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Anotace 

V bakalářské práci je zpravováno téma ochrany osobnosti a zveřejňování 

osobních údajů. První část práce vymezuje základní pojmy a vztahy této 

problematiky. V druhé části je pojednáváno o pramenech práva na ochranu 

osobnostních práv a osobních údajů a o právních prostředcích ochrany, kdy je 

poukázáno kromě soukromoprávních prostředků ochrany také na právní 

prostředky ochrany veřejného a ústavního práva. Třetí část bakalářské práce se 

zabývá rizikovými faktory dané problematiky. Poslední část bakalářské práce 

doplňuje téma o zvláštní subjekty ochrany, kterými jsou mladiství a v neposlední 

řadě právnické osoby, kterým právní řád poskytuje také zvláštní ochranu. V závěru 

práce je zhodnocena problematika ochrany osobnosti a zveřejňování osobních 

údajů, zhodnocen současný stav právní úpravy a poukázáno na připravovaný 

návrh nového občanského zákoníku. 

Klíčová slova: osobnost, ochrana, osobní údaje, zveřejňování, všeobecná 

osobností práva 

Summary 

The subject-matter of this bachelor thesis is the protection of personality and 

personal data publication. The first part defines basic terms and relations of this 

problem. The second part deals with legal resources for personal rights and data 

protection and the legal remedies. Together with the civil means of protection, it 

refers to the remedy of public and constitutional law. The third part of the bachelor 

thesis is concerned with the risk factors of this problem. The final part of the 

bachelor thesis completes the subject with special protection subjects, such as the 

juvenile persons or legal entities which are also provided with special protection by 

the legal order. The concluding part of the thesis evaluates the protection of 

personality and personal data publication problem; it evaluates the current state of 

legal regulations and it refers to the upcoming proposal of a new civil code. 
 

Keywords: personality, protection, personal data, publication, general right to the 

protection of personal rights. 
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1. ÚVOD 

 Osobnost je dle teorie individuální spojení biologických, psychologických 

a sociálních aspektů každého jedince. Osobnost člověka vyjadřuje jeho 

jedinečnost a neopakovatelnost. Každý z nás je tedy jedinečný a neopakovatelný. 

Nejedná se však o fyzickou stránku každého jedince, ale obzvláště o tu vnitřní 

stránku, tedy integritu člověka. Aby nedocházelo k narušení mravní integrity 

člověka, existuje v naší společnosti určitý soubor právních norem, který chrání 

nejen základní komplex lidské osobnosti, tedy všeobecné osobnostní právo, ale 

i jeho výstupy, tedy zvláštní osobnostní práva. 

 Tématem mé bakalářské práce se stala problematika ochrany osobnosti 

a zveřejňování osobních údajů právě proto, že se jedná o problematiku, která se 

týká každého z nás. Důvody, které mě vedly k volbě tohoto tématu, byly nejen 

aktuálnost a diskutovanost této problematiky, ale také to, že toto téma je pro mě 

velice zajímavé. Cílem této práce je seznámení se s problematikou ochrany 

osobnosti a zveřejňováním osobních údajů, zamyšlení se nad tímto problémem, 

poukázání na konkrétní rizikové faktory, se kterými se v praxi setkáváme 

a v závěru zhodnocení současného stavu.  

 V druhé kapitole zkoumám základní pojmy a vztahy ochrany osobnosti, 

které jsou nezbytné k pochopení celé problematiky. Nejprve se zabývám 

předmětem všeobecného osobnostního práva, kdy vymezuji osobnost člověka 

v souvislosti s vymezením jeho právního života. V dalších podkapitolách vymezuji 

systematiku všeobecného osobnostního práva a specifikuji jednotlivá dílčí 

osobnostností práva. V poslední části druhé kapitoly bakalářské práce se 

zabývám problematikou zveřejňování osobních údajů a seznámení s její 

ochranou, jelikož tato problematika úzce souvisí s ochranou osobnosti a stala se 

také tématem této bakalářské práce.  

 Cílem třetí kapitoly je přiblížit čtenáři soukromoprávní prostředky ochrany 

osobnostních práv a ochrany osobních údajů. Předem vymezuji prameny práva, 

ze kterých je třeba při poskytování ochrany vycházet, resp. poukazuji na prameny, 
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ve kterých je problematika bakalářské práce upravena. Zabývám se zde převážně 

soukromoprávními žalobami, které jsou nejčastějším prostředkem ochrany při 

porušení osobnostního práva, avšak poukazuji také na veřejnoprávní ochranu, 

která je při závažnějších zásazích nezbytná a v neposlední řadě na ochranu 

ústavní, které se může fyzická osoba v našem právním řádě také domáhat. V této 

věci nepoukazuji jen na českou právní úpravu, ale odkazuji také na právní úpravu 

Evropské unie, když jako členi Evropské unie jsme její úpravou také v určité míře 

vázáni a naše právní úprava často z právní úpravy Evropské unie vychází.  

 Ve čtvrté kapitole nazvané rizikové faktory se zabývám už konkrétními 

situacemi, které mohou být v praxi problematické. Úvodní podkapitolu věnuji 

bezúplatným zákonným licencím, které vymezuje samotný občanský zákoník 

a které vyjasňují čtenáři situace, kdy je povolen zásah do ochrany osobnosti 

každého člověka. Dalším problémem, na který poukazuji je vztah ochrany 

osobnosti a práva na svobodný přístup k informacím, když mezi těmito dvěma 

právy je mnohdy velmi tenká linie. V další podkapitole se zabývám provozováním 

kamerového systému a poukazuji na úskalí, které se při provozování takového 

systému mohou vyskytnout, jaká pravidla musejí správci takového systému 

dodržovat a v neposlední řadě jaké způsoby ochrany má k dispozici fyzická osoba, 

která se cítí být poškozená. V poslední části čtvrté kapitoly se věnuji problematice 

zveřejňování neplatičů nájemného, když tato otázka se stala velice spornou a to 

nejen pro laickou, ale hlavně i pro odbornou právnickou veřejnost.  

 Poslední kapitolu bakalářské práce věnuji zvláštním subjektům ochrany. 

Jedná se o mladistvé, jejichž ochrana je v některých oblastech práva větší než 

u zletilých fyzických osob a také se jedná o právnické osoby, které mají svou 

zvláštní úpravu a je tedy důležité se o jejich ochraně také zmínit. Tato kapitola je 

velice důležitá pro dokreslení celé problematiky.  

 V závěru práce shrnuji poznatky z jednotlivých kapitol a pokouším se 

o zhodnocení problematiky ochrany osobnosti a zveřejňování osobních údajů 

v současné právní úpravě.  
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 V bakalářské práci se opírám o několik stěžejních pramenů a předně 

o platnou právní úpravu, ze které převážně vycházím. Rozsah práce mi nedovolil 

provést komparaci s právní úpravou v některé z jiných států. Avšak v bakalářské 

práci poukazuji také na některé předpisy Evropské unie, ze kterých naše právní 

úprava vychází.  

 Na závěr bych chtěl podotknout, že vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu, 

mi stanovený rozsah bakalářské práce nedovoluje postihnout veškerá specifika 

této problematiky a podat o nich důkladný výklad. Proto se ve své práci zaměřuji 

na podání přehledného a srozumitelného výkladu těch nejdůležitějších prvků  

 Práce odpovídá právnímu stavu platnému k dubnu 2010.  
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2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A VZTAHŮ 

 V první kapitole se zabývám seznámením se s problematikou a vymezením 

základních pojmů a vztahů týkajících se ochrany osobnosti a zveřejňování 

osobních údajů. Jedná se zejména o vymezení předmětu osobnostního práva 

a pochopení osobnosti člověka a jeho právního života. K pochopení celé 

problematiky je důležité vymezit systematiku všeobecného osobnostního práva 

a specifikovat jednotlivá dílčí osobnostní práva, kterým se věnuji v následujících 

podkapitolách. Jelikož problematika ochrany osobnosti souvisí se zveřejňováním 

osobních údajů, poslední část této kapitoly je věnována ochraně osobních údajů. 

