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Úvod
Jedinečnost člověka vyplývá z jeho osobnosti, která se rozvíjí po dobu celého života.
Právní ochrana osobnosti patří k významným institutům soukromého práva jak u nás tak i
v zahraničí. Významnou pozici tohoto institutu umocňuje fakt, že ochrana osobnosti spadá
mezi přirozená základní lidská práva a svobody.
Téma ochrany osobnosti je velmi široké, spadají pod něj například otázky tělesné a
duševní integrity včetně ochrany těla před narozením a po smrti. Předkládaná práce se právě
z důvodu rozsáhlosti tématu zaměřuje pouze na ochranu osobnosti v mediální oblasti.
Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola je věnována základním pojmům, které
jsou pilíři celé práce. Autorka považuje za důležité pro lepší porozumění práce tyto pojmy
vymezit a charakterizovat.
Obecný základ pro ochranu osobnosti je spatřován v Ústavě ČR resp. Listině základních
práv a svobod (zkráceně „LZPS“), která přiznává ochranu osobnosti fyzickým osobám, jakož i
v mezinárodních úmluvách o lidských právech. Stranou nezůstává ani Evropské právo. Právě
právním

pramenům

je

věnována

druhá

kapitola.

Zejména

se

opíráme

o

zákon

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zkráceně „o. z.“).
Třetí kapitola se zabývá analýzou jednotlivých práv ochrany osobnosti. S ohledem
na zaměření práce jsou představena pouze ta práva, která souvisí s veřejnými sdělovacími
prostředky např. právo na soukromí, právo na podobu.
Rušení výkonu práva se nazývá zásahem. Problematika zásahů do osobnostních práv je
rozvedena ve čtvrté kapitole, ve které je vymezeno, jaké zásahy jsou neoprávněné tedy
nedovolené a za jakých situací může být zásah označen za oprávněný tedy povolený.
Autorka práce vedle ochrany osobnosti člověka jako takové představuje i další významné
příbuzné otázky, které si podle jejího názoru zaslouží bližší právní analýzu. V kapitolách pět a
šest se zabývá postavením osob veřejného zájmu a ochranou „osobnostních“ práv právnických
osob.
Každý člověk, nehledě na jeho popularitu či veřejnou známost, disponuje právem
na ochranu osobnosti. Obecně ale lze tvrdit, že k zásahům do osobnostních práv osob činných
ve veřejném prostoru, v této práci souhrnně označovaných jako osoby veřejného zájmu
(zkráceně „OVZ“), dochází častěji než v případě zbytku populace.
Hlavním porušitelem práv OVZ jsou média, přesněji právně řečeno jejich provozovatelé.
Média mají v demokratické společnosti zásadní a nezastupitelnou úlohu. Jejich cílem je sběr a
rozšiřování informací o všech záležitostech veřejného zájmu. Vzájemný vztah médií a osob
veřejného zájmu poskytuje značný prostor pro případné střety.
1

Samotná existence OVZ je závislá na pozornosti médií. Zároveň jsou i média do značné
míry závislá na zájmu široké veřejnosti, tedy konzumentů mediálního obsahu, o informace
týkající se OVZ.
Záměrem páté kapitoly věnované OVZ je poskytnout přehled o tom, jak se staví soudy
ke kolizi svobody slova a ochrany osobnosti a jaké jsou předpoklady a kritéria pro řešení těchto
sporů.
Nejen fyzickým osobám je poskytována občanským zákoníkem ochrana osobnostních
práv. Obdobné ochrany požívají též právnické osoby. Ačkoliv působí ochrana právní osobnosti
právnické osoby vedle ochrany osobnosti člověka jako nevýznamná oblast, které je věnována
pouze malá pozornost, patří v dnešní době k důležitým částem právní ochrany. Stejně jako lidé,
tedy fyzické osoby, jsou právnické osoby subjektem práva a čím dál významnějšími aktéry
právního prostoru, což je způsobeno jejich rychle rostoucím počtem1. Právě z tohoto důvodu je
šestá kapitola věnovaná právům právnických osob, které jsou obdobou osobnostních práv
člověka. Tato část práce má za cíl přiblížit čtenáři opomíjenou oblast ochrany hodnot spojených
s právní osobností právnické osoby a upozornit na její důležitost v současné době.
V závěrečné sedmé kapitole práce autorka představuje judikaturu národních soudů
z posledních let. Konkrétně jsou uvedena tři rozhodnutí, která mají značný význam pro oblast
ochrany osobnosti resp. ochrany práv spojených s právní osobností právnické osoby.
Autorka neopomíjí judikaturu a její nezanedbatelný vliv na oblast ochrany osobnosti ani
ve zbylých částech práce a v jednotlivých kapitolách rozebírá starší i recentní relevantní
judikaturu nejen národních soudů, ale též Evropského soudu pro lidská práva (zkráceně
„ESLP“).

Ekonomické subjekty podle vybraných právních norem. Český statistický úřad: Veřejná databáze [online]. [cit.
2017-03-20]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystupobjekt&pvo=ORG01&z=T&f=TABULKA&katalog=30831&str=v386&v=v7__null__null__null.
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1. Základní pojmy a jejich charakteristika
1.1. Osoba a (právní) osobnost
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník užívá ve svých ustanoveních pojmů osoba,
osobnost, člověk. Ačkoli jsou v běžném životě tyto pojmy často vnímány jako synonyma,
v případě občanského práva je musíme rozlišovat.
Osobou je označována každá entita, která může být nositelem práv a povinností, tedy je
způsobilá mít práva a povinnosti. Tato způsobilost je dle § 15 o. z. nazývána právní osobnost.
V teorii se však setkáváme také s pojmem právní subjektivita. Právní osobností disponují osoby
fyzické a osoby právnické. O. z. rozlišuje různý charakter právní osobnosti člověka a
právnických osob. Je tomu tak proto, že člověk má mezinárodně uznávané přirozené právo 2
na svou právní osobnost3. Právnická osoba však obdobné přirozené právo nemá a je pouze
na státu, zda přizná právnickým osobám způsobilost mít práva a povinnosti.4
Právní osobnost však nesmí být zaměněna s pojmem osobnost v právním slova smyslu.
Nejčastěji se s pojmem osobnost v právním slova smyslu setkáváme v souvislosti s ochranou
osobnosti. Přestože lidská osobnost působí jako významný a hojně užívaný pojem v občanském
právu, v zákoně definována není. Výraz ochrany osobnosti byl poprvé použit v Ústavě z roku
1960 (čl. 19) a zakotven jako institut v zákoně č. 40/1964 Sb, občanský zákoník (zkráceně
„obč. zák.“) v § 11 a násl.5 Osobnost člověka je velmi obtížně definovatelná. Přesto se novodobá
teorie shodla na následující definici. „Osobnost člověka je jedinečné spojení biologických,
psychologických a společenských aspektů, či spíš hodnot lidské bytosti. Jde o celek
nerozlučitelných, individuálně charakteristických vlastností a hodnot.6“ K tomuto pojetí se
přiklání nově i o. z. a klade větší důraz na ochranu přirozených práv než obč. zák. Z tohoto
důvodu hovoří o. z. v případě ochrany osobnosti o člověku namísto fyzické osoby. Je tím tak
zdůrazněna lidskost a lidská důstojnost, ze které ochrana osobnosti vychází.
Vymezením pojmu osobnost se zabýval také Nejvyšší soud ČR (zkráceně „NS“), který
ve svém rozhodnutí ze dne 26. 7. 2000 uvádí, že „za osobnost je považován člověk jako
jednotlivec, jako subjekt poznání, resp. poznávání, prožívání a jednání ve své společenské
podstatě i individuálních zvláštnostech, jako nejmenší sociální jednotka i určitá psychofyzická a
Přirozenoprávní teorie vychází z předpokladu existence nepsaného a neměnného práva, které je státem pouze
uznáno. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.
ISBN 978-80-7380-454-1, str. 204.
3
Srov. čl. 6 Všeobecné deklarace lidských práv; srov. čl. 16 Paktu o občanských a politických právech.
4
HORÁLEK, Vladimír, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie pojmů nového soukromého práva.
2. dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2014. Encyklopedie. ISBN 978-80-7201-948-9, s. 256.
5
DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: Wolters
Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265, s. 248.
6
Ibid.
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sociálně psychická struktura. K otázce psychologie uvádí, že „osobnost se může jevit jako
historicky se krystalizující a vyvíjející se celek, systém duševních (ale nepochybně i duchovních)
vlastností a tendencí jednotlivce, charakterových rysů, schopností, temperamentu, postojů,
potřeb a zájmů, vzdělání, náboženského a kulturního zaměření, přičemž jedním z podstatných
rysů osobnosti je vědomí. Osobnost se projevuje jako dynamický systém, jehož rysy se mění
podle věkových stupňů, přičemž dosahují relativně větší stálosti v dospělosti. Psychologické
vlastnosti osobnosti jsou zprostředkovány zvláštnostmi nervového systému, které však samy
o sobě neurčují charakter, zájmy a sklony člověka. Ty se vytvářejí v procesu individuálního
vývoje vlivem výchovy, výuky a společenského prostředí vůbec, přičemž aktivita subjektu
"sebetvoření člověka" v průběhu vývoje roste.“ Poté NS uvádí, co považuje za podstatu
osobnosti. Tu spatřuje „v jejích vztazích k vnímané skutečnosti, k druhým lidem, ke kulturně
společenským hodnotám, k aktuálnímu stavu společensko-politického prostředí apod. Tyto vztahy
se projevují ve styku s lidmi, v jednání a chování člověka, jeho kulturními výtvory apod. Každá
osobnost má obecné vlastnosti všelidské povahy, zároveň však odráží specifické historické
podmínky své doby, národa, společenského zařazení, povolání a má své svérázné,
neopakovatelné rysy. Je tak mimo jiné i produktem své doby a jejích podmínek, zároveň v té či
oné míře svým podílem na tom produkuje tuto dobu a její podmínky utvářením a přetvářením
svého okolí. Nelze samozřejmě opomenout ani fyzické složky osobnosti fyzické osoby, jako je
úroveň jejího zdraví, zvláštnosti vyplývající z jejího individuálního vzhledu a stavby těla,
příslušnosti k mužské nebo ženské populaci, konkrétní lidské rase, apod.“7 NS dále apeluje, aby
fyzické osoby byly vnímány ve své ucelenosti a nedělitelnosti.
1.2. Všeobecné osobnostní právo
S pojmem osobnost je úzce spjat pojem všeobecného osobnostního práva (zkráceně
„VOP“). Vychází z tzv. monistického přístupu a je definován jako „právo vlastní pouze lidské
bytosti představující ucelenou ochranu této osobnosti, zajišťující její uznání jako člověka a
přiznávající jí práva na další rozvoj a uplatnění sebe sama“.8 VOP je neuzavřený okruh dílčích
subjektivních osobnostních práv, která jsou propojena s jednotlivými nehmotnými hodnotami
lidské osobnosti. Mezi tyto hodnoty řadíme právo na tělesnou integritu, ale i duševní integritu,
soukromí aj.

7

Rozsudek NS ze dne 26. 7. 2000, sp.zn. 30 Cdo 2304/99.
DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: Wolters
Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265, s. 249.
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Vedle monistické koncepce stojí koncepce pluralistická, která hovoří o VOP jako
o soustavě dílčích osobnostních práv, které odpovídají jednotlivým chráněným hodnotám
osobnosti člověka, bez ohledu na úplnost a komplexnost lidské osobnosti.
V objektivním smyslu lze VOP označit za „souhrn stejnorodých právních norem, které
upravují právo, resp. jednotlivá dílčí práva, jejichž předmětem je osobnost fyzické osoby
jako celek, resp. jednotlivé hodnoty tvořící součást celkové fyzické a morální integrity osobnosti
každé fyzické osoby jako individuality a suveréna a jejichž subjekty mají vůči ostatním subjektům
(fyzickým či právnickým osobám) rovné právní postavení a zásadní autonomii vůle“.9
Z pohledu subjektivního je VOP právem osobním s absolutní povahou, působící erga
omnes, tedy působící vůči všem ostatním fyzickým i právnickým osobám, které jsou povinny
se zdržet všech neoprávněných zásahu do tohoto práva. VOP umožňuje lidem nakládat v mezích
právního řádu se svou osobností dle svého uvážení a sebeurčení v souladu se zájmy, hodnotami a
preferencemi daného člověka.10
Svou podstatou VOP spadá do skupiny přirozených práv, která jsou každému člověku
vrozena a jsou, již samotným rozumem a citem poznatelná.11 Člověk se tohoto práva nemůže
vzdát ani jej zcizit. Vedle VOP existují také tzv. „zvláštní osobnostní práva“, která však nenáleží
všem lidem, ale pouze těm, kteří projevují svou tvůrčí činnost. Mezi tato „zvláštní osobnostní
práva“ spadá autorovo osobnostní právo popř. osobnostní právo výkonného umělce.12
Osobnostní práva spolu s právy statusovými tvoří soukromá osobní práva člověka.
1.3. Média
Média, jinak též nazývaná veřejné sdělovací prostředky, jsou neoddělitelně spjata s jejich
nezastupitelnou úlohou ve společnosti a svobodou projevu a právem na informace.
Pro zachování demokratické společnosti jsou svobodná média důležitým faktorem, který
ovlivňuje dění ve veřejném životě a fungování státu. Tiskoviny, televize, rozhlas a další média
nás denně informují o aktuálním dění i o významných osobnostech.
Primárním účelem médií je informovat společnost o věcech veřejného zájmu. Vedle role
informační zastávají média také roli kontrolní ve vztahu k představitelům státní moci. Neméně
důležité postavení sehrávají média při utváření veřejného mínění. Na základě jejich významné
KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. Ochrana osobnosti
podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, 440 s. ISBN 80-7201-484-6, s. 66.
10
MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013-. Komentátor. ISBN 978-80-87576-731, s. 504.
11
§ 19 o. z.
12
KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. Ochrana osobnosti
podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, 440 s. ISBN 80-7201-484-6, s. 17.
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role ve společnosti jsou média předmětem regulace. Právní předpisy regulují média nejen
z důvodu zneužití moci samotnými médii, ale též jako ochranu médií co do obsahu
proti zásahům veřejné moci.
Přímá definice pojmu média se v právním řádu ČR neobjevuje. Důvod autorka práce
spatřuje zejména v proměnlivosti obsahu tohoto pojmu. Je ale vhodné podotknout, že snaha
o definici pojmu média je velmi silná a sahá i do jiných oborů, než je právo. Jednu z užívaných
definic uvádí ve své knize Rozehnal, který pojímá média za „vše, co umožňuje komunikaci, a
vše, co slouží jako prostředek k uchování a přenosu sdělení v prostoru a čase“.13 Ještě obecnější
definici představil McLuhan, který za média označuje „vše, co slouží k rozšíření lidských smyslů
a schopností, tedy i elektřinu, žárovku, vynález kola apod.14
Obecně jsou mediology rozlišovány čtyři typy médií.15 Pod pojem primární média spadá
jazyk a neverbální komunikace. Sekundární média jsou nástrojem nepřímé komunikace a
komunikují v různém čase a na různou vzdálenost např. písmo, telefon. Za terciární média
označujeme masová média a konečně kvartérní média, tedy média, která se rozvinula s koncem
20. století a často jsou představována jako tzv. nová média.
Pro účely této práce bude využíváno pojmu média ve smyslu tzv. masových médií
(hromadných sdělovacích prostředků). Tato média, jak z názvu vyplývá, oslovují velké publikum
a uskutečňují obvykle jednostrannou masovou komunikaci. Hlavními znaky této komunikace je
již zmíněná jednostrannost, dále pak profesionální průvodce sdělení a rozsáhlé přijímající
publikum.
Média jsou předmětem právního odvětví „mediální právo“. Jelikož se mediální právo
opírá zejména o svobodu projevu, je subjektem mediálního práva každý nositel tohoto práva.
Za nejvýznamnější subjekty mediálního práva lze považovat podnikatelské subjekty působící
v mediálním průmyslu, i.e. soukromé producenty mediálních obsahů a provozovatele médií,
mezi které patří vydavatelé periodických tištěných médií, vydavatelství a nakladatelství, filmoví
producenti, výrobci nahraných zvukových nosičů a audioprůmyslu, provozovatelé internetových
služeb a soukromí provozovatelé televizního a rozhlasového vysílání. Vedle těchto soukromých
subjektů jsou dalšími významnými subjekty veřejnoprávní provozovatelé televizního a
rozhlasového vysílání, národní a nadnárodní stavovské novinářské organizace, agentury a

ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 399 s. Monografie
(Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3803-827.
14
Ibid.
15
VOLEK, Jaromír, Jaromír VOLEK, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Mediální studia: východiska a
výzvy. Mediální studia. 2006, 1(1), 8-20. ISSN 1801-9978.
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informační služby a v neposlední řadě stát, který má v rukou možnost regulace mediálního
prostředí pomocí právních norem.16
Za

hlavní

mediálně-právní

předpisy

je

považován

zejména

zákon

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (vysílací zákon), zákon
č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) a
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
Vedle regulace právní je však nutné v případě médií těž přihlížet k etickým pravidlům.
Co vše může být obsahem jednotlivých médií a je pro publikum přijatelné, se velmi často odvíjí
právě od společenské shody na hlavních morálních otázkách.
S dobou se náhled společnosti na akceptovatelná témata mění. Dnešní doba je liberální a
v médiích se otevřeně hovoří o mnoha dříve tabuizovaných tématech. Příkladem může být zdraví
politiků. Ve 30. a 40. letech zastával funkci prezidenta Spojených států amerických Franklin
Roosevelt. Prezident USA byl na vozíku, ale tento fakt znala jen velmi malá část společnosti.
Nejen že se o tom nepsalo, ale vozík se např. na fotkách kamufloval. 17 Oproti tomu podíváme-li
se na dnešní dobu v ČR, nelze nezaznamenat množství článků o prezidentu Miloši Zemanovi a
polemikách o jeho zdravotním stavu. Otázkou je, jak moc otázka zdraví souvisí s výkonem
prezidentské funkce a je tudíž v rámci veřejného zájmu o zdraví prezidenta informovat. Obecně
lze říci, že se množství zveřejňovaných informací ze soukromého života zvyšuje.

