, sloboda 

prejavu podlieha výnimkám, ktoré však musia byť úzko interpretované, pričom 

nevyhnutnosť akýchkoľvek obmedzení musí byť preukázaná presvedčivým spôsobom. 

     ESLP, č. 39293/98, vo veci Fuentes Bobo proti Španielsku, P-ESLP, 2000, č.4: 

Čl. 10 Dohovoru sa uplatňuje vo vzťahoch medzi zamestnávateľom a zamestnancom 

nielen vtedy, keď sa tieto vzťahy riadia verejným právom, ale sa na ne môže vzťahovať 

takisto, vtedy, keď spadajú pod právo súkromné ( viď Schmidt a Dahlström proti 
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Švédsku, 1976). Navyše má v niektorých prípadoch štát pozitívne povinnosti chrániť 

právo na slobodu prejavu proti zásahom vychádzajúcim i zo strany fyzických osôb. 

     ESLP, č. 39293/98, vo veci Fuentes Bobo proti Španielsku, P-ESLP, 2000, č.4: 

Sloboda prejavu predstavuje jeden z najdôležitejších základov demokratickej 

spoločnosti a jednu z hlavných podmienok jej pokrokov a rozvoja každého jednotlivca. 

S výhradou odst. 2 čl. 10 sa táto sloboda vzťahuje nielen na „informácie“ alebo 

„myšlienky“ priaznivo prijímané či považované za neškodné či bezvýznamné, ale aj na 

tie, ktoré zraňujú, šokujú alebo znepokojujú: tak tomu chcú pluralita, tolerancia a duch 

otvorenosti, bez nich nie je „demokratickej spoločnosti“. Ako upresňuje čl. 10, sloboda 

prejavu podlieha výnimkám, ktoré však musia byť interpretované striktne, pričom 

nevyhnutnosť každého obmedzenia musí byť preukázaná presvedčivým spôsobom. 

     ESLP, č. 42571/98, vo veci I.A. proti Turecku, P-ESLP, 2007, č.1: Sloboda 

prejavu predstavuje jeden z najdôležitejších základov demokratickej spoločnosti a jednu 

z hlavných podmienok jej pokrokov a rozvoja každého jednotlivca. S výhradou 

v druhom odstavci čl. 10 sa sloboda prejavu vzťahuje nielen na „informácie“ a  

„myšlienky“, ktoré sú priaznivo prijímané či považované za neškodné či irelevantné ale 

aj na tie, ktoré zraňujú, šokujú alebo znepokojujú. 

     Samotný čl. 10 odst. 2 uznáva, že výkon slobody prejavu zahrňuje i povinnosti 

a zodpovednosť. Medzi ne hádam v kontexte náboženskej viery zahrnúť i povinnosť 

vyhnúť sa výrazom, ktoré sú bezdôvodne urážlivé k ostatným a rúhavé. Na základe 

vyššie uvedených záverov môžeme principiálne považovať za nevyhnutné trestať 

nevhodné útoky na predmety náboženského uctievania.  

     Pri posudzovaní, či obmedzenie práv a slobôd zaručených Dohovorom môžu byť 

považované za „nevyhnutné v demokratickej spoločnosti“, Súd opakovane konštatoval, 

že zmluvné strany požívajú určité, ale nie neobmedzenej voľnej miery posudzovanej 

voľnosti. Skutočnosť, že neexistuje jednotné európske poňatie požiadaviek na ochranu 

práv iných v súvislosti s útokmi na náboženské presvedčenie, znamená, že pri úprave 

slobody prejavu v súvislosti zo záležitosťami urážajúce intímne osobné presvedčenie 

v oblasti morálky alebo náboženstva požívajú zmluvné strany širšie miery posudzovanej 

voľnosti. 

     Štát preto môže oprávnene považovať za nevyhnutné prijať opatrenia zameraná na 

potlačenie určitých spôsobov jednania, vrátane šírenia informácii a myšlienok, 
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považovaných za nezlučiteľné zo slobodou myslenia, svedomia a náboženského 

vyznania iných. Napokon je na samotnom Súde, aby mal konečne slovo v otázke súladu 

prejednávaného obmedzenia s Dohovorom, pričom tak činí s ohľadom na okolnosti 

prejednávaného  prípadu, mimo iné či zásah zodpovedal „naliehavej spoločenskej 

potrebe“ a či bol „primeraný sledovanému legitímnemu cieli“. 

     Otázka, ktorú musí súd rozhodnúť, teda spočíva vo vážení protichodných záujmov 

na výkonu dvoch základných slobôd, konkrétne právo sťažovateľa na šírenie svojich 

názorov na náboženskú doktrínu na verejnosti na jednej strane a práva iných na 

rešpektovaní ich slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania na strane 

druhej. 

     Pluralizmus, tolerancia a duch otvorenosti sú charakteristickými znakmi 

„demokratickej spoločnosti“. Ti, ktorí sa rozhodli vykonávať slobodu prejavovať svoje 

náboženské vyznanie, bez ohľadu na to, či tak činia ako členovia väčšinového alebo 

menšinového náboženstva, nemôžu rozumne očakávať, že nebudú podliehať žiadnej 

kritike. Musia tolerovať a akceptovať odmietnutie ich náboženskej viery zo strany 

druhých a dokonca i propagáciu doktrín, ktoré sú voči ich viere nepriateľské. 

     ESLP, č. 44179/98, vo veci Murphy proti Írsku, P-ESLP, 2003, č. 4: Aj 

vyjadrenie, ktoré je možné považovať za urážlivé, šokujúce alebo pohoršujúce 

náboženské cítenie iných spadá pod ochranu čl. 10. Súd musí teda posúdiť, či 

obmedzenie takého vyjadrenia je zlučiteľné s ustanoveniami tohto článku. 

     Sloboda prejavu je jedným zo základov demokratickej spoločnosti. Žiadne 

obmedzenie slobody prejavu, až už v kontexte náboženského vyznania alebo inom, 

nemôže byť zlučiteľné s čl. 10, pokiaľ nie je v súlade s ustanoveniami odst. 2 tohto 

článku. Pri skúmaní či obmedzenie  práv a slobôd zaručených Dohovorom hádam 

považovať za „nevyhnutné v demokratickej spoločnosti“ Súd už v minulosti opakovane 

konštatoval, že Zmluvné štáty požívajú určitú, nie však neobmedzenú mieru uváženia. 

V tomto ohľade existuje malý priestor pre obmedzenie politických prejavov alebo 

diskusiu o otázkach verejného záujmu podľa čl. 10 odst. 2 Dohovoru. Širšiu mieru 

uváženia majú Zmluvné štáty, keď regulujú slobodu prejavu vo vzťahu k záležitostiam 

tykajúcich sa vnútorného presvedčenia človeka v oblasti morálky alebo osobitne 

náboženstva. Rovnako ako v oblasti morálky a snáď ešte viacej vo vzťahu k útokom na 

náboženské presvedčenie, neexistuje jednotná európska koncepcia „ochrany práv 
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iných“. Vnútroštátne orgány sú vďaka priamej znalosti svojej spoločnosti a ich potrieb 

v zásade v lepšom postavení ako medzinárodný sudca pre určenie presného obsahu práv 

iných rovnako ako „nevyhnutnosť obmedzení“ za účelom ochrany tých, ktorých pocity 

a presvedčenie by mohli byť vážne dotknuté. 

     ESLP, č. 44179/98, vo veci Murphy proti Írsku, P-ESLP, 2003, č. 4: Čl. 10 chráni 

nielen obsah a podstatu informácie, ale tiež prostriedky jej šírenia, pretože akékoľvek 

obmedzenie týchto prostriedkov nutne zasahuje do práva na prijímanie a rozširovanie 

informácii. 

     ESLP, č. 44306/98, vo veci Appleby proti Spojenému Kráľovstvu, P-ESLP, 

2003, č.3: Sloboda prejavu je jednou z nevyhnutných podmienok pre fungovanie 

demokracie. Účinný výkon tejto slobody nespočíva len v povinnosti štátu nezasahovať, 

ale môže vyžadovať pozitívne opatrenie na jej ochranu aj vo sfére vzťahov medzi 

jednotlivcami. Pri určení, či taká pozitívna povinnosť existuje či nie, musí byť brán 

ohľad na spravodlivú rovnováhu, ktorá musí byť dosiahnutá medzi verejným záujmom 

spoločnosti a záujmy jednotlivca. Rozsah tejto povinnosti sa mení s ohľadom na 

rôznosť situácii v zmluvných štátoch a nemožno ju vykladať ako ukladajúcu nemožné 

alebo neprimerané bremeno vnútroštátnym orgánom.  

     ESLP, č. 44774/98, vo veci Leyla Sahin proti Turecku, P-ESLP, 2006,č. 1: 

Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania tvorí jeden z pilierov 

„demokratickej spoločnosti“ v zmysle Dohovoru. Táto sloboda je vo svojom 

náboženskom rozmere jedným z nevyhnutných prvkov, ktoré formujú identitu veriacich 

ich pojatie života, ale slúži takisto ateistom, agnostikom, skeptikom či ľahostajným. 

Závisí na nej pluralizmus, neoddeliteľný od demokratickej spoločnosti, ktorá bola draho 

vybojovaná v priebehu storočí. Táto sloboda zahrňuje mimo iné právo mať či nemať 

náboženské presvedčenie a právo svoje presvedčenie prejavovať či neprejavovať. 

     Hoci je náboženská sloboda primárne otázkou vyznania jednotlivca, zahrňuje mimo 

iné takisto právo prejavovať svoje presvedčenie sám a v súkromí, na verejnosti spoločne 

s ostatnými, a v kruhu tých, ktorý zdieľajú rovnakú vieru. 

     Čl. 9 nechráni každé jednanie motivované náboženstvom alebo vierou a nezaručuje 

jednotlivcovi, aby sa za všetkých okolností mohol na verejnosti chovať tak, ako mu 

prikazuje. 
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     V demokratickej spoločnosti, kde vo vnútri jednej a tej istej populácie koexistuje 

niekoľko náboženstiev, sa môže ukázať nevyhnutným túto slobodu doplniť určitými 

obmedzeniami, ktoré majú za cieľ uzmieriť záujmy rozličných skupín a zaistiť  

rešpektovanie presvedčenie každého jednotlivca. 

     Pluralizmus, tolerancia a duch otvorenosti sú charakteristickými znakmi 

demokratickej spoločnosti. Hoci individuálne záujmy sa musia, ak je to potreba, 

podriadiť záujmom skupiny, demokracia jednoducho neznamená, že názory väčšiny 

musia vždy prevážiť: musí byť dosiahnuto rovnováhy, ktorá zaisťuje spravodlivé 

a slušné zachádzanie s menšinami a vyhýba sa zneužitia dominantného postavenia. 

Pluralizmus a demokracia musia byť tiež založené na dialógu a duchu kompromisov, čo 

nutne vedie k rôznym ústupkom na strane jednotlivca, ktoré sa ospravedlňujú v záujme 

zachovania a šírenia ideálov a hodnôt demokratickej spoločnosti. Kde sú tieto „práva 

a slobody“ samy o sebe zaručené Dohovorom či Protokolmi, je nutné pripustiť, že 

potreba ich ochrany môže štáty viesť k obmedzeniu iných práv a slobôd, ktoré sú tiež 

garantované Dohovorom. Práve toto neustále hľadanie rovnováhy medzi základnými 

právami každého jednotlivca predstavuje základ „demokratickej spoločnosti“. 

     ESLP, č. 14967/99, vo veci Guerrová a ďalší proti Taliansku, P-ESLP, 1998, č.1: 

Sloboda prijímať informácie, zmienená v čl. 10 Dohovoru, „predovšetkým zakazuje 

vládam, aby niekomu bránila v prijímaní informácii, ktoré mu druhý chcú poskytnúť 

alebo s ich poskytnutím súhlasia“ (viď Leander proti Švédsku, 1987). Táto sloboda 

nemôže byť chápaná tak, že ukladá štátom, v prípadoch podobných prejednávanému, 

pozitívnu povinnosť zhromažďovania a šírenia informácii motu proprio. 