2.1. Předmět osobnostního práva 

Předmětem osobnostního práva je osobnost člověka. Jak už jsem uvedl 

v úvodu této práce, osobnost je spojení biologických, psychologických a sociálních 

aspektů každého jedince a vyjadřuje tedy jeho jedinečnost a neopakovatelnost. 

V našem právním řádě požívá osobnost člověka ochranu. Právo na ochranu 

osobnosti, přesněji řečeno všeobecné osobnostní právo fyzické osoby, je 

nedělitelnou součástí systému práva občanského. Předmětem ochrany podle 

ustanovení § 11 obč. zák. jsou taková ryze osobní práva občana, jež ovlivňují 

rozvoj jeho osobnosti a jsou s ní úzce spjata. Všestranný vývoj a uplatnění 

osobnosti občana je hlavním smyslem a cílem této občanskoprávní ochrany. Toto 

hledisko je určující při posuzování otázky, zda a která práva jsou ustanovením 

§ 11 obč. zák. chráněna [1]. Okruh nositelů všeobecného osobnostního práva je 

však omezen pouze na fyzické osoby. Stranou všeobecného osobnostního vztahu 

mohou být i osoby právnické, ovšem pouze jako subjekt povinný. Osobnost 

člověka není chráněna jen po dobu života člověka. Z tohoto pohledu má právní 

život člověka daleko širší rozsah než život biologický. Právní život člověka začíná 

už u počatého dítěte, tzv. nascitura, a to za předpokladu, že se narodí živé. 

S právním životem člověka je spojena právní subjektivita, která tvoří předpoklad 

účasti fyzické osoby v nejrůznějších právních vztazích a tedy i v právních vztazích, 

které vymezují a chrání osobnost člověka. Fyzické osoby začínají tedy požívat 
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ochranu svých osobnostních práv již okamžikem vzniku své subjektivity.  

Právní subjektivita neboli způsobilost k právům a povinnostem je schopnost 

člověka být nositelem práv a povinností. Subjektivita fyzických osob neboli 

způsobilost k právům a povinnostem je upravena ust. § 7 zák. č. 140/1964 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, vzniká narozením člověka a zaniká smrtí 

nebo prohlášením za mrtvého. Způsobilost k právům a povinnostem má 

i nasciturus, narodí-li se živý, tak jak je uvedeno shora.  Člověk však ani po své 

smrti není zcela vytěsněn z právních vztahů, i když už nevystupuje v roli subjektu 

práv a povinností, jeho osobnost je chráněna postmortálně. Postmortální ochrana 

osobnosti je uskutečňována prostřednictvím zákonem vymezeného okruhu osob. 

Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu 

nebo partnerovi a dětem, a není-li jich, jejím rodičům [14]. Ze shora uvedeného 

vyplývá, že právní život člověka, resp. ochrana jeho osobnosti, sahá mnohem 

dále, než jeho biologický život.  

2.2. Systematika všeobecného osobnostního práva  

Subjektivní občanská práva lze všeobecně rozdělit dle jejich předmětu na 

subjektivní občanská majetková práva a subjektivní občanská osobnostní práva. 

Subjektivní občanská osobnostní práva pak můžeme dělit na všeobecné 

osobnostní právo a zvláštní osobnostní práva. Všeobecné osobnostní právo je 

spjato s každou fyzickou osobou a to bez rozdílu věku, aniž by bylo požadováno 

splnění jakýchkoliv dalších podmínek. Naopak zvláštní osobnostní práva vznikají 

až projevem zvláštní tvůrčí duševní schopností fyzické osoby. Jedná se např. 

o právo autorské, právo výkonných umělců atd. Všeobecné osobnostní právo 

a zvláštní osobnostní práva spadají obě do jednotného systému občanského 

práva, jsou však vůči sobě zcela samostatná a nezávislá a mohou být tak 

realizovány obě vedle sebe.  

V rámci jednotného práva na ochranu osobnosti fyzické osoby existují 

jednotlivá dílčí osobnostní práva. Tato dílčí osobnostní práva musejí být však 

chápána pouze jako příkladná, tedy demonstrativní. S tímto byla i tvořena 
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generální klauzule zakotvená v ust. § 11 obč. zák. a k dotváření občanskoprávní 

ochrany osobnosti tak pomáhá velkou měrou příslušná judikatura. Generální 

klauzule stanoví, že fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména 

života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména 

a projevů osobní povahy [14]. Za současných společensko-právních podmínek 

jsou typická zejména práva na ochranu: života, zdraví a těla, občanské cti a lidské 

důstojnosti, jména, soukromí, projevů osobní povahy, osobní svobody, rovnosti, 

svobody pohybu i pobytu, právo na podobu a právo na příznivé životní prostředí. 

Obsah a rozsah všeobecného osobnostního práva je dynamický a neustále se 

rozvíjí.  

2.3. Jednotlivá dílčí osobnostní práva 

Právo na ochranu života, zdraví a těla 

Jedná se o právo na tělesnou integritu. Jak již bylo řečeno, ochrana se 

vztahuje nejen na období života, ale i na nascitura a postmortální ochranu. Jedná 

se především o problematiku ochrany tělesné integrity v lékařském prostředí. 

Každý zákrok na tělesné integritě fyzické osoby vyžaduje její svobodný 

a informovaný souhlas, a to po poučení o vyšetřovacím či léčebném výkonu, 

o jeho důsledcích, o alternativách a rizicích [22]. Spadá sem problematika 

transplantací orgánů z mrtvého těla do živého, problematika ochrany nascitura 

a tedy umělých přerušení těhotenství, problematika prodávání lidských orgánů, 

kdy lidské tělo nesmí sloužit k získání finančního prospěchu. Právě problematika 

ochrany nascitura je v současné době diskutovaným tématem a to nejen u nás, 

ale obzvláště v sousedním Polsku.  

Občanská čest a lidská důstojnost 

Ochrana je poskytována proti takovým jednáním, která jsou objektivně 

způsobilá přivodit újmu na osobnosti fyzické osoby tím, že snižují její důstojnost, 

čest a vážnost u jiných lidí a tím ohrožují její postavení ve společnosti [4]. Dle 

soudní praxe sem spadá také profesní čest fyzické osoby, čest ve vědeckých 

kruzích atd.  
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Jméno 

Ochrany požívá jak jméno vlastní, tak příjmení za podmínky, že je 

dostatečným individualizačním znakem určité fyzické osoby. Pod ochranu podle 

ust. § 11 obč. zák. spadá taktéž pseudonym, jehož umělec užívá místo svého 

jména a dostatečně ho individualizuje. Část jména či přezdívka jsou chráněny 

všeobecným osobnostním právem také za podmínky, že není o jejich významu na 

veřejnosti pochyb. Obsahem práva na jméno je výlučné právo fyzické osoby 

jméno užívat a disponovat s ním. Pokud je někým toto právo porušeno, má 

dotyčný právo domáhat se nápravy. Zde požívají ochranu také právnické osoby, 

když ochrana obchodního jména právnické osoby je upravena v ust. § 8 a násl. 

obchodního zákoníku [16].  

Soukromí  

Toto právo spočívá v právu fyzické osoby se svobodně rozhodnout, zda 

a v jakém rozsahu mohou být soukromé skutečnosti o této osobě zpřístupněny 

jiným subjektům. Do práva na soukromí patří právo na zajištění ochrany listovního 

tajemství, domovní svobody a obydlí, ochrana před odposloucháváním telefonů, 

ať již v soukromí či v zaměstnání. Jsou chráněny také skutečnosti rodinného 

života, jako je např. rozvod, svatba, těhotenství, rodinné vtahy, milostný poměr, 

nemoc, ale také zájmy materiální povahy jako je např. vyživovací povinnost. 