KROUPA, Jiří, MOLEK Pavel, ŠIMÁČKOVÁ Kateřina a VYHNÁNEK Ladislav. Mediální právo. 1. vyd.
Překlad Hana Antonínová. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 248 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, č. 426. ISBN 978-802-1048-843.
17
KLVAŇA, Tomáš. Situace ve Spojených státech. Hranice mezi soukromým a veřejným prostorem: kam až média
mohou zajít a kam už nesmí [online]. 2013, 17. 10. 2013, s.11 [cit. 2018-02-19]. Dostupné z:
http://www.clovekamedia.cz/konference/sborniky/cm_2013_podzim.pdf.
16
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2. Současná právní úprava ochrany osobnosti
Problematika ochrany osobnosti je upravována jak v právu národním, tak v právu
evropském a též i v právu mezinárodním. Na významu nabyla tato problematika zejména
ve 20. století, kdy bylo VOP hromadně porušováno. Zakotvení tohoto práva v zákonech a
úmluvách má předcházet opakování jeho popírání a omezování. Ve vztahu k médiím je
významný vztah mezi VOP na straně jedné a právem na svobodu projevu podloženým právem
na informace ze strany publika na straně druhé.
2.1. Mezinárodní právo
Základní lidská práva, pod která ochrana osobnosti bezesporu spadá, byla deklarována
po 2. světové válce. Iniciativu převzala zejména Organizace spojených národů (zkráceně
„OSN“), která se zasloužila o přijetí Všeobecné deklarace lidských práv 18 v roce 1948. Tato
deklarace však byla pro státy nezávazná. Vedle OSN působila v oblasti lidských práv Rada
Evropy19, ačkoli jejím hlavním cílem byla původně integrace Evropy. Na základě podnětu
ze strany Rady Evropy byl vytvořen katalog práv závazný na území evropského kontinentu –
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (zkráceně „EÚLP“) 20. Tento
počin byl v oblasti lidských práv průlomový a to zejména díky založení kontrolního orgánu pro
případné porušení EÚLP – Evropského soudu pro lidská práva.
V roce 1966 došlo na půdě OSN k uzavření dvou paktů – Mezinárodní pakt o občanských
a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech21,
které však vstoupily v platnost v roce 1976. Z pohledu ochrany osobnosti je významnější
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který zřídil Výbor pro lidská práva.
Dokument mající zásadní význam pro ochranu osobnosti je již výše zmiňovaná EÚLP.
V jednotlivých článcích EÚLP jsou zakomponována dílčí osobnostní práva. Nejvýznamnějšími
pro ochranu osobnosti jsou právo na život (čl. 2), právo na svobodu a osobní bezpečnost (čl. 5),
právo na respektování soukromého a rodinné života (čl. 8), svoboda myšlení, svědomí a
náboženského vyznání (čl. 9), svoboda projevu (čl. 10). Pro účely této práce je podstatný
primárně čl. 8 a čl. 10 EÚLP. Článek 8 EÚLP zakotvuje nejen právo na soukromý a rodinný
život, ale též právo na obydlí a korespondenci. Dle čl. 8 odst. 2 může být do tohoto práva

Usnesení Valného shromáždění OSN č. DE01/48 Všeobecná deklarace lidských práv ze dne 12. Prosince 1948
uveřejněné ve Vybraných deklaracích Valného shromáždění OSN č. 1/1948.
19
Statut Rady Evropy byl přijat 5. Května 1949.
20
Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č.209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících.
21
Vyhláška ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky o Mezinárodním paktu o občanských
a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 120/1976 Sb.
18
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zasaženo ze strany státního orgánu jen v souladu se zákonem a pouze v nezbytném případě,
pokud je ohrožena národní bezpečnost, veřejná bezpečnost, hospodářský blahobyt země,
pořádek, předcházení zločinnosti, zdraví, morálka či práva a svobody jiných 22. Právem a
svobodou jiného jako omezujícího kritéria vůči právu na soukromí je míněno velmi často právo
na svobodný projev. Právě tato dvě práva resp. svobody se dostávají do vzájemného konfliktu
nejčastěji. Ochranu svobody projevu v EÚLP přiznává každému čl. 10 a subsumuje pod právo
také svobodu zastávat názory, přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky. Obdobně jako
čl. 8 i čl. 10 v odst. 2 upravuje případné omezení práva a to takto: „Výkon těchto svobod, protože
zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením
nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu
národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a
předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných,
zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.“23
Tato dvě zmiňovaná práva spolu úzce souvisí a jsou předmětem častých střetů. Žádné
z práv nemůže být obecně nadřazené právu druhému. Jak se řeší konflikt dvou základních práv,
bude vyloženo v kapitole 5.4 a 5.5.
Podle čl. 10 Ústavy ČR24 „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal
Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li
mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva

25

“. Ústavní soud

ČR (zkráceně „ÚS“) se v souvislosti s mezinárodními smlouvami o lidských právech, kterými je
ČR vázaná, vyjádřil, že tyto smlouvy považuje dokonce za součást ústavního pořádku, ačkoliv
nejsou v čl. 112 Ústavy.26 Platí tedy aplikační přednost mezinárodních smluv před zákonem a je
nutné je brát jako základ pro oblast lidských práv. Omezovala-li by však mezinárodní smlouva
více než LZPS, dospěla doktrína k názoru, že přímá aplikace by byla nepřípustná.27,28
Ve zmiňovaných publikacích byla tato otázka řešena v případě odlišné úrovně ochrany svobody
projevu v LZPS a EÚLP.

Čl. 8 odst. 2 EÚLP.
Čl. 10 odst. 2 EÚLP.
24
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
25
Čl. 10 Ústavy ČR.
26
Ústavní soud se takto vyjádřil v nálezu ÚS ze dne 25. 6. 2002, sp. zn., Pl. ÚS 36/01. K tomuto rozhodnutí došlo
na základě novely Ústavy (tzv. Euronovela), kdy byla změněna koncepce vztahu vnitrostátního práva k právu
mezinárodnímu z tzv. dualistické koncepce na monistickou, která dříve platila pouze pro mezinárodní smlouvy o
lidských právech.
27
BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 2010. Teoretik. ISBN 978-8087212-42-4, s. 193.
28
HERCZEG, Jiří. Meze svobody projevu. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-86199-94-0, str. 125.
22
23
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2.2. Evropské právo
Evropské právo je uspořádáno hierarchicky. Dělí se na právo primární, které tvoří
zejména zakládací smlouvy a právo sekundární, které je tvořeno akty přijatými orgány
společenství. Od roku 2009 je součástí primárního práva také Listina základních práv Evropské
unie (zkráceně „LZP EU“)29, která má pro oblast ochrany osobnosti značný význam. Hned první
článek se týká osobnosti člověka, konkrétně jeho důstojnosti a říká: „Lidská důstojnost je
nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna.“30 Další ustanovení k ochraně osobnostních
práv člověka najdeme v čl. 2 právo na život, čl. 3 právo na nedotknutelnost, čl. 6 právo
na svobodu a osobní bezpečnost, čl. 7 právo na respektování soukromého a rodinného života,
čl. 8 ochrana osobních údajů, čl. 10 svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání a
konečně čl. 11 svoboda projevu a informací. Ve srovnání s EÚLP neobsahuje LZP EU tak
konkrétní regulaci případného omezení práv31, přesto je vhodné říci, že LZP EU věnuje ochraně
osobnosti větší prostor než mezinárodní smlouvy a některá práva (jako např. právo na ochranu
osobních údajů), která jsou v případě mezinárodních smluv odvozována od práva na soukromý a
rodinný život, jsou zde explicitně jmenována v samostatných článcích.
Česká republika je unitárním státem, který část své suverenity podstoupil Evropské unii
(zkráceně „EU“), a proto se musí řídit jejími pravidly. Zjednodušeně lze říci, že pro evropské
právo platí aplikační přednost před právem národním.32 Platí tedy, že pokud je evropská norma
v rozporu s vnitrostátní, užije se norma evropská. Právo EU na rozdíl od mezinárodního práva
nezavazuje pouze samotné státy, ale jeho dostatečně jasná a bezpodmínečná ustanovení mohou
zavazovat přímo jednotlivce tj. fyzické a právnické osoby. 33 Předpoklady pro přímý účinek byly
stanoveny v rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie Van Gend en Loos.34

Listina základních práv Evropské unie vyhlášená v českém znění sdělením Ministerstva zahraničních věcí č.
111/2009 Sb. m. s. o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení
Evropského společenství.
30
Čl. 1 LZP EU
31
Omezení výkonu práv je v LZP EU upraveno obecně pro všechno práva v ní jmenovaná v čl. 52. Z článku plyne,
že omezení musí být stanoveno zákonem a respektovat podstatu práv. Dále je zde uvedena podmínka
proporcionality a nezbytnosti omezení za účelem dosažení cíle obecného zájmu či potřebě ochrany práv druhého.
32
Tato aplikační přednost byla deklarována v judikatuře Soudního dvora Evropské unie v případu ze dne 15. 7.
1964Flaminio Costa vs. ENEL (6/64).
33
LYČKA, Martin, Bohumil KUNC a Klára ŠLÉGLOVÁ. Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské
unie. Praha: Linde, 2010. ISBN 978-80-7201-812-3, s.17.
34
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. 2. 1963, (26/62) NV Algemene Transport- en Expeditie
Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration.
29
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2.3. Národní právo
2.3.1. Ústavní rovina
Fundamentálními prameny v oblasti ochrany osobnosti jsou v českém právním řádu
normy nejvyšší právní síly tedy Ústava resp. LZPS35. LZPS obsahuje jako již jiné nadnárodní
prameny články stanovující ochranu jednotlivým hodnotám lidské osobnosti. Těmi jsou obecně
čl. 1 svoboda a rovnost lidí v důstojnosti, čl. 6 právo na život, čl. 8 právo na osobní svobodu,
čl. 12 právo na nedotknutelnost obydlí, čl. 13 právo na ochranu listovního tajemství, čl. 15
svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání.
Ve vztahu k ochraně osobnosti v mediální oblasti jsou klíčové čl. 7, čl. 10 a čl. 17, které
garantují právo na ochranu osobnosti člověka a svobodu projevu jako základní lidská práva.
Ve zmíněném čl. 7 platí, že je zaručena nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Čl. 10
rozvádí ustanovení čl. 7 a upravuje právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré
pověsti a dobrého jména. Tento článek poskytuje též ochranu každému před neoprávněným
zasahováním do soukromého a rodinného života i před neoprávněným shromažďováním,
zveřejňováním či jiným zneužíváním údajů o své osobě. Čl. 17 pak přiznává každému právo
vyjadřovat své názory, vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace. Člověk, který není
dostatečným způsobem informován, si nemůže utvářet vlastní názor a účastnit se politického
dění. Že „právo na informaci není právem na jakoukoli informaci, nýbrž právo na informaci
pravdivou, nikoli na dezinformaci“36, platí zejména pro média jako informátory společnosti.
Oproti čl. 7 a čl. 10, kde se explicitně vyjádření podmínek pro omezení výkonu práva
nevyskytují, je omezení svobody projevu a práva na informace možné dle LZPS na základě
zákona, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod
druhých, bezpečnosti státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdravá a mravnosti.37
V LZPS najdeme obecná pravidla pro omezení základních lidských práv a svobod v čl. 4.
LZPS určuje meze pro omezení práv a svobod, které jsou upraveny prostřednictvím zákonů.38
V některých případech jako je tomu např. u práva na svobodu projevu, jsou taxativně
vyjmenovány legitimní cíle pro omezení práva a tím je prostor pro uvážení zákonodárce zúžen
oproti právům, u kterých LZPS legitimní cíle nestanovuje. Zákonné omezení musí platit stejně
pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky, aby byl zachován princip rovnosti.
Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České
republiky.
36
KOSTEČKA, Jan, Zdeněk SOVÁK, Václav PAVLÍČEK, Radovan SUCHÁNEK, Jiří HŘEBEJK a Viktor
KNAPP. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. Díl 2, Práva a svobody. 2. dopl. a podstatně rozš. vyd.
Praha: Linde, 1999. ISBN 80-7201-170-7, s. 180-181.
37
Čl. 17 LZPS.
38
„Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod
upraveny pouze zákonem.“ Čl. 4 odst. 2 LZPS.
35
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Při omezení práv či svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu.39 Omezitelnosti VOP
(čl. 7 a čl. 10) se bude věnovat kapitola 4.1.
2.3.2. Občanskoprávní rovina
Těžiště regulace ochrany osobnosti leží v o. z., který obsahuje jak obecné principy, tak
ustanovení o jednotlivých osobnostních právech. Jedna z formulovaných obecných zásad se
nachází již v úvodu o. z. v § 3. „Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho
přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým
způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým. Každý má právo na ochranu svého života a
zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí“.40
Detailní úprava je pak obsažena v § 81 an. o. z.41 Důležité je v tuto chvíli upozornit
na ochranu jména člověka. Ochrana toho práva je upravena mimo rámec ochrany osobnosti, ale
vyskytuje se v § 77 an. o. z. Důvodem je systematické řazení v zákoně.42 Ačkoli o. z. vyčleňuje
ochranu jména z ustanovení o ochraně osobnosti člověka, doktrína tradičně považuje jméno
člověka za významnou součást osobnosti člověka.43 Otázkou, zda je právo na jméno právem
přirozeným, se zabýval též Městský soudu v Praze. Ten upozornil na specifikum jména jako
zvláštní hodnotu osobnosti, která je oproti ostatním složkám osobnosti důsledkem společenského
(i politického) vývoje. Nejde o hodnotu přímo vrozenou, proto je podstata zákonné ochrany
jména statusové povahy. Přirozenoprávní základ je spatřován v ochraně jiných hodnot osobnosti,
do kterých může být zasaženo právě prostřednictvím užití jména. V případě zákonné ochrany
osobnosti lze tedy rozlišit mezi 1) ochranou jména původem přirozenoprávní a 2) původem
statusovou. Ad 1) Tím je chráněno zejména právo být pojmenován a své jméno užívat, jakož i
ochrana důstojnosti, cti, vážnosti aj. při užití jména. Ad 2) Zde je poskytována ochrana
proti zpochybnění práva ke jménu a neoprávněnému zásahu do něj. 44 Ustanovení § 81 o. z.
zakotvuje generální klauzuli pro ochranu osobnosti, která říká: „Chráněna je osobnost člověka
včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle
svého.“ V tomto ustanovení se také odráží absolutní povaha osobnostních práv. V druhém
odstavci jsou uvedeny demonstrativním výčtem jednotlivé chráněné hodnoty zejména život,
důstojnost člověka, zdraví a právo na příznivé životní prostředí, vážnost, čest, soukromí a
Čl. 4 odst. 3, 4 LZPS.
§ 3 o. z.
41
Část první, hlava II, díl 2, oddíl 6 o. z.
42
ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. s.
1119. ISBN 978-80-7208-922-2.
43
LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, 2380 s.
Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, a to konkrétně k ustanovení § 78 (autor TŮMA, Pavel).
44
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2016, sp. zn. 22 Co 173/2016.
39
40
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projevy osobní povahy. Tyto hodnoty a jejich ochrana jsou závislé na osobnosti člověka. Složky
ochrany osobnosti se často prolínají, mluví se proto o tzv. nedělitelnosti osobnostních práv.
Podrobnější úprava jednotlivých práv týkajících se mediálního prostředí se nachází v následující
kapitole.
Potřebu chránit „osobnostní práva“ nereflektuje pouze občanské právo, ale i jiná právní
odvětví45. Jednotlivá právní odvětví se doplňují pro dosažení maximální možné ochrany
osobnosti. V souvislosti s tímto propojením odvětví mluvíme o tzv. komplementaritě právní
úpravy ochrany osobnosti.46

Příkladem je právo trestní s institutem pomluvy, jež se vztahuje na osoby fyzické nebo mediální právo
s ustanoveními o právu na odpověď a o právu na dodatečné sdělení vztahující se na osoby fyzické i právnické.
46
KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. Ochrana osobnosti
podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, 440 s. ISBN 80-7201-484-6, s. 29
45
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3. Dílčí osobnostní práva
„Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém
životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“ 47
Katalog dílčích práv, který zmiňuje výše citovaný § 81 odst. 2 o. z., je demonstrativní.
Zákonodárce tak činil pravděpodobně proto, že s postupem času přibývá možností zásahu
do osobnosti člověka a chtěl se vyvarovat definování všech práv, které jsou spjaty s hodnotami
lidské osobnosti. Ochrana osobnosti je rozvedena v šesti pododdílech oddílu 6 o. z. takto:
Pododdíl 1 – Obecná ustanovení
Pododdíl 2 – Podoba a soukromí
Pododdíl 3 – Právo na tělesnou a duševní integritu
Pododdíl 4 – Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu
Pododdíl 5 – Nakládání s částmi lidského těla
Pododdíl 6 – Ochrana lidského těla po smrti člověka
S ohledem na téma práce bude v této části dále pojednáno o poddílech 1 a 2, které jsou
pro ochranu osobnosti v mediálním prostředí stěžejní. Vedle toho nebude v kapitole opomenuto
ani právo na jméno, které je řazeno pod § 77 an. do oddílu 5 o. z.48.
3.1. Právo na důstojnost, čest a vážnost
S osobností člověka je úzce provázána, ne-li přímo spjata, důstojnost, čest a vážnost.
Za nedotknutelnou hodnotu označuje lidskou důstojnost i preambule Ústavy ČR a LZPS, která
stvrzuje rovnost lidí v důstojnosti v čl. 1. Důstojnost není přesně definovatelný pojem, ale
vychází z rovného postavení lidí ve společnosti. S tím úzce souvisí, že lidská důstojnost je
pro všechny lidi stejná a má tudíž absolutní povahu. Naproti tomu však vážnost a čest obvykle
vznikají na základě např. společenského postavení, vystupování, jednání člověka. Jde tedy
o hodnoty, které jsou svou povahou relativní.
Ačkoliv je nabývání vážnosti a cti dlouhodobé a náročné a člověka provází celý život,
zásah resp. snížení těchto hodnot může přijít velmi rychle a mít rozsáhlé následky po zbytek
života i po něm. K zásahu do cti a vážnosti dochází často v souvislosti s difamujícími projevy.
Ústavní soud ČR se vyjádřil k těmto zásahům v nálezu ze dne 11. 11. 2005. „Je-li jednou čest
pošpiněna neopodstatněným obviněním vyjádřeným veřejně, a tím spíše v médiích, může být
pověst a čest osoby poškozena navždy a zvláště pak v situaci, není-li dána možnost rehabilitace.