     ESLP, č. 48898/99, vo veci Perna proti Taliansku, P-ESLP, 2003, č. 3: Pri 

výkonu svojej kontrolnej právomoci musí Súd posúdiť konkrétny zásah vo svetle 

prípadu ako celku, vrátane vyjadrení, ktoré sú sťažovateľovi vytýkané, a kontextu, 

v ktorom ich predniesol. Prislúši mu rozhodnúť najmä o tom, či bol inkriminovaný 

zásah „primeraný sledovaným legitímnym cieľom“ a či sa dôvody, na ktoré sa odvolali 

vnútroštátne orgány pre jeho ospravedlnenie, javia ako „relevantné a dostatočné“. 

Pritom sa Súd musí presvedčiť, že vnútroštátne orgány aplikovali pravidla, ktorá sú 

zlučiteľná zo zásadami zakotvenými v čl. 10, a či sa navyše opierali o prijateľné 

hodnotenie relevantných skutočnosti. 
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     Pri hodnotení primeranosti zásahu je tiež treba vziať v úvahu povahu prísnosť 

ukladaných trestov. 

     ESLP, č. 49418/99, vo veci Hrico proti Slovensku, P-ESLP, 2004, č. 5: 

Zasahovanie do práva na slobodu prejavu je porušením čl. 10 Dohovoru, ak nespadá do 

jednej s výnimok stanovených v odst. 2 tohto článku. Súd teda musí skúmať, či také 

zasahovanie bolo „stanovené zákonom“, či malo legitímny cieľ či ciele podľa čl. 10 

odst. 2 Dohovoru a či bolo „nevyhnutné v demokratickej spoločnosti“ pre tento cieľ či 

ciele.  

     Pri výkonu svojej dohľadacej právomoci musí Súd na zasahovanie nazerať vo svetle 

prípadu ako celku. Musí najmä posúdiť, či dotyčné zasahovanie bolo „primerané 

sledovanému legitímnemu cieľu“ a či dôvody, predložené vnútroštátnymi úradmi k jeho 

ospravedlneniu, sú „relevantné a dostatočné“. Súd sa musí presvedčiť, že vnútroštátne 

úrady aplikovali normy, ktoré boli v súlade s princípmi zakotvenými v čl. 10 a že 

vychádzali z prijateľného posúdenia relevantných skutočnosti. 

     ESLP, č. 77551/01, vo veci Dammann proti Švajčiarsku, P-ESLP, 2006, č. 4: 

Sloboda prejavu predstavuje jeden z najdôležitejších základov demokratickej 

spoločnosti, jednu z hlavných podmienok jej pokroku a rozvoja každého jednotlivca. 

S výhradou odst. 2 čl. 10 sa táto sloboda vzťahuje nielen na „informácie“ alebo 

„myšlienky“ priaznivo prijímané či považované za neškodné či bezvýznamné, ale aj na 

tie, ktoré zraňujú, šokujú alebo znepokojujú: Tak tomu chcú pluralita, tolerancia a duch 

otvorenosti, bez nich nie je „demokratickej spoločnosti“. Tak ako ich zakotvuje čl. 10, 

sloboda prejavu podlieha výnimkám, ktoré však musia byť úzko interpretované, pričom 

potreba ich obmedziť musí byť preukázaná presvedčivým spôsobom. 

     ESLP, Prehľad, 395/07, White ca. Švédsko: Ochrana súkromného života musí byť 

v rovnováhe zo slobodou prejavu zakotvenou v čl.10 Dohovoru; sloboda prejavu sa 

vzťahuje nielen na „informácie“ a „myšlienky“, ktoré sú prijímané kladne alebo 

považované za neškodné alebo neutrálne, ale takisto na tie, ktoré pohoršujú, šokujú 

alebo znepokojujú. 

     PR, 2005, č. 17 – NS sp. Zn. 30 Cdo 64/2004: Zvukový záznam zachytávajúci 

prejavy, ku ktorým dochádza pri výkone povolania, pri obchodnej či verejnej činnosti, 

spravidla nemožno považovať za zaznamenanie prejavu osobnej povahy; dôkaz takým 

záznamom v občianskom súdnom konaní preto nie je neprípustný.  
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     R 39/1999: Ak navrhne účastník občianskeho súdneho konania k preukázaniu 

svojich tvrdení dôkaz, ktorý bol zaobstaraný alebo účastníkom opatrený v rozpore 

s obecne závažnými právnymi predpismi a jeho zaobstaraním alebo opatrením došlo 

k porušeniu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, súd taký dôkaz ako neprípustný 

nevykoná. Neprípustným dôkazom je preto aj záznam telefonického rozhovoru, ktorý 

bol takto zaobstaraný bez vedomia hovoriacich osôb. 

     Sou R NS č. C 5097 – NS sp. Zn. 30 Cdo 1873/2006: Je právom fyzickej osoby 

slobodne sa rozhodnúť, že jej zákonom chránené osobnostné hodnoty budú využité pre 

komerčné, reklamné, resp. obdobné účely, teda nad rámec zákonnej licencie. Bez 

súhlasu tejto osoby ide spravidla o zásah proti jej chránenej osobnostnej sfére, 

odôvodňujúci i priznanie peňažnej satisfakcie. 

     SR, 1997, č. 6 – KS v Ostrave sp. Zn. 23 C 3/97: Jednanie spočívajúce 

v zaobstaraní záznamov prejavov fyzickej osoby osobnej povahy za tým účelom, aby si 

jednajúci opatril dôkazy pre správne, súdne či iné konanie, porušuje právo na ochranu 

osobnosti fyzickej osoby. Ustanovenia procesných predpisov o tom, že za dôkaz môžu 

v konaní slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci (napr. § 125 OSP, § 

34 odst. 1 SpP), iba umožňujú vykonanie takých dôkazov v konaní pred príslušným 

štátnym orgánom (vytvárajú teda zákonnú úradnú licenciu k použitiu prejavov fyzickej 

osoby osobnej povahy v dôkaznom konaní, ale nijako nezbavujú toho, kto ich 

zaobstaral zodpovednosti za ich neoprávnené zaobstaranie).  

     ÚS sp. zn. I. ÚS 191/05: Za prejav úradnej licencie nemožno považovať každé 

konanie alebo jednanie pred súdom či iným orgánom štátu, ale len prípady, ktoré 

explicitne upravuje zákon. Takým zákonom je zákon č. 141/1961 Zb., trestný poriadok, 

ktorý v tejto súvislosti upravuje odpočúvanie a záznam telekomunikačnej siete 

v trestnom konaní. Občianskoprávne predpisy však nič podobného nestanovujú. 

Magnetofónový záznam telefonického rozhovoru fyzických osôb je záznamom prejavov 

osobnej povahy hovoriacich osôb, a taký záznam môže byť preto použitý (i ako dôkaz 

v občianskom súdnom konaní) zásadne len z dovolením fyzickej osoby, ktorá bola 

účastníkom tohto hovoru. Ak súdy pripustili prevedenie dôkazu prečítaním záznamov 

telefonických hovorov proti výslovnému nesúhlasu jedného z účastníkov hovoru, došlo 

tým k zásahu do jeho základného práva na ochranu tajomstva správy podaného 

telefónom podľa čl. 13 Listiny – a dôsledne vzato i do základného práva sťažovateľa na 
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spravodlivý proces podľa čl. 36 odst. 1 Listiny – a dôkaz ako taký je treba považovať za 

neprípustný. 

     ÚS, nál. 71, zv. 37: Práva na ochranu osobnosti sa môžu samozrejme domáhať aj 

politici a ostatné verejne činné osoby, mierky posúdenia skutkových tvrdení 

a hodnotiacich súdov sú však v ich prípadoch mnoho mäkšie v prospech novinárov 

a iných pôvodcov týchto výrokov.  

     ÚS, nál. 209, zv. 39: Je vo verejnom záujme, aby česť a povesť osôb pôsobiacich vo 

verejnom živote nebola diskutovaná v skutkové posunutých rovinách, volič potrebuje 

rozpoznať dobro od zla, aby bol schopný učiniť informovaný výber vo vzťahu 

k politikovi i k médiám; vecou verejnou sú všetky agendy štátnych inštitúcií, ako aj 

činnosť osôb pôsobiacich vo verejnom živote (tj. napr. činnosť politikov miestnych 

i celoštátnych, úradníkov, sudcov, advokátov, popr. kandidátov či čakateľov na tieto 

funkcie), vecou verejnou je však aj umenie vrátane novinárskych aktivít a showbyznysu 

a ďalej všetko, čo na seba upútava verejnú pozornosť.     

     ÚS, nál. 209, zv. 39: Ak chce ktokoľvek zverejniť o inej osobe informáciu 

difamačného charakteru, nemožno jeho počínanie považovať za rozumné či legitímne, 

pokiaľ nepreukáže, že mal rozumné dôvody pre spoliehanie sa na pravdivosť 

difamačnej informácie, ktorú šíril a ďalej pokiaľ preukáže, že podnikol riadne dostupné 

kroky k overení pravdivosti takej informácie, a to v miere a intenzite, v ktorej mu bolo 

overenie informácie prístupné, a konečne, pokiaľ sám nemal dôvod neveriť, že 

difamačná informácia je nepravdivá; zverejnenie takej informácie nemožno považovať 

za rozumné i vtedy, pokiaľ si šíriteľ informácie neoverí jej pravdivosť dotazom u osoby, 

ktorej sa informácia týka, a nezverejní i jej stanovisko, výnimkou nemožnosti takého 

postupu alebo tam, kde to zjavne nebolo potrebné. 

     ÚS, nál. 209, zv. 39: Dôležité pre zváženie legitímneho zverejnenia difamajúcej 

informácie je skúmanie motívu zverejnenia; legitimitu zverejnenia informácie nemožno 

dovodiť, pokiaľ bola dominantne motivovaná túžbou poškodiť difamovanú osobu, 

pokiaľ šíriteľ sám informácií neveril alebo pokiaľ ju poskytol bezohľadne, bez toho, aby 

sa riadne staral o to, či je alebo nie je pravdivá.    

     ÚS, nál. 220, zv. 39: Z hľadiska zachovania proporcionality práva na ochranu 

osobnosti a práva na slobodu prejavu nie je možné, aby fakt, že určité tvrdenia sú už 

odvetou za tvrdenia predchádzajúce, ospravedlňoval a prevážil to, že ide o tvrdenia 
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urážajúce a dehonestujúce inú osobu; právo vyjadriť názor k tvrdeniam, ktoré sú 

považované za nepravdivé, nemôže byť vykonano spôsobom zjavne prekračujúcom 

medze slušnosti. 

     IV. ÚS 27/97: Neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti je jednanie 

zasahujúce do práv chránených ustanovením § 11 občianskeho zákonníka a zaručených 

v čl. 10 odst. 1 Listiny základných práv a slobôd. Za tento neoprávnený zásah však 

nemožno považovať postup pri vydávaní osvedčení v súlade s ustanovením § 9 odst. 1 

zákona č. 451/1991 Zb., ktorým sa stanoví niektoré ďalšie predpoklady pre výkon 

niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej republiky, kde týmto 

zákonným ustanovením stanovený postup pri vydávaní osvedčení je dostatočnou 

zárukou, aby následky z neho nepredstavovali vyvodenie dôsledkov zasahujúcich do 

práv na ochranu osobnosti. Za taký zásah do osobnostného práva nemožno považovať 

skutočnosť, že sa s údajmi v podkladové evidencií zoznamujú osoby, ktoré majú k tejto 

evidencií služobný prístup. Navyše ustanovenie § 19 zákona č. 455/1991 Zb. stanoví, že 

zverejňovanie skutočností uvedených v osvedčení alebo zverejňovanie osvedčení 

samotného, ako aj akýchkoľvek podkladov k ich vypracovaniu, bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu občana je zakázané. 
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3. Právo na podobu 

 

3.1. Predmet práva na podobu a práva k podobizni. 

 

     V práve na podobu je nutné rozlišovať medzi právom na podobu v užšom slova 

zmysle a právom k podobizne. 

