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OBČANSKÉ PRÁVOOBČANSKÉ PRÁVO
Ř É ÁŘ É ÁPŘIROZENÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO 

OSOBNOSTNÍ OSOBNOSTNÍ 
A JEHO STÁTNÍ OCHRANAA JEHO STÁTNÍ OCHRANA

Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 
a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.

Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.
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verze 2.1 (2010)verze 2.1 (2010)

© Ivo Telec, 2005© Ivo Telec, 2005

PŘEHLED TÉMATUPŘEHLED TÉMATU

1.1. přirozené právo osobnostnípřirozené právo osobnostní
2.2. státoprávní stanovení způsobu výkonustátoprávní stanovení způsobu výkonu

a ochrany a ochrany 
3.3. druhy osobnostních práv, práva lidídruhy osobnostních práv, práva lidí
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3.3. druhy osobnostních práv, práva lidí druhy osobnostních práv, práva lidí 
a právnických osoba právnických osob

3.3. chráněné statky osobnostníchráněné statky osobnostní
4.4. souhlas nebo zákonná licencesouhlas nebo zákonná licence
5.5. nároky z osobnostního právanároky z osobnostního práva
6.6. ochrana osobních údajů a soukromé právo ochrana osobních údajů a soukromé právo 

mediálnímediální

PŘÍKLAD 1:PŘÍKLAD 1:
Tvář na obálceTvář na obálce

Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj 
fotografický portrét. 
Fotograf jej bez jejího vědomí následně
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Fotograf jej bez jejího vědomí následně 
použil ve svém návrhu knižní obálky 
dívčího románu o nešikovném děvčeti.
Nakladatel knihu s touto obálkou vydal.
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PŘÍKLAD 2:PŘÍKLAD 2:
SterilizaceSterilizace

Žena z pocitu marnosti záhy po opakovanémŽena z pocitu marnosti záhy po opakovaném
porodu mrtvého dítěte podepsala souhlas porodu mrtvého dítěte podepsala souhlas 
se svou sterilizací a podrobila se lékařskémuse svou sterilizací a podrobila se lékařskému
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zákroku. zákroku. 
Poučení o důsledcích zákroku, které podepsala,Poučení o důsledcích zákroku, které podepsala,
bylo předtištěno na tiskopisu malým písmem bylo předtištěno na tiskopisu malým písmem 
a v rozrušeném stavu je pořádně nevnímala. a v rozrušeném stavu je pořádně nevnímala. 
O alternativním řešení nebyla informována.O alternativním řešení nebyla informována.
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PŘÍKLAD 3:PŘÍKLAD 3:
Ministr v koupelněMinistr v koupelně

Ministr vnitra se přestěhoval do nového bytu.Ministr vnitra se přestěhoval do nového bytu.
Novinář s teleobjektivem přes okenní žaluzii Novinář s teleobjektivem přes okenní žaluzii 
fotograficky zachytil jeho postavu v situaci, fotograficky zachytil jeho postavu v situaci, 
jak se chystá ke koupeli ve vanějak se chystá ke koupeli ve vaně
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jak se chystá ke koupeli ve vaně. jak se chystá ke koupeli ve vaně. 
Při zvětšení a výřezu snímku byl ministrPři zvětšení a výřezu snímku byl ministr
rozpoznatelný. Právo k vydání snímku novinářrozpoznatelný. Právo k vydání snímku novinář
nabídl redakci bulvárního deníku Třesk nabídl redakci bulvárního deníku Třesk 
za značnou sumu peněz. Deník snímek vzápětíza značnou sumu peněz. Deník snímek vzápětí
vydal na titulní straně.  vydal na titulní straně.  
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1. ČÁST1. ČÁST

VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ
A A 

Ú Í Á ÍÚ Í Á Í

19

O ÚSTAVNÍCH A MEZINÁRODNÍCH O ÚSTAVNÍCH A MEZINÁRODNÍCH 

ZÁKLADECHZÁKLADECH

20

SMYSLSMYSL

Výchova k úctě k přirozené důstojnosti
lidské bytosti

21

Ochrana důstojnosti a identity lidské
bytosti a identity právnické osoby

KTERÁ PRÁVA JSOU KTERÁ PRÁVA JSOU 
PŘIROZENÁ?PŘIROZENÁ?