47
48

§ 81 o. z.
Tato právní úprava je doplněna zákonem č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.
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Pokud taková situace nastane, prohrává jak osoba sama, tak i společnost.“49 Zásah do cti a
vážnosti se častěji objevuje v případě „známých osobností“ neboli osob veřejného zájmu, kterým
bude věnována kapitola 5. této práce. Pro úzkou provázanost s OVZ je i detailní představení
problematiky difamujících projevů odloženo do kapitoly 5.5.3.
3.2. Právo na podobu
Dalším z chráněných statků je podoba, která souvisí jak se zachycením podoby živého či
zemřelého člověka, tak s jejím rozšiřováním jinými subjekty. Podobou člověka se rozumí:
„souhrn jeho charakteristických rysů, které znázorňují jeho individualizovaný tělesný vzhled,
zejména jeho tvář, případně celou jeho postavu“50.
Je nutné odlišovat mezi právem na podobu (právo osobovat si svoji podobu a právo
ve vztahu k zachycení podoby osoby) a právem na podobiznu (právem disponovat s hmotným
zobrazením někoho).51 Podobizna může být v kontrastu k podobě též předmětem autorského
práva.52 Významný rozdíl je též v okamžiku vzniku práva. Právo na podobu vzniká okamžikem
narození53 oproti právu k podobizně, které vzniká až ve chvíli, kdy jde přiřadit podobiznu
ke konkrétní fyzické osobě.54 Podobizna člověka je“hmotné zobrazení člověka živého i
zemřelého (obrazem, fotografií, karikaturou apod.) za předpokladu, že zobrazená osoba je
identifikovatelná”55. Obdobně jako u práva na jméno má člověk právo, aby k němu byla
přiřazována jeho podoba.
Právo na podobu je často skloňováno ve spojení s kamerovými systémy k ochraně
majetku či bezpečnosti56, kde proti sobě stojí dvě ústavou garantovaná práva. V těchto sporech
vždy musí být zvažovány okolnosti konkrétního případu, aby bylo možné rozhodnout, které
právo v dané situaci má přednost.

Nález ÚS ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03.
DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 1. vydání. Praha: Wolters
Kluwer Česká republika, 2016. ISBN 978-80-7552-187-3, s. 257.
51
Rozsudek NS ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 30 Cdo 1873/2006.
52
LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, 2380 s.
Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, str. 503
53
Nenarozené dítě je považováno jako součást těla matky a je tak chráněna i jeho podoba.
54
KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. Ochrana osobnosti
podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, 440 s. ISBN 80-7201-484-6, s. 291.
55
DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: Wolters
Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265, str. 257.
56
Např. diskuse ohledně schválení projektu s cílem zvýšení bezpečnosti letiště Václava Havla Praha, kde bylo
v červnu 2018 nainstalováno přes sto kamer s detekcí obličejů a jejich uvedení do plného provozu je stanoveno na
začátek roku 2019. Systém má sloužit k identifikaci osob pohybujících se po letišti. V tomto případě je
upřednostňováno právo na bezpečnost před individuálním právem na podobu.
49

50
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3.3. Právo na soukromí
Soukromí je další z hodnot osobnosti, kterým o. z. přiznává ochranu. Pojem soukromí je
pojmem abstraktním, pod nějž spadá vše, co je člověku nejbližší (lidé, prostory, hodnoty).
Určením, co vše je předmětem práva na soukromí se zabývala judikatura ESLP. V kontextu čl. 8
EÚLP se ESLP přiklání k extenzivnímu výkladu pojmu soukromí a zahrnuje pod něj také
např. projevy osobní povahy člověka, právo na informační sebeurčení. Souhrnně lze rozsah
práva na soukromí dle judikatury ESLP vidět ve čtyřech rovinách. Těmi jsou: „1) osobní
soukromá sféra zahrnující jak morální, tak tělesnou integritu, 2) rodinný život, právo
na uzavření manželství a založení rodiny, 3) soukromí v prostorové dimenzi, 4) soukromí jako
důvěrnost komunikace“57. Soukromí v širším smyslu uplatňuje ve svých rozhodnutích i Ústavní
soud ČR. Rozsahem pojmu se ÚS zabýval např. v nálezu ze dne 6. 3. 2012. „Právo na respekt k
soukromému životu zahrnuje garanci sebeurčení ve smyslu zásadního rozhodování o sobě
samém, včetně rozhodování o uspořádání vlastního života, což lze označit jako aktivní
seberealizační komponent osobního sebeurčení. Za pasivní oblast soukromého života můžeme
označit tu osobnostní sféru, která je imanentní samotnému lidství, jako je především lidská
důstojnost, osobní čest, dobré jméno a také vnitřní potřeba sociálního kontaktu a sociálního
začlenění. Soukromý život tak obsáhne nejen internum, nýbrž i externum, které se vztahuje
k obchodním, pracovním nebo i sociálním aktivitám.58 Oproti judikatuře se o. z. drží užšího
pojetí. Právo na soukromí považuje za jedno z dílčích osobnostních práv.
3.4. Právo na projevy osobní povahy
Obdobné ochrany jako soukromí požívají také projevy a písemnosti osobní povahy,
včetně zvukových či obrazových záznamů. Jde tedy o projevy týkající se daného člověka, které
při svém jednání projevuje navenek. Pod toto označení spadá např. soukromý dopis, fotografie,
ale i záznam zpěvu či neverbálního projevu. Projevy osobní povahy jsou tedy na rozdíl od složek
osobnosti nezávislé na fyzické existenci člověka.59
Ochrana projevů osobní povahy se člení na ochranu všeobecnou a zvláštní. Zvláštní
ochranou je chápána ochrana tvůrčích projevů člověka. Toto právní odvětví označujeme za právo

Wagnerová, E. Právo na soukromí: Kde má být svoboda, tam musí být soukromí. In ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo na
soukromí. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. Sborníky. ISBN 978-80-210-54493, s. 54 – 59.
58
Nález ÚS ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09.
59
LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, 2380 s.
Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 396.
57
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duševního vlastnictví a tvoří již zmiňovanou část zvláštních osobnostních práv.60 Všeobecná
ochrana projevů osobní ochrany je upravena v § 86 an. o. z.
3.5. Právo na jméno
Jedním z právem chráněných statků je jméno člověka, které je považováno
za identifikátor odlišující jednu osobu od ostatních lidí. Jak potvrzuje § 77 odst. 1, pod jménem
člověka je míněno křestní jméno a příjmení popř. další jména, která mu náležejí. NS ve svém
rozhodnutí ze dne 30. 10. 2006 uvedl, že „předmětem ochrany může být za určitých okolností i
část jména, počáteční písmena jména nebo zdrobnělina jména (…) tehdy, jestliže se pro určitou
osobu stalo natolik příznačným, že samo o sobě tvoří dostatečný individualizační znak“61. Jméno
člověka tvoří část jeho osobnosti a je nezbytným atributem každého člověka po celou dobu jeho
existence i po jeho smrti.62
Vzhledem ke svému jménu má člověk právo jej užívat a též má právo na jeho ochranu a
úctu k němu. Stejně jako má člověk právo na ochranu jména, má právo nebýt označován jiným
jménem než svým.63 Vedle práva vyplývá z § 77 odst. 2 též odpovědnost za užívání jiného než
vlastního jména. V takovém případě člověk nese následky omylů a újem z toho vzniklých.
Pod totožnou ochranu spadá také krycí jméno neboli pseudonym. Podmínkou je
známost64, tedy aby druhá strana neměla pochybnost o jednající osobě65. Za pseudonym je
obecně chápáno umělecké jméno. Vysvětlením tohoto pojmu se zabýval ve svém rozhodnutí
ze dne 31. 10. 2006 i NS a vyvodil, že „pseudonymem ve smyslu ochrany podle § 11 obč. zák. je
třeba rozumět jméno, jehož umělec jako individualizovaná fyzická osoba užívá místo svého
pravého jména.“66. V komentáři k o. z. je uvedeno, že pod pseudonymem může vystupovat
každý člověk z libovolného důvodu a za pseudonym lze označit i přezdívku.67

Jedná se např. o zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský
zákon), zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 207/2000 Sb.
o ochraně průmyslových vzorů.
61
Rozsudek NS ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2116/2006.
62
ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan.; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters
Kluwer, a.s., 2014, ISBN 978-80-7478-369-2, s. 287.
63
Rozsudek NS ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 30 Cdo 936/2005.
64
Ne však obecná známost. Zákon tím zdůrazňuje nutnost posuzování konkrétních situací individuálně, nikoliv
zavedení obecného kritéria.
65
§ 79 o. z.
66
Rozsudek NS ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2116/2006.
67
ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan.; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters
Kluwer, a.s., 2014, ISBN 978-80-7478-369-2, s. 298-299.
60
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4. Zásah do práva na ochranu osobnosti
Rušení výkonu práva se nazývá zásahem. V případě ochrany osobnosti rozlišujeme
mezi fyzickým a psychickým zásahem. Fyzickým zásahem je míněn zásah do tělesné integrity
člověka a s ním spojené bolesti a útrapy. Vedle toho za psychický zásah je označeno jednání,
které člověk pociťuje jako vlastní újmu a příkoří na něm páchané. V mediálním prostředí, kterým
se tato práce zabývá, dochází k zásahům psychickým. Tedy píše-li se dále v textu o zásahu, je
tím míněn zásah psychický.
Co vše může být označeno za zásah nelze jednoznačně určit. Ke spektru možných zásahů
se vyjádřil NS ve svém rozhodnutí ze dne 5. 3. 2009. „Různorodosti projevů jednotlivých stránek
lidské osobnosti fyzické osoby odpovídá i myslitelné široké spektrum možných neoprávněných
zásahů proti některé z těchto složek osobnosti. Vždy však bude zásahem dotčena přímo samotná
osobnost fyzické osoby jako celek naznačených vlastností a charakteristik“68.
V případě zásahu rozeznáváme mezi zásahem oprávněným, jinak řečeno povoleným a
neoprávněným, tedy nedovoleným. Neoprávněnost zásahu je objektivní kategorií, která nastává
v případě nesouladu jednání s objektivním právem.69
4.1. Oprávněný zásah
Oprávněným zásahem rozumíme situace, kdy je zasahováno do práv člověka, ale tento
zásah je ospravedlněn určitým nástrojem k omezení práva. Zjednodušeně platí, že zásah není
neoprávněný, pokud nastala některá z okolností vylučujících protiprávnost. Omezení VOP je
možné na základě jednoho ze čtyř důvodů. Těmito základními důvody jsou: 1) svolení dotčené
osoby, 2) zákonné dovolení (tzv. zákonná licence), 3) plnění právní povinnosti a 4) výkon jiného
subjektivního práva (konkurující si subjektivní práva). Z dikce zákona plyne, že žádné omezení
VOP nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy člověka a musí být vždy plně respektována
důstojnost člověka.
Bude-li zásah do VOP proveden nepřiměřeně nebo bude zneužit k jiným účelům,
než uvádí omezení, bude takovýto zásah považován za neoprávněný. Jak řekl NS v rozhodnutí
ze dne 21. 12. 2004, v případě zásahu je potřeba zvážit, zda takovýto zásah „se stal přiměřeným
způsobem a zároveň, není-li v rozporu s takovými oprávněnými zájmy fyzické osoby, na kterých

Usnesení NS ze dne 5. 3. 2009, sp. zn. 30 Cdo 5352/2008.
LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, 2380 s.
Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 407.
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je třeba s ohledem na zajištění elementární úcty k důstojnosti její osobnosti za všech okolností
bezpodmínečně trvat.“70 Exces, neboli vybočení z rámce omezení, nepožívá právní ochrany.
4.1.1. Svolení dotčeného
Svolení člověka se zásahem do jeho VOP je znakem svobody rozhodování jednotlivce a
svobody žít dle svého. Je tedy na vůli člověka, zda svolení udělí či ne a zda tak učiní úplatně či
bezúplatně, podmíněně či nepodmíněně. Limitem tohoto ustanovení je § 85 odst. 2, který
v případě zachycení podoby za okolnosti, že je zřejmé, že zobrazení bude dále šířeno, zde zavádí
automatické svolení k dalšímu rozšiřování a rozmnožování. Podmínkou je však rozšíření a
rozmnožování obvyklým způsobem, tedy takovým způsobem, který mohla osoba vzhledem
k okolnostem rozumně předpokládat.
Obecně je svolení považováno za jednostranné právní jednání, které však není uvedeno
v § 2884 an. o. z., který představuje taxativní výčet jednostranných právních jednání, jež
zakládají závazky. Teorie tedy přiznává svolení povahu okolnosti vylučující protiprávnost
zásahu.71 V případě svolení k užití projevů osobní povahy však nelze vyloučit dle o. z. hlásícího
se k autonomii vůle ani možnost udělení řádného souhlasu formou smlouvy licenčního
charakteru.72
Svolení lze kdykoliv odvolat a to platí jak pro svolení na dobu určitou, tak svolení
na dobu neurčitou. Odvolání souhlasu je možné i za situace, kdy bylo ujednáno, že je svolení
neodvolatelné.73,74 V případě odvolání svolení na dobu určitou bez rozumného důvodu jako je
např. podstatná změna okolností, musí dotčený být srozuměn s povinností k náhradě škody
osobě, které bylo svolení uděleno.75 Ustanovení § 87 odst. 2 zakládá zvláštní skutkovou podstatu
odpovědnosti za škodu. Samotné odvolání není totiž protiprávní a odvolávající osoba by
k náhradě škody nemohla být zavázána dle obecných ustanovení o. z. o náhradě škody.
Svolení člověka k zásahu do VOP se věnují především § 85 - § 87 o. z. Jednotlivé
chráněné statky, které nesmí být využity nebo pořízeny bez souhlasu dotčeného, jsou zejména
písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky, a obrazové a zvukové záznamy. Nutno
70

Rozsudek NS ze dne 21. 12. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1526/2004.
LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, 2380 s.
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73
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podotknout, že svolení člověka je nutné nejen k použití chráněné hodnoty, ale též k jejímu
pořízení.76
4.1.2. Zákonné licence
Ačkoliv je vyloučeno bez svolení člověka zasahovat do soukromí a projevů osobní
povahy, existují zákonné důvody, při jejichž splnění jsou zásahy možné. Jde o tzv. „zákonné
licence“, které jsou upraveny v § 88 a § 89 o. z. Smyslem zákonných licencí je ochrana
veřejných zájmů před zájmem jednotlivce na výkon svého práva. Jde tedy o případy, kdy
„nad individuálními zájmy jednotlivých fyzických osob převládá závažnější, významnější, tedy
funkčně vyšší veřejný zájem, odůvodněný naléhavými sociálními potřebami, které jsou
v demokratické společnosti nezbytné.“77 Tyto bezúplatné licence působí i proti vůli dotčeného
člověka. Ani rozsah licencí však není bezmezný a je nutné jej vykládat restriktivně. Zásah
na základě zákonné licence nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy osoby.
Výčet zákonných licencí v o. z. považujeme za taxativní. Klíčové ustanovení pro účely
této práce je spatřováno v § 89 o. z., který říká, že „podobizna nebo zvukový či obrazový záznam
se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému
nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.“78
Z toho ustanovení plynou tři zákonné licence: 1) vědecká licence, 2) umělecká licence a 3)
zpravodajská licence.
Ad 1) Licence vědecká spočívá v možnosti pořídit či použít podobiznu, zvukový či
obrazový záznam bez souhlasu člověka pro vědecké účely. Na tomto místě je upřednostněn
obecný zájem na vědeckém výzkumu a uplatňování vědeckých metod před VOP dotčené osoby.
Nutností pro ospravedlnění zásahu je užití odborných vědomostí a znalostí.
Ad 2) Oprávněný zásah do práv za uměleckým účelem je spatřován zejména v literární a
jiné umělecké tvorbě, kde je cílem autora prezentovat díla veřejnosti a tím na ni esteticky
působit. Veřejný zájem je spatřován primárně ve zvyšování kulturní úrovně společnosti.
Ad) 3 Pod pojmem zpravodajství se neskrývá pouze zpravodajství tiskové, rozhlasové,
televizní, ale také internetové. Internet se stává nejvýznamnějším masmédiem společnosti.
Hlavní funkcí médií je funkce informační resp. interpretační. Z toho plyne i smysl zpravodajské
zákonné licence, kterým je veřejný zájem společnosti na zpravodajství, tedy na získávání
TELEC, Ivo. Svolení, nebo zákonné licence v právu osobnostním. Právní rozhledy. 2007, 15(24), 879-883. ISSN
1210-6410, s. 879.
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informací o skutečnostech z reálného světa. Licence pokrývá mimo sdělování faktů i hodnotové
soudy včetně satiry a karikatury.
Vedle těchto zmiňovaných třech licencí se vyskytuje v § 88 odst. 2 o. z. ještě licence
úřední. Za úřední licenci označujeme stav, kdy se „podobizna, písemnost osobní povahy nebo
zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu“ 79.
Za příklad můžeme uvést videozáznam obsahující spáchání trestného činu, uveřejnění podobizny
hledané osoby. K problematice úřední licence se vyjádřil i ÚS. Ve svém nálezu ze dne
13. 9. 2006 ÚS vyslovil, že „za projev úřední licence však nelze považovat každé řízení nebo
jednání před soudem či jiným orgánem státu, ale jen případy, které výslovně upravuje zákon“80.
Platí tedy, že pouze zákon může stanovit, rozsah, účel a subjekt, který je oprávněn k využití
licence.
V souvislosti s úřední licencí je vhodné zmínit tzv. „vystoupení v záležitosti veřejného
zájmu“. Toto vystoupení v záležitosti veřejného zájmu je uvedeno v § 88 odst. 2 jako druhý
důvod pro ospravedlnění zásahu do VOP. Jedna z teorií míní, že tento institut je spojen s úřední
licencí a je tudíž nutné nepovažovat za vystoupení v tomto smyslu jakékoliv vystoupení
na veřejnosti, ale vystoupení za úředním účelem dle zákona.81
Druhý názor vidí tento důvod jako samostatný a mluví o tzv. zájmové licenci, která je
spojená s právem na veřejnou kritiku.82 Jelikož se tato zájmová licence částečně kryje s licencí
zpravodajskou, bylo by vhodné (v případě chápání tohoto institutu jako zájmové licence) její
zařazení pod § 89 odst. 2.
4.1.3. Plnění právní povinnosti
V případě, kdy subjekt plní svou právní povinnost plynoucí ze zákona, jde o oprávněný
zásah do VOP dotčené osoby. Veřejný zájem je zde spatřován v plynulém a včasném plnění
právních povinností. Pod tyto právní povinnosti může být zahrnuta např. svědecká povinnost,
výkon rozhodovací činnosti státních orgánů.
4.1.4. Výkon jiného subjektivního práva
Nezřídka dochází ke střetům subjektivního práva stanoveného zákonem s osobnostním
právem člověka. Výkon subjektivního práva je ospravedlňující pro zásah do VOP. Podmínkou