     Právo na podobu (právo na zachytenie vlastnej podoby zobrazením), ktorého 

predmetom je podoba fyzickej osoby individualizovaná (identifikovateľná) 

predovšetkým charakteristickými rysmi jej tváre a postavy ako jedna z významných 

hodnôt osobnosti jednotlivca, sa v občianskom práve začalo vyvíjať od sklonku druhej 

polovice minulého storočia. A. Egger nazýva toto právo právom k vlastnej fyziognómii. 

Potreba občianskoprávnej ochrany proti zobrazeniu podoby sa stala aktuálna najmä 

v dôsledku technického pokroku, k nemu došlo vynálezom, rozvojom fotografie 

a neskôr aj filmu. Tento fakt nie len podstatne uľahčil hmotné vyjadrenie podoby vo 

forme podobizne, ale zároveň umožnil hromadné rozmnožovanie týchto podobizni. Táto 

posledná skutočnosť viedla celkom zákonite k tomu, že v občianskom práve bolo najprv 

uznaná právo k podobizni, zatiaľ čo právo na podobu, od ktorého je právo k podobizni 

priamo odvodené, si ako osobnostné právo razilo cestu k uznaniu len veľmi pomaly.9 

     Právo k podobizni je právo, ktorého predmetom je podobizeň, t.j. hmotné zachytenie 

podoby človeka. Na rozdiel od práva na podobu, ktoré vzniká už narodením každej 

fyzickej osoby, vzniká právo k podobizni až okamžikom, kedy je podoba na podobizni 

zachytená už individualizovateľná. To platí i vtedy, keby podobizeň sama nebola ešte 

dohotovená (prípad negatívu fotografie, skice maliarskeho portrétu apod.). 

     V niektorých krajinách je uvedené právo upravené ako zvláštne osobnostné právo; 

v iných krajinách sa tomuto právu poskytuje občianskoprávna ochrana v rámci obecnej 

ochrany osobnosti, poprípade v rámci osobného súkromia. Tak je tomu napr. vo 

Švajčiarsku a v USA. 

     Fakt, že k porušeniu tohto práva dochádzalo a dochádza najčastejšie v súvislosti 

s realizáciou autorského práva k autorským dielam, ktorých hmotné substráty podobu 

                                                 
9 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde Praha, 

a. s., 2004, s. 291.  
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zachycujú (nech už ide o fotografie, filmy, videozáznamy, obrazy či skulptúry), viedla 

k tomu, že toto osobnostné právo bolo ako jedno z tzv. práv s autorským právom 

príbuzných či súvisiacich v niektorých krajinách upraveno nie priamo v občianskych 

zákonníkoch, ale v zákonoch o práve autorskom. Takýto stav bol u nás od roku 1926, 

kedy táto ochrana zákonom č. 218/1926 Zb. bola po prvé zavedená, až do 1. apríla 

1964, kedy nadobudol účinnosti nový československý občiansky zákonník. Ochrana 

takto poskytovaná, tj. autorskoprávna ochrana sa však obmedzuje len na rozširovanie 

(popr. vôbec na užitie) hmotných substrátov, na ktorých je podoba zobrazená, takže 

chráni len proti použitiu už zhotovených podobizni, nie však i proti ich zhotoveniu 

(zachytenie podoby). Tento nedostatok nemá ochrana poskytovaná v rámci ochrany 

osobnostnej. Platná česká úprava obsahuje jednak zvláštnu ochranu, vzťahujúcu sa na 

podobizne ako hmotné substráty (§ 12 OZ) a upravujúcu tak právo k podobizni, jednak 

obecnú osobnostnú ochranu podľa širokej a pružnej generálnej klauzule § 11 OZ, ktorá 

v sebe – i keď nie výslovne – zahrňuje i právo na podobu. V niektorých krajinách, 

(napr. vo Francúzsku) sa poskytuje ochrana len proti uverejneniu podobizne, nie však 

i proti zachyteniu podoby (uznáva sa teda len právo k podobizni, nie i právo na podobu 

v užšom zmysle). 

     Predmet práva k podobizni sa neobmedzuje len na podobu živého človeka, ale sa 

vzťahuje aj na podobu človeka mŕtveho (posmrtná maska).  

     Česká úprava (§ 12 OZ) uvádza ako predmet osobnostného práva okrem podobizni 

tiež obrazové snímky. Avšak platí, že nie len u podobizni, ale i u obrazových snímkou 

ide o zobrazenie podoby. Explicitnou zmienkou o obrazových snímkou vedľa podobizní 

má byť zvýraznené, že nemusí isť vždy len o portréty, ale že môže isť aj o iné obrazy, 

na ktorých je podoba zachytená. Z hľadiska českého práva sa preto skúmaná 

občianskoprávna ochrana vzťahuje nepochybne aj na také obrazové snímky, kde síce 

zachytenie podoby je len podružného významu (ide o štafáž), popr. je len náhodné, 

avšak zobrazenú osobu možno na nich identifikovať. Z právne politickým dôvodom 

tejto širokej úpravy je treba súhlasiť, predovšetkým ak uváži sa, že i u obrazových 

snímkou, na ktorých záber osoby je iba podružný, je možno získať výrezom, poprípade 

zväčšením podobizne vo vlastnom zmysle. V niektorých krajinách však ochrana proti 

takému len podružnému zobrazeniu poskytovaná nie je.  
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     Pod pojmom podobizne a obrazových snímkou v zmysle platného českého práva je 

treba rozumieť zachytenie podoby akýmikoľvek technickými prostriedkami, najmä 

obrazmi, kresbami, plastikou všetkého druhu, fotografiami, filmami, televíznymi 

obrazmi, videozáznamami, a iné. Ide pritom nie vždy len o verné zachytenie, ale 

zásadne i o karikatúry; avšak nie každá karikatúra, už predstavuje zásah do práva na 

ochranu podoby.  

     Podmienkou ochrany práva na podobu i práva k podobizni je, aby osoba 

zobrazeného bola na základe zobrazenia identifikovateľná. Identifikovateľnosť nemusí 

pritom spočívať len vo vlastnom zobrazení. I keď nemožno zobrazenú osobu bezpečne 

identifikovať z podobizne alebo obrazového snímku, ak sú rysy osoby nejasné, 

rozmazané apod., pôjde napriek tomu o podobizeň, popr. o obrazový snímok, ak identita 

zobrazeného vyplýva z uvedenia mena alebo eventuálne z iných súvislostí, za ktorých 

k použitiu snímku došlo. 

     Úplne nerozhodná je z hľadiska poskytnutia tejto občianskoprávnej ochrany 

skutočnosť, či je zobrazenie alebo nie je výsledkom duševnej tvorivej činnosti, ktorý je 

chránený autorským právom.  

 

3.2. Obsah práva na podobu a práva k podobizne. 

 

3.2.1. Všeobecne   

 

     Obsahom práva na podobu (§ 11 OZ) je užívacie a dispozičné právo subjektu vo 

vzťahu k zachyteniu jeho podoby.  

     V pozitívnom zmysle zahrňuje toto právo oprávnenie subjektu zachytiť svoju 

podobu, ako aj udeľovať iným dovolenie k jej zachyteniu. V zmysle negatívnom toto 

právo zahrňuje oprávnenie brániť sa proti neoprávnenému zachyteniu podoby, práve tak 

ako proti jej rozširovaniu zo strany iného subjektu. 

     Obsahom práva k podobizne a k obrazovému snímku (§ 12 OZ) je užívacie 

a dispozičné právo subjektu vo vzťahu k podobizne. Toto právo zahrňuje pozitívnom 

zmysle oprávnenie používať akýmkoľvek spôsobom podobizeň sám, a to v origináli 

alebo v rozmnoženinách, ktoré zhotoví, práve tak ako udeľovať k takému použitiu 

dovolenie iným subjektom. V negatívnom zmysle zahrňuje tento obsah oprávnenie 
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brániť sa proti neoprávnenému použitiu podobizne. (obrazového snímku). Niektoré 

zahraničné právne systémy obmedzujú ochranu len na zverejnenie (napr. vo 

Francúzsku), popr. na verejné vystavenie a verejné rozširovanie, ako je to napr. 

v Rakúsku. 

     Subjektom práva k podobizne je vždy zobrazená osoba, popr. po jej smrti osoby, 

ktoré sú uvedené v § 15 OZ. Toto právo je však nutne prísne odlišovať od vlastníckeho 

práva, ktorého predmetom je podobizeň ako vec. Právo k podobizne ako právo 

osobnostné je úplne nezávisle na vlastníctve podobizne ako veci. Dispozičné právo 

vlastníka podobizne je však zásadne obmedzené právom spodobeného k podobizne, 

lebo vlastník podobizne nemôže bez dovolenia spodobeného použiť podobizne 

spôsobom vyhradeným tomuto subjektu, bez toho aby zasiahol do práva k podobizne. 

Pri kolízií práva vlastníka podobizne a práva spodobeného k podobizne je potreba dať 

vždy prednosť právu k podobizne ako právu spoločensky závažnejšiemu, 

významnejšiemu a funkčne vyššiemu, ako je právo vlastnícke. Ide totiž o osobnostné 

právo.10    

     Osobnostné právo spodobeného k podobizne je treba súčasne odlišovať od 

autorského práva k podobizne ako k dielu autorskému, ktoré patrí autorovi, tj. tomu, kto 

podobizeň ako výsledok svojej duševnej tvorivej činnosti vytvoril. Aj keď do obsahu 

autorského práva náleží rovnako právo dispozičné vo vzťahu k podobizne a k jej 

rozmnoženinám, je výkon tohto dispozičného práva jednako len vždy podmienený 

dovolením zobrazeného, tj. dovolením subjektu práva k podobizne ako práva 

osobnostného. Aj pri kolízii osobnostného práva k podobizne s autorským právom, 

ktorého predmetom je podobizeň ako právo autorské, sa uplatňuje zhora uvedená 

spoločenská závažnosť, relevancia a vyššia funkčnosť všeobecného práva 

osobnostného. Autorské právo je z hľadiska uvedených princípov síce spoločensky 

závažnejšie, významnejšie a funkčne vyššie ako vlastnícke právo k hmotnému 

substrátu, ktorým podobizeň je, súčasne je však z tohto hľadiska nižšie ako všeobecné 

osobnostné právo k podobizni. Jedným z dôsledkov tejto skutočnosti je aj obmedzenie 

                                                 
10 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde 

Praha, a. s., 2004, s. 294.  
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výlučnosti autorského práva k podobizne ako autorskému dielu, ktoré stanoví § 37 odst. 

2 písm. b) AZ. 

 

3.2.2. Privolenie k zachyteniu podoby a k použitiu podobizne.   

 

     Svoje právo realizuje oprávnený subjekt najmä dispozičným právnym úkonom, 

ktorým udeľuje dovolenie k zachyteniu podoby, popr. k použitiu a rozširovaniu 

podobizní a iných obrazových snímkou. Ani pre toto dovolenie nie je predpísaná žiadna 

forma. Privolenie nemusí byť dané explicitne; môže k nemu dôjsť tiež tzv. 

konkludentným jednaním (popr. i opomenutím), ak nevzbudzuje pochybnosť o tom, že 

oprávnený chcel skutočne dať privolenie (§ 35 odst. 1 OZ). Práve tento nevýslovne 

učinený spôsob privolenia ma v týchto situáciách závažný význam. Podľa okolností 

konkrétneho prípadu môže totiž už sama skutočnosť, že oprávnený zachytenie mlčky 

strpel, odôvodňovať záver, že k zachyteniu privolil. 