V rozhodování Evropského soudu pro lidská práva, které se týká čl. 8 EÚLP, lze 

zaznamenat zřetelnou tendenci rozšiřovat ochranu soukromého a rodinného 

života i na ochranu před přímými a bezprostředními účinky emisí různého druhu, 

které nepříznivě ovlivňují zdravé životní prostředí i celkové blaho fyzických osob 

[10]. Je nutné však podotknout, že u úředních osob veřejného zájmu, jako jsou 

např. politici, je nutno brát v úvahu, že právo na soukromí je zde do značné míry 

omezeno a to právě v souvislosti s tím, že některé činnosti a aktivity těchto osob 

souvisejí s jejich veřejným působením a takovýto zásah tedy odpovídá veřejnému 

zájmu. 

  



Jiří Klečka: Problematika ochrany osobnosti a zveřejňování osobních údajů 

2010 8 

 

 

Projevy osobní povahy 

Do práva na ochranu projevů osobní povahy patří právo na slovní projevy 

a právo k jeho záznamům. Právo k záznamům slovního projevu se může 

vyskytovat jednak ve formě písemnosti a jednak ve formě zvukového záznamu. 

Této ochraně podléhají písemnosti osobní povahy, jako jsou např. deníky, dopisy, 

osobní poznámky. Nutné je však opět brát v potaz veřejný zájem, při projevech 

osobní povahy při činnosti veřejné, kdy tento zájem převyšuje nad zájmem 

soukromým.  

V důsledku demonstrativního výčtu jednotlivých dílčích osobnostních práv 

v ust. § 11 obč. zák., lze na základě současných společensko - právních 

podmínkách řadit i další výslovně neuvedené dílčí osobnostní práva, tak jak jsem 

uvedl výše. Výčet uvedených dílčích osobnostních práv v ust. § 11 obč. zák., lze 

doplnit s odkazem na Listinu základních práv a svobod s odkazem na Úmluvu 

o lidských právech a základních svobodách. Mezi tato práva patří např.:  

Osobní svoboda 

U práva na osobní svobodu se jedná jak o fyzickou svobodu, tak 

o psychickou svobodu fyzické osoby. Osobní svoboda zahrnuje hodnoty, jako jsou 

např. osobní nedotknutelnost, bezpečnost, svoboda pohybu, svoboda pobytu, 

volby zaměstnání, nedotknutelnost obydlí. Zásadní podmínkou pro uskutečnění 

osobní svobody je rovnost. Každé porušení rovnosti je bráno také za porušení 

osobní svobody. Nerovnost se tak projevuje prostřednictvím různých forem 

diskriminace. Diskriminace může být projevena v důsledku odlišnosti rasy, pleti, 

pohlaví, národnosti, majetku, politického přesvědčení, rovnosti v přístupu 

k zaměstnání atd.  

Podoba 

Do práva na podobu a práva k podobizně spadá taková podoba fyzické 

osoby, která tvoří její charakteristické rysy, které znázorňují její tělesný vzhled 

jednoznačně individualizovaný. Právo na podobu chápeme jako právo na 
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zachycení vlastní podoby zobrazením.  Právo k podobizně je zde naopak chápáno 

jako právo k hmotnému zachycení podoby fyzické osoby. Ochraně podléhá 

i podoba zemřelého. Je však nutné zmínit, že i zde není taková ochrana bez limitů, 

když zákon myslí i na tzv. úřední licenci, o které budu následně pojednávat blíže.  

2.4. Osobní údaje 

Specifickou ochranu osobnosti fyzické osoby poskytuje zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů. Předmětem ochrany jsou osobní údaje, tj. 

jakékoliv údaje, které se týkají určitého subjektu údajů, statusu fyzické osoby 

a dále úprava práv a povinností při zpracování těchto údajů. Zpracováním 

osobních údajů je zejména systematické shromažďování, ukládání na nosiče 

informací, zpřístupňování, úprava, pozměňování, vyhledávání, používání, šíření, 

zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění, likvidace atd.  

Současná česká právní úprava vychází v důsledku harmonizace z práva 

evropského. Základním dokumentem práva EU v této oblasti je směrnice 

Evropského parlamentu a Rady EU 95/46/ES o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s volným pohybem těchto údajů. 

Zákon o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají 

státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož 

i fyzické a právnické osoby [17]. Zákon se naopak nevztahuje na zpracování 

osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro svou osobní potřebu, na 

nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále 

zpracovány. Výjimku tvoří také resorty, které zpracovávají osobní údaje, které jsou 

nezbytné pro plnění povinností stanovené zvláštními zákony pro zajištění 

bezpečnosti ČR, obrany ČR, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, finančního 

zájmu ČR atd.  

V souvislosti s elektronickými komunikacemi byla přijata směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES, o soukromí a elektronických 

komunikacích. Tato směrnice upravuje povinnost provozovatelů informačních 

služeb ve vztahu k ochraně dat uživatelů. Opět je zde však prolomení této ochrany 
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osobních údajů v případech zájmu národní bezpečnosti či v případech trestního 

vyšetřování. 

Součástí systému ochrany osobních údajů v ČR je Úřad pro ochranu 

osobních údajů, který byl zřízen právě zákonem o ochraně osobních údajů 

a kterému byly svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast 

ochrany osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů vykonává dozor nad 

dodržováním povinností obsažených v zákoně o ochraně osobních údajů a má 

i svěřenu rozhodovací pravomoc ve sporech týkajících se ochrany osobních údajů 

dle předmětného zákona.  

Zákon o ochraně osobních údajů rozlišuje mezi běžnými osobními údaji 

a citlivými údaji, jako zvláštní skupinou osobních údajů. Dle ust. § 4 shora 

uvedeného zákona je osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného 

nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na 

základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, 

fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Citlivým 

údajem je pak dle zákona osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo 

etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, 

náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním 

stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým 

údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo 

autentizaci subjektu údajů.  

Obecně platí, že osobní údaje lze zásadně zpracovávat pouze se 

souhlasem fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Bez souhlasu subjektu 

údajů může správce zpracovávat osobní údaje jen v případech dle ust. § 5 odst. 2 

až 9 zákona o ochraně osobních údajů. S nakládáním s osobními údaji je spojena 

spousta problematických situací, jako jsou např. kamerové systémy atd. Blíže 

k tomuto v kapitole o rizikových faktorech.  

V této kapitole jsem se věnoval seznámením se s problematikou 

a vymezením základních pojmů. Důležité pro pochopení celé problematiky je 
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uvědomění si rozsahu právního života člověka a vymezení jeho osobnosti, které je 

poskytována ochrana a to právním řádem České republiky a předpisy Evropské 

Unie. Ochranu osobnosti je potřeba brát v celém důsledku od nenarozeného 

počatého dítěte až po postmortální ochranu. V neposlední řadě je důležité 

uvědomit si skutečnost, že s ochranou osobnosti souvisí i ochrana osobních údajů 

a otázka jejího zveřejňování, když v dnešním světě elektronických komunikací je 

toto často porušováno. 
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3. SOUKROMOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY 
OSOBNOSTNÍCH PRÁV A OCHRANY OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

Cílem třetí kapitoly je přiblížit čtenáři soukromoprávní prostředky ochrany 

osobnostních práv a ochrany osobních údajů. Předem je třeba si uvědomit, 

z kterých pramenů práva je třeba při poskytování ochrany vycházet, resp. ve 

kterých pramenech je problematika bakalářské práce upravena. Zabývám se zde 

převážně soukromoprávními žalobami, které jsou nejčastějším prostředkem 

ochrany při porušení osobnostního práva, avšak nelze nezmínit také veřejnoprávní 

ochranu, která je při závažnějších zásazích nezbytná.  