§ 88 odst. 2 o. z.
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však je zachování zásady neminem laedit qui iure suo utitur (neškodí ten, kdo vykonává své
právo). Výkon tohoto subjektivního práva musí být tedy přiměřený. Příkladem subjektivního
práva může být svépomoc, nutná obrana, právo účastníka řízení aj. K výkonu práva
resp. povinnosti se též vyjádřil i NS ve svém stanovisku zde dne 14. 4. 2010, kde konstatoval, že
„došlo-li k zásahu do osobnostních práv v rámci výkonu zákonem stanovených oprávnění,
resp. povinností (např. postupem příslušných orgánů v řízení, k němuž jsou ze zákona povolány,
výpovědí svědka, resp. účastníka v takovém řízení, úkony advokáta jednajícího za klienta
na základě udělené plné moci, apod.), pravidelně nepůjde o zásah neoprávněný, pokud subjekt
(osoba fyzická či právnická), jež se zásahu dopustil, nevybočil z mezí takto stanovených práv a
povinností; zásah je třeba současně vždy posuzovat v kontextu s okolnostmi, za nichž k němu
došlo, a dále s přihlédnutím k funkci, kterou výkon dotčených práv, resp. povinností, plní“83.
4.2. Neoprávněný zásah
Jednání, jež je v rozporu s objektivním právem, označujeme za neoprávněný zásah.
Definici neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti zavádí ve svém rozhodnutí ze dne
1. 10. 2002 NS. Za neoprávněný zásah považuje „jednání směřující proti osobní i mravní
integritě fyzické osoby, které je objektivně způsobilé snížit její důstojnost, vážnost a čest a které
ohrožuje její postavení a uplatnění ve společnosti.“84 Jednání, které způsobí zásah do VOP,
může být jak jednáním aktivním, tak pasivním.
Aby bylo možné domáhat se svého práva při zásahu do VOP, je nutné ověřit splnění
následujících podmínek. Těmi jsou neoprávněnost zásahu (rozpor s objektivním právem),
objektivní způsobilost zásahu ohrozit nebo porušit VOP a příčinná souvislost mezi ohrožením či
porušením VOP a neoprávněným zásahem.85 Vedle uvedeného není nutné zjišťovat, zda původce
jednal zaviněně. Odpovědnost za samotný zásah je totiž objektivního charakteru. 86 Existence a
míra zavinění však hrají významnou roli při odčinění újmy a stanovení výše přiměřeného
zadostiučinění. Zavinění je podmínkou pro povinnost nahradit způsobenou újmu dle
§ 2911(majetková újma) resp. § 2894 odst. 2 (nemajetková újma).
Z dikce zákona (§ 82 o. z.) náleží neoprávněný zásah do osobnostních práv
mezi soukromoprávní delikty. Tento delikt se zakládá na dotčení osobnosti člověka v důsledku
ohrožení či porušení. Toto vymezení zastává též NS.87
Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia NS ze dne 14. 4. 2010, sp. zn. Cpjn 13/2007.
Rozsudek NS ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 28 Cdo 983/2002.
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Souhrnně řečeno, aby mohlo být právo úspěšně uplatněno, nemusí vzniknout konkrétní
následky, ale musí jít o zásah, který je objektivně schopný narušit nebo ohrozit osobnostní
práva.88 V případě zásahu do VOP je každé dílčí osobnostní právo posuzováno samostatně.
„Otázku případného dotčení jednotlivých dílčích práv v rámci práva na ochranu osobnosti
fyzické osoby (právo na jméno, aj.) je třeba u každého z takovýchto práv posuzovat
samostatně.“89
4.3. Nároky z porušení osobnostních práv dle občanského zákoníku
Ten, jemuž bylo zasaženo do jeho práva na ochranu osobnosti, se může dovolávat
ochrany u soudu. Pro fungování objektivního práva je nutné zajistit prostředky k jeho vymáhání,
tedy prostředky k odstranění následků a vymáhání vzniklé újmy. Právní zakotvení nalezneme
v § 82 odst. 1 o. z., který říká: „Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho,
aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.“
4.3.1. Aktivní legitimace
Legitimován k ochraně své osobnosti je každý člověk. Právo dovolávat se VOP náleží
za života dotčené osoby zejména této osobě. Dle rozhodnutí NS ze dne 23. 2. 2012 jsou aktivně
legitimováni i ti, kteří: „pro svůj věk nebo psychický stav (stav duševního zdraví, úroveň
vyspělosti apod.) nejsou s to plně nebo vůbec chápat újmu, která jim vznikla neoprávněným
zásahem jiného na jejich osobnosti, resp. na jednotlivé hodnotě jejich osobnosti“90. VOP nabývá
člověk okamžikem narození, trvá po celý život a zaniká se smrtí jedince. K tomuto obecnému je
nutno dodat, že existují i situace, kdy je osobnost člověka chráněna již před narozením a ještě i
po smrti.
V prvním případě jde o institut tzv. nascitura (lat. „ten, kdo se má narodit“), kdy i
osobnost nenarozeného dítěte může požívat ochrany za podmínky, že se dítě narodí živé.91 Tato
úprava je podložena čl. 6 LZPS, kde je poskytována ochrana života. Institut nascitura nalezneme
v § 25 o. z. Pro vymáhání práva platí nutnost zastoupení zákonným zástupcem či opatrovníkem.
V případě postmortální ochrany se právo dotčeného přeměňuje na zvláštní subjektivní právo jiné
fyzické osoby, které slouží k uplatnění VOP zemřelé osoby.92 Nelze se však takto domáhat práv
či povinností výlučně spjatých s osobou zemřelého. Výjimku zde tvoří dluhy uznané či uplatněné
Usnesení NS ze dne 7. 5. 2002, sp. zn. 28 Cdo 662/2002.
Rozsudek NS ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2232/2006.
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u orgánu veřejné moci.93,

94

Právo domáhat se ochrany osobnosti zemřelého člověka je

poskytnuto kterékoli z osob jemu blízkých.95
Zvláštním případem je pak uplatnění práva na ochranu osobnosti právnickou osobou
v případě, že neoprávněný zásah do osobnosti dotčeného souvisí s jeho činností v právnické
osobě (§ 83 odst. 1 o. z.). Za života dotčeného tak smí právnická osoba činit pouze s jeho
souhlasem, je-li přítomen a schopen úsudku. Právnická osoba jedná jménem dotčené osoby.
Z procesního hlediska tedy uplatňuje své právo dotčený a právnická osoba vystupuje v roli jeho
zástupce. Jinak je tomu v případě, kdy dojde ke smrti dotčeného. Za těchto okolností se
právnická osoba může domáhat svým jménem, aby bylo od zásahu opuštěno a byly odstraněny
následky zásahu (§ 83 odst. 2 o. z.).
Rozšiřující úprava ohledně aktivní legitimace se vyskytuje v případě ochrany jména.
V § 78 odst. 3 je přiznáno právo na ochranu práva ke jménu i dalším osobám. Jmenované
ustanovení zakotvuje možnost manžela nebo jiné osoby dotčenému blízké uplatnit právo, týká-li
se neoprávněný zásah příjmení a je spatřován důležitý zájem na ochraně rodiny.
4.3.2. Pasivní legitimace
Odpovědnostní vztah z titulu ochrany osobnosti vzniká mezi poškozeným a těmi, kteří
osobnostní práva přímo ruší či ohrožují, nebo těmi, jimž je jednání předchozích dvou
přičitatelné.“96 Původcem zásahu do VOP může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická.
Neoprávněný zásah je bezprostředně spojen s osobou původce. Žalovat původce jako fyzickou
osobu je tedy možné pouze za jejího života. Jinak je tomu v případě osob právnických. Zde je
nutné při zániku právnické osoby sledovat, zda práva a povinnosti nepřešly na jiný subjekt. 97
Ohledně právnických osob platí, že jim je přičítáno neoprávněné jednání a tato osoba je
považována za původce neoprávněného zásahu, jestliže za ni jedná zaměstnanec nebo jiná
fyzická osoba použita k realizaci činnosti právnické osoby a v souvislosti s tím se dopustí
neoprávněného zásahu.98 Náhradou škody při porušení smluvní povinnosti zmocněncem,
zaměstnancem či jiným pomocníkem se zabývá § 2914 o. z. V tomto případě škodu nahradí
§ 1475 odst. 2 o. z .
Otázkou procesního nástupnictví a uplatnění práv výlučně spjatých s osobou zemřelého se zbýval též NS ve svém
usnesení ze dne 18. 4. 2017, sp. zn. 30 Cdo 89/2015, kde připustil procesní nástupnictví dědice (manžela)
žalobkyně, která se domáhala zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku nesprávného úředního
postupu. Nárok na zadostiučinění byl uplatněn u soudu žalobkyní, která v průběhu procesu zemřela. Byla tak
naplněna podmínka (uplatnění dluhu u soudu), aby se nárok stal součástí pozůstalosti dle § 1475 odst. 2 o. z. a
nedošlo k jeho zániku podle § 2009 odst. 2 o. z.
95
§ 82 odst. 2 o. z.
96
Rozsudek NS ze dne 15. 12. 2011, sp. zn. 30 Cdo 519/2010.
97
Rozsudek NS ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 30 Cdo 5421/2008.
98
Rozsudek NS ze dne 11. 12. 2003, sp. zn. 30 Cdo 73/2003.
93
94
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osoba, za niž zmocněnec, zaměstnanec nebo jiný pomocník jednal. „Zavázal-li se však někdo při
plnění jiné osoby provést určitou činnost samostatně, nepovažuje se za pomocníka.“99 To neplatí,
byla-li tato osoba vybrána nebo na ni bylo dohlíženo onou jinou osobou.100 Ve spojení
s přechodem odpovědnosti za jednání fyzické osoby na osobu právnickou je na místě zmínit
problematiku médií, konkrétně odpovědnost vydavatele tisku či provozovatele rozhlasového a
televizního vysílání. I v tomto případě platí, že dopustí-li se autor článku či relace
neoprávněného zásahu, nese za to odpovědnost právnická osoba, tedy vydavatel tisku
resp. provozovatel vysílání.101, 102
„Kdo nese odpovědnost?“ Tato otázka je řešena též v souvislosti s vystupováním a
projevy politiků či úředníků. V případě např. předsedy politické strany bylo NS judikováno, že
předseda je samostatně odpovědný za výroky, kterými vyjadřuje svůj osobní názor a ne názor
politické strany a dále též v případě excesu, tedy vybočení z rámce vymezené činnosti, kterou
byl pověřen.103 Obdobná otázka vyvstala v případu „Peroutka vs. Zeman“.104 Významným
rozhodnutím pro otázku odpovědnosti za výroky politiků je rozsudek NS ze dne 27. 11. 2013,
kdy bylo rozhodováno, zda ministr dopravy nese odpovědnost za výroky v diskusním pořadu
České televize Otázky Václava Moravce nebo odpovídá ministerstvo dopravy coby právnická
osoba, za kterou jednal. NS uvedl, že odpovědnost ponese právnická osoba ve chvíli, kdy
jednající osoba byla použita právnickou osobou v rámci pověření vymezené činnosti. Dále
podotkl, že je nutné výrok posuzovat v širších souvislostech celého rozhovoru. NS zhodnotil, že
ministr v tomto případě jednal jako člen vlády nikoliv jako fyzická osoba. Svůj názor odůvodnil
tím, že výroky se týkaly rezortu dopravy a ministr v rámci vysílání jednal a vystupoval za svůj
resort.105 K závěrům NS se později přiklonil též ÚS ve svém usnesení ze dne 27. 10. 2015.106

§ 2914 o. z.
V porovnání s § 420 obč. zák. je úprava v o. z . detailnější. Ustanovení § 420 obč. zák. nezavádělo odpovědnost
osoby, která se rozhodla samostatně vykonat činnost pro jiného v rámci jeho plnění.
101
KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. Ochrana osobnosti
podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, 440 s. ISBN 80-7201-484-6, s. 168.
102
Nad rámec této práce je vhodné zmínit existenci palčivé otázky o odpovědnosti provozovatelů internetových
služeb za obsah webových stránek popř internetových diskusí.
103
Rozsudek NS ze dne 29. 11. 2001, sp. zn. 30 Cdo 79/2001, Rozsudek NS ze dne 22. 6. 2006, sp. zn. 30 Cdo
2712/2005.
104
V kauze vyvstala otázka, kdo nese odpovědnost za výroky prezidenta M. Zemana mířené proti spisovateli F.
Peroutkovi. Otázka byla řešena Obvodním soudem pro Prahu 1, Městským soudem v Praze i Nejvyšším soudem a
shodně konstatovali, že jednání je přičitatelné ČR. Přesto je vhodné podotknout, že část odborné veřejnosti je
odlišného názoru, podle něhož měl být žalován sám prezident jako fyzická osoba.
105
Rozsudek NS ze dne 27. 11 2013, sp. zn. 30 Cdo 2878/2012.
106
Usnesení ÚS ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. I. ÚS 845/14.
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4.3.3. Jednotlivé nároky
Neoprávněný zásah do osobnosti člověka je soukromoprávním deliktem, a proto se užijí
ustanovení čtvrté části o. z., která upravují závazky z deliktů.
Dle o. z. může dotčená osoba uplatnit různé nároky vyplývající z práva na ochranu
osobnosti. 107 Tyto nároky jsou:
a)

zdržovací nárok

b)

odstraňovací nárok

c)

nárok na náhradu majetkové újmy – škody

d)

nárok na odčinění nemajetkové újmy

e)

nárok na vydání bezdůvodného obohacení.

Různorodost prostředků vyplývá ze širokého spektra možných neoprávněných zásahů
do jednotlivých hodnot lidské osobnosti.
Ustanovení § 82 odst. 1 o. z. přiznává poškozenému nárok zdržovací a odstraňovací.
Ostatní nároky jsou zařazeny v hlavě III o. z., která se věnuje závazkům z deliktu.
Ad a) Zdržovacím (neboli zápurčím) nárokem osoba požaduje, aby bylo upuštěno
od neoprávněného zásahu. Cílem je domoci se zákazu jednání porušitele, které zasahuje do VOP
poškozeného. Zákaz jednání může být jak jednorázového tak i trvalého charakteru. Pro uplatnění
nároku platí podmínka trvání neoprávněného zásahu nebo hrozby.
Ad b) Dále může osoba žádat o odstranění následku díky odstraňovacímu (neboli
restitučnímu)

nároku

a

dosáhnout

tak

předchozího

stavu

resp.

jeho

obnovení.

Oproti zdržovacímu nároku je vyžadováno konkrétní aktivní jednání porušitele k odstranění
závadného stavu a na jeho náklady. V případě odstraňovacího nároku existuje podmínka trvání
následků, tedy trvání protiprávního stavu, i když samotný neoprávněný zásah již pominul. Nárok
není možné uplatnit v případě ohrožení osobnosti člověka.108
Ad c) Povinnost k náhradě škody109 obecně vyplývá z § 2894 odst. 1 o. z. Konkrétním
ustanovením, ze kterého vzniká poškozenému nárok na náhradu škody je § 2910 o. z. Ten
stanovuje povinnost škůdci, který vlastním zaviněním porušil zákonnou povinnost a zasáhl tak
do absolutního práva poškozeného, k náhradě toho, co způsobil. Je zde tedy podmínka existence
zavinění, která se presumuje ve formě nedbalostní.110 Zvláštní úprava pro náhradu újmy, která
vznikla na základě neoprávněného zásahu do osobnosti člověka, je upravena v § 2956 a násl.

Další nároky plynou ze zvláštních právních předpisů např. nárok na odpověď dle tiskového zákona.
Od odstraňovacího nároku je nutné rozlišovat veřejnoprávní instituty např. propadnutí věci.
109
Náhradou škody je míněna náhrada skutečné škody a náhrada ušlého zisku.
110
§ 2911 o. z.
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o. z. Je-li to možné a nežádá-li poškozený jinak, nahrazuje se škoda uvedením do předešlého
stavu. V ostatních případech je škoda hrazena v penězích.111
Ad d) Oproti náhradě škody, která se hradí vždy, odčinění nemajetkové újmy je obecně
možné pouze v případech, je-li povinnost stranami ujednána nebo stanoví-li tak zvláštní zákon
(§ 2894 odst. 2 o. z.). Jak již bylo výše zmíněno, ochrana osobnosti vychází z přirozených práv
člověka. Pro náhradu újmy na přirozených právech poskytuje zákon zvláštní úpravu, kdy je
škůdce povinen hradit škodu i nemajetkovou újmu, kterou způsobil (§ 2956 a násl. o. z.).112 Jako
nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy. Nemajetková újma se odčiní přiměřeným
zadostiučiněním, které bude poskytnuto v penězích až ve chvíli, kdy nedojde k účinnému
odčinění jiným způsobem. Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění závisí na uvážení soudu,
který musí zohlednit okolnosti konkrétního případu. Z dikce o. z. plyne, že způsob a výše
přiměřeného zadostiučinění musí být určeny způsobem, aby byly odčiněný i okolnosti zvláštního
zřetele hodné, jež jsou uvedeny v § 2957 demonstrativním výčtem. S ohledem na tuto práci je
vhodné jmenovat jako uvedenou okolnost úmyslné způsobení újmy násobením účinků zásahu
jeho uváděním ve veřejnou známost.113
K odčinění nemajetkové újmy resp. poskytnutí přiměřeného zadostiučinění se vyjádřil
NS, který upozornil, že „předpoklad poskytnutí takovéhoto zadostiučinění může modifikovat
skutečnost případného zhojení následku zásahu v té či oné míře tím, že jistou formu
zadostiučinění si fakticky poskytne sám poškozený, a to na úkor zájmů škůdce, např. ve formě
následného a jinak neakceptovatelného verbálního nebo brachiálního útoku, apod. V takovýchto
případech je třeba porovnat míru dotčení osobnosti fyzické osoby a tomu odpovídající
předpoklad přiměřenosti odpovídající satisfakce s tím, do jaké míry byl nárok na satisfakci
suplován případnou "svémocí" poškozeného.“114
Cílem přiměřeného zadostiučinění je vyvážit a zmírnit nemajetkovou újmu, která vznikla
dotčené osobě.115 Není vyloučená kombinace peněžní a nepeněžní satisfakce.
Ad e) V případě obohacení se na úkor jiného v souvislosti s neoprávněným zásahem
do jeho osobnosti, vydá příjemce, oč se obohatil (§ 2991 a násl. o. z.). Tím je míněno vše, co
příjemce obohacením nabyl, včetně plodů, užitků a užitku, který by ochuzený získal.
§ 2951 odst. 1 o. z.
K úspěšnému uplatnění nároku na odčinění nemajetkové újmy nedojde v případě zásahu do jména, protože právo
na jméno není přirozeným právem, ačkoli je úzce spjato s osobností člověka. V souvislosti se zásahem do jména je
často zasažena též důstojnost popř. čest nebo vážnost člověka a zde je pak možné získat přiměřené zadostiučinění.
113
§ 2957 o. z.
114
Rozsudek NS ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. 30 Cdo 2971/2000.
115
Při usmrcení či zvlášť závažném ublížení na zdraví dle § 2959 o. z. pak zákonodárce formulačně dokonce
předpokládá, že škůdce odčiní duševní útrapy osob blízkých e. g. manželu, rodiči tak, aby vyvážil plně jejich
utrpění.
111
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Při neoprávněném zásahu do přirozených práv se použije ustanovení § 3004 odst. 2 o. z., které
zavádí princip sankčního dvojnásobku. Tím je přiznáno právo ochuzenému, požadovat
za nakládání s hodnotami týkajícími se jeho osobnosti dvojnásobek odměny obvyklé za udělení
souhlasu s takovým nakládáním. Příkladem může být exces ze zpravodajské licence, kterým se
zabýval ve svém rozhodnutí NS. Ten označil užití podobizen a obrazových snímků lidí, které
byly pořízeny původně pro účely zpravodajství a poté použity v reklamě pro propagaci
vydávaného periodika za přípustné, ale pouze v rozsahu, který nepřekračuje míru potřebnou
pro informování veřejnosti o obsahu periodika. Jednání, kdy soustavně užívá periodikum
podobizny populárního člověka při své propagaci a snaží se tím zvýšit svou prodejnost, je
považováno za exces ze zpravodajské licence.116