     Zložitejšia problematika sa týka rozsahu privolenia. Všeobecnou zásadou, 

uplatňujúcou sa v tejto oblasti, je, že každé privolenie musí byť vzhľadom k svojej 

povahe interpretováno reštriktívne. Z tohto princípu vyplýva, že privolenie k zachyteniu 

podoby a privolenie k použitiu a rozširovaniu podobizne vytvorenej zachytením 

obrazového snímku je nutné od seba odlišovať. Z privolenia k zachyteniu podoby 

nemožno bez splnenia ďalších podmienok usudzovať, že bolo dané i k použitiu 

a rozširovaniu podobizne. Či možno v privolení k zachyteniu podoby, nech už bolo 

dané explicitne či konkludentným jednaním, vidieť i privolenie k použitiu 

a rozširovaniu podobizne, je preto treba vždy starostlivo skúmať s prihliadnutím ku 

všetkým okolnostiam konkrétneho prípadu. Typickým príkladom, s ktorým  sa možno 

často stretnúť v literatúre i judikatúre, je prípad, kedy niekto stojí modelom 

k vytvoreniu fotografického diela či iného diela výtvarného umenia. Najčastejšie je 

vyjadrovaný záver, že privolenie k použitiu a rozširovaniu podobizne je treba vidieť už 

v skutočnosti, že niekto stojí k vyhotoveniu tejto podobizne modelom za odmenu. Takto 

učinený záver však nie je presný a nemožno s ním súhlasiť. Predovšetkým nie je žiadny 

dôvod, aby sa z tohto hľadiska rozlišovalo, či privolenie k zachyteniu podoby bolo dané 

za odmenu či bezplatne. I privolenie za odmenu sa môže podľa okolností prípadu 

vzťahovať výlučne na zachytenie podoby. Naproti tomu aj bezplatné privolenie môže 
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vzhľadom ku konkrétnym okolnostiam zároveň zahrňovať použitie a rozširovanie 

podobizne. V privolení k zachyteniu podoby možno vidieť súčasne privolenie k použitiu 

a rozširovanie podobizne len vtedy a len potiaľ, ak oprávnený v dobe, kedy privolenie 

k zachyteniu udeľoval, vedel o rozsahu a spôsobe, za akých bude podobizeň použitá 

a rozširovaná.  

     Bez ohľadu na to, či ide o privolenie dané explicitne, alebo o privolenie vyplývajúce 

z konkludentného jednania, možno privolenie vzťahovať vždy len na také použitie 

a rozširovanie, ktorého spôsob a rozsah oprávnený subjekt v okamžiku privolenia 

poznal, popr. poznať musel, a ku ktorému preto jeho prejav vôle vo forme privolenia 

smeroval a smerovať vôbec mohol. V tom že oprávnený privolil k tomu, aby jeho 

fotografia bola napr. vytlačená v určitom časopise, nemožno vidieť privolenie i k tomu, 

aby v tom istom časopise bola fotografia vytlačená opätovne, popr. bola publikovaná 

i inde, nech rovnakým vydavateľom, alebo treťou osobou. Ani vtedy, ak z okolnosti 

vyplýva, že privolenie k použitiu nemalo byť podľa svojej povahy obmedzené len na 

určité použitie, a teda že malo povahu obecnú, nemožno nikdy privolenie vzťahovať na 

rozsah a spôsob použitia, s ktorým oprávnený v dobe privolenia nepočítal a počítať 

nemohol a ku ktorému preto je vôľa očividne nesmerovala. V tom, že niekto stojí 

maliarovi modelom – nech za odmenu či bezplatne - , nemožno vidieť súčasne jeho 

privolenie k tomu, aby autor takto vzniknuté dielo v spoločnosti uplatňoval obvyklým 

spôsobom vrátane nadobúdania a uverejňovania jeho reprodukcií. Nikdy nemožno také 

privolenie vzťahovať na použitie, ktoré by presahovalo rámec zvyčajného spôsobu 

využitia autorského diela (tak by tomu bolo napr. vtedy, keby takto zaobstaraná 

podobizeň bolo použitá napr. pre komerčné či reklamné účely.11   

     Špecifickým druhom použitia predmetu tohto práva je použitie určitých postav 

z filmov, televíznych inscenácií, postav športovcov apod. V rámci tzv. „merchandising 

rights“ k najrôznejším obchodným účelom (napr. k výrobe bábok, rôznych 

spomienkových predmetov, reklamných pútačov apod.). Ide o prípady, kedy sa využíva 

popularity osôb získané umeleckými, športovými a inými výkonmi ku komerčným 

účelom, ktoré sú pôvodným výkonom spravidla cudzie. V týchto prípadoch, ide 

                                                 
11 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde 

Praha, a. s., 2004, s. 296.  
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o použitie vyžadujúce privolenie osoby, ktorej podoba, popr. rysy postavy sú prevzaté. 

Použite bez tohto privolenia, by bolo neoprávneným použitím. Toto privolenie nie je 

obsiahnuté ani v privolení, ktoré predstaviteľ takej postavy k pôvodnému použitiu 

svojho výkonu vo filme, televízii, a inde udelil. Nie je preto napr. výrobca filmu 

oprávnený na základe zmluvy, ktorú s predstaviteľom určitej filmovej postavy uzavrel 

o výrobe filmu, disponovať aj týmito jeho právami a uzavrieť napr. s výrobcom hračiek 

zmluvu o spodobnení takej postavy na vyrábaných bábkach či iných hračkách. Tento 

stav vedie k javu, ktorý sa v západných štátoch stále viacej rozmáha, totiž že sa podniky 

(televízia, film a iné) usilujú zahrňovať už do zmlúv o vytvorení a použitiu výkonu 

súčasne doložky o spoločnom prevode aj týchto práv označovaných ako „mechandising 

rights“. 

     Právna problematika, ktorá v zmluvnej oblasti z uvedeného využívania vzniká, je 

závažná. Nie je dôvod vyvodzovať, že by zmluvy uzavreté o týchto „mechandising 

rights“ boli zásadne neplatné. Je tomu tak preto, že môžu naopak viesť k účelnému 

a spoločensky zdravému obchodnému využitiu (ak sa ponechá pritom stranou zvláštna 

problematika, ktorá u športovcov vyplýva z ich amatérskemu štatútu). Rozhodným 

z tohto hľadiska je účel ďalšieho použitia. V konkrétnom prípade však môže také 

použitie viesť i k vážnej imateriálnej, popr. priamo k materiálnej ujme – škode 

oprávnenej osoby. Pokiaľ by však účel takého ďalšieho použitia odporoval zákonu 

alebo bol v rozpore s dobrými mravmi, bola by zmluva neplatná v zmysle § 39 OZ. Už 

z tohto dôvodu je potrebné dbať, aby v zmluve obsahujúcej také privolenie bol účel 

vždy dostatočne určite, v zhode s oprávnenými záujmami, vymedzený. Udelenie 

privolania k použitiu, ktoré by nebolo určitým spôsobom vymedzené, by bolo treba 

považovať podľa § 37 OZ ako neurčité za neplatné.  

     Na rozdiel od privolenia k zásahu do telesnej integrity alebo do osobnej slobody 

nevyvoláva o privolenia k použitiu podobizeň a obrazových snímkou (okrem zhora 

uvedených prípadov tzv. „merchandising rights“) vážnejšie problémy otázka platnosti 

dizpozitivného úkonu (§ 39 OZ), ktorým sa privolenie k zachyteniu či použitiu udeľuje. 

Je tomu tak preto, že – rovnako ako u použitia mena – nie je ani v týchto prípadoch 

privolenie k zachyteniu alebo k použitiu obvykle v rozpore zo zákonom, resp. s dobrými 

mravmi.  
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     V rámci úvah o platnosti privolenia v zmysle § 39 OZ je treba sa zaoberať aj otázkou 

tohto privolenia k zachyteniu či použitiu podobizne z hľadiska možného rozporu 

s dobrými mravmi. Z tohto hľadiska je treba predovšetkým skúmať, či je v rozpore 

s dobrými mravmi, ak bolo za privolenie k zachyteniu podoby či k použitiu podobizne 

dohodnuté plnenie – odplata. Pri riešení tejto otázky nemožno v prvom rade prehľadať, 

že – posudzované z hľadiska dobrých mravov – je rozdiel medzi právom na telesnú 

integritu a právom na osobnú slobodu na strane jednej a medzi ostatnými osobnostnými 

právami, konkrétne právom na podobu a právom k podobizne na strane druhej. 

Z aspektu dobrých mravov nie je treba integritu osobnosti v oblasti, na ktorú sa práva 

uvedená na poslednom mieste vzťahujú, tj. právo na podobu a právo na podobizeň 

chrániť i proti vôli oprávneného. Tomu odpovedá aj rozdielna povaha dispozičného 

práva v týchto prípadoch, pre ktoré platí v plnom rozsahu zásada spravodlivosti. Z toho 

sa podáva, že nie je dôvod pre záver, že by sa prípadná dohoda o plnení – odplata za 

privolenie k zachyteniu podoby alebo za privolenie k použitiu podobizne či obrazového 

snímku priečila dobrým mravom s nepriaznivými právnymi dôsledkami podľa § 39 OZ.   

     Ako aj u ostatných osobnostných práv je takisto v tomto prípade privolenie 

vzhľadom k čistej osobnej povahe týchto práv kedykoľvek odvolateľné.   

     Odvolanie privolenia k použitiu podobizne a obrazového snímku však nie je jediným 

spôsobom zániku účinnosti privolenia. Z charakteru privolenia k použitiu predmetu 

práva na ochranu osobnosti vždy vyplýva, že také privolenie je viazané nielen na účel, 

ku ktorému bolo udelené, ale aj na ostatné okolnosti pre privolenie rozhodne, za ktorých 

k udeleniu privolenia došlo. Ak doje však – predovšetkým v dôsledku odstupu času od 

jeho udelenia – k podstatnej zmene uvedených okolností, takže za týchto zmenených 

okolností nemožno na oprávnenom subjekte naďalej spravodlivo požadovať, aby 

použitie trpel, je treba vyvodzovať, že privolenie stratilo účinky. Preto by bolo treba 

neskoršie uverejnenie – i napriek skoršie udelenému privoleniu – považovať za 

neoprávnené. 

 

3.2.3. Neoprávnenosť zásahu do práva na podobu a do práva na 

podobizeň, zákonné licencie a iné dôvody vylučujúce neoprávnenosť 

zásahu. 
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     Aj u práva na podobu, u práva k podobizne, ako aj u práva k obrazovému snímku 

poskytuje občiansky zákonník osobnostne právnu ochranu len proti takému zásahu, 

ktorý je neoprávnený. Dôvody vylučujúce neoprávnenosť zásahu môžu i v týchto 

prípadoch záležať v skutočnosti, že k zásahu došlo v rámci adekvátneho hájenia 

chráneného záujmu vlastného alebo cudzieho, popr. oprávneného verejného záujmu, pri 

výkone zákonom stanoveného subjektívneho práva alebo plnení zákonom uloženej 

právnej povinnosti. Špeciálne prípady zásahov k zaistení verejných záujmov upravuje 

občiansky zákonník sám tým, že označí zákonné licencie, a to pre použitie podobizeň 

a obrazových snímkou k účelom úradným na základe zákona (§ 12 odst. 2 OZ), ďalej 

k účelom spravodajstva, a konečne i k účelom vedeckým a umeleckým (§ 12 odst. 3 

OZ). 

     Pokiaľ ide o použitie podobizeň a obrazových snímkou, je treba na začiatok 

upozorniť na to, že pre otázku neoprávnenosti zásahu je nerozhodné, či také použitie je 

či nie je súčasne difamujúce. Porušenie práva k podobizne a práva k obrazovému 

snímku je potrebné odlišovať od práva na česť, dôstojnosť a povesť. Ak je však 

neoprávnené použitie práva k podobizne či obrazovému snímku okrem toho súčasne 

difamujúce, ide o porušenie všeobecného osobnostného práva vo všetkých týchto 

smeroch.12   

 

3.2.3.1. Zákonná licencia k účelom úradným na základe zákona   

             

     Podľa § 12 odst. 2 OZ môžu byť podobizne a obrazové snímky použité i bez 

privolenia oprávneného k účelom úradným na základe zákona, ak nebolo možné 

dosiahnuť súhlasu dotknutej osoby (princíp subsidiarity). Podľa tejto právnej normy 

môže teda dôjsť k ich použitiu predovšetkým v konaní správnom (napr. pre evidenciu 

občanov, evidenciu delikventov apod.) aj v konaní súdnom. Podmienkou však je, aby 

také použitie bolo vždy v konkrétnom prípade kryté príslušným ustanovením zákona. 