3.1. Prameny práva na ochranu osobnostních práv a osobních 
údajů   

Pramenem všeobecného osobnostního práva není jen neustále zmiňovaný 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Ochrana osobnostních 

práv je ústavně zakotvena a dílčí práva nalezneme i v jiných právních normách. 

Kromě tohoto je shora uvedená problematika značně upravena i na mezinárodně-

právní úrovni a zejména pak právem Evropské Unie. V našem právním řádě se 

jedná zejména o tyto prameny práva:  

1) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

  Shora uvedené ústavní zákony jsou součástí ústavního pořádku České 

republiky a zakotvují hlavní právní principy všech společenských vztahů, tedy 

i hlavní právní principy ochrany osobnosti a všeobecného osobnostního práva. Již 

v preambuli Ústavy je uvedeno - „ (…) jako svobodný a demokratický stát, 

založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako 

součást rodiny evropských a světových demokracií (…)“, tedy že Česká republika 

je právní stát, který je založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. 
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Jedná se o základní myšlenku, která je dále rozvedena v jednotlivých článcích 

Ústavy a která nám poskytuje základ pro výklad i ostatních právních předpisů 

našeho právního řádu.  

  Z Ústavy vyplývá, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, 

a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Dále zakotvuje prostředek 

ochrany a to ve svém čl. 4, který říká, že základní práva a svobody jsou pod 

ochranou soudní moci [13]. Listina základních práv a svobod pak jmenovitě 

zakotvuje základní lidská práva a svobody. V čl. 1 je zakotveno postavení 

fyzických osob v ČR, kdy lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech. 

Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné 

a nezrušitelné. V čl. 2 je pak opět zakotveno pravidlo, že každý může činit, co není 

zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá [11]. 

Ochranu dílčích osobnostních práv nalezneme v hlavě druhé LZPS. Článek 7 

zaručuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. K tomuto je nutno zmínit, že 

tato práva nejsou absolutní. Již zde se setkáváme se zákonným omezením tohoto 

práva. Dále LZPS zakotvuje, že osobní svoboda je zaručena, každý má právo, aby 

byla zachována jeho lidská důstojnost, jeho osobní čest, dobrá pověst, aby bylo 

chráněno jeho jméno, každý má právo na ochranu před neoprávněným zásahem 

do soukromého a rodinného života, nikdo nesmí porušovat listovní tajemství ani 

tajemství jiných písemností a záznamů, každý má právo vyjadřovat své názory 

slovem, písmem, tiskem, obrazem, nebo jiným způsobem, jakož i svobodně 

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat údaje a informace bez ohledu na hranici státu atd. 

[11]. 

  Jak jsem již shora uvedl, je důležité si uvědomit, že všechna výše uvedená 

práva a svobody lze omezit zákonem, avšak je-li to v zájmu ochrany práv 

a svobod druhých. K omezení jednotlivých práv a svobod dochází také 

jednotlivými články mezi sebou. Jedná se zejména o ústavně zakotvená práva na 

svobodu projevu a práva na informace, při jejichž realizaci vyvstává problém, zda 

nedochází ke kolizi a jinými ústavně zaručenými právy. Blíže k tomuto v kapitole 

pojednávající o rizikových faktorech. 
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2) Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

  Nejdůležitějším pramenem všeobecného osobnostního práva je právě zák. 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který samostatně upravuje 

obecný občanskoprávní základ všeobecného osobnostního práva ve své kapitole 

nazvané – Ochrana osobnosti a to ve svých ustanoveních § 11 - § 16. 

O jednotlivých dílčích právech, dle úpravy občanského zákoníku bylo pojednáno 

v předchozí kapitole.  

3) Zák. č 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, je velice 

významný při uplatňování ochrany osobnosti, proti zásahům do zaručených práv 

a svobod a při uplatňování ochrany při neoprávněném zveřejňování osobních 

údajů. Jedná se o úpravu procesu řízení o ochraně osobnosti.  

4) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, 

poskytuje specifickou ochranu osobnosti fyzické osoby. Tomuto zákonu je blíže 

věnována podkapitola 1.4. této bakalářské práce.  

5) Další soukromoprávní předpisy, které se podílejí na právní úpravě 
ochrany osobnosti fyz. osob 

  Na právní úpravě ochrany osobnosti fyzických osob se kromě shora 

uvedených pramenů podílejí další právní normy, jako jsou např.: zák. č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, v platném znění, zák. č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, 

v platném znění, zák. č. 46/2000 Sb., zákon č. 46/2000 Sb., o právech 

a povinnostech při vydávání periodického tisku a změně některých dalších zákonů 

(tiskový zákon), v platném znění, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 

v platném znění a další. Tyto zákony jsou ve vztahu k občanskému zákoníku jako 

generální normě normami speciálními, přičemž doplňují právní úpravu 

v občanském zákoníku obsaženou.  
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6)  Veřejnoprávní předpisy 

  Z hlediska veřejnoprávní ochrany osobnosti jsou pramenem práva zejména:  

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, zákon č. 141/1961 Sb., 

trestní řád, v platném znění, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném 

znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a další.  

7) Mezinárodní smlouvy, předpisy EU  

  Důležitými prameny pro oblast ochrany osobnosti jsou taktéž prameny 

práva vyplývající pro náš právní řád z přijetí mezinárodních dokumentů smluvní 

povahy naším státem a taktéž předpisy mezinárodních organizací a seskupení, 

jejichž vázanost pro nás vyplývá z členství České republiky v takovýchto 

seskupeních. Mezi takovéto důležité prameny patří dokument Rady Evropy 

Úmluva o ochraně lidských práv a svobod, která požaduje od smluvních stran, aby 

uvedly vnitřní legislativu do souladu se standardy evropské ochrany lidských práv. 

Důležitý je také čl. 10 Ústavy, který začleňuje do našeho právního řádu přednost 

mezinárodních smluv před zákonem za podmínek v něm uvedených.1 Takovéto 

smlouvy je třeba považovat také za prameny našeho práva a to právě v souladu 

s čl. 10 Ústavy. Takovýmto pramenem je např. Úmluva o právech dítěte, která 

obsahuje články k ochraně všeobecného osobnostního práva u dětí.  

3.2. Soukromoprávní prostředky ochrany  

Jak bylo uvedeno shora, právní prostředky ochrany osobnostních práv 

vycházejí ze  základních ústavních práv občana. Pokud dojde k porušení těchto 

základních ústavně zaručených práv, existuje prostředek k ochraně, kterým je 

ústavní stížnost. Jelikož se však jedná o specifický prostředek k ochraně 

základních práv a svobod, je možné ji podat pouze za určitých okolností. Důležitou 

podmínkou je, že ústavní stížnost může být podána až po vyčerpání všech jiných 

prostředků k ochraně práva, které nabízí právní řád, tedy včetně mimořádných 

                                            
1 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. 
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opravných prostředků. Ústavní stížnost musí být namířena pouze proti zásahu 

orgánů veřejné moci a není tak prostředkem k ochraně proti zásahu subjektů 

soukromého práva.  