116

Rozsudek NS ze dne 20. 7. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4755/2009.
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5. Osoby veřejného zájmu
5.1. Osoby veřejného zájmu (a jejich vymezení)
Pojem osoba veřejného zájmu či úpravu toho institutu bychom v právním řádu ČR
hledali marně. Tento pojem resp. institut byl vytvořen v rámci judikatury a prvně se objevil
na území USA v případu Nejvyššího soudu Spojených Států New York Times vs. Sullivan.117
Obecně lze OVZ charakterizovat jako osobu ve službách veřejnosti či pod kontrolou
veřejnosti prováděnou skrze média. V Rezoluci Rady Evropy o právu na soukromí se mluví
o OVZ jako „o osobě vykonávající veřejnou funkci, nebo čerpající veřejné zdroje a široce řečeno
všechny, kdo hrají roli ve veřejném životě, ať již v politice, hospodářství, umění, sociální oblasti,
sportu, nebo kdekoliv jinde“.118
V usnesení z roku 2004 Ústavní soud ČR označil za OVZ osoby, které vystupují
při řešení různých otázek na veřejnosti a tím na veřejnost vykonávají svůj vliv v oblasti politické,
hospodářské, kulturní, sportovní aj.119
OVZ se dělí na osoby veřejně činné a osoby veřejně známé. Tuto systematiku potvrzuje
v některých svých rozhodnutích i ÚS.120 Osoby veřejně činné jsou osoby, které vykonávají
veřejné funkce, e.g. politik, soudce, představitel ozbrojených složek. Jsou to tedy osoby, které se
nějakým způsobem podílejí na chodu veřejné moci, resp. státního mechanismu.121 Veřejnost
provádí prostřednictvím médií kontrolu nad jejich výkonem funkce. S tím, že aktivity či projevy
veřejně činné osoby budou hodnoceny, a to i nelichotivě, musí tato osoba počítat.122
Označení osoba veřejně známá obvykle vzniká na základě vynikání osob v určité aktivitě
či podílení se na záležitostech veřejného zájmu. Za osoby veřejně známé mohou být označovány
též osoby, které se do povědomí veřejnosti dostaly bez vlastního přičinění, i osoby, které zájem
veřejnosti nevyhledávají e.g. oběti trestných činů, pachatelé trestných činů.123 Hranice
mezi osobami veřejně činnými a osobami veřejně známými je neostrá. Oproti veřejně činným
osobám osoby veřejně známé často zájem médií nevyhledávají a je nutné při ochraně jejich práv
k tomuto přihlédnout a tyto dvě skupiny rozlišovat.124

Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z 9. 3. 1964 New York Times Co. vs. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).
Rezoluce 1165 (1998) o právu na soukromí, přijatá Parlamentním shromážděním Rady Evropy dne 26. 6. 1998.
119
Usnesení ÚS ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. I. ÚS 96/03.
120
Např. Nález ÚS ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2051/14.
121
BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 2010. Teoretik. ISBN 978-8087212-42-4, s. 244.
122
Nález ÚS ze dne 20. 5. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1511/13.
123
KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Ondřej, PAVLÍK, Pavel a PLECITÝ, Vladimír. Ochrana osobnosti
podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004, 440 s. ISBN 80-7201-484-6.
124
BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 2010. Teoretik. ISBN 978-8087212-42-4. s. 249 – 250.
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Důvodů pro odlišení OVZ od soukromé osoby, i.e. běžného člověka a přiznání menší
ochrany se uvádí několik. Hlavním rozdílem proti soukromým osobám je rozhodnutí samotné
OVZ vstoupit do veřejného života a stát se středem pozornost médií a nacházet se tak v určité
privilegované pozici. Dalším argumentem je jednodušší přístup OVZ k médiím s možností
případné obhajoby. ÚS ve svém nálezu ze dne 15. března 2005 konstatoval, že osoby veřejně
činné, tedy politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj., musí akceptovat větší míru veřejné
kritiky než jiní občané. Důvod tohoto principu je dvojí. Jednak se tím podporuje veřejná diskuze
o veřejných věcech a svobodné utváření názorů. Současně stát akceptuje, že jeho mocenský
zásah do svobody projevu, by měl přijít subsidiárně, tedy pouze tehdy, pokud nelze škodu
napravit jinak.125
Obecně vzato soukromá osoba požívá větší ochrany nežli OVZ, která musí snést vyšší
míru zásahů do svých práv. Evropský soud pro lidská práva se ve své judikatuře vyjadřuje, že
intimní sféra veřejně činné osoby je oslabena, je-li přítomen naléhavý veřejný zájem
na zveřejnění informace a že může převážit svoboda projevu médií nad ochranou soukromí
jednotlivce.126 V tuto chvíli však vyvstává důležitá otázka, jaká informace či událost
ze soukromého života OVZ je ještě věcí veřejného zájmu a je vhodné o ní referovat a jaká už
nikoli.
Ve spojení s osobami veřejného zájmu a s otázkou „jaká informace je věcí veřejného
zájmu“, je považována za velmi významnou judikatura ESLP týkající se princezny Caroline
von Hannover. Jde o tři rozhodnutí, která se dají považovat za vodítko pro posuzování dalších
obdobných případů a výroky ESLP jsou hojně citovány národními soudy. V případě nejstarší
dcery monackého knížete bylo rozhodováno o zásahu do osobnostních práv princezny konkrétně
do práva na soukromý a rodinný život. V prvém případě (Hannover 1127) šlo o zveřejnění série
fotografií z osobního života v tisku (návštěva restaurace, nakupování). Na těchto fotografiích
byli též příbuzní Caroline von Hannover. V Německu soudy přiznaly princezně požadované
nároky pouze u některých fotografií a u ostatních fotografií označily jejich zveřejnění
za legitimní s odůvodněním, že fotografie byly pořízeny na veřejných místech, která jsou všem
osobám přístupná a princezna musí tolerovat jejich publikaci. Proto se rozhodla Caroline
von Hannover podat stížnost k ESLP.
ESLP spatřil ve zveřejnění fotografií zásah do čl. 8 EÚLP. Hlavní otázkou, kterou se
ESLP zabýval, bylo, zda mohlo jít o zveřejnění fotografií v obecném zájmu. K tomu uvedl, že:
Nález ÚS ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03.
Rozhodnutí ESLP ve věci Caroline von Hannover vs. Německo ze dne 24. 6. 2004, stížnost č. 59320/00.
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Rozhodnutí ESLP ve věci Caroline von Hannover vs. Německo č. 1 ze dne 24. 6. 2004, stížnost č. 59320/00.
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„ Základním kritériem při zvážení kolidujících právních zájmů – ochrany soukromí a svobody
projevu – je příspěvek zveřejňovaných fotografií a doprovodných textů k diskuzi o otázkách
obecného zájmu. V daném případě ovšem takový přínos chybí, neboť stěžovatelka nezastává
žádné oficiální funkce a sporné snímky se týkají výlučně podrobností z jejího soukromého života.
Veřejnost – přes obecnou známost stěžovatelky – nemá žádný oprávněný zájem vědět, kde se
stěžovatelka právě nalézá a jak se v soukromém životě chová, a to i tehdy, když se pohybuje
v místech, která nelze vždy označit za odloučená.“128 Ze strany novinářů bylo toto rozhodnutí
označováno za omezení zpravodajské licence.
V roce 2012 a 2013 vydal ESLP rozhodnutí Hannover 2 a 3, která částečně korigovala či
zpřesnila závěry rozhodnutí Hannover 1 ve prospěch svobody projevu a rozsahu veřejného
zájmu. Předmětem sporu byly opět další publikované fotografie.
V rozhodnutí Hannover 2129 se jednalo o fotografie z rodinné zimní dovolené. První
fotografie byla součástí článku, který informoval o zhoršujícím se zdravotním stavu monackého
knížete Rainiera (otec Caroline von Hannover). Druhý článek, ve kterém byla uveřejněna
fotografie rodiny spolu s dalšími fotografiemi evropských šlechtických rodin, se zaměřoval
na zimní dovolené šlechty. A konečně třetí fotografie byla uveřejněna spolu s fotografiemi
z plesu, který každoročně princezna pořádá.
ESLP uvedl, že dovolená obecně spadá do oblasti lidského soukromí. Vedle toho je však
nutné posoudit, zda fotografie a článek přispívají k veřejné debatě a jaká je informační hodnota
fotografie. ESLP se shodl na závěru s německým Spolkovým soudním dvorem a za legitimní
publikaci označil pouze publikaci první fotografie, která v souvislosti s článkem informuje
o zdraví knížete a chování členů rodiny s ohledem na solidaritu vůči knížeti. ESLP v tomto
rozhodnutí stanovil kritéria pro test proporcionality mezi právem na soukromí a svobodu
projevu. Tato kritéria byla použita v rozhodnutí Axel Springer AG a byl vytvořen tzv. Axel
Springer test, o kterém pojednává kap. 5.5.
Rozhodnutí Hannover 3130 se zabývá opět fotografiemi z dovolené a dále fotografiemi
prázdninového domu princezny. Přiložený článek popisoval trend pronajímání letních domů
celebrit. ESLP se ve svém rozhodnutí přiklonil k rozhodnutí německého Spolkového soudu a
stížnost zamítl. Uvedl, že nebyl porušen čl. 8 EÚLP a že osoby veřejného zájmu nemohou
požadovat stejnou ochranu jako osoby neznámé. ESLP dodal, že sice samotné fotografie
HERCZEG, J. Případ Caroline von Hannover – zveřejnění fotografií ze soukromí prominentů. Právní rozhledy
23/2004, s. 879.
129
Rozhodnutí ESLP ve věci Caroline von Hannover vs. Německo č. 2 ze dne 7. 2. 2012, stížnost č. 40660/08 a
60641/08.
130
Rozhodnutí ESLP ve věci Caroline von Hannover vs. Německo č. 3 ze dne 19. 9. 2013, stížnost č. 8772/10.
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nepřispěly k diskuzi o veřejném zájmu, ale článek, který hodnotil současný trend pronajímání
vil, byl schopný přispět k diskuzi o veřejném zájmu. Toto rozhodnutí tak představuje zpřesnění
závěrů rozhodnutí Hannover 1.
5.2. Svoboda projevu a právo na informace
Existence médií ve společnosti je spjata s právem na svobodu projevu, které je zakotveno
v čl. 17 LZPS. Svoboda projevu tj. právo vyjadřovat svobodně své názory jakýmkoli možným
způsobem, je též zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv (čl. 19), v Úmluvě o ochraně
lidských práv a základních svobod (čl. 10), v Mezinárodním paktu o občanských a politických
právech (čl. 19) aj. Právní řád v demokratické společnosti chrání právo jednotlivce na vlastní
názor, který není možné hodnotit z hlediska správnosti. Platí tedy, že jsou přípustné nejen
všeobecně přijímané názory, ale též informace poškozující či šokující. Evropský soud pro lidská
práva (ESLP) se takto vyjádřil již v rozhodnutí Handyside vs. Spojené království z roku 1976.
Svoboda projevu se uplatní nejen vůči informacím a myšlenkám, jež jsou příznivě přijímány nebo
považovány za neurážlivé či neutrální, ale rovněž vůči těm, které uráží, šokují nebo znepokojují
stát či část obyvatelstva.131 V roce 2007 upravil ESLP svůj postoj a prohlásil, že toto pravidlo
neplatí bezvýhradně, ale je nutné přihlédnout k výhradám z čl. 10 odst. 2 Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod.132
S právem na svobodu projevu úzce souvisí právo na informace, tedy právo informace
vyhledávat, přijímat a šířit. Člověk, který není dostatečným způsobem informován, si nemůže
utvářet vlastní názor a účastnit se politického dění. Média tedy fungují jako informátor
společnosti, avšak právo na informaci není právem na jakoukoli informaci, nýbrž právo
na informaci pravdivou, nikoli na dezinformaci.133
K roli médií a funkci práva na svobodu projevu zaujal postoj ve svém nálezu ze dne
4. 4. 2005 též ÚS, který uvedl: „Tisk bývá také titulován hlídacím psem demokracie, neboť tím,
že informuje o záležitostech veřejného zájmu, zároveň upozorňuje na negativní jevy ohrožující
chod demokratické společnosti; informace může být podnětem pro adekvátní nápravu ze strany
příslušných orgánů či vyvolat určité vzepětí veřejnosti vyjadřující nespokojenost s momentálním
Rozhodnutí ESLP ve věci Handyside vs. Spojené království ze dne 7. 12. 1976, stížnost č. 5493/72.
Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým formalitám,
podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu
národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti,
ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo
zachování autority a nestrannosti soudní moci. Čl. 10 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
133
KOSTEČKA, Jan, Zdeněk SOVÁK, Václav PAVLÍČEK, Radovan SUCHÁNEK, Jiří HŘEBEJK a Viktor
KNAPP. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. Díl 2, Práva a svobody. 2. dopl. a podstatně rozš. vyd.
Praha: Linde, 1999. ISBN 80-7201-170-7. s. 180-181.
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stavem, které může vést k rychlejšímu odstranění negativ. Otevřenost odlišným názorům a
kritickým pohledům skýtá obohacení společnosti, dostatek informací může napomáhat k bourání
názorových stereotypů a podporovat zvýšení tolerance. V neposlední řadě svoboda projevu a
právo na informace výrazně přispívají k osobnímu růstu jedince jak v oblasti intelektuální, tak
osobnostní, což je taktéž v zájmu otevřené demokratické společnosti.“134
Omezení svobody projevu a práva na informace je možné dle LZPS na základě zákona,
jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých,
bezpečnosti státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdravá a mravnosti.135
5.3. Kolize všeobecného osobnostního práva a svobody projevu
VOP OVZ může být prostřednictvím zpravodajství v médiích omezeno a tím
upřednostněna svoboda projevu resp. práva na informace před ochranou jedince pouze z důvodu
oprávněného veřejného zájmu na relevantní informaci. V usnesení ze dne 15. 12. 2004 se ÚS
vyjádřil takto: „Právo na ochranu osobnosti osob veřejného zájmu je omezeno do té míry, že tyto
osoby nemohou zabránit, aby se jejich osobnost stala předmětem zpravodajské činnosti v rámci
podávání informace či kritiky, pokud se tak děje ve veřejném zájmu“.136 Pro určení, zda je možné
o OVZ publikovat určitou informaci a tím zasáhnout do VOP, je tedy nutné prověřit, zda lze
osobu za OVZ považovat a zda případná publikace dané informace bude ve veřejném zájmu. Je
nutné dodat, že často v médiích spatřovaná touha po skandalizaci veřejným zájmem opravdu
není. Dále též platí, že není možná ochrana té části soukromí, kterou OVZ sama zveřejnila.137
Použití institutu veřejného zájmu vyvozujeme z judikatury, která tak rozšiřuje právo
svobody projevu a práva na informace vůči VOP.
5.4. Kritéria pro posouzení kolize základních práv
Tzv. test proporcionality, i.e. princip proporcionality, byl judikaturou zaveden pro řešení
kolize dvou či více konkurujících si subjektivních práv. Metoda určuje, které právo a do jaké
míry má být při střetu omezeno a které upřednostněno. Tento test byl poprvé použit v judikatuře
německého Spolkového ústavního soudu138, poté jej ve svých rozhodnutích využil i ESLP a
Nález ÚS ze dne 4. 4. 2005, sp. zn. IV. ÚS 146/04.
Čl. 17 LZPS.
136
Usnesení ÚS ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. I. ÚS 96/03.
137
ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 399 s. ISBN 97880-7380-382-7, s. 214.
138
K utváření testu proporcionality docházelo v Německu na konci 50. let 20. stoleti. Prvním rozhodnutím, které
obsahovalo pojem „princip proporcionality“ je rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 3. června 1954,
BVerfGE 3, 383 (Gesamtdeutscher Block). Z článku ONDŘEJEK, Pavel. Zrod a utváření principu proporcionality
v poválečném německém ústavním právu. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2015, s. 155-170. ISSN 03230619.
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následně se k jeho užívání přiklonil i český ÚS. Ten jej poprvé uplatnil v nálezu ze dne
12. 10. 1994139, kde stanovil tři kritéria pro vzájemné poměřování základních práv a svobod.
„Prvním je kritérium vhodnosti, tj. odpověď na otázku, zdali institut, omezující určité
základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl (ochranu jiného základního práva).“
„Druhým kritériem (…) je kritérium potřebnosti, spočívající v porovnání legislativního
prostředku, omezujícího základní právo resp. svobodu, s jinými opatřeními, umožňujícími
dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních práv a svobod.“
„Třetím kritériem je porovnání závažnosti obou v kolizi stojících základních práv.“140
V průběhu tohoto testu se tedy přihlíží ke třem kritériím, konkrétně vhodnosti,
potřebnosti a proporcionalitě. Z hlediska vhodnosti se hodnotí způsobilost prostředku dosáhnout
požadovaného cíle. Kritérium potřebnosti řeší, zda je prostředek buď jediným možným, nebo
nejšetrnějším k dosažení cíle a třetím předpokladem je rozhodnutí o přiměřenosti užití
prostředku vzhledem k druhému právu.
Pro užití testu proporcionality v případě OVZ byla klíčová zejména rozhodnutí ESLP
ve výše zmíněných případech Hannover. V případě ESLP se někdy hovoří o tzv. pětistupňovém
testu.141 ESLP si v případě kolize práv pokládá pět otázek.
1.