Ustanovenie náležitého zákona je súčasne výlučne rozhodujúce pre rozhodnutie otázky, 

či sa licencia v konkrétnom prípade vzťahuje len na použitie podobizní a obrazových 

                                                 
12 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde 

Praha, a. s., 2004, s. 299.  
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snímkou už existujúcich, alebo či oprávňuje i k ich zaobstaraniu. O situáciu uvedenú na 

poslednom mieste ide napríklad u snímkou pre policajnú evidenciu (album). 

     Naproti tomu nemožno zaujať všeobecné stanovisko v otázke, či je neoprávneným 

zásahom do práva na ochranu osobnosti, ak bezpečnostné orgány zaobstarávajú 

fotografie za účelom opatrenia dôkazu v trestnom vyšetrovaní, poprípade k iným 

účelom v rámci svojej činnosti. Pozitívna či negatívna odpoveď na túto otázku závisí 

vždy na okolnostiach konkrétneho prípadu. 

     Z obsahu, poprípade z účelu ustanovenia príslušného zákona je treba získať takisto 

podklady pre rozhodnutie, v akom rozsahu je použitie podobizní a obrazových snímkou 

v rámci licencie § 12 odst. 2 OZ, tj. bez privolenia oprávneného prípustné. V tejto 

súvislosti vznikajú niektoré otázky, ktorými sa zaoberá teória aj súdna prax v mnohých 

krajinách. Jednou z nich je, či fotografia pre kriminalistickú evidenciu (album), ktorá 

bola v súlade zo zákonom zaobstaraná a do evidencie zaradená, smie byť v tejto 

evidencii ponechaná aj potom, kedy zobrazená osoba bola ohľadné trestného činu 

právoplatne vyňatá alebo trestné konanie bolo proti nej právoplatne zastavené. Ak sa 

vychádza pre rozhodnutie tejto otázky zo zhora zmieneného princípu, potom však 

ponechanie fotografie v policajnej evidencií je potrebné považovať za neoprávnené 

porušenie práva, akonáhle dôvod, ktorý k jej zaobstaraniu a zaradeniu do evidencie 

viedol, pominul. Túto zásadu by bolo treba zastávať dôsledne i v prípadoch, kedy 

napriek odsúdeniu je na páchateľa treba hľadieť, ako by nebol odsúdený. (podmienečne 

odsúdenie - § 60 odst. 4 TZ a zahladenie odsúdenia - § 70 odst. 1 TZ).       

     Aj keď zákon v § 12 odst. 2 OZ – na rozdiel od § 12 odst. 3 OZ – explicitne 

neuvádza, že i použitie podobizne a obrazového snímku v rámci úradnej licencie sa 

musí stať adekvátnym spôsobom a že nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami 

fyzickej osoby, platia tieto podmienky i v prípade úradnej licencie. Ide totiž 

o všeobecnú podmienku (zrov. tiež dikciu § 12 odst. 3 veta druhá „Ani takéto použitie 

však nesmie byť v rozpore...“), ktorá platí pre ktorúkoľvek zo zákonných licencií, práve 

tak ako pre použitie na základe iných skutočnosti vrátane privolenia oprávneného. 

     Treba upozorniť na zaujímavý nález Ústavného súdu (III. ÚS 256/01), ktorý 

rozhodoval o otázke, či možno za účelom rekognície osôb v trestnom konaní použiť 

fotografie (podobizne) nezúčastnených osôb. Ústavný súd s poukazom na príslušné 

právne predpisy (§ 93 odst. 2, § 103 TP, zákonov o občianskych preukazoch, o Polícií 
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ČR a evidencii obyvateľ) došiel k záveru, že použitie fotografie v trestnom konaní 

nezúčastnenej osoby v rekognicii nezakladá ešte bez ďalšieho neoprávnené dotknutie jej 

osobnostných práv (§ 11n. OZ). Podľa Ústavného súdu dosiahnutie účelu objasňovania 

trestných činov a potrestanie jej páchateľov je v demokratickom ústavnom poriadku 

pravidelne späté s niektorými nevyhnutnými zásahmi do osobnostných práv i iných 

osôb, ako je podozrivý, resp. trestne stíhaná osoba. Ani právny inštitút rekognicie 

fotografiami (podobizňami) z tohto rámca nevybočuje. Podľa úsudku Ústavného súdu 

zákonnú úradnú licenciu podľa § 12 odst. 2 OZ však nemožno považovať za súladnú 

s ústavou iba vtedy, ak nemožno úradného účelu dosiahnuť použitím fotografií 

(podobizní) zo súhlasom dotknutých osôb (prijatie § 12 odst. 1 OZ len za podmienky už 

vyššie zmienenej podmienky subsidiarity). Neoprávnený zásah do osobnostných práv 

nositeľov fotografie (podobizne) možno pripočítať len tomu subjektu, ktorý vo vzťahu 

k nositeľu fotografie (podobizne) informácií, ktorá spojovala použitie fotografie 

v rekognicií vo veci, v ktorej vystupovali ako nezúčastnené osoby, vyslovil a šíril s ich 

označením ako podozrivé osoby.13  

 

3.2.3.2. Zákonná licencia k účelom vedeckým a umeleckým 

 
     Na základe § 12 odst. 3 OZ môžu byť podobizne a obrazové snímky bez privolenia 

oprávneného zaobstarané a použité adekvátnym spôsobom tiež pre účely vedecké 

a umelecké. Toto ustanovenie sleduje zaistenie zvláštneho verejného záujmu na rozvoji 

tvorby vedeckej a umeleckej. 

     Rovnako ako úradná licencia podľa § 12 odst. 2 OZ ma však i licencia podľa § 12 

odst. 3 OZ výnimočný charakter, takže takisto ona vyžaduje reštriktívny výklad. Ten 

nepripúšťa, aby mohlo byť podľa nej považované za dovolené bez privolenia 

oprávneného podobizne a obrazové snímky pre ich použitie k účelom vedeckým 

a umeleckým aj obstarávať. 

                                                 
13 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde 

Praha, a. s., 2004, s. 301.  
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     O tom, že aj použitie podobizní a obrazových snímkou v rámci tejto licencie pre 

účely vedecké a umelecké sa musí stať vždy len adekvátnym spôsobom a nie v rozpore 

s oprávnenými záujmami subjektu práva, platí analogicky to, čo bolo uvedené už zhora.  

 

3.2.3.3. Zákonná licencia k účelom spravodajstva  

  

     Občiansky zákonník stanoví v § 12 odst. 3 licenciu pre zaobstaranie a použitie 

podobizni a obrazových snímkou k účelom tlačového, rozhlasového, televízneho 

a filmového spravodajstva. Ako každá licencia je aj táto zákonná licencia výnimkou 

z inak platného princípu, že k zaobstaraniu či k použitiu je treba privolenie oprávneného 

(§ 12 odst. 1 OZ). Potreba reštriktívneho výkladu tejto licencie nepripúšťa, aby bola 

vzťahovaná aj na iné druhy spravodajstva. Definovanie je v tomto smere jasné dané 

zákonom; môže ísť len o spravodajstvo tlačové, rozhlasové, televízne a filmové, čiže 

o spravodajstvo vykonané prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Čo 

sa tyká reportáže fotografickej, ktorá nie je nevýznamným úsekom spravodajstva, 

možno na ňu vztiahnuť spravodajskú licenciu podľa § 12 odst. 3 OZ len vtedy, keď ide 

o fotografie šírene tlačou, televíziou alebo filmom. Fakt, že je táto licencia stanovená aj 

pre spravodajstvo rozhlasové, je odôvodnený tým, že ide o licenciu, ktorá sa súčasne 

vzťahuje aj na zvukové záznamy prejavov osobnej povahy (použitie podobizní 

a obrazových snímkou v rozhlase je však už pojmovo vylúčené; inak je tomu však, 

pokiaľ ide o použitie pre televízne spravodajstvo). 

     Pod všeobecný pojem spravodajstva v zmysle § 12 odst. 3 OZ nemožno zahrňovať 

len spravodajstvo užšom slova zmysle, teda obyčajné referovanie o skutočnostiach, ale 

aj ich kritické zhodnotenie, čiže i jej kritiku.  

     Ako referovanie o skutočnostiach, tak aj kritika môže byť uskutočnená tiež 

prostredníctvom zvukových záznamov aj obrazových snímkou (sem patria 

predovšetkým politické a iné karikatúry). Príkladom kritiky v rámci reportáže v televízií 

je napr. televízny záber zo športového zápasu, ukazujúci divákov, ktorí, ako sa ukazuje 

v súčasnosti stále častejšie, inzultujú rozhodcu či hráča. Pojem spravodajstvo nemožno 

však chápať odtrhnuto od spoločenského poslania tlače a ostatných hromadných 

informačných prostriedkov, ktoré spočíva v informovaní spoločnosti o veciach 

verejného záujmu a v ich kritickom hodnotení. V rámci týchto medzí oprávňuje 
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zákonná reportážna licencia podľa § 12 odst. 3 OZ k použitiu podobizní a obrazových 

snímkou bez súhlasu oprávneného.  

     Verejný záujem musí byť oprávnený (nestačí preto záujem motivovaný napr. len 

túžbou po vzrušujúcej udalosti, škandalizovaní, po povrchnej zábave). Definovať veci 

oprávneného verejného záujmu nemožno v úplnej miere žiadnou definíciou. Posúdenie 

bude teda vždy závisieť na okolnostiach každého jednotlivého prípadu. Všeobecne 

možno povedať, že sa jedná o záležitosti, týkajúce sa riadenia spoločnosti a dôležitých 

otázok verejného života vôbec. Z toho vyplýva, že z týchto vecí sú zásadne vylúčené 

veci súkromného života. Tieto veci nemôžu tvoriť predmet zákonnej licencie podľa § 12 

odst. 3 OZ, a to ani vtedy, ak sa jedná o osoby známe, ktorých život nie je pre 

spoločnosť bez zaujímavosti.14 

     Z princípu, že z veci verejného záujmu sú vylúčené veci súkromného života, je treba 

pripustiť určité výnimky, pokiaľ ide o osobnosti verejného záujmu (predovšetkým 

osoby politického záujmu). Je už údelom týchto osobnosti, ktoré vstupujú do verejného 

života na základe svojho vlastného rozhodnutia, že sa ani vo svojom súkromnom živote, 

pokiaľ má však vzťah k ich verejnej činnosti, nemôžu ubrániť reflektorom verejného 

záujmu. U nich môže totiž mať spoločnosť oprávnený záujem aj na niektorých 

skutočnostiach, ktoré u iných ľudí hranice osobného súkromia prekročiť nesmú. 

U obrazových snímkou by tomu bolo tak vtedy, keby bol snímok v priamej súvislosti 

s činnosťou takej osoby vo verejnom živote alebo keby mal snímok dôležitý význam 

pre hodnotenie schopností a spôsobilosti tejto osoby vykonávať verejnú činnosť. 

Poriadne však ani tu nejde o výnimku zo zásady, že z veci verejného záujmu sú 

vylúčené veci súkromného života. V skutočnosti tu ide len o posun hranice pri 

vymedzení veci súkromného života u týchto osôb. V žiadnej situácií by však nebolo ani 

u týchto osôb verejného záujmu možno v rámci licencie podľa § 12 odst. 3 OZ pripustiť 

zásahy do ich osobnostnej sféry, ktoré by takto vymedzené hranice presahovali; vtedy 

sú aj tieto osoby verejného záujmu bez všetkých pochybnosti chránené.  