Soukromoprávním prostředkem ochrany osobnostních práv a také 

nejčastějším prostředkem ochrany je občanskoprávní žaloba. Ochrany se lze 

domáhat u místně příslušného soudu, kdy v prvním stupni jsou ve věcech ochrany 

osobnosti příslušné krajské soudy. Občanskoprávních žalob, které poškozený 

může podat je celá řada. Fyzická osoba, do jejíhož práva bylo zasaženo, se může 

domáhat upuštění od neoprávněných zásahů do osobního práva na ochranu 

osobnosti negatorní žalobou, odstranění následků neoprávněného zásahu 

žalobou odstraňovací a přiměřeného zadostiučinění žalobou satisfakční. Právo na 

přiměřené zadostiučinění je dvojí a to přiměřené zadostiučinění morální např. 

formou omluvy a přiměřené zadostiučinění peněžité, kdy jde o náhradu 

nemajetkové újmy v penězích. Úprava všeobecného osobnostního práva není 

zabezpečena pouze ustanoveními §§ 11 – 16 občanského zákoníku ve své části 

ochrany osobnosti, ale i dalšími ustanoveními. V ustanovení § 5 občanského 

zákoníku je upravena předběžná ochrana provedená orgánem státní správy.2 

Dalším prostředkem ochrany je svépomoc, která je stanovena v ust. § 6 

občanského zákoníku.3 Ochrana osobnosti je také zabezpečena ustanoveními 

občanského zákoníku o sousedských právech a to ve svém ust. § 127, kdy je 

vlastník věci povinen zdržet se všeho čím by nad míru přiměřenou poměrům 

obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Důležitými 

ustanoveními pro ochranu osobnostních práv a práv na ochranu zveřejňování 

osobních údajů je ust. § 444 občanského zákoníku, který se týká bolestného 

a odškodnění za ztížení společenského uplatnění. Náhrada škody všeobecně 

hraje velkou roli při domáhání se předmětných práv. Nejčastější žaloby na 

ochranu osobnosti jsou žaloba na zdržení se zásahů do osobnostních práv, 

                                            
2 Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu 
státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. 
Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu. 
3 Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, 
přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 
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žaloba na odstranění následků zásahu do osobnostních práv, žaloba na 

přiměřené zadostiučinění, žaloba o náhradu nemajetkové újmy v penězích a další. 

Dle judikatury se ochrany osobnosti ve smyslu ustanovení § 11 a násl. 

občanského zákoníku lze vedle žalob, domáhajících se zdržení se neoprávněných 

zásahů do práva na ochranu osobnosti a vedle žalob na odstranění následků 

takových zásahů, domáhat také např. žalobami o určení nepravdivosti zásahů 

tohoto druhu (zejména výroků slovních i písemných) nebo určení, že původce 

zásahu neoprávněně zasáhl do práva žalobce na ochranu osobnosti. V těchto 

případech není třeba prokazovat naléhavý právní zájem na takovém určení [1].   

V některých případech je neoprávněný zásah do osobnostních práv 

zároveň zásahem do veřejného zájmu chráněného veřejnoprávními předpisy. 

V tomto případě se občanskoprávní prostředky ochrany doplňují s trestněprávními 

či správními prostředky ochrany osobnosti, přičemž jsou na sobě nezávislé. Je 

však otázkou, který z prostředků daný poškozenému na výběr je pro něj účelnější. 

Důležitým rozdílem je skutečnost, že trestněprávní odpovědnost je při 

neoprávněném zásahu do osobnosti fyzické osoby založena vždy na principu 

zavinění. Občanskoprávní odpovědnost je však v případě neoprávněného zásahu 

do osobnosti fyzické osoby založena bez zřetele k existenci zavinění, to však 

neplatí u náhrady škody. V občanskoprávní sféře je tedy širší rozsah uplatnění. 

Případem, kdy se občanskoprávní ochrana osobnosti doplňuje s trestněprávní je 

např. pomluva. Jedná se o tzv. komplementárnost právních prostředků ochrany 

osobnosti. Trestný čin pomluvy je v současné době upraven ust. § 184 zák. 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, i když byly úvahy, aby tento 

trestný čin nebyl do nové právní úpravy zahrnut vůbec. Tím by však došlo 

k narušení komplementárnosti a vedlo by to k nežádoucímu oslabování práva na 

ochranu osobnosti. Mohlo by se také stát, že právě nejhrubší útoky proti osobnosti 

fyzických osob založené na úmyslné pomluvě, dotýkající se již i veřejného zájmu, 

by nakonec mohly zůstat bez ochrany, když pro fyzickou osobu není snadné 

pouštět se do často komplikovaného soudního sporu, který bývá také dosti 

nákladný a obzvláště, když se jedná o situaci, kdy se požaduje náhrada škody. 

V závaznějších případech by tedy v právním státě měl být právě stát, kdo 
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poskytne ochranu cti a důstojnosti fyzické osoby a zároveň potřebnou bezpečnost 

a jistotu [10]. 

Pokud jde o vzájemný vztah občanského práva na straně jedné a trestního, 

popř. správního práva na straně druhé, při ochraně osobnosti fyzické osoby, je 

třeba obecně konstatovat, že právní prostředky občanského práva zaměřené na 

ochranu všeobecného osobnostního práva fyzických osob mají s ohledem na širší 

působnost norem tohoto právního odvětví univerzálnější rozsah a dosah a tím 

i širší možnost nápravy než – byť jinak zpravidla citelněji působící – právní 

prostředky, kterými vzhledem ke svému specifickému zaměření disponuje trestní, 

popř. správní právo [10]. 

U problematiky zveřejňování osobních údajů upravuje právní prostředky 

ochrany práv subjektů údajů ust. § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, v platném znění. Dle tohoto ustanovení pokud subjekt údajů zjistí nebo 

se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních 

údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů 

nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na 

účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 

nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci 

osobních údajů. V případě, že je žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, je 

správce nebo zpracovatel povinen neprodleně odstranit závadný stav. Nevyhoví-li 

správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit 

se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento postup však nevylučuje, aby 

se subjekt údajů obrátil se svým podnětem přímo na shora uvedený úřad. Pokud 

vznikne v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková 

újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle ust. § 13 občanského 

zákoníku. Další povinností správce je také bez zbytečného odkladu informovat 

příjemce o žádosti subjektu údajů o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci 

osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by 

vyžadovalo neúměrné úsilí [17]. Jak už jsem zmiňoval v úvodu mé bakalářské 

práce, zákon o ochraně osobních údajů je normou speciální a tak v otázkách zde 
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neupravených se použije obecná úprava např. ve věcech odpovědnosti za škodu. 

V případě porušení zákonem stanovených povinností vzniká oprávněné osobě 

žalobní nárok na zdržení se takového jednání negatorní žalobou, odstranění 

závadného stavu restituční žalobou, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění 

satisfakční žalobou a právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, 

vzniklé porušením právních povinností dle občanského zákoníku.   

 V této kapitole nazvané soukromoprávní prostředky ochrany osobnostních 

práv a ochrany osobních údajů jsem se zabýval nejen prostředky ochrany 

soukromého práva, ale také prostředky ochrany ústavního a trestního práva, 

jelikož dle mého názoru spolu vzájemně souvisejí. Je třeba si uvědomit, jaké 

všechny způsoby ochrany může fyzická osoba využít, pokud dojde k narušení 

jejího osobnostního práva. Nejčastějším způsobem ochrany je podání 

občanskoprávní žaloby k obecnému soudu. Avšak je dobré poukázat na 

skutečnost, že žaloba by měla být krajním řešením, když nepostačí žádost určená 

porušiteli, aby se zdržel svého zásahu či odstranil vzniklý protiprávní stav či 

nepostačí pomoc od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro některé formy 

zásahu je způsobem ochrany také podání trestního oznámení. Až pokud fyzická 

osoba nedosáhne svého práva pomocí shora uvedených prostředků ochrany, je 

důležité vědět, že existuje možnost podání ústavní stížnosti a domáhat se tak 

ochrany svých ústavně zaručených práv před Ústavním soudem ČR. Prostředků 

ochrany má tedy fyzická osoba mnoho, otázkou však zůstává, zda poškození 

tohoto svého práva využijí.  
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4. RIZIKOVÉ FAKTORY 

  V předchozích kapitolách bylo vyjmenováno a specifikováno, která práva 

jsou předmětem ochrany a jaké má fyzická osoba prostředky ochrany při zásahu 

do těchto osobnostních práv. V kapitole nazvané rizikové faktory se zabývám už 

některými konkrétními situacemi, které mohou být v praxi problematické.  