Spadá projednávaný případ pod rozsah namítaného článku EÚLP?

2.

Došlo k zásahu do namítaného práva stěžovatele?

3.

Byl tento zásah v souladu se zákonem?

4.

Sledoval tento zásah alespoň jeden z legitimních cílů?

5.

Byl tento zásah nezbytný v demokratické společnosti?142
Důkazní břemeno v prvních dvou otázkách nese stěžovatel, v následujících třech

otázkách pak stát. Na tomto místě je vhodné se zaměřit na třetí a čtvrtou kladenou otázku.
V otázce souladu se zákonem jde o tzv. test legality. ESLP vykládá pojem „zákon“ (tedy law)
v materiálním smyslu a je tedy nutné nehledět pouze na právo psané, ale též na právo nepsané a
soudcovské. V rámci testu legality ESLP zkoumá též „kvalitu“ zákona, tedy jeho dostupnost,
dostatečnou přesnost a předvídatelnost aplikace. Pod čtvrtou otázkou se skrývá tzv. test

Nález ÚS ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl ÚS 4/94.
Ibid.
141
KOSAŘ, David. In BOBEK, M; KMEC, J; KOSAŘ, D; KRATOCHVÍL, J; Evropská úmluva o lidských
právech: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-365-3 s. 100.
142
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legitimity. Aby šlo o oprávněný zásah, musí být sledován jeden z v Úmluvě taxativně
vyjmenovaných cílů.
Porovnáme-li test proporcionality a pětistupňový test, působí test ESLP rozsáhleji.
Obvykle se však ESLP v odůvodnění prvními dvěma body nezabývá. Jak ESLP tak ÚS tyto dva
body řeší před začátkem rozhodování. Obecně lze říci, že oba testy jsou si podobné a ÚS se tudíž
neodchyluje od rozhodovací praxe ESLP.
5.5. Kritéria pro posouzení kolize všeobecného osobnostního práva a svobody projevu
Jak již bylo výše řečeno, při řešení střetu mezi ústavně garantovanými právy na ochranu
osobnosti a svobodou projevu je nutné brát v potaz konkrétní okolnosti případu. S ohledem
na okolnosti případu je tedy nutné, aby jedno z práv ustoupilo v nezbytné míře právu druhému.
V judikatuře ÚS i ESLP lze objevit obecné principy pro rozhodování těchto kolizí. Významnými
faktory pro posouzení kolize práv jsou zejména: status osoby, do jejíhož práva bylo zasaženo,
obsah a forma projevu, kdy, kde a kým byl projev proveden a úmysl, cíl a motiv projevu.143
První souhrn kritérií pro řešení kolize práv vznikl v roce 2004 a vychází z Poradního
stanoviska Benátské komise při Radě Evropy ze dne 17. 3. 2004. Jde o tzv. difamační test
obsahující deset bodů.
1. „Závažnost obvinění. Čím závažnější obvinění je, tím více byla veřejnost dezinformována
a difamovaná osoba poškozena, pokud tvrzení není pravdivé.
2. Povaha informace a uvážení, do jaké míry je předmětný problém záležitostí veřejného
zájmu.
3. Zdroj informace. Někteří šiřitelé informace nemají přímou znalost o události. Někteří
mají vlastní důvody rozmělnit informaci anebo jsou placeni za své příběhy.
4. Vynaložené úsilí a konkrétní kroky k ověření pravdivosti informace.
5. Status informace. Obvinění již může být předmětem vyšetřování, které vyžaduje ohledy.
6. Naléhavost záležitosti. Zprávy jsou často komoditou podléhající rychlé zkáze.
7. Zda byl žádán komentář od stěžovatele (žalobce). Ten může mít informace, kterými jiní
nedisponují nebo které nesdělili. Oslovení stěžovatele (žalobce) nemusí být vždy nutné.
8. Zda médii šířené sdělení obsahovalo podstatu události viděné očima stěžovatele
(žalobce).

BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, garance, meze. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, Teoretik. ISBN
978-80-87212-42-4, s. 243 an.
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9. Tón sdělení šířeného médii. Původce mediálně šířené informace může iniciovat diskusi
nebo vyšetřování. Nemusí prezentovat obvinění jako sdělování faktu.
10. Okolnosti zveřejnění včetně jeho načasování.“ 144
Těmito deseti pravidly se také nechal inspirovat ÚS, který je použil vzápětí v nálezu
ze dne 11. 11. 2005.145 V pozdějších rozhodnutích však ÚS zavedl vlastní obecná kritéria,
ke kterým při řešení konfliktu práv přihlíží.
1. „Povaha výroku (tj. zda jde o skutkové tvrzení či hodnotový soud).
2. Obsah výroku (např. zda jde o projev "politický" či "komerční").
3. Forma výroku (zejména nakolik je předmětný výrok expresivní či dokonce vulgární).
4. Postavení kritizované osoby (např. zda jde o osobu veřejně činnou či dokonce o osobu
aktivní v politickém životě, případně o osobu veřejně známou - typicky "hvězdy
showbyznisu").
5. Zda se výrok (kritika) dotýká soukromé či veřejné sféry této kritizované osoby.
6. Chování kritizované osoby (např. zda kritiku sama "vyprovokovala" či jak se posléze ke
kritice postavila).
7. Kdo výrok pronáší (např. zda se jedná o novináře, běžného občana, politika apod.).
8. Kdy tak učiní (tzn. např. jaké měl či mohl mít jeho autor v daný okamžik k dispozici
konkrétní údaje, z nichž vycházel, a v jaké situaci tak učinil).“146
ÚS v nálezu ze dne 3. 2. 2015 dodává, že jednotlivá kritéria mají při rozhodování
relativní váhu závisející na okolnostech konkrétního případu. Tento výčet kritérií též ÚS
neoznačuje za taxativní a připouští možnost přihlédnutí též k jiným významným okolnostem.
Bylo by nesprávné v kapitole věnované kritériím pro řešení kolizí práv opomenout
rozsudek Axel Springer proti Německu147 a z toho plynoucí tzv. Axel Springer test.

Poradní stanovisko Benátské komise ze dne 17. 3. 2004, CDL-AD(2004)011, uvedený překlad je převzat
z nálezu ÚS ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03.
145
Nález ÚS ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03.
146
Nález ÚS ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2051/14.
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V tomto rozhodnutí ESLP rozhodoval o žalobě podané společností Axel Springer AG proti Německu. V případu
šlo o televizního herce, který byl v roce 2004 zadržen na Mnichovském Oktoberfestu kvůli držení drog. Médium
Bild Zeitung patřící společnosti Springer o této události informovalo a poskytlo i doplňující fotografie. Na základě
tohoto bylo německými soudy rozhodnuto, že vydavatelství Springer nerespektovalo privátní sféru herce a porušilo
jeho osobnostní práva. Vydavatelství se obrátilo na ESLP, který tento případ posoudil odlišně a označil herce za
osobu veřejného zájmu, u nichž je silnější zájem veřejnosti na informace o jejich životě.
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Ve zmiňovaném rozsudku ze dne 7. 2. 2012 stanovil ESLP vlastní difamační test podobný testu
Benátské komise, který se skládá z šesti kritérií.
1. Příspěvek projevu k diskusi veřejného zájmu.
2. Jak známá je dotčená osoba a co je předmětem projevu.
3. Předchozí jednání dotčené osoby.
4. Způsob získání informace a její pravdivost.
5. Obsah, forma a důsledky zveřejnění.
6. Závažnost uložené sankce.148
Axel Springer test je považován za test speciální k obecnému pětistupňovému testu, který
má být vodítkem pro řešení kolize dvou základních práv. Axel Springer test se
oproti pětistupňovému testu zaměřuje na situace, kdy se dostane do kolize svoboda projevu a
ochrana osobnosti.
Porovnáme-li vedle sebe všechny tří testy i.e. difamační test Benátské komise, test ÚS a
Axel Springer test, lze obecně shrnout, že se zabývají podobnými otázkami. Pro řešení kolize
mohou být tedy za nejdůležitější faktory označeny: status osoby, kdo a kdy projev pronáší,
povaha, forma a obsah projevu.
5.5.1. Status osoby
Prvním kritériem k zohlednění při vyvažování mezi svobodou slova a ochranou osobnosti
je status osoby, do jejíhož VOP mělo být zasaženo. Přihlíženo je zejména ke skutečnosti, nakolik
souvisí jednání osoby s veřejným zájmem. Jak již bylo uvedeno, z tohoto hlediska dělíme osoby
na soukromé a osoby veřejného zájmu. Mezi OVZ rozlišujeme ještě na osoby veřejně činné a
osoby veřejně známé. Vedle toho je na místě podotknout, že obdobnou ochranu jako ochrana
osobnosti požívají též právnické osoby.149 Dle judikatury ESLP a ÚS lze vyvodit obecný princip,
že při kolizi VOP osob veřejného zájmu se svobodným projevem je upřednostňované právo
na svobodu projevu. Soudy tak obvykle presumují vyšší míru tolerance vůči zásahu do VOP
osob veřejného zájmu. Tuto tendenci je možné odůvodnit zájmem demokratické společnosti

Rozsudek ESLP ve věci Axel Springer AG vs. Německo ze dne 7. 2. 2012, stížnost č. 39954/08.
Právnické osoby požívají obdobné ochrany, která však oproti ochraně osob fyzických nevychází přímo z Ústavy,
ale z o. z., konkrétně z § 135.
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na kontrole čelních představitelů prostřednictvím médií. Nicméně v judikatuře najdeme i
případy, které upřednostňují VOP před svobodným projevem.150
V potaz je nutné brát též předchozí chování dotčené osoby. Pokud osoba sama poskytuje
množství informací ze soukromého života, musí počítat se zvýšenou mírou tolerance
vůči zásahům. Jak uvádí ve svém článku J. Boguszak citující Ch. Degenharta, „kdo se o svém
soukromém životě šíří na veřejnosti, vyhledává, aby byl znám prostřednictvím médií, musí
na druhé straně přijmout, že se jím veřejnost zabývá. Totéž platí pro toho, kdo svým chováním,
svým veřejným působením, postavením, které ve společnosti zaujímá nebo o které usiluje,
opodstatňuje stupňovaný veřejný zájem o svou osobu.“151
5.5.2. Autor projevu
Při poměřování práv je nutné také zohlednit, kdo projev pronáší. Jiné nároky budou
kladeny na soukromou osobu, jiné na novináře či politiky. Důvodem odlišného přístupu je míra
vlivu, kterou osoby mají, tedy důsledek, který může projev způsobit či vyvolat. O přístupu
k projevům veřejných činitelů se vyjádřil ÚS v již citovaném nálezu ze dne 11. 11. 2005
„Představitelé státní moci jsou proto povinni zveřejňovat jen skutkově důkladně prověřené
informace, které se navíc vztahují toliko k věcem, které spadají do jím kompetenčně vymezené
oblasti. Nemá-li ústavní činitel svá tvrzení faktů důkladně prověřena co do pravdivosti, není
oprávněn je zveřejnit.“152
V případě zásahu do VOP osob veřejného zájmu jsou obvyklým autorem projevu média
(resp. novináři), která mají postupovat v dobré víře a poskytovat veřejnosti informace v souladu
se zásadami novinářské etiky. Podle míry zachování těchto pravidel náleží médiím odpovídající
míra ochrany svobod projevu. Jiná míra ochrany bude náležet projevům s bulvárním obsahem a
jiná projevům s obsahem seriózním. K otázce ochrany svobody projevu se ESLP konstantně
vyjadřuje takto: „Ačkoli tisk nesmí přestoupit jisté hranice, zejména ve vztahu k pověsti a
právům jiných a potřebě zabránit prozrazení tajných informací, je přesto jeho povinností
zpřístupňovat informace a myšlenky o všech otázkách veřejného zájmu. (…) Novinářská svoboda
se taktéž vztahuje na možnost uchýlit se k určitému stupni nadsázky či dokonce provokace.“153
Ve vztahu k médiím také ÚS respektuje určitá specifika. V nálezu ze dne 8. 2. 2000
uvedl, že „je nutno respektovat určitá specifika běžného periodického tisku, určeného
pro informování nejširší veřejnosti (na rozdíl např. od publikací odborných), který v určitých
Např. rozhodnutí ESLP ve věci Caroline von Hannover vs. Německo ze dne 24. 6. 2004, stížnost č. 59320/00,
rozsudek ESLP ve věci Egill Einarsson vs. Island ze dne 7. 11. 2017, stížnost č. 24703/15.
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případech musí - především s ohledem na rozsah jednotlivých příspěvků a čtenářský zájem přistupovat k určitým zjednodušením, a nelze bez dalšího tvrdit, že každé zjednodušení
(či zkreslení) musí nutně vést k zásahu do osobnostních práv dotčených osob. Lze tedy stěží trvat
na naprosté přesnosti skutkových tvrzení a klást tak na novináře - ve svých důsledcích nesplnitelné nároky.“154
Mimo postavení autora se přihlíží též k cíli a úmyslu autora na zveřejnění projevu.
Odlišně bude posuzován zásah do VOP způsobený úmyslně vedle zásahu, kde nebylo autorovým
cílem osobu poškodit. „Čím více je na straně autora difamujícího výroku patrná snaha dobrat se
pravdy a verifikovat údaje (...), tím více bude potřeba zohlednit váhu svobody projevu.“155
5.5.3. Projev a jeho obsah, forma
Pro řešení kolize práv je klíčovým kritériem samotný projev a jeho obsah. U projevu
rozlišujeme několik hledisek. Je zapotřebí zvážit: a) do jaké míry je projev a informace v něm
otázkou veřejného zájmu, b) zda je obsah projevu skutkovým tvrzením či hodnotícím soudem.
Ad a) Činnost politika či jiných ústavních činitelů je bezesporu věcí veřejného zájmu.
Média tuto činnost sledují a poskytují veřejnosti informace pro veřejnou diskusi. Jinak však
může být nahlíženo na články zabývající se výhradně soukromými záležitostmi politika či
fotografie zveřejňující soukromé situace např. fotografie z dovolené nebo fotografie dětí politika,
kde je cílem médií vlastní prospěch.
Čím více bude obsah projevu souviset s veřejnou činností dotčené osoby, tím více bude
platit presumpce ochrany daného projevu.156 Obecně lze říci, že nejvyšší ochrana je přiznána
politickým projevům. Jejich ochrana souvisí se svobodou projevu, jež poskytuje jednotlivcům
možnost participace na moci a kontrolu moci. Jaké projevy jsou součástí veřejného zájmu,
posuzuje ve své rozhodovací praxi ESLP.157
Předmětem zásahu do VOP nemusí být jen OVZ, ale též osoby nepodléhající zájmu a
pozornosti veřejnosti. I v těchto případech je však zkoumáno hledisko veřejného zájmu. Zásah
do práv může být tedy oprávněný i v případě soukromých osob, pokud je věcí veřejného zájmu
o skutečnosti informovat.