     Už z pojmu spravodajstva vyplýva, že verejný záujem na informáciu musí byť nielen 

oprávnený, ale predovšetkým i aktuálny. Z tohto pohľadu by spravodajskou licenciou 

                                                 
14 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde 

Praha, a. s., 2004, s. 302.  
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v zmysle § 12 odst. 3 OZ nebol chránený napr. prípad, kedy by v albumu športovcov 

bola publikovaná fotografia zobrazujúca futbalistov v akcii pri zápase, k uverejneniu by 

došlo bez časovej súvislosti zo zápasom a bez akéhokoľvek športového komentára. 

     V tejto súvislosti je treba sa zmieniť ešte aj o otázke spravodajstva v súdnej sieni. To 

sa často uskutočňuje i publikovaním obrazových snímkou v tlači, rovnako tak ako 

prenášaním týchto snímkou prostredníctvom televízie a filmu. Aj odpoveď na túto 

otázku je treba poznávať z pohľadu oprávnenosti verejného záujmu na podanie takej 

informácie, a to jednako k subjektívnym záujmom dotknutej osoby na ochrane jej 

osobnostného práva, jednak k iným záujmom, predovšetkým k záujmu na riadnom, 

kľudnom a nerušenom priebehu súdneho konania, ako aj k splneniu jeho účelu. 

Stanoviská na riešenie tejto otázky sú rôzne, rôzne sú aj právne úpravy tejto otázky. 

Jeden názor je, že možno pri tomto spôsobe spravodajstva vychádzať z toho, že verejné 

záujmy na riadnom priebehu konania a s nimi súladne pôsobiace subjektívne záujmy na 

osobnostnej ochrane zásadne prevažujú nad záujmami reportážnymi, takže také 

spravodajstvo je treba považovať za zásadne neprípustne. V niektorých krajinách 

dokonca došlo k explicitnému zákazu takého spravodajstva zo súdnych siení. Na druhej 

strane i v tých štátoch, ktoré napr. zakazujú fotografovanie či filmovanie v súdnych 

sienach, býva totiž zvykom, že sú v reportážach zverejňované aspoň náčrtky osôb zo 

súdnej siene, ktoré v priebehu procesu zhotovujú reportéri. 

     Dôvodom zákazu fotografovania a filmovania v súdnej sieni sa vyzerá byť skôr 

úsilie zaistiť poriadok, kľud a nerušenosť v súdnej sieni, právo účastníkov sústrediť sa 

na vec, využitie plne práva na obhajobu atd., kde práve aktivitami tohto charakteru 

môže byť prebiehajúce konanie rušené. Nemožno pritom vymazať zo zreteľa i ústavný 

princíp (§ 38 odst. 2 Listiny), podľa ktorého má každý právo, aby jeho vec bola 

prediskutovaná verejné; verejnosť môže byť vylúčená len v prípadoch stanovených 

zákonom. Pokiaľ teda súd v trestnom konaní (§ 200 TP) či v občianskom súdnom 

konaní (§ 116 odst. 2, 3 OSP) nevylúči verejnosť, je hlavné pojednávanie, resp. jednanie 

povolené komukoľvek, kto sa podriadi určeným pravidlám poriadku konania (určité 

ďalšie čiastočné opatrenie, ktoré súd môže v tomto smere určiť, pozri § 116 odst. 6 

OSP, § 201 TP). Ak je tomu tak, možno pripustiť za splnenia týchto okolností zo súdnej 

siene i tento spôsob spravodajstva. Bude však vždy záležať hlavne na predsedovi 
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senátu, ako túto otázku vzhľadom k okolnostiam konkrétneho prípadu v súdnej sieni 

vyrieši aké prípadne opatrenie prijme.       

 

3.2.3.4. Ostatné dôvody vylučujúce neoprávnenosť zásahu 

 

     Špeciálnou problematikou na ktorú sa v tejto súvislosti zameriava pozornosť praxe aj 

teórie, je, či možno v rámci hájenia záujmov v civilnom konaní (nie trestnom) použiť 

k dôkazu a hodnotiť ich aj podobizne a obrazové snímky, ktoré boli zaobstarané 

nezákonným spôsobom alebo ktoré sa nezákonným spôsobom dostali do dispozície 

toho, kto ich k dôkazu predkladá. Ide tu o nie celkom riedke prípady predovšetkým 

v manželských sporoch (napr. manželka k dôkazu o nevere manžela predkladá v konaní 

fotografie cudzej ženy, popr. aj manžela v spoločnosti s touto ženou, ktoré získala tým, 

že sa zmocnila osobných vecí manžela). Vážnejším prípadom je, kedy sa zhotoví 

snímok nezákonným spôsobom, ktorý je neoprávneným porušením osobnostného práva 

osoby, ktorej sa týka (napr. zaobstaranie fotografie manžela v kompromitujúcej 

spoločnosti cudzej ženy).  

     V tejto otázke sú v zahraničnej literatúre i medzi judikátmi zastavané protichodné 

pohľady. Podľa prvého z nich nie je možné dovoliť, aby v konaní boli vykonané také 

dôkazy, ktoré boli získané nezákonným spôsobom, ktorý dáva vzniknúť 

občianskoprávnej, poprípade aj trestnoprávnej zodpovednosti toho, kto do osobnostného 

práva iného zasiahol. Podľa tohto úsudku musí preto súd takto v rozpore zo zákonom 

získaný dôkaz odmietnuť. Za toto stanovisko sa postavil Najvyšší súd Českej republiky 

(21 Cdo 1009/99-R/1999 mimo iného s poukazom na § 2, 3 OSP. Podľa druhého 

úsudku nie je správne zmiešavať otázku občianskoprávnej aj trestnoprávnej 

zodpovednosti, vznikajúcej pri porušení osobnostného práva, ku ktorému došlo 

nezákonným zaobstaraním podobizne, obrazového snímku alebo zvukového záznamu, 

z otázkou použitia takto získaných dôkazných prostriedkov. Úlohou súdu je totiž 

vypátrať skutkový stav. Za týmto účelom má preto súd povinnosť vykonať všetky 

dôkazy, ktoré má k dispozícií.   

     Podľa § 125 OSP môžu byť za dôkaz použité všetky prostriedky, ktorými možno 

zistiť stav veci (v trestnom konaní pozri § 89 odst. 2, § 89 odst. 3). Rovnako tak podľa § 
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89 odst. 2 TP môže v trestnom konaní za dôkaz slúžiť všetko, čo by mohlo prispieť 

k objasneniu veci.15  

     Pre uváženie súdu, či má byť dôkaz týmito prostriedkami vykonaný alebo nie, a či sa 

má brať k nemu ohľad pri hodnotení, by malo byť rozhodujúce, či boli podobizne či 

obrazové snímky zaobstarané alebo nadobudnuté zákonným či nezákonným spôsobom. 

Rozhodujúce by malo byť to, či ide o prostriedky, ktoré môžu posluhovať k zisteniu 

stavu veci, resp. k objasneniu veci. Otázka ich zaobstarania alebo nadobudnutia je 

samostatnou vecou občianskoprávnej, popr. trestnoprávnej zodpovednosti toho, kto ju 

nezákonné zaobstaral či nadobudol. V tejto súvislosti môžeme ešte dodať, že 

neoprávnenosť takého zásahu nie je použitím v súdnom konaní účastníkom 

legalizovaná.   

     Použitie podobizní a obrazových snímkou súdom či iným orgánom k vykonaniu 

dôkazu v súdnom, popr. správnom konaní je chránené zákonnou licenciou podľa § 12 

odst. 2 OZ. Pretože však ustanovenie o tejto licencií je, ako už bolo povedané vyššie, 

ustanovenie charakteru ojedinelého, je potreba je i v tomto smere vykladať reštriktívne. 

Použitie podobizní a obrazových snímkou v rámci konania súdom alebo iným orgánom 

je touto licencií chránené potiaľ, pokiaľ má k predmetu konania naozaj priamy vzťah. 

Nemôžme preto považovať za oprávnené použitie fotografií, ktoré jeden z účastníkov 

konania predložil výhradne za účelom zahanbenia druhého účastníka, hoci k predmetu 

dokazovania nemajú žiadny priamy vzťah. Z postulátu restriktivnosti interpretácie ďalej 

vyplýva, že týmto použitím nesmie byť nikdy do všeobecných osobnostných práv 

zasiahnuto vo väčšej miere, ako je nevyhnutné pre dosiahnutie účelu, pre ktorý bola 

licencia stanovená.       

  

3.2.4. Podmienky pre použitie 

 

     Pri každom použití podobizní a obrazových snímkou, nech k ním dochádza na 

základe zákonných licencií alebo na základe privolenia, či iným oprávneným spôsobom, 

treba zachovávať dve elementárne podmienky: Použitie sa musí stať vždy adekvátnym 

                                                 
15 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde 

Praha, a. s., 2004, s. 305.  

 



                                                                                                                                         46 

spôsobom a po druhé použitie nesmie byť v rozpore s takými osobnostnými záujmami 

oprávneného, ktorých je treba vždy bezpodmienečne šetriť a ktoré sú teda za 

akýchkoľvek okolností nedotknuteľné (oprávnené záujmy). Aj keď zákon uvádza tieto 

dve podmienky nie celkom šťastne až v ustanovení § 12 odst. 3 OZ, ktoré sa vzťahuje 

na licenciu pre účely vedecké a umelecké a na licenciu reportážnu, vyplýva z charakteru 

veci, aj z dikcie zákona, že ide o podmienky všeobecné. Ak nie sú teda tieto podmienky 

splnené, stáva sa použitie – inak samo o sebe prípustné (ide o jednanie na základe 

privolenia oprávneného alebo na základe zákonnej licencie) – neoprávneným zásahom 

v zmysle § 13 OZ, s ktorým sú spojené občianskoprávne sankcie podľa § 13 OZ. 

     Adekvátne je použitie len vtedy, ak je čo do formy, rozsahu i obsahu odôvodnené 

potrebou použitia k účelu, ku ktorému oprávnený dal privolenie alebo pre ktorý bola 

stanovená zákonná licencia a ak tomuto účelu vyhovuje i svojim spôsobom. Preto by už 

z pohľadu neprimeranosti použitia (a poprípade i nešetrenia nescudziteľných 

osobnostných záujmov zobrazeného) bolo treba považovať za neprípustné spodobenie 

v podobizní, ktorá je gýčom.    

     Ktoré osobnostné záujmy sú nedotknuteľné, je potreba posúdiť podľa všeobecných 

princípov občianskeho práva. Nedotknuteľné osobnostné záujmy oprávneného sú 

dotknuté predovšetkým vtedy, ak napr. použitie obrazového snímku poškodzuje 

neoprávnené česť, dôstojnosť alebo dobrú povesť osoby, ktorej sa týka (napr. obrazový 

záber reportáže zo zhromaždenia je volený tak, že obsahuje takú pozíciu či grimasu 

zobrazeného, ktoré ho na verejnosti zosmiešňujú; snímok tela chorého v lekárskom 

diele umožňuje jeho identifikáciu). Použitie samo o sebe prípustné môže vyústiť vo 

významný zásah do osobnostnej sféry niekedy i vzhľadom k súvislostiam, za ktorých 

k nemu došlo, popr. do ktorých bolo situované, alebo vzhľadom ku komentári, ktorý 

k nemu bol pripojený. Prípady takéhoto druhu môžeme zaznamenať i v našej praxi. 

Svojho času bol vyrobený reportážny film z kúpaliska, obsahujúci aj zábery obéznych 

ľudí. K tejto reportáži, ktorá nebola sama o sebe chybná, bol pripojený komentár, 

poukazujúci v súvislosti s týmito zábermi obéznych ľudí na dôsledky nestriedmosti 

v jedení. Týmto predvádzanie filmu nadobudlo povahu neoprávneného zásahu do 

všeobecných osobnostných práv, v danom prípade o to dôležitejšie, že obéznosť filmom 

zachytenej osoby nebola dôsledkom nestriedmosti v jedle, ale dôsledkom zdravotnej 

poruchy. 
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3.3. Historický exkurz  

 

     Zo začiatku bola občianskoprávna ochrana podobizne chápaná a zabezpečovaná 

v rámci vlastníckeho práva, resp. v rámci ochrany cti. Tak to bolo predovšetkým 

chápané americkou a anglickou staršou súdnou praxou. Tato ochrana sa neskôr ukázala 

ako nedostatočná. Až neskôr sa vytvorilo pojatie tohto práva ako osobnostného, ktoré je 

dnes prevažujúcim ponímaním. Zaujímavosťou je, že základ k tomuto vývoju nebol 

položený vo Francúzsku, ktorá sa v dôsledku Prehlásenia všeobecných ľudských práv 

označuje za kolísku osobnostných práv, ale v USA známou staťou D. S. Warrena a L. 