4.1. Bezúplatné zákonné licence 

  Ustanovení § 12 občanského zákoníku stanovuje, že písemnosti osobní 

povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se 

fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity 

zásadně jen se svolením osoby, které se týkají, přičemž forma souhlasu není 

stanovena. Za písemnosti osobní povahy jsou brány takové písemnosti, které 

nejsou určeny pro veřejnost, jako jsou např. dopisy, deníky zápisky atd. 

Podobiznou se rozumí jakékoliv zobrazení člověka, pokud je osoba na podobizně 

identifikovatelná. Zvukovým záznamem se rozumí zachycení hlasového projevu 

fyzické osoby na jakémkoliv nosiči zvuku.  

  Práva, které má každá fyzická osoba k ochraně své osobnosti a která ji 

dává obzvláště občanský zákoník ve svých ustanoveních v části ochrany 

osobnosti, však nejsou absolutní. V případech zákonem taxativně stanovených lze 

práva uvedená v ust. § 12 občanského zákoníku omezit. Jedná se o tzv. 

bezúplatné zákonné licence. Tyto zákonné bezúplatné licence můžeme dělit na 

úřední, vědecké, umělecké a zpravodajské. Úřední zákonná bezúplatná licence je 

uvedena v odst. 2. § 12 občanského zákoníku, kdy svolení není třeba, použijí-li se 

písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové 

záznamy k účelům úředním na základě zákona. Problematická pak bývá licence 

vědecká, umělecká a hlavně zpravodajská. V těchto případech je často tenká 

hranice mezi právem jednoho a povolením druhého subjektu práva. Sám odstavec 

3. § 12 občanského zákoníku stanoví, že podobizny, obrazové snímky a obrazové 

a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít 

přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, 
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rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s 

oprávněnými zájmy fyzické osoby. Právě zmíněný rozpor s oprávněnými zájmy 

fyzické osoby může při uplatňování této licence činit problémy a může tak dojít 

k zásahu do práva na ochranu občanské cti, práva na osobní soukromí, práva na 

jméno a dalších. Žádné pořízení či použití chráněných hodnot nesmí být v rozporu 

s oprávněnými zájmy fyzické osoby, a to ani v případě, kdy by sama fyzická osoba 

dala s takovýmto pořízením či použitím chráněných hodnot souhlas. Dle judikatury 

Ústavního soudu musí být vždy zaručena základní ochrana důstojné existence 

dotčené fyzické osoby [2]. Při zpravodajské licenci navíc musí subjekt 

zveřejňování dodržovat také zásady trestního práva, kterým je zejména 

presumpce neviny a dodržovat také ustanovení o zveřejňování informací o 

poškozených v trestním řízení. V této souvislosti často dochází ke střetu práva na 

ochranu osobnosti s právem na informace.  

4.2. Další rizikové faktory  

Ochrana osobnosti versus svobodný přístup k informacím 

  Při dodržování práva na ochranu osobnosti mnohdy nastává problém, aby 

bylo zároveň dodržováno další ze základních lidských práv a to právo na 

informace, které je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod.4 Aby byla 

už tak tenká linie mezi těmito právy zřetelná, přináší specifickou ochranu 

osobnosti fyzické osoby taktéž zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění. Shora uvedený zákon zabezpečuje ochranu 

osobnosti ve svém ustanovení § 2, kde je stanoveno obecné omezení práva na 

informace. Zvláštní omezení za účelem ochrany osobních údajů je však uvedeno 

v ust. § 8a, ve kterém je stanoveno, že informace týkající se osobnosti, projevů 

osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne 

jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Těmito předpisy se 

myslí obzvláště ustanovení § 11 až 16 občanského zákoníku, a § 5 a 10 zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Toto 

                                            
4 Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 
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ustanovení je však často porušováno ze strany medií a mediálně známé osobnosti 

často poukazují na porušení jejich základních lidských práv. Já osobně jsem však 

toho názoru, že je zde nutno brát zřetel na osoby veřejného zájmu a hlavně osoby 

veřejně činné. Vždyť i soukromé aktivity veřejně činného člověka, který je placen 

z našich daní a má díky své veřejné funkci přístup k mnoha důležitým informacím 

a přístup k nakládání s veřejnými financemi, musí být pod kontrolou. Ústavní soud 

při své činnosti judikoval, že věcí veřejnou je i umění včetně showbyznysu a vše 

co na sebe upoutává veřejnou pozornost.5 Toto neplatí tedy jen pro politiky či jiné 

úřední osoby, ale i pro herce, zpěváky či moderátory. Proto lidé, když se 

rozhodnou vstoupit do veřejné sféry a vykonávat některou z veřejných funkcí musí 

být připraveny na to, že i jejich soukromé aktivity, majetkové poměry a všeobecně 

soukromý život se stane věcí veřejnou, jelikož zde převažuje veřejný zájem nad 

zájmem soukromým. Záleží tedy na osobě, které má být ochrana poskytována. 

Rozhodující je skutečnost, jak intenzivně je osoba zapojena do veřejného života.  

Provozování kamerového systému 

  Další rizika při ochraně osobnosti a ochraně osobních údajů přináší stále 

častěji ve společnosti objevující se kamerové systémy. Téměř na každém kroku 

nás sleduje nějaká kamera. Otázka tedy nastává, zda provozovatelé těchto 

kamerových systémů, nakládají se získanými informacemi v souladu se zákonem. 

Základním právním předpisem, který poskytuje ochranu osobnosti při provozování 

kamerového systému je zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, v platném znění. V souladu s tímto zákonem byly 

také vytvořeny Úřadem pro ochranu osobních údajů tzv. Zásady provozování 

kamerového systému. Z těchto zásad v prvé řadě vyplývá, že provozování 

kamerového systému představuje zpracování osobních údajů jen potud, pokud je 

vedle vlastního kamerového sledování prováděn i záznam pořizovacích záběrů, 

popř. jsou v záznamovém zařízení uchovány informace, přičemž účelem pořízení 

těchto záznamů, popř. uchování vybraných informací, je jejich využití k identifikaci 

fyzických osob [10]. Není tedy předmětem ochrany takové monitorování fyzické 

                                            
5 Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 17.7.2007, sp.zn. IV. ÚS 23/05. 
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osoby, při kterém není prováděn záznam takového záběru. Další důležitou 

skutečností je fakt, že údaje uchovávané v záznamovém zařízení se stávají 

osobními údaji jen tehdy, jestliže informace z těchto záznamů umožňují přímo 

nebo nepřímo identifikaci fyzické osoby. I zde však existuje určité omezení a to 

pro složky, které tak činí na základě zákona jako je např. Policie ČR či městská 

policie. Jak jsem již zmínil shora, správce může zpracovávat osobní údaje pouze 

se souhlasem subjektu údajů, avšak ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně 

osobních údajů vyjmenovává ty případy, kdy je možné zpracovávat osobní údaje 

i bez tohoto souhlasu [17]. 

  Shora citovaný zákon ukládá pro správce, kteří při provozování 

kamerového systému mají záznamové zařízení, řadu povinností. Především je 

vyloučeno používání kamerového systému v prostorách určených k soukromým 

účelů, jako jsou např. toalety, šatny, sprchy atd. Toto je dle mého názoru důležitá 

povinnost, když se dnes často setkáváme s provozovateli posiloven či plováren, 

kteří se brání krádežím tím, že instalují v prostorách šaten kamerové systémy ač 

je to protizákonné. Další důležitou povinností je stanovení účelu pořizování 

záznamu. Takový účel musí odpovídat důležitým zájmům správce či zvláštnímu 

veřejnému zájmu. Správce taktéž musí stanovit lhůtu pro uchovávání záznamu, 

která by neměla přesáhnout několik dnů a po této lhůtě musí být záznam zcela 

vymazán. Důležitou povinností pro správce, který provozuje kamerový systém je 

to, že subjekt údajů musí být o užití kamerového systému vhodně informován. 

Opět je zde výjimka při uplatňování zvláštních práv na základě zvláštního zákona. 