Nález ÚS ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99.
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Ad b) U difamujících projevů (byť mohou být označeny za projevy v rámci veřejného
zájmu), musí být zhodnoceno, zda autor užil hodnotící úsudek nebo šlo o skutkové tvrzení.
Zjednodušeně odlišný obsah projevu znamená odlišnou míru ochrany. Hodnotící soudy jsou
považovány za subjektivní názor autora vytvořený na základě vlastních kritérií a jejich
pravdivost jde jen stěží dokázat. V případě skutkových tvrzení lze jejich pravdivost či
nepravdivost učinit předmětem dokazování. Tento přístup též potvrzuje ve své judikatuře ÚS.
Příkladem může být nález ze dne 11. 11. 2005, kde tvrdí, že „Základní právo na svobodný
projev je třeba považovat za konstitutivní znak demokratické pluralitní společnosti, v níž je
každému dovoleno vyjadřovat se k věcem veřejným a vynášet o nich hodnotící soudy. Přitom
presumpcí ústavní konformity je chráněn toliko hodnotící úsudek, nikoli tvrzení faktů, která
v míře, v níž sloužila za základ kritiky, musí naopak důkazně prokazovat kritik sám.“ 158
V uvedeném nálezu ÚS dále uvádí k hodnotícím soudům, že „[p]okud jde o hodnotící
soudy, i přehánění a nadsázka, byť by byly i tvrdé, nečiní samy o sobě projev nedovoleným.
(…) Pouze v případě, že jde o kritiku věcí či jednání osob veřejných, která zcela postrádá věcný
základ a pro kterou nelze nalézt žádné zdůvodnění, je třeba považovat takovou kritiku
za nepřiměřenou.“159 Nejvyšší soud se vyjádřil, že je nutné také u hodnotících soudů zkoumat
„zda se zakládá na pravdivé informaci, zda forma jeho veřejné prezentace je přiměřená a zda
zásah do osobnostních práv je nevyhnutelným průvodním jevem výkonu kritiky, tzn., zda
primárním cílem kritiky není hanobení a zneuctění dané osoby.“160
V případě skutkových tvrzení se mluví o pravdivých či nepravdivých tvrzeních. Neplatí
však, že veškerá pravdivá tvrzení je možné publikovat bez omezení a nepravdivá tvrzení naopak
není možné publikovat, aniž by nedošlo k zásahu do VOP. Pokud pravdivé skutkové tvrzení a
jeho podání zkresluje skutečnost či je intimní záležitostí, jde dle NS o neoprávněný zásah.161
K situacím, kdy je pravdivé skutkové tvrzení neoprávněným zásahem do VOP se
vyjadřuje též ÚS. V nálezu ze dne 10. 7. 1997 ÚS zmiňuje, že svoboda projevu je obsahově
omezena právy jiných a „nejen tato obsahová omezení mohou právo vyjadřovat názory zbavit
jeho ústavní ochrany, neboť i forma, jíž se názory navenek vyjadřují, je úzce spjata s ústavně
zaručeným právem, k němuž se upíná. Řečeno jinými slovy, vybočí-li publikovaný názor z mezí
v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, ztrácí charakter korektního
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úsudku (zprávy, komentáře) a jako takový se zpravidla ocitá již mimo meze ústavní ochrany.“162
K těmto výrokům se ÚS vrací i ve svých dalších rozhodnutích.163
Publikací nepravdivých skutkových tvrzení nemusí v některých případech být
neoprávněně zasáhnuto do VOP, jde o zvláštní případ tzv. omluvitelného omylu. K tomu dochází
v situaci, kdy je publikována informace v rámci naléhavého veřejného zájmu a není možné její
pravdivost v danou chvíli posoudit.164 Pravdivostí resp. nepravdivostí skutkového tvrzení se
zabýval ÚS ve svém rozhodnutí ze dne 3. 2. 2015. Ačkoli tvrzení nebylo zcela pravdivé, bylo
založeno na veřejně dostupných věrohodných podkladech, a proto se ÚS přiklonil na stranu
autora výroku. K pojetí pravdivosti ÚS řekl, že „je třeba vycházet z určitého reálného pojetí
kategorie pravdivosti, které bere v úvahu kontext proneseného výroku, zejména, nakolik byl tento
výrok založen na spolehlivých informacích, které jeho autor k dispozici skutečně měl, či je
k dispozici přinejmenším mít mohl a měl. Uvedené přirozeně neznamená, že by kategorie
pravdivosti byla subjektivní či zcela závislá na informacích, které má autor výroku (nahodile)
k dispozici. Právě naopak - ještě předtím, než pronese skutkové tvrzení, které je způsobilé
zasáhnout do osobnostních práv jiné osoby, by každý měl vyvinout určité přiměřené úsilí
za účelem zjištění, zda je jím pronášený výrok pravdivý. Míra tohoto úsilí, kterou je od autora
výroku možno oprávněně požadovat, se přitom může lišit v závislosti na tom, nakolik závažný je
hrozící zásah do osobnostních práv dotčené osoby či v závislosti na osobě autora výroku (větší
nároky budou v tomto ohledu kladeny na novináře, politiky či experty v určitém oboru - tedy
na osoby, u nichž lze očekávat vyšší stupeň informovanosti a znalostí, a naopak nižší na "běžné
občany", od nichž tato očekávání požadovat nelze). Uvedené se pochopitelně vztahuje pouze
na skutková tvrzení, o jejichž správnosti je jejich autor přesvědčen, tj. nikoliv na vědomé šíření
nepravdy (lhaní).“165
Na místě je též upozornit na tzv. hybridní výroky, které ÚS označuje v nálezu ze dne 19.
1. 2016 za „výroky, které v sobě kombinují skutkový základ i prvek hodnocení“.166
Součástí projevu médií jsou obvykle také obrázky, fotografie či karikatury, které je nutné
též subsumovat pod jednu z výše uvedených kategorií. Fotografie lze zahrnout do skutkových
tvrzení. Jde-li o fotomontáž, která nebude za fotomontáž označena a bude publikována jako
skutkové tvrzení, je považována za nepravdivé skutkové tvrzení. Naopak přiznaná fotomontáž či
karikatura nebo komiks bude řazena mezi hodnotové soudy.
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6. Ochrana práv spojených s právní osobností právnické osoby
Právnickou osobu nelze považovat za osobnost ve smyslu biologických, psychologických
a sociálních aspektů a není tedy možné ji přiznat práva na ochranu osobnosti. Přesto je osobám
právnickým přiznána ochrana práv podobných osobnostním právům. Ačkoli o. z. hovoří
o ochraně osobnosti v souvislosti s člověkem, pojem pro ochranu obdobných práv u osob
právnických zákoník nezavádí. Obecně nepanuje shoda o názvu tohoto institutu. Vedle jiného se
můžeme setkat s pojmy, jako jsou ochrana osobnostních práv právnických osob167 či ochrana
osobních práv právnických osob168.
Konsolidovaná důvodová zpráva však „mluví o právech spojených s právní osobností
právnické osoby“.169 Tento pojem odkazuje na skutečnost, že ochrana hodnot je spojena s právní
subjektivitou organizací, proto je tento výraz používán i v této práci.
Úprava ochrany práv spojených s právní osobností právnické osoby se do jisté míry
podobá ochraně osobnosti. Přesto však nemůže být užita jednotná zákonná úprava pro ochranu
člověka – fyzickou osobu a pro právnickou osobu. Významnou odlišností fyzické osoby je
především atribut lidské důstojnosti, na kterém je ochrana osobnosti založena. Tento atribut
právnické osobě schází a tím je i její ochrana oslabena. Není možné odvolávat se na přirozená
práva. V oblasti ochrany osobnosti je k dispozici množství judikatury i relevantní literatury.
Pro ochranu práv spojených s právní osobností právnické osoby je pramenů méně.
V případě ochrany právní osobnosti právnické osoby rozlišuje teorie užší pojetí, které
vychází z §135 občanského zákoníku170 a širší pojetí, které zahrnuje vedle užšího pojetí také
ochranu obchodní firmy (§423 a násl. o. z.) a ochranu proti nekalé soutěži (§2976 a násl. o. z.)
včetně obecné úpravy náhrady újmy.171 Tato práce zohledňuje užší pojetí této problematiky.
Předmětem ochrany dle § 135 jsou hodnoty právní osobnosti právnické osoby, které
uvádí zákon v taxativním výčtu.
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6.1. Právnická osoba
Subjektem ochrany práv spojených s právní osobností právnické osoby je, jak plyne
ze zákona, právnická osoba, o jejíž práva se jedná. Hlavním znakem subjektu je tedy provázanost
právnické osoby s jejími právy. Úprava ochrany právní osobnosti právnické osoby se vztahuje
na veškeré právnické osoby bez ohledu na právní formu, předmět a povahu činnosti či jiné
znaky.172
Právnická osoba vzniká uměle, tedy zákonem nebo na základě uznání zákonem. V tomto
je spatřován hlavní rozdíl od osob fyzických. O. z. definuje právnickou osobu v § 20 odst. 1 jako
organizovaný útvar, který má podle zákona právní osobnost. Jak dále vyplývá z uvedeného
ustanovení, právnická osoba může mít práva a povinnosti bez zřetele na předmět své činnosti,
pokud se slučují s její povahou.
Ochrany požívá právnická osoba od jejího vzniku po její zánik. Mluvíme o
tzv. existenčním sepětí práv s právnickou osobou (její existencí).
6.2. Dílčí práva
Jako důvod úpravy ochrany práv spojených s právní osobností právnické osoby uvádějí
autoři Fiala a Kindl v komentáři k občanskému zákoníku z roku 1964: „Ochrana názvu a dobré
pověsti vychází z potřeby podpořit základní znaky „osobnosti“ právnické osoby a zamezit jejich
poškozování.“173
Východiskem pro ochranu právnické osoby v právním řádu České republiky je zejména
§ 135 o. z., který vychází z § 19b odst. 2, 3 obč. zák. Oproti obč. zák. byla v o. z. opomenuta
výslovná zmínka práva na náhradu nemajetkové újmy. Tato odlišnost bude upřesněna v kapitole
týkající se nároků z porušení práv spojených s právní osobností právnické osoby.
Ustanovení § 135 o. z. zní:
„(1) Právnická osoba, která byla dotčena zpochybněním svého práva k názvu nebo která
utrpěla újmu pro neoprávněný zásah do tohoto práva, nebo které taková újma hrozí, zejména
neoprávněným užitím názvu, se může domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno
nebo aby byl odstraněn jeho následek.
(2) Stejná ochrana náleží právnické osobě proti tomu, kdo bez zákonného důvodu
zasahuje do její pověsti nebo soukromí, ledaže se jedná o účely vědecké či umělecké nebo

PILÍK, Václav. Pojetí a úprava ochrany právní osobnosti právnických osob v občanském právu. Právní rozhledy:
časopis pro všechna právní odvětví. 2016, 457-466. ISSN 1210-6410.
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FIALA, Josef. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2009. Kodex. s. 866. ISBN 978-80-7357395-9, s. 112.
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o tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství; ani takový zásah však nesmí být
v rozporu s oprávněnými zájmy právnické osoby.“174
Tato subjektivní práva se řadí do práv s absolutní povahou, která působí erga omnes. Tím
je vyjádřeno, že každý je povinen zdržet se zasahování resp. dotýkání se těchto práv.
6.2.1. Právo na ochranu názvu
„Název právnické osoby je základním identifikačním znakem každé právnické osoby,
dokresluje její celkový obraz, symbolizuje její individuálnost a je významným prvkem jejího
celkového občanskoprávního i obchodněprávního postavení.“175
Název jako jméno právnické osoby je svým způsobem paralelou ke jménu člověka dle
§ 77 o. z.176 Svůj název musí mít právnická osoba od svého vzniku do zániku a název musí
splňovat podmínky vycházející z § 132 a násl. o. z.
Vedle pojmu název se setkáváme v § 423 o. z. s pojmem obchodní firma, který je užíván
v souvislosti s osobou podnikatele.177 Ustanovení o obchodní firmě jsou ve vztahu k ustanovení
o názvu speciální, a proto bude ustanovení o názvu aplikovatelné i na obchodní firmu pouze
v případě, kdy ustanovení o obchodní firmě neobsahuje něco jiného. 178 Pokud o. z. mluví
o jménu, rozumíme tím i název právnické osoby či obchodní firmu.179, 180
Zákon rozlišuje mezi zpochybněním práva k názvu a neoprávněným zásahem do tohoto
práva.181 Zpochybnění práva není dále upraveno. Můžeme tím však rozumět rozporování
s oprávněností název užívat či poukazování na nesplnění náležitostí, které název musí ze zákona
splňovat či zpochybnění části názvu.
Neoprávněným zásahem je míněno zejména užití názvu jinou právnickou osobou nebo
užívání názvu, který může být zaměnitelný. Co vše může být považováno za neoprávněný zásah,

§ 135 o. z.
TOMAN, Petr, DEVÁTÝ, Stanislav. Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob. 2. vydání. Praha: Linde
Praha, a.s. 2001. 39 s. ISBN 80-7201-297-5, str. 38.
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Oproti jménu člověka musí název dle § 132 odst. 2 odlišit právnickou osobu od jiné osoby.
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178
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Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 699.
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upřesňuje judikatura.182 Pro označení skutečnosti za neoprávněný zásah není vyžadována
dlouhodobost. Obdobně není nutné, aby došlo ke vzniku ujmy, postačí její hrozba.
6.2.2. Právo na ochranu pověsti a soukromí
Samy právnické osoby usilují o svou pověst na veřejnosti. Důkazem toho jsou PR (Public
relations) oddělení, které zajišťují komunikaci s veřejností a snaží se tak být protiváhou
k působení okolí. Toto opatření však nestačí, a proto je nutné umožnit právnickým osobám bránit
se proti zásahu do jejich osobních práv.
Pověst právnické osoby vzniká současně se vznikem právnické osoby a má povahu
osobního práva (stejně jako název právnické osoby), které je nezcizitelné.183 Na základě
předpokladu, že každý jedná poctivě, předpokládá se, že i právnická osoba má pověst
neposkvrněnou, do chvíle, než je spolehlivě prokázán opak.184
Jak u ochrany osobnosti lidí, tak i v případě ochrany pověsti právnických osob
se setkáváme s kolizí práv. Právo na pověst právnické osoby resp. právo na ochranu soukromí185
se střetává s ústavním právem na svobodu projevu, s právem na informace aj. Jak řekl již John
Stuart Mill, „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“ V případě kolize se
Ústavní soud ČR staví k obdobnému názoru, že právo na svobodu projevu resp. právo na
informace je omezeno právy jiných. Je tedy nutné sledovat intenzitu porušení práva právnické
osoby. V tuto chvíli přichází na řadu i obecná pravidla slušnosti. Podmínkou pro rozhodnutí, zda
bylo do práv právnické osoby zasaženo, je vedle existence neoprávněného zásahu příčinná
souvislost mezi zásahem a porušením práva.186
V obč. zák. byla chráněná dobrá pověst právnické osoby. Ustanovení o její ochraně jakož
i ostatní ustanovení o ochraně dalších hodnot spojených s právní osobností právnických osob
bylo do kodexu vloženo až v roce 1992 tzv. demokratizační novelou provedenou zákonem
č. 509/1991 Sb. a to jako § 19b odst. 2, 3 obč. zák. Termín dobré pověsti byl v o. z. opuštěn
z důvodu diskutované otázky, která pověst je „dobrá“. Karel Eliáš ve své publikaci Nový
občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem uvádí, že „jakou pověst PO
Neoprávněný zásah do názvu právnické osoby byl Nejvyšším soudem spatřen v užití názvu kraje v názvu
právnické osoby z důvodu navození dojmu souvislosti mezi těmito právnickými osobami. Rozsudek NS ze
dne 13. 1. 2011, sp. zn. 23 Cdo 2667/2008.
183
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osobního práva.
184
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si zaslouží ochranu, musí plynout z konkrétních okolností případu a z logického obsahu
zákona“187. Zákonná ochrana se primárně poskytuje všem právnickým osobám, které
uskutečňují aprobovanou činnost.
NS v minulosti vymezil podstatu neoprávněného zásahu v nepravdivém tvrzení nebo
obvinění, které zasahuje do pověsti resp. do soukromí právnické osoby.188 „Samotné uveřejnění
nepravdivého údaje, které se dotýká dobré pověsti právnické osoby, nemusí automaticky zakládat
neoprávněný zásah do této dobré pověsti. Takový zásah je dán pouze tehdy, jestliže přesáhl
určitou přípustnou intenzitu takovou měrou, kterou již v demokratické společnosti tolerovat
nelze.“189
Při usuzování, zda došlo k neoprávněnému zásahu, je nutné přihlédnout též ke kontextu
informování. Např. periodický tisk určený pro informování široké veřejnosti může i musí využít
určité míry zjednodušení, naopak přísnější nároky budou kladeny na informace prezentované
v odborných publikacích.190 Na druhé straně může být pověst právnické osoby neoprávněně
zasažena i pravdivým údajem, který je „např. podán tak, že zkresluje skutečnost“.191
6.3. (Ne)oprávněnost zásahu
K útoku do práva právnické osoby na ochranu pověsti resp. soukromí dojde, podobně
jako je tomu u neoprávněného zásahu do ochrany osobnosti člověka, v případě zásahu, který je
nezákonný, tedy neoprávněný (protiprávní). Zákon ustanovuje obdobně jako u člověka
podmínky, kdy zásah do pověsti resp. soukromí právnické osoby není neoprávněným
tzv. zákonné licence. Jde o situace, kdy zákon explicitně dovoluje zásah do pověsti (soukromí),
zejména z důvodu veřejného zájmu.
Ustanovení § 135 odst. 2 představuje taxativní výčet licencí. Rozlišujeme zásahy
za účelem vědecko-uměleckým a zpravodajským.
Pro zásah za vědecko-uměleckým účelem, ale též za účelem zpravodajským jsou hranicí
oprávněné zájmy právnické osoby, které je však nutné poměřovat s oprávněnými zájmy
veřejnosti na důležité informace.192

ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. s.
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6.4. Nároky z porušení práv spojených s právní osobností právnické osoby
Kdo neoprávněně zasáhne do práv spojených s právní osobností právnické osoby, dopustí
se tak deliktu, stejně jako v případě ochrany osobnosti.
Právo na ochranu právní osobnosti právnické osoby je oprávněna uplatňovat pouze
právnická osoba, o jejíž právnickou osobnost se jedná. Ta se může domáhat ochrany proti osobě,
která se dopustila deliktu nebo které se přičítají jeho následky. Porušitelem či ohrozitelem může
být osoba fyzická i osoba právnická. „Fyzická či právnická osoba může být činěna odpovědnou
za zásah do dobré pověsti právnické osoby pouze tehdy, jestliže tento neoprávněný zásah
skutečně také vyvolala, resp. způsobila. Povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, důkazní povinnost a
důkazní břemeno ohledně příčinné souvislosti zatěžuje dotčenou právnickou osobu.“193
Právnická osoba může v případě neoprávněného zásahu do svých práv uplatnit různé
nároky. Přímo ze samotného § 135 o. z. vyplývá zdržovací a odstraňovací nárok. Díky
zdržovacímu nároku (nebo - li zápůrčí, negatorní nárok) má právnická osoba právo domáhat se,
aby bylo upuštěno od neoprávněného zásahu. Zdržovací nárok slouží k zabránění v pokračování
nebo opakování deliktu. Odstraňovacím nárokem (nazýván též restituční) právnická osoba
požaduje, aby byl odstraněn následek neoprávněného zásahu. Úspěšně může být nárok uplatněn,
pokud následek trvá a jeho odstranění je v moci povinného. V případě splnění podmínek může
právnická osoba uplatnit oba nároky současně.
K nároku na náhradu újmy. Jak již bylo zmíněno v kapitole ochrany osobnosti, o. z.
upravuje náhradu újmy na přirozených právech v § 2956. Obdobnou úpravu však v o. z.
pro právnické osoby nenajdeme. Na náhradu újmy u právnických osob je tedy nutné aplikovat
obecné ustanovení § 2894 o. z., které říká:
„(1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění
(škody).
(2) Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje
škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou
újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit
škodu.“194
O právu požadovat náhradu škody není pochyb. Problém nastává v případě nemajetkové
újmy. Její odčinění je možné pouze v případě, že tak stanoví zvláštní zákon. V případě ochrany
právní osobnosti právnické osoby tak zákon nečiní. Zajímavostí je, že obč. zák. v § 19b náhradu
nemajetkové újmy právnickým osobám přiznával. Zde vyvstává otázka, zda neposkytnutí nároku
193
194
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na náhradu újmy pro právnické osoby byl záměr zákonodárců. V literatuře se uvádí, že nepřijetí
zvláštního ustanovení o přiměřeném zadostiučinění za zásah do práv spojených s právní
osobností právnických osob souvisí s důsledným provedením teorie fikce právnických osob.195
Do budoucna by se dalo předpokládat, že díky absentujícímu nároku na odčinění
nemajetkové újmy budou častěji využívány instituty práva na odpověď a práva na dodatečné
sdělení, které jsou upraveny v tiskovém zákoně196 a vysílacím zákoně197.
Smyslem ustanovení o právu na odpověď je umožnit právnické osobě, o které bylo
uveřejněno skutkové tvrzení, které se dotýká názvu a pověsti právnické osoby, vyjádřit se k věci,
tedy požadovat uveřejnění odpovědi.198 Dodatečné sdělení souvisí s uveřejněním sdělení
o právnické osobě v souvislosti s řízením ve věcech správních deliktů vedeném proti ní. Pokud
nebylo v době uveřejnění sdělení pravomocně rozhodnuto, má právnická osoba právo požadovat
uveřejnění výsledku toho řízení.
Na tomto místě je vhodné podotknout, že odborná veřejnost není jednotná v náhledu
na problematiku odčinění nemajetkové újmy. Vedle zmíněného přístupu je prezentován také
názor, že náhrada újmy (jak majetkové tak nemajetkové) je součástí odstraňovacího nároku.199
Proti tomuto názoru však stojí otázka, proč by zákonodárce zaváděl u člověka zvláštní ochranu
proti zásahu do přirozených práv, pokud by šlo odčinění nemajetkové újmy odvodit stejně jako
u právnické osoby z odstraňovacího nároku, obdobně lze argumentovat výslovnou úpravou
u nároků z nekalé soutěže (srov. § 2988 o. z.).
Není tak sporu o to, že při nekalosoutěžním jednání se nahrazuje i nemajetková újma.
Sporným v této oblasti však nezřídka je, zda ten který neoprávněný zásah do práv spojených
s právní osobností právnické osoby je nekalosoutěžním jednáním, nebo jen obecným zásahem
do názvu, pověsti a/nebo soukromí právnické osoby. V situaci, kdy v druhém případě odborná
veřejnost není jednotná ohledně (ne)existence nároku na náhradu nemajetkové újmy, je tak
posouzení právní povahy zásahu pro právnické osoby nikoli jen teoreticky, ale i prakticky velice
významné.
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Stejně jako ustanovení § 135 o. z. nemluví přímo o právu právnické osoby na náhradu
škody, nezmiňuje ani právo na vydání bezdůvodného obohacení. Přesto však může právnická
osoba vydání bezdůvodného obohacení požadovat dle obecného ustanovení § 2991 a násl. o. z.)
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7. Judikatura
Rozhodnutí soudu dosahují v oblasti ochrany osobnosti velkého významu. Právě
problematika ochrany osobnosti je totiž často spojována s otázkami, které mohou být
posuzovány v konkrétních případech odlišně. V předchozí části práce již bylo představeno
množství důležitých judikátů. Tato kapitola bude věnována podstatným rozhodnutím
z posledních let. Tři níže představené judikáty se týkají jednotlivých kapitol práce. První judikát
se dotýká kolize svobody projevu s osobnostními právy, ve druhém je řešena ochrana práv
spojených s právní osobností právnické osoby a na závěr bude uveden judikát ohledně
(ne)pravdivosti převzatých tvrzení.
7.1. Generální ředitel Národní galerie200
ÚS se nedávno opět věnoval otázce kolize svobody projevu a práva na ochranu osobnosti.
Předmětem sporu byl výrok Milana Knížáka v diskusním pořadu České televize Kontexty, kde
se diskutovalo na téma, kdo by se měl stát generálním ředitelem Národní galerie. Výrok se týkal
Jiřího Fajta, který se v tu dobu o pozici generálního ředitele ucházel a zněl: „Přede mnou tam
bylo asi pět kunsthistoriků řediteli po roce 1990 a dovedli galerii do naprosto dezolátního stavu.
Zadluženou, jaksi nefungující a tak dále. A nejhorší byl pan ředitel Fajt, který ji zcela
ekonomicky zruinoval. Dodnes se jakoby z těchto věcí vzpamatováváme. Čili jako kunsthistorici,
kteří byli na mém místě přede mnou, se chovali velmi nekvalifikovaně."201 Jíří Fajt podal žalobu
proti Milanu Knížákovi, kterou se domáhal omluvy a to úspěšně. Milan Knížák podal stížnost
k ÚS, ve které tvrdí, že bylo uložením povinnosti k omluvě zasaženo do jeho práva na svobodný
projev.
ÚS uznal, že svoboda je jedním z pilířů demokratické společnosti, ale upozornil též
na její hranice. V nálezu ÚS opět představil kritéria, která jsou zohledňována při řešení kolize
práv. Je zohledněna zejména povaha, obsah a forma výroku, postavení kritizované osoby,
chování kritizované osoby, kdo výrok pronáší, kdy by výrok učiněn a zda se výrok dotýká
veřejné či soukromé sféry kritizovaného.
ÚS označil pozici generálního ředitele Národní galerie za otázkou veřejného zájmu.
Kandidát tedy musí jako osoba veřejného zájmu strpět větší míru kritiky. Avšak stěžovatel
ve svém výroku uvedl, že Jiří Fajt se podílel na dovedení Národní galerie do „dezolátního stavu“
a je zodpovědný za ekonomický stav. Jde o rezolutní skutkové tvrzení. Ačkoli bylo v řízení
před Městským soudem v Praze prokázáno, že ze strany Jiřího Fajta došlo k určitým
200
201