Práva vrozenáPráva vrozená (angeborne Rechte),(angeborne Rechte), §§ 16 ABGB16 ABGB

ipso factoipso facto z povahy osobnosti (ABGB)z povahy osobnosti (ABGB)
11 přirozená práva osobnostnípřirozená práva osobnostní

22

1.1. přirozená práva osobnostnípřirozená práva osobnostní
např. např. přirozené právo žít;přirozené právo žít; žijeme bez ohledu na žijeme bez ohledu na 
stát, kmen, rod, církev aj. společenské autoritystát, kmen, rod, církev aj. společenské autority

2.2. jinájiná práva přirozené povahypráva přirozené povahy

Práva nabyvatelná Práva nabyvatelná (erwerbliche Rechte),(erwerbliche Rechte), §§ 18 ABGB18 ABGB

USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH 
PŘIROZENÝCH PRÁVPŘIROZENÝCH PRÁV

NeNezadatelné zadatelné nabytínabytí přirozených práv přirozených práv 

NeNezadatelnázadatelná existenceexistence přirozených právpřirozených práv

23

NeNezadatelná zadatelná existenceexistence přirozených právpřirozených práv

StátemStátem upravený upravený výkonvýkon přirozených právpřirozených práv

StátemStátem přiznaná přiznaná ochranaochrana přirozených přirozených 
práv práv 

LEGISLATIVNĚ LEGISLATIVNĚ 
POLITICKÝ ÚČELPOLITICKÝ ÚČEL

Stát zákonem stanovíStát zákonem stanoví::

1.1. způsobzpůsob výkonuvýkonu přirozeného právapřirozeného práva

24

1.1. způsob způsob výkonuvýkonu přirozeného práva přirozeného práva 
osobnostního, osobnostního, např. svolením k zásahunapř. svolením k zásahu

2.2. právní právní ochranu ochranu přirozeného práva přirozeného práva 
osobnostního, osobnostního, viz soudně vymahatelné viz soudně vymahatelné 
nároky nároky 
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ZÁSADYZÁSADY
1.1. v pochybnostech ve prospěch životav pochybnostech ve prospěch života

(zásada (zásada pro vitae, for life)pro vitae, for life)
2.2. přednost lidské bytostipřednost lidské bytosti před zájmy před zájmy 

společnosti nebo vědyspolečnosti nebo vědy

25

p yp y
3.3. nedotknutelnost nedotknutelnost osobnostiosobnosti
4.4. odvolatelnost odvolatelnost svolenísvolení
5.5. zákaz těžení finančníhozákaz těžení finančního prospěchu z lidského prospěchu z lidského 

tělatěla
6.6. pietnípietní ochranaochrana

Z DĚJIN ZÁKONODÁRSTVÍZ DĚJIN ZÁKONODÁRSTVÍ
1811            1811            rakouskýrakouský ABGBABGB

1926            čs. autorský zákon1926            čs. autorský zákon::
právo k podobizně, ochranaprávo k podobizně, ochrana
k d d íků j í tík d d íků j í tí

26

korespondence, deníků aj. písemnostíkorespondence, deníků aj. písemností
osobní povahyosobní povahy

1950            1950            čs.čs. obč. zák.obč. zák.

1964            1964            čs.čs. obč. zák.obč. zák.
1991            1991            čs.čs. LZPSLZPS
1997   1997   Úmluva o lidských právech a biomedicíněÚmluva o lidských právech a biomedicíně

ÚSTAVNÍ ZÁKLADY      ÚSTAVNÍ ZÁKLADY      
Právo na životPrávo na život
Nedotknutelnost osobyNedotknutelnost osoby a jejího a jejího 
soukromísoukromí
ZákazZákaz mučení krutého ponižujícíhomučení krutého ponižujícího
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ZákazZákaz mučení, krutého, ponižujícího,mučení, krutého, ponižujícího,
nelidského nebo ponižujícího zacházení nelidského nebo ponižujícího zacházení 
nebo trestunebo trestu
Zaručení Zaručení osobní svobodyosobní svobody
Zákaz nucenýchZákaz nucených prací nebo služebprací nebo služeb

Právo na zachování Právo na zachování lidské důstojnostilidské důstojnosti,  ,  
osobní cti, dobré pověsti a ochranu jménaosobní cti, dobré pověsti a ochranu jména

Zákaz neoprávněného zasahování Zákaz neoprávněného zasahování 

28

pp
do do soukroméhosoukromého a a rodinného životarodinného života

Ochrana před neoprávněným Ochrana před neoprávněným zneužívánímzneužíváním
údajůúdajů o své osoběo své osobě

čl. 6 čl. 6 –– 10 LZPS10 LZPS

MEZINÁRODNÍ ZÁKLADYMEZINÁRODNÍ ZÁKLADY

Spojené národy Spojené národy v New Yorku:v New Yorku:

1.1. Všeobecná deklarace lidských právVšeobecná deklarace lidských práv
(1948)(1948)

29

(1948)(1948)
2.2. Úmluva o otroctvíÚmluva o otroctví (1926), (1926), č. 165/30 Sb. z. a n.č. 165/30 Sb. z. a n.