Dle mého názoru je velice důležité, že je tato oblast detailně upravena zákonem, 

jelikož se s kamerovým systémem setkáváme téměř všude.  

Zveřejňování neplatičů nájemného   

  Zveřejňování neplatičů nájemného je dalším v dnešní společnosti často 

diskutovaným jevem. Své stanovisko k tomuto vydal i Úřad pro ochranu osobních 

údajů, kdy uvedl, že zveřejňování jmen dlužníků považuje za nátlak, který 

nepřípustným způsobem zasahuje do soukromí osob [12]. Jako nepřípustné 

hodnotí Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnění údajů dlužníků nájemného 
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v případě, kdy dlužníci ke zveřejnění nedali souhlas a předběžný souhlas nebyl 

ani součástí nájemní smlouvy. Jedná se nejen o porušení zákona o ochraně 

osobních údajů, ale také o porušení ústavně zaručeného práva na ochranu 

soukromí. K tomuto je však nutné zmínit konstatování Nejvyššího soudu, který 

hovoří o zveřejňování neplatičů nájemného jako o specifické formě veřejné kritiky.6  

  Je tedy vidět, že jde o otázku diskutovanou a s pohledu právní veřejnosti 

o otázku spornou. Já se však přikláním k názoru Úřadu pro ochranu osobních 

údajů a to s odkazem na ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, dle 

kterého je nepochybné, že se jedná o zpracování osobních údajů a jeho 

zveřejnění podléhá souhlasu subjektu údajů. 

  Touto kapitolou jsem chtěl poukázat na problematičnost tohoto tématu 

v praxi. Ukázalo se, že problémem není jen to, že fyzické či právnické osoby 

neznají zákonná ustanovení této problematiky, ale i samotná právnická veřejnost 

se pře o výklad jednotlivých institutů. Beze sporu zůstává to, že do ochrany 

osobnosti je zasahováno stále častěji a to hlavně díky moderní technologii 

a neprofesionalitou některých médií. Je tedy správné, že máme v našem právním 

řádu zakotveno spousta ustanovení na podporu ochrany osobnosti, ale je zde 

vidět, že by se o této problematice mělo více mluvit a upozorňovat veřejnost na ty 

případy, kdy dochází k zásahům do osobnostních práv.  

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.1.2008, sp. zn. 30 Cdo 4613/2007. 
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5. ZVLÁŠTNÍ SUBJEKTY 

 V této kapitole bych se rád zmínil o zvláštních subjektech ochrany. Jedná 

se o mladistvé, jejichž ochrana je v některých oblastech větší než u zletilých 

fyzických osob a také se jedná o právnické osoby, které mají svou zvláštní úpravu 

a je tedy důležité se o jejich ochraně také zmínit. 

5.1. Mladiství jako subjekty ochrany 

Mladiství a všeobecně osoby mladší 18 let požívají zvláštní ochrany ve 

většině právních odvětví. Obzvláště je to patrné v trestním právu, kde k trestnímu 

řádu a trestnímu zákoníku jako k obecným právním normám je speciálním 

zákonem zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 

v platném znění, který přináší zvláštní úpravu pro osoby mladistvé, tedy 

v současné době pro osoby starší 15 a mladší 18 let. Jednou ze základních zásad 

řízení dle shora uvedeného zákona je zásada ochrany soukromí mladistvého. 

Zákon klade velký důraz na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů osoby, 

proti níž se řízení vede. Projevuje se v zákazu zveřejňování informací o trestním 

řízení ve věcech mladistvých a ochrana je poskytována i neveřejnosti hlavního 

líčení. Pro toto téma je také důležitá novela č. 52/2009 Sb., kterým se změnil 

trestní řád, resp. jeho ust. § 8a, 8b a 8c. Jedná se o ustanovení o poskytování 

informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných.  

Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním 

řízení musejí dbát na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro 

trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které 

přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud 

pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti 

němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. V přípravném řízení 

nesmějí orgány činné v trestním řízení zveřejnit informace umožňující zjištění 

totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné 

osoby a svědka; takové informace mohou v nezbytném rozsahu zveřejnit pouze 

pro účely pátrání po takových mladistvých osobách nebo pro dosažení účelu 
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trestního řízení [20]. Zvláštní povinnost pro orgány činné v trestním řízení je dána 

při poskytování informací právě u osob mladších 18 let, kdy tyto orgány jsou 

povinni zvlášť dbát na ochranu osobních údajů a soukromí u těchto osob.  

U poškozeného mladistvého je dána povinnost, že nikdo nesmí v souvislosti 

s trestním činem spáchaným na poškozeném jakýmkoliv způsobem zveřejnit 

informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 

let. Je taktéž zakázáno zveřejňování obrazových snímků, obrazových a zvukových 

záznamů nebo jiných informací o průběhu hlavního líčení, které by umožňovaly 

zjištění totožnosti poškozeného mladistvého. Tento zákaz platí i pro zveřejňování 

pravomocného rozsudku, který nesmí být zveřejněn ve sdělovacích prostředcích 

s uvedením jména, příjmení a bydliště poškozeného mladistvého. Veškeré tyto 

zákazy u poškozeného v trestním řízení neplatí, pokud je takové zveřejnění 

nezbytné pro účely pátraní či pro dosažení účelu trestního řízení a dáli k takovému 

zveřejnění osoba mladší 18 let souhlas a také jeho zákonný zástupce.  

Dle mého názoru je tento zákaz často nerespektován ze strany sdělovacích 

prostředků. Často vidíme ve sdělovacích prostředcích třídní fotografii, ve které je 

v kruhu označen obviněný mladistvý. I když se nezmíní o jméně mladistvého, je 

zde zřejmá identifikace mladistvého ze strany jeho okolí, ve kterém žije. Vzhledem 

k tomu, že právní úprava zákona o soudnictví ve věcech mládeže je právní 

úpravou důsledně podřízenou zájmům a ochraně mladistvých, je třeba ustanovení 

§ 5 odst. 2 tohoto zákona vykládat extenzivně a pod pojem „vyobrazení týkající se 

totožnosti mladistvého” je nutné subsumovat rovněž fotografii rodičů mladistvého, 

která jednoznačně vede k identifikaci samotného mladistvého, minimálně v okruhu 

osob známých rodině mladistvého, spolupracovníků rodičů, sousedů atd. [3]. 

Je otázkou, zda je tato povinnost správná či nikoliv, když zde opět bojuje 

ochrana osobnosti s ústavně zaručeným právem na informace. Je tedy správné 

zveřejnit údaje např. o mladistvém vrahovi z toho důvodu, aby byla ochráněna 

veřejnost, jelikož veřejnost má právo tyto informace vědět, nebo snad je třeba 

chránit práva mladistvého, když právě ochrana jeho soukromí před nepříznivými 

následky a reakcemi z jeho okolí je tím základním prostředkem ke splnění účelu 

zákona, tedy převýchovy mladistvého delikventa a jeho začlenění zpět do 
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společnosti. Já se přikláním spíše k tomu názoru, že by v těchto zvlášť závažných 

případech mělo převahovat právo veřejnosti na přístup k informacím 

5.2. Právnické osoby jako subjekty ochrany 

Jak již bylo v mé bakalářské práci řečeno, subjektem všeobecného 

osobnostního práva může být jen fyzická osoba. Ovšem ani právnické osoby 

nejsou zcela bez ochrany. U právnických osob můžeme najít podobné rysy, které 

se podobají hodnotám lidské osobnosti a to zejm. název či dobrá pověst právnické 

osoby. Ochrana názvu a dobré pověsti právnické osoby jsou upraveny 

v občanském zákoníku v ust. § 19b odst. 2,3. Jde o soukromoprávní ochranu 

právnické osoby, která stanoví, že při neoprávněném použití názvu právnické 

osoby je možné se domáhat u soudu, aby se neoprávněný uživatel zdržel jeho 

užívání a odstranil závadný stav; je možné se též domáhat přiměřeného 

zadostiučinění, které může být požadováno i v penězích. Toto platí přiměřeně i pro 

neoprávněný zásah do dobré pověsti právnické osoby. Ochranu právnických osob 

dále rozšiřuje obchodní zákoník a to ve svých ustanoveních § 8 až 12. Jedná se 

o specifickou ochranu obchodní firmy podnikatele zapsaného v obchodním 

rejstříku a to ať jím je fyzická nebo právnická osoba. Ochrana názvu i dobré 

pověsti společnosti se dále promítá do ustanovení obchodního zákoníku v části 

týkající se nekalé soutěže. Neoprávněné užití firmy nebo názvu spadá např. pod 

skutkovou podstatu „vyvolání nebezpečné záměny“. Skutkové podstaty 

„parazitování na pověsti“ a „zlehčování“ naopak poskytují ochranu dobré pověsti 

právnické osoby. 