D. Brandeise „The right of Privacy“ publikovanou v časopise Harward Law Review. 

(1890).  

 

3.4. Právo na podobu v praxi 

    

     Nie je bez zaujímavosti, že jeden z prvých súdnych procesov k ochrane proti 

zobrazeniu podoby sa v strednej Európe netýkal podoby živého človeka, ale podoby 

človeka mŕtveho. Išlo o nemeckého kancelára Bismarcka, ktorého v noci po jeho smrti 

30. júla 1898 na smrteľnej posteli vyfotografovali inkognito dvaja fotografi, ktorí získali 

prístup do izby s mŕtvym Biscmarkom, tým že podplatili stráž. 

     V súdnej praxi bola priznaná súdna ochrana v prípade publikovania fotografie 

zaobstaranej z územia za bránkou futbalového ihriska a zachytajúcu v priebehu hry 

futbalistu ako brankára zozadu (zároveň nešlo – a to je treba zdôrazniť – o uverejnenie 

v rámci spravodajstva o aktuálnej udalosti). V odôvodnení rozhodnutia bolo 

zdôraznené, že pre osoby, ktoré poznali dotyčné futbalové mužstvo, bol zmienený 

futbalista ľahko identifikovateľný podľa postavy, držania tela a podľa účesu. Podobne 

priznal taliansky súd známemu futbalistovi Mazzolovi nárok na občianskoprávnu 

ochranu v prípade výroby a predaja bábky, ktorá vykazovala charakteristické rysy jeho 

tváre.  

     V minulosti správne vyvodil západonemecký súd: „Žiačka umeleckej školy, ktorá sa 

rozhodne, že sa zúčastní módnej prehliadky školy a na tejto módnej prehliadke 

predvádza model, ktorý sama vyrobila, musí počítať s tým, že na prehliadke budú 
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zaobstarané fotografie určené k tomu, aby modely boli sprístupnené širšej verejnosti. 

V takej účasti je treba vidieť mlčky udelené privolenie žiačky, aby ohľadne jej 

predvádzaného modelu, a tím teda i ohľadne jej samotnej, došlo k zaobstaraní snímku, 

ktorý bude použitý v módnom časopise. Privolenie, aby snímok bol týmto spôsobom 

použitý, nemusí byť daný explicitne; postačí, ak z celého skutkového stavu vyplýva, že 

žiačka s takou možnosťou počítala a mala počítať a že je svojim chovaním mlčky 

schválila. 

     Rakúsky súd vyvodil, že fakt, že fotografia určitej osoby bola už niekde vytlačená, 

neoprávňuje iné osoby, aby túto fotografiu v súvislosti s vlastnými článkami znovu 

vytlačili. 

     Neoprávnený zásah do práva, vyplývajúci zo spôsobu použitia, na ktorý sa 

privolenie nevzťahovalo a vzťahovať ani nemohlo, je relatívne častým prípadom 

neoprávnených zásahov. Na ukážku možno odkázať na jeden z prípadov českej právnej 

praxe, kedy fotografia dvojice mladých slobodných ľudí, nadobudnutej pri koncerte, 

bolo použité na obálke publikácie rozoberajúcej intímne otázky v manželstve. Z bohatej 

zahraničnej súdnej judikatúry možno spomenúť prípad, kedy fotografie ženy 

s odhaleným poprsím, ktorá udelila privolenie k publikovaniu tejto fotografie v rámci 

odbornej správy o kozmetickej chirurgii, bola neskôr publikovaná v ilustrovanom 

časopise. To isté sa vzťahuje aj na prípad fotografie nahého modelu, kde síce bolo 

udelené privolenie k publikovaniu v školskej učebnici biológie, avšak po siedmych 

rokoch došlo k vysielaniu tejto fotografie televíziou, popr. o inom prípade, kde 

fotografická podobizeň bola publikovaná v inom časopise, popr. v iných časopisoch, 

ako na ktoré sa udelené privolenie vzťahovalo.    

     Čo sa týka komerčného účelu, bola použitá postava dánskeho herca Per Pallesena na 

obaloch potravín, postava talianskeho futbalistu Mazzoly k výrobe bábok a iné. Veľký 

záujem je zo zahraničia prejavený aj o použitie niektorých obľúbených postav z českých 

televíznych inscenácií a filmov pre deti k výrobe hračiek apod. Takýto zahraničný 

záujem si priamo vynucuje otázku, či by popularity niektorých uvedených postav 

v zahraničí nemohli zmieneným spôsobom vhodne využívať najmä české obchodné 

spoločnosti zamerané na vývoz (napr. porcelán, sklo, hračky, bábky, užité umenie 

a iné). Pokiaľ sa tak doteraz nedeje, dochádza k poľutovaniahodnému javu, že česká 
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ekonomika ponecháva obchodne nevyužitou sektor popularity vytvorený českým 

umením a prenecháva tak zahraničným podnikom, aby z neho finančne získavali.    

     V súvislosti s „merchandising rights“ nie je bez povšimnutia prípad, ku ktorému 

došlo začiatkom sedemdesiatych rokov v USA. Mediálna spoločnosť Universal 

Pictures, ktorá bola výrobcom populárneho filmového hororu Dracula, poskytla 

neoprávnené výrobcom hracích kariet, hračiek a iných predmetov právo využiť pri 

výrobe  týchto predmetov hlavnej postavy zmieneného filmu, predstavovanou hercom 

Belou Lugosim. Žalobe vdovy po uvedenom hercovi z titulu porušenia jeho 

osobnostného práva súd v Los Angeles  vyhovel a priznal jej z tohto dôvodu proti 

Universal Pictures materiálne odškodnenie.16    

     Zánik účinkov privolenia možno ukázať na jednom príklade zo zahraničnej praxe: 

Mladá žena – študentka bolo v r. 1979, kedy trávila prázdninový čas na jednom 

z gréckych ostrovov, vyfotografovaná s odhaleným poprsím na lôžku - na pláži -  

spoločne s jedným populárnym spevákom, s ktorým malo toho času známosť. 

K získaniu fotografie došlo s jej privolením (otázne vo veci zostalo, či dala – aspoň 

konkludentne - privolenie k publikovaniu, ku ktorému došlo v roku 1979). O päť rokov 

neskôr, v roku 1984, teda v dobe keď ich vzájomný vzťah už bol ukončený a kedy žena 

doštudovala a nadobudla spoločenské postavenie, došlo k opätovnému publikovaniu 

fotografie v časopise Stern s komentárom označujúcim uvedenú ženu ako jednu 

z mileniek, s ktorými sa zmienený spevák na gréckom ostrove zabáva. Žalobe, ktorá 

bola opretá o porušenie všeobecného osobnostného práva, súd samozrejme právom 

vyhovel. V odôvodnení súd uviedol, že i keby žalobkyňa v roku 1979 s publikovaním 

fotografie súhlasila, čo je pre skúmanú problematiku významné, uverejnenie 

uskutočnené až v roku 1984, čiže za zásadne zmenených okolností predstavuje závažný 

neoprávnený zásah do jej osobnosti. 

     Treba zmieniť aj prípad, ktorý pred niekoľkými rokmi vyvolal značnú pozornosť 

verejnosti v Spolkovej republike Nemecko. Polícia v Brémach viedla určitý čas proti 

vlastníkovi nočného klubu trestné vyšetrovanie pre podozrenie z napomáhania 

prostitúcií. Aby podozrenie bolo možné dokázať, získal kriminalista fotografie hosťa 

                                                 
16 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík P.: Ochrana osobnosti podľa občianskeho práva, Linde 

Praha, a. s., 2004, s. 297.  
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klubu pri pohlavnom styku. Na základe odozvy, ktorú prípad v spoločnosti vyvolal, bol 

nútený si nim zaoberať generálny štátny zástupca, ktorý vo svojom prehlásení uviedol: 

„Otázku, či je kriminalistovi dovolené, aby pre účely zaistenia dôkazu fotografoval 

osoby pri ich pohlavnom styku, bolo treba skúmať najmä z ústavnoprávneho uhlu 

pohľadu. Ako záver tohto skúmania možno poznamenať, že ochrana ľudskej 

dôstojnosti, ktorej ústava priznáva najvyššiu hodnotu z právneho hľadiska, zaobstaranie 

takých fotografií zásadne zakazuje. Získavanie fotografií osôb pri ich intímnom styku sa 

dotýka ich životnej súkromnej oblasti a tým porušuje ústavne chránené právo na 

slobodný rozvoj osobnosti“. V ďalších častiach stanoviska bolo súčasne uvedené, že 

z toho nemá byť vyvodzované, že by bolo kriminálnou políciou vôbec zakázané 

získavať fotografie k zaisteniu dôkazu. V určitých prípadoch by aj zaobstaranie takých 

snímkou v rámci objasnenia závažnej trestnej činnosti mohlo byť z pohľadu 

adekvátnosti prípustné.   

     Americký súd vyšiel v ústrety žalobe osoby, ktorej fotografia bola v policajnom 

albume ponechaná aj potom, kedy z obžaloby z trestného činu bola právoplatne 

oslobodená. 

     Pred niekoľkými rokmi mali čitatelia zahraničnej tlače príležitosť zoznámiť sa 

s prípadom obrazovej „reportáže“, ktorej obeťou sa stala populárna švédska filmová 

herečka. Američania fotoreportážou získali inkognito na diaľku pomocou teleobjektívu 

filmové snímky herečky v čase, kedy sa neoblečená opaľovala v záhrade svojej vily. 

Takým istým spôsobom, to je na diaľku nadobudli navyše celú radu ďalších snímkou 

z intimity jej života. Nezastavili sa dokonca ani pred tým, aby ju nahú prostredníctvom 

teleobjektívu zachytili v dôverných stretnutiach v jej víle s mužom, s ktorým sa neskôr 

zosobášila. Fotografie boli určené ako „reportážny“ seriál pre bulvárny magazín. Tento 

prípad sa stal predmetom jednania vyšetrujúceho výboru v štáte Kalifornia, ktorý sa 

zaoberal objasňovaním metód používaných touto bulvárnou tlačou. V danom prípade 

došlo k niečomu, čo je v európskych štátoch nepredstaviteľné. Výbor povolil, aby jeho 

rokovanie, pri ktorom bol závadný film predvádzaný, bolo prenášané televíziou. Podľa 

tlačových správ odišlo pre určenou dobou televízneho vysielania desaťtisíce 

Američanov zo svojho zamestnania, aby mohli film sledovať na svojich televízoroch. 

     V Anglicku sa poskytuje obecná ochrana na základe inštitútu „contempt of court“ 

proti spravodajstvu ako počas súdneho konania, tak aj pred ním. V Spolkovej republike 
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Nemeckej zakazuje § 169 právneho predpisu o súdnom konaní rozhlasové, televízne 

alebo filmové prenosy zo súdnej siene. Naopak opačné stanovisko prijal rakúsky 

Najvyšší súd v rozhodnutí z roku 1955.        

 

3.5. Judikatúra  

  

     ESLP, č. 34315/96, vo veci Krone Verlag proti Rakúsku, EP, 2002, č.7: Portréty 

politikov, ktorých tváre sa bežne vyskytujú na oficiálnych internetových stránkach, 

môžu byť slobodne zverejňované i v novinách, pokiaľ nejde o snímky zo súkromného 

života. 

     ESLP, Prehľad, 279/03, Perry ca. Spojené kráľovstvo: Monitorovanie jednania 

jednotlivca na verejných miestach použitím fotografického zariadenia, ktoré 

nezaznamenáva vizuálne dáta, nie je ako také zasahovaním do súkromného života. 