Nález ÚS ze dne 11. 6. 2018, sp. zn. I. ÚS 4022/17.
Ibid.
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pochybením, nelze současný ekonomický stav přičítat Jiřímu Fajtovi. Milan Knížák jako bývalý
generální ředitel Národní galerie byl seznámen s hospodařením instituce a musel vědět, jaký vliv
měl Jiří Fajt jako ředitel na ekonomický stav galerie. ÚS proto stížnost zamítl.
7.2. Hodnocení spotřebitelského testu vs. ochrana dobré pověsti202
Spotřebitelské testy oproti komerčním projevům mají za cíl chránit spotřebitele jako
slabší stranu vůči prodávajícímu.
ÚS řešil spor týkající se spotřebitelského testu balených neperlivých vod. Výsledky testu
byly uveřejněny v časopise d‘Test. V článku byl u vod stěžovatelky (Karlovarské minerální vody
a. s.) uveden vyšší obsah některých sledovaných prvků a cizorodých látek.
Stěžovatelka podala proti vydavateli časopisu žalobu z titulu ochrany dobré pověsti
právnické osoby. Městský soud v Praze vyhověl žalobě a uložil vydavateli povinnost omluvy
za uvedení vysokého obsahu sodíku, přestože hodnota nepřekročila stanovenou maximální
hranici. Ve zbytku byla žaloba zamítnuta. Vrchní soud zamítl žalobu i ve vyhovující části
s odkazem na dříve vydaná rozhodnutí NS a ÚS.
ÚS konstatoval, že: „„Kritický projev sdružení založeného k ochraně spotřebitelů nelze
zásadně v řadě aspektů klást naroveň jiným projevům veřejné kritiky, jež mají difamační
potenciál. Tento projev sice vykazuje znaky komerčního projevu (commercial speech), ale jeho
působení je nasměrováno nikoli soutěžně či reklamně s cílem zainteresovat spotřebitele ke koupi
výrobku (sortimentu), ale v „obráceném gardu“. Účelem projevu je tu ochrana spotřebitele,
spočívající ve varování před nežádoucími vlastnostmi, resp. parametry výrobků.“ 203 Kritéria
pro posouzení konfliktu práva na svobodu projevu a šíření informací s právem na ochranu dobré
pověsti jsou v tomto případě vyvolání diskuze ohledně kvality výrobku a ochrany veřejného
zdraví a odbornost hodnocení testovaného produktu. ÚS uvedl shodně s Vrchním soudem
v Praze, že uveřejněním výsledků testu nedošlo k zásahu do práv právnické osoby, ačkoli test
vykazoval určité nedostatky.
7.3. Odpovědnost za uveřejnění tzv. převzatých tvrzení204
Za uveřejnění převzatých tvrzení je považováno publikování názorů třetích osob. ÚS řešil
v daném případě zveřejnění názoru znalce ohledně trestní věci poradkyně ministra. Vydavatel
uveřejnil v článku citaci znalcova názoru.

Nález ÚS ze dne 20. 2. 2018, sp. zn. I. ÚS 3819/14.
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Nález ÚS ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. II. ÚS 2296/14.
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Stěžovatelka

uvedla,

že

článkem

„Exporadkyně

Ratha

chce

150

milionů

kvůli úplatkářskému videu“, který byl uveřejněn na webovém portálu www.ihned.cz společnosti
Economia, a. s., bylo zasaženo do jejího práva na lidskou důstojnost a osobní čest dle
čl. 10 odst. 1 LZPS. Sporným výrokem byla informace ve článku, že stěžovatelka vydáváním
časopisů pro Českou lékařskou komoru způsobila škodu za cca 5 milionů korun. Článek
obsahoval citovaný výrok znalce „Bylo tam pochybení za asi pět milionů.“ Toto tvrzení bylo
uvedeno v kontextu toho, že poradkyně podala na znalce trestní oznámení za zmanipulovaný
posudek. Rozsudek soudu I. stupně, ve kterém bylo žalovanému uloženo uveřejnit omluvu a
zaplatit částku 100 000Kč byl Vrchním soudem v Praze zrušen a žaloba zamítnuta. Stěžovatelka
se proto obrátila na ÚS.
ÚS ve svém nálezu zopakoval kritéria pro řešení kolize mezi právem na svobodu projevu
a ochranou osobnosti, která užil v již zmiňovaných judikátech jako např. nález ÚS ze dne
11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03, Nález ÚS ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2051/14.
Dále ÚS konstatoval, že sporný výrok je skutkovým tvrzením, u kterého je nutné
zhodnotit jeho pravdivost. Informace obsažené ve článku označil za pravdivé, čímž však
neoznačil za pravdivé znalcovo tvrzení. ÚS uvedl, že „Toto tvrzení ovšem nelze bez dalšího
přičítat k tíži vydavatele. V této souvislosti je totiž klíčové, že předmětné tvrzení třetí osoby bylo
zasazeno v určitém kontextu, a také, že vydavatel prezentuje toto tvrzení toliko jako osobní názor
znalce (arg. "si za ním stojí").205 ÚS uvedl též ve prospěch vydavatele fakt, že se novinář obrátil
na znalce, aby se ke kauze vyjádřil a nespokojil se s pouhým sporným znaleckým posudkem.
„Ve prospěch závěru, podle něhož předmětným výrokem nedošlo k neoprávněnému zásahu,
hovoří i celá řada dalších shora zmíněných relevantních faktorů. Článek informuje o věci
obecného významu, stěžovatelka byla osobou veřejně činnou v relativně významném postavení
(poradkyně ministra), předmětné tvrzení je z hlediska formy korektní a vyvážené (nikoliv
přehnaně expresivní či snad dokonce vulgární) a nedotýká se soukromého života
stěžovatelky.“206
Tímto rozhodnutím však ÚS nezpochybňuje odpovědnost za uveřejnění převzatých
tvrzení, o které bylo v minulosti již ÚS rozhodováno.207 V konkrétním případě je však nutné
přihlédnout k tomu, kdo je autorem převzatého tvrzení. Ve zmiňované situaci šlo o znalce tedy
člověka, který o dané věci má nebo by měl mít dostatečné a relevantní informace.
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Závěr
Smyslem této předkládané diplomové práce bylo poskytnout shrnutí problematiky
ochrany osobnosti. Značná část práce byla věnována čistě ochraně osobnosti člověka (fyzické
osoby), ale nebyla opomenuta ani ochrana obdobných práv u osob právnických.
Právo na ochranu osobnosti je zaručeno každému člověku a to jak na úrovni národní, tak
mezinárodní. Práce vychází vedle ústavních předpisů zejména z občanského zákoníku. Samotná
aplikace práva je potom představena na bohaté judikatuře soudů.
Zvýšená pozornost je věnována dílčím osobnostním právům, která jsou relevantní
pro oblast médií. Tato práva najdeme demonstrativně vyjmenovaná v § 81 občanského zákoníku.
V práci není opomenuto ani právo na jméno, které je však v občanském zákoníku řazeno mimo
ustanovení zabývající se ochranou osobnosti. Autorka se v práci zaměřuje též na otázku, zda je
právo na jméno právem přirozeným. S ohledem na zaměření práce není pojednáno o právu
na zdraví, na život aj.
V kapitole věnované osobám veřejného zájmu bylo snahou nastínit, jakým způsobem řeší
judikatura omezování všeobecného osobnostního práva u osob veřejného zájmu v jednotlivých
případech. Z mnohých rozhodnutí lze vyvodit určitá kritéria či předpoklady pro řešení kolize
ústavně garantovaných práv. Přínos práce je spatřován též ve vytvoření přehledu obecných testů
pro řešení kolize dvou ústavou garantovaných práv (test proporcionality a pětistupňový test) a
přehledu kritérií pro řešení konkrétního střetu všeobecného osobnostního práva se svobodou
slova (difamační test Benátské komise, test ÚS ČR a Axel Springer test).
Ačkoli soudy vidí ve svobodě slova základní znak demokratické společnosti, není
pravidlem, že svoboda slova vítězí nad ochranou osobnosti. V současnosti žijeme
pravděpodobně v nejsvobodnější éře v dějinách českého státu. Po pádu tzv. komunistického
režimu byla svoboda projevu jedním z nejpožadovanějších práv. Všechna práva však mají své
hranice a ty je nutné respektovat, a to i v případě svobody slova. Není proto přípustné, aby soudy
upřednostňovaly vždy svobodu slova před ochranou osobnosti, zvlášť pokud projev vybočuje
z mezí slušnosti.
V případě ochrany právní osobnosti právnických osob je nutné přihlížet k odlišnostem
oproti ochraně osobnosti člověka. Tyto odlišnosti lze spatřovat již v samotném pojmenování
ochrany hodnot. U fyzických osob zákon uvádí pojem ochrany osobnosti, pro právnické osoby
obdobný pojem zaveden není. Vedle toho obsah ochrany je u fyzických osob rozsáhlejší a
detailněji rozpracovaný. Hlavním důvodem odlišné úpravy je rozdílnost fyzických a právnických
osob. Právnické osoby postrádají atribut lidské důstojnosti, který je pro ochranu osobnostních
práv hlavním pilířem.
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Přes veškerá úskalí právnické osoby disponují (byť skromnější) ochranou hodnot
souvisejících s právní osobností. V současnosti § 135 o. z. jmenuje tři chráněné hodnoty (název,
pověst a soukromí), které pokrývají možné zásahy do osobních práv právnických osob. Jelikož je
ochrana právní osobnosti právnických osob pouze menší částí institutu ochrany osobních práv, je
jí věnována jen malá pozornost. Podle mínění autorky bude však v budoucnu ochrana těchto
práv stále významnější, zejména díky zvyšujícímu se počtu právnických osob a jejich rostoucím
snahám dosáhnout úspěchu v konkurenčním prostředí všemi možnými prostředky.
Problematika ochrany osobnosti ve vztahu k médiím je velmi aktuálním tématem, které si
zaslouží značnou pozornost. Jak již bylo zmíněno pro tuto oblast je významná judikatura.
Dle autorčina názoru by bylo vhodné tuto již ustálenou rozhodovací praxi promítnout
konkrétněji do právních předpisů. Současná právní úprava je velmi obecná a zvláště v případě
ochrany práv spojených s právní osobností právních osob vyvstává ze současné úpravy množství
otázek k diskusi.
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Seznam použitých zkratek
LZPS

Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku České republiky

o. z.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OVZ

Osoby veřejného zájmu

ESLP

Evropský soud pro lidská práva

obč. zák.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

NS

Nejvyšší soud ČR

VOP

Všeobecné osobnostní právo

OSN

Organizace spojených národů

EÚLP

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č.209/1992 Sb., o sjednání
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto
Úmluvu navazujících

ÚS

Ústavní soud ČR

LZP EU

Listina základních práv Evropské unie vyhlášená v českém znění sdělením
Ministerstva zahraničních věcí č. 111/2009 Sb. m. s. o sjednání Lisabonské
smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení
Evropského společenství

EU

Evropská unie
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Ochrana osobnosti a jména člověka a ochrana dobré pověsti, názvu a
soukromí právnické osoby v mediálním prostředí, vč. rozboru judikatury
Abstrakt
Diplomová práce je věnována problematice ochrany osobnosti. V práci jsou představeny
národní, evropské a mezinárodní právní prameny, kterými je ochrana osobnosti regulovaná.
Hlavním předpisem, ze kterého práce vychází, je občanský zákoník. Potřebu chránit osobnostní
práva však nereflektuje pouze právo občanské, ale i jiná právní odvětví, e. g., trestní právo
s institutem pomluvy nebo mediální právo s ustanovením o právu na odpověď. Z rozsáhlého
tématu ochrany osobnosti je práce zaměřena na užší oblast, i. e., na ochranu osobnosti
v mediálním prostředí. Vedle analýzy osobnostních práv (včetně práva na jméno), definic pojmů
a oprávněných i neoprávněných zásahů je v práci poskytnut prostor i pro otázku ochrany osob
veřejného zájmu a porovnání ochrany poskytované občanským zákoníkem fyzickým osobám a
osobám právnickým.
S ochranou osobnosti osob veřejného zájmu je často spojena kolize základních práv
přesněji střet práva na ochranu osobnosti se svobodou slova. V práci je nastíněno, jak soudy
přistupují k řešení tohoto střetu a k jakým kritériím je v konkrétních případech přihlíženo. Přínos
práce je spatřován také ve vytvoření přehledu testů, které se využívají pro řešení střetu ústavou
garantovaných práv.
Ochrana práv spojených s právní osobností právnických osob je často opomíjenou
oblastí, ačkoliv v současnosti nabývá na významu. Právnické osoby přes veškeré odlišnosti
od osob fyzických disponují dle ustanovení občanského zákoníku ochranou hodnot podobající se
osobnostním právům člověka. Hlavní odlišností od ochrany osobnosti člověka je náhrada
nemajetkové újmy.
Celá práce je podložena bohatou judikaturou, zejména rozhodnutími Nejvyššího soudu
ČR, Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva. Lze shrnout, že Ústavní soud ČR
a Nejvyšší soud ČR rozhodují v souladu s ustálenou rozhodovací prací Evropského soudu
pro lidská práva.
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Protection of personal rights and the name of an individual and protection of
good reputation, trade name and privacy of legal entities in media including
analysis of judgements
Abstract
This master thesis is focused on the topic of protection of personality rights with respect
to media. The thesis presents national, European and international sources of law related to the
protection of personality rights. The fundamental basis of the thesis is the Civil Code. However,
the regulation of the personality rights protection is not limited to the Civil Code. Instead, it is
entangled in numerous other law disciplines, e.g. the Criminal Law and the institute of
defamation or the Media Law and the regulation of the right of reply. Out of the broad topic of
the protection of personality rights, only a narrow section, i.e. the protection of the personality
laws with respect to media, is taken into account. Besides an analysis of personality rights, an
extended nomenclature description and a discussion of rightful and wrongful derogations of
personality rights, a notable attention is also given to the problematics of public figures and to
the comparison of the personality rights protection provided by the Civil Code to the individuals
and to the legal entities.
The protection of personality rights of public figures often collides with fundamental
rights. Specifically, the conflict lies between the right of personality protection and the freedom
of speech. In the thesis, the treatment of this conflict by the judiciary is outlined and the most
important deciding criterias used by the courts are presented. One of the contributions of the
thesis lies in summarizing different tests used to resolve conflicts between fundamental laws.
The protection of personality rights given to legal entities is, despite its growing
importance, often neglected in the contemporary legal texts. Even with all the differences
between legal entities and individuals, the personality rights protection given by the Civil Code
to the former significantly resembles the one provided to the latter. The main difference between
the personality protection of a legal entity and that of an individual lies in the treatment of the
compensation for non-material damage.
The presented work is build on the jurisprudence of the Supreme Court of the Czech
Republic (SC CZ), Constitutional Court of the Czech Republic (CC CZ) and the European Court
of Human Rights (ECHR). It can be stated that the decisions of CC CZ and SC CZ are in
agreement with the decision-making practice of ECHR.
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