Ustanovení § 12 obchodního zákoníku zakotvuje způsoby ochrany a to tak, 

že říká, že kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy, může 

se proti neoprávněnému uživateli domáhat, aby se takového jednání zdržel 

a odstranil závadný stav. Dále může požadovat vydání bezdůvodného obohacení 

a přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích. Byla-li 

neoprávněným užíváním firmy způsobena škoda, lze se její náhrady domáhat 

podle obchodního zákoníku. Dále je zde stanoveno, že soud může účastníku, 

jehož návrhu bylo vyhověno, přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na 
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náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu 

a způsob uveřejnění.  

Ochrana právnické osoby je tedy velmi podobná ochraně osobnosti fyzické 

osoby a zákon ji přiznává i podobné prostředky ochrany. Dle mého názoru je 

správné, že jsou chráněny hodnoty právnické osoby jako je firma či dobrá pověst, 

když je stále častěji vidět toto zneužívání při konkurenčním jednání, kdy se 

objevují snahy pošpinit jméno některé právnické osoby na úkor jiné.  

V závěrečné kapitole mé bakalářské práce bylo potřeba zmínit také zvláštní 

subjekty ochrany a to pro dokreslení celé problematiky. Je nutné si uvědomit, že 

nejen fyzické osobě, ale i osobě právnické je našim právním řádem zaručena 

ochrana. Podkapitolou o mladistvých subjektech ochrany bylo poukázáno na 

skutečnost, že jednotlivým fyzickým osobám je zaručen odlišný stupeň ochrany, 

když mladistvým osobám je v určitých situacích poskytován stupeň ochrany větší.  
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6. ZÁVĚR 

 Závěrem bakalářské práce bych chtěl shrnout poznatky o problematice 

ochrany osobnosti a zveřejňování osobních údajů, ke kterým jsem v průběhu 

jejího zpracování dospěl.  

 Důležité je v této věci si uvědomit předmět ochrany, resp. její rozsah, kdy je 

potřeba brát ochranu osobnosti v celém důsledku od nenarozeného počatého 

dítěte, tzv. nascitura, až po postmortální ochranu osobnosti, která je zaručena i po 

biologické smrti jedince. Základním pramenem práva v této problematice je 

bezpochyby občanský zákoník, avšak je potřeba brát v úvahu i prostředky 

ochrany, které nabízí právo veřejné, či ústavní. Základ této ochrany totiž vychází 

z Ústavy, resp. Listiny základních práv a svobod, které dává všeobecnému 

osobnostnímu právu charakter nezadatelného, nezcizitelného, nepromlčitelného 

a nezrušitelného práva.  

 Stěžejní částí práce jsou prostředky ochrany, kterých je celá řada. 

Nejčastějším způsobem ochrany je podání občanskoprávní žaloby k obecnému 

soudu, avšak ta by měla být až krajním řešením, když nepostačí žádost určená 

porušiteli, aby se zdržel svého zásahu či odstranil vzniklý protiprávní stav či 

nepostačí obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nejkrajnější prostředek 

ochrany pro poškozeného je pak trestní oznámení či ústavní stížnost k Ústavnímu 

soudu České republiky. U zásahu do ochrany osobnosti ze strany státních orgánů, 

se může fyzická osoba obrátit také na Ombudsmana České republiky. Je tedy 

patrné, že právní řád České republiky přináší celou řadu prostředků ochrany při 

porušení práva na ochranu osobnosti.  

 I když má fyzická osoba celou řadu prostředků ochrany, často v praxi 

vznikají problémy, zda došlo k zásahu do všeobecného osobnostního práva či 

nikoliv. Při studování tématu se ukázalo, že problémem není jen to, že fyzické či 

právnické osoby neznají zákonná ustanovení této problematiky, ale i samotná 

právnická veřejnost se pře o výklad jednotlivých institutů. Bezesporu zůstává to, 

že do ochrany osobnosti je zasahováno stále častěji a to hlavně díky moderní 
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technologii a neprofesionalitou některých médií. V dnešním světě elektronických 

komunikací jsou také často porušována pravidla zveřejňování osobních údajů a to 

nejen ze strany obyčejných lidí, ale také zaměstnavatelů, jiných právnických osob 

a v neposlední řadě i státních orgánů.  Je tedy správné, že máme v našem 

právním řádu zakotveno spousta ustanovení na podporu ochrany osobnosti, ale je 

zde vidět, že by se o této problematice mělo více mluvit a upozorňovat veřejnost 

na ty případy, kdy dochází k zásahům do osobnostních práv.  

 K dokreslení celé problematiky je třeba také poukázat na zvláštní subjekty 

ochrany. Je nutné si uvědomit, že nejen fyzické osobě, ale i osobě právnické je 

našim právním řádem zaručena ochrana. Tak jako je u fyzické osoby zaručeno 

právo na jméno a osobní čest, tak u právnické osoby je stejně chráněn název 

a dobrá pověst právnické osoby. Zvláštním subjektem jsou také mladiství jedinci, 

resp. osoby mladší 18 let, když je jim v určitých situacích poskytován větší stupeň 

ochrany než osobám zletilým. Jedná se zejména o trestní řízení, které se vede 

s těmito pachateli či v případech, kdy jsou tyto osoby osobami poškozenými 

v trestním řízení.  

Pokud bych měl zhodnotit dostupnou literaturu k tématu mé bakalářské 

práce, tak je celkem dostačující. Poukazuji však na skutečnost, že jsem převážně 

vycházel z platné právní úpravy, ze které daná problematika vychází. Veškerou 

literaturu a právní předpisy, ze kterých vycházejí mé poznatky, uvádím v seznamu 

literatury. 

Po prostudování tématu ochrany osobnosti a zveřejňování osobních údajů 

jsem dospěl k závěru, že je toto téma velice obsáhlé a že je nezbytné mít kvalitní 

právní úpravu, která zaručí fyzickým osobám jejich ochranu v této oblasti. Právní 

úpravu ochrany osobnosti hodnotím kladně, i když v některých oblastech spatřuji 

určité nedostatky a to v hlavně v tom smyslu, že by mělo být věnováno tomuto 

tématu v našich právních předpisech více pozornosti. Větší zaměření na ochranu 

osobnosti nalezneme v návrhu nového občanského zákoníku, který se více 

zaměřuje na člověka, čímž reaguje na důraz na lidská práva, který je požadován 

současnou společností. Ochrana osobnosti je v návrhu nového občanského 
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zákoníku brána za jeden z hlavních cílů soukromého práva, což je dle mého 

názoru správné,  a je upravena v pátém oddílu hlavy II. připravovaného zákona. 

Jde o právní úpravu daleko rozsáhlejší než je nynější právní úprava a je zde 

podrobně rozvedeno zejména právo na tělesnou integritu. Teprve v průběhu 

budoucí praxe zjistíme, jaké klady či zápory nová právní úprava přinese či zda 

vůbec dojde k jejímu schválení.  
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