     ESLP, Prehľad, 279/03, Perry ca. Spojené kráľovstvo: Odhalenie nahrávky 

samovražedného pokusu sťažovateľa médiám, zachyteného na bezpečnostnú kameru, je 

považované ako závažný zásah do práva sťažovateľa na súkromný život i napriek tomu, 

že sa v danú dobu nachádzal na verejnom priestranstve. 

     ESLP, Prehľad, 315/04, von Hannover ca. Nemecko: Publikácia fotografií 

sťažovateľky z jej každodenného života (športovanie, chôdza na verejnosti, odchod 

z reštaurácie a iné) v rôznych časopisoch spadá do oblasti jej súkromného života, 

verejnosť nemá legitímny záujem vedieť, kde sa sťažovateľka nachádza a ako sa chová 

v súkromnom živote, i keď sa objaví na miestach, ktoré nemožno vždy popísať ako 

miesta v ústraní; komerčný záujem časopisov na publikovanie takých fotografií musí 

ustúpiť právu sťažovateľky na účinnú obranu jej súkromného života. 

     NS 30 Cdo 1873/06: Je neodňateľným právom fyzickej osoby slobodne sa 

rozhodnúť, či jej zákonom chránených osobnostných hodnôt (napr. podobizne) bude 

využité napr. pre komerčné, reklamné, resp. obdobné účely, teda nad rámec zákonnej 

licencie stanovené v § 12 odst. 2 a 3 obč. zák. Bez súhlasu tejto osoby ide spravidla 

o zásah proti jej chránenej osobnostnej sfére so všetkými atribútmi závažnosti, následne 

väčšinou odôvodňujúcimi i prisúdenie satisfakcie podľa ustanovenia § 13 odst. 2 obč. 

zák. Navyše tento zásah môže byť (a často skutočne takisto i je) sprevádzaný ďalším 

dotknutím osobnostnej sféry postihnutej fyzickej osoby, ktorý sa od tohto zásahu odvíja. 
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Možno menovať predovšetkým oblasť dôstojnosti fyzickej osoby, jej vážnosti vo 

spoločnosti, jej povesť (renomé) apod. 

     PR, 2006, č. 8 – NS ČR: Predmetom práva na podobu je individualizovaná 

(identifikovateľná) podoba fyzickej osoby. Podmienkou ochrany práva na podobu je 

(obdobne ako tomu je aj u ochrany práva k podobizni), že osoba je na základe 

zobrazenia identifikovateľná. Fyzická osoba má právo, aby k nej bola priraďovaná 

práve jej podoba, a aby touto podobou bola identifikovaná. To obdobne platí tiež pre 

pravé meno, ktorého obsahom je výlučne právo fyzickej osoby mať a užívať k svojmu 

označeniu meno, disponovať s ním, brániť tomu, aby niekto iný toto meno neoprávnene 

užíval, ale súčasne aj právo nebyť označovaný iným menom ako svojim menom. 

     SR, 2003, č. 3 – NS ČR: Podmienkou poskytnutia ochrany práva na podobu je, aby 

osoba zobrazeného bola na základe zobrazenia obecne identifikovateľná. Obsahom 

práva na podobu sa rozumie užívacie a distribučné právo subjektu vo vzťahu 

k zachyteniu jeho podoby. V pozitívnom zmysle toto právo zahrňuje oprávnenie 

subjektu zachytiť svoju podobu, resp. udeľovať iným dovolenie k jej zachyteniu. 

V negatívnom zmysle toto právo zahrňuje oprávnenie brániť sa proti neoprávnenému 

zachyteniu podoby zo strany iného subjektu. Svoje právo oprávnený realizuje najmä 

dispozičným právnym úkonom, ktorým udeľuje dovolenie k zachyteniu podoby (popr. 

k použitiu podobizne ako hmotného zachytenia podoby človeka). Z prípadného 

dovolenia k zachyteniu podoby nemožno bez ďalšieho súčasne aj usudzovať, že takto 

bolo dané aj dovolenie k použitiu podobizne. 

     SR, 2005, č. 4 – NS sp. zn. 30 Cdo 1224/2004: 1. U volajúceho je treba vyvodzovať 

konkludentný súhlas s možným zaobstaraním zvukového záznamu telefonátu volaným 

účastníkom (ak neprejaví pritom volajúci opačnú snahu). 2. Zákonnej úradnej licencie 

k užitiu písomnosti osobnej povahy, podobizní, obrazových snímkou alebo obrazových 

a zvukových záznamov bez dovolenia fyzickej osoby, ktorej sa týkajú (§ 12 ObčZ), 

umožňujú pre účely dôkazného konania použiť hmotné nosiče zachycujúce jednotlivé 

hodnoty osobnosti fyzickej osoby, ktoré majú bezprostredný vecný vzťah k predmetu 

úradného konania a k jeho účelu. 

     Sou R NS č. C 3800 – NS sp. zn. 30 Cdo 936/2005: Predmetom práva na podobu je 

individualizovaná (identifikovateľná) podoba fyzickej osoby. Podmienkou ochrany 

práva na podobu je (obdobne ako tomu je i u ochrany práva k podobizni), že osoba je na 
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základe zobrazenia identifikovateľná. Fyzická osoba má právo, aby k nej bola 

priraďovaná práve jej podoba, a aby výlučné právo fyzickej osoby mať a užívať 

k svojmu označeniu mena, disponovať s ním, brániť tomu, aby niekto iný toto meno 

neoprávnene užíval, ale súčasne i právo nebyť označený iným menom, ako svojim 

menom.  

     ÚS sp. zn. III. ÚS 256/01: Zákonnú licenciu v zmysle § 12 odst. 2 občianskeho 

zákonníka hádam považovať za ústavne súladnú iba vtedy, ak nemožno sledovaného 

úradného účelu dosiahnuť použitím podobizni zo súhlasom dotknutých osôb. Zákonnou 

podmienkou prevedenia rekognície fotografiami je skutočnosť, že všetky zrovnávajúce 

fotografie musia byť fotografiami v predmetnom trestnom konaní nezúčastnených osôb. 

Použitie fotografie v trestnom konaní nezúčastnenej osoby v rekognícií preto nezakladá 

žiadne dotknutie jej osobnostných práv plynúcich z § 11 občianskeho zákonníka.    

     ÚS nál. 37, zv. 25: Zákonnú licenciu v zmysle § 12 odst. 2 obč. zák. možno 

považovať za ústavne súladnú iba vtedy, ak nemožno sledovaného úradného účelu 

dosiahnuť použitím podobizní zo súhlasom dotknutých osôb.   

     ÚS nál. 37, zv. 25: Použitie fotografie v trestnom konaní nezúčastnenej osoby 

v rekognicií nezakladá žiadne dotknutie jej osobnostných práv plynúcich z § 11 obč. 

zák. (napr. práva na ochranu cti a dobrého mena v súvislosti s neoprávneným založením 

podozrenia zo spáchania trestného činu a jeho šírením vo verejnosti). 
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4.Záver 

 

     Na záver práce by som spomenul niektoré veci, ktoré má pri písaní práce nejakým 

spôsobom zaujali, či už v pozitívnom zmysle alebo v zmysle negatívnom. Relatívne 

veľká časť práce čerpá iba s jednej monografie, čo bolo spôsobené tým že relevantnejšie 

informácie, ktoré by som mohol použiť ako zdroj, sú nedostupné. Oba hlavné práva 

popisované som sa snažil pojať s určitou systematickosťou, čo značí, že téma je 

rozoberaná postupne: predmet, obsah, história, prax a judikatúra. Takto zvolená 

systematika sa mi pri spracovaní uvedeného práva zdala ako celkom prijateľná, pre 

svoju prehľadnosť. Sám neviem, či je skôr plusom alebo mínusom, že som pri práci 

čerpal pomerne s málo obsiahleho zoznamu literatúry, ktorý je uvedený medzi použitou 

literatúrou. Judikáty, ktoré som použil, neuvádzam ako citácie, keďže som sa snažil ich 

spracovať vlastnými slovami podľa možnosti a takisto je v poznámke uvedené, ktoré 

zdroje som používal. Problematika bola pre mňa vcelku zaujímavá, uvažoval som, že by 

som prácu koncipoval viac spôsobom ako „mediálne právo“, ale uvedomil som si, že 

jednak iba časť matéria sa toho týka a jednako že by práca asi značne vybočovala 

s hraníc daných témou práce. Veľmi sympatické mi bolo spracovávať oblasť právo 

v praxi, keďže na jednotlivých príkladov, si človek mohol konkrétne predstaviť ako sa 

dané pravidlo aplikuje v praxi a k akému úsudku sa priklaňia konkrétna, väčšinou súdna 

prax. Čo sa týka zdrojov, čerpal som z literatúry napísanej v češtine, pričom práce je 

písaná v slovenskom jazyku, čo značí, že som sa s času načas stretol s určitým 

prekladateľským „problémom“, predovšetkým odborných výrazoch, no dúfam, že som 

túto tlmočnícku úloha zvládol v rámci možnosti a, že týmto práce nestratila zo svojej 

určitej úrovne. Celkovo sa mi s témou pracovalo dobre, vymedzenie témy dávalo 

celkom širokú škálu ako tému pojať a na ktoré časti problematiky sa zamerať. Oblasť 

práva na prejavy osobnej povahy, respektíve ochrany osobnosti bude mať, podľa mojej 

skromnej „predikcie“, v právnom svete čoraz väčšie zastúpenie, či už v profesiách 

advokáta, sudcu a iných.      
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Použité skratky 

 

OZ – Občiansky zákonník 

AZ – Autorský zákon 

OSP – Občiansky súdny poriadok 

TP – Trestný poriadok 

Dohovor - Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950  

ESLP – rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva  

ESD – rozhodnutia Európskeho súdneho dvora 

PR – Právne rozhľady - časopis  

R – Zbierka súdnych rozhodnutí vydávaná Najvyšším súdom 

SR – Súdne rozhľady, rozhodnutia súdov Českej republiky 

NS – Najvyšší súd Českej republiky 

Sou R NS – súbor rozhodnutí Najvyššieho súdu 

ÚS – Ústavný súd 
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Resumé: 

 

The right to manifestation of a personal nature 

 

The thesis discusses a relatively broad topic – the right to manifestation of a personal 

nature. The work is divided  into four chapters. 

     The first chapter is an introduction to the thesis and introduces the reader to the 

work, how it is arranged  and which areas of the legal system it deals with. 

     The second chapter deals with the right to verbal acts of a personal nature. The issue 

is quite large, it covers written acts such as diary entry or letter as well as sound 

recordings such as  recording on a CD. 

     The first subchapter examines the subject of that right. The objects of the right are 

personal papers and sound recordings. 

     The second subchapter is quite broad and incorporates the content of the law.  There 

are included things like permission to use, licenses and other legal reasons exclusive of 

ineligibility for interference and also conditions of use of personal documents and audio 

recordings. 

     The third subchapter describes the historical development of the mentioned law. It is 

a concise subchapter, but for those interested in legal history, it can be  very attractive. 

     In the next subchapter - the fourth one, there is described the application of the law 

in real life. Here, you can learn  how the law is applied in judicial practice in different 

countries. 

     The fifth one is the last subchapter of this chapter and its name is the case-law. As 

the name implies it is a specific case-law which is necessary to mention. 

     The third chapter of the thesis deals with the right of the form and contains parts that 

focus on the form from several different perspectives. 

     The first subchapter of the third part deals with the subject matter of the form, that is 

the right to form in strict sense and the law of the portrait. 

     The second subchapter examines the content of the right to form, the area is quite 

wide. 

     The next subchapter briefly reports the historical development of the law. 
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     The fourth subchapter tells about how the individual right of expression is practiced 

in several countries. 

     The last subchapter – the fifth one deals with the relevant case-law. 

     At the end of the thesis there is a conclusion which  describes  its development, as 

well as positive and negative factors which affected its processing.  
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