3.3. Mezinárodní úmluva o odstranění Mezinárodní úmluva o odstranění 
všech forem rasové diskriminace všech forem rasové diskriminace 
(1966),(1966), č. 95/74 Sb.č. 95/74 Sb.

4.4. Mezinárodní paktMezinárodní pakt o občanských o občanských 
a politických právecha politických právech (1966), (1966), č. 120/76  Sb.,č. 120/76  Sb.,

Opční protokol (1966), Opční protokol (1966), č. 169/91 Sb.č. 169/91 Sb.
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5.5. Mezinárodní pakt o hospodářských, Mezinárodní pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právechsociálních a kulturních právech
(1966), (1966), č. 120/76 Sb.č. 120/76 Sb.
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6.6. Úmluva o odstranění všech forem Úmluva o odstranění všech forem 
diskriminace žendiskriminace žen (1979), (1979), č. 62/87 Sb.č. 62/87 Sb.

7.7. Úmluva proti mučení a jinému krutému, Úmluva proti mučení a jinému krutému, 
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

31

trestánítrestání (1984), (1984), č. 143/88 Sb.č. 143/88 Sb.

8.8. Úmluva o právech dítěteÚmluva o právech dítěte (1989), (1989), č. 104/91 Sb.č. 104/91 Sb.

9.9. Úmluva o právech osob se zdravotním Úmluva o právech osob se zdravotním 
postiženímpostižením (2006), (2006), č. 10/10 Sb. m. s.č. 10/10 Sb. m. s.

Světová zdravotnická organizaceSvětová zdravotnická organizace
v Ženevěv Ženevě

32

1.1. Ústava Světové zdravotnické organizace Ústava Světové zdravotnické organizace 

(1946), (1946), č. 189/48 Sb.č. 189/48 Sb.

Rada EvropyRada Evropy ve Štrasburku:ve Štrasburku:

1.1. Úmluva na ochranu lidských práv Úmluva na ochranu lidských práv 
a základních svoboda základních svobod (1950)(1950) č 209/92 Sbč 209/92 Sb

33

a základních svoboda základních svobod (1950), (1950), č. 209/92 Sb.č. 209/92 Sb.

2.2. Protokoly k úmluvěProtokoly k úmluvě

3.3. Úmluva o ochraně osob se zřetelem Úmluva o ochraně osob se zřetelem 
na automatizované zpracování datna automatizované zpracování dat (1981)(1981)
č. 115/01 Sb. m. s. č. 115/01 Sb. m. s. 

4.4. Evropská úmluva o zabránění mučení Evropská úmluva o zabránění mučení 
a nelidskému či ponižujícímu a nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestánízacházení nebo trestání (1987), (1987), č. 9/96 Sb.č. 9/96 Sb.

34

5.5. Rámcová úmluva o ochraně národnostních Rámcová úmluva o ochraně národnostních 
menšinmenšin (1995), (1995), č. 96/98 Sb.č. 96/98 Sb.

6.6. Úmluva na ochranu lidských práv Úmluva na ochranu lidských práv 
a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti 
s aplikací biologie a medicíny: Úmluva   s aplikací biologie a medicíny: Úmluva   
o lidských právech a biomedicíněo lidských právech a biomedicíně (1997) (1997) 
č 96/01 Sb m sč 96/01 Sb m s

35

č. 96/01 Sb. m. s.č. 96/01 Sb. m. s.

7.7. Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu 
lidských práv a důstojnosti lidské bytostilidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny v souvislosti s aplikací biologie a medicíny 
o zákazu klonování lidských bytostío zákazu klonování lidských bytostí (1998)(1998)
č. 97/01 Sb. m. s.č. 97/01 Sb. m. s.

Mezinárodní organizace práceMezinárodní organizace práce
v Ženevě:v Ženevě:

1.1. Úmluva o nucené nebo povinné práciÚmluva o nucené nebo povinné práci

36

(1930), č. 29, (1930), č. 29, č. 506/90 Sb.č. 506/90 Sb.

2.2. Úmluva týkající se odstranění nucenéÚmluva týkající se odstranění nucené prácepráce
(1957), č. 105, (1957), č. 105, č. 231/98 Sb.č. 231/98 Sb.

3.3. Úmluva o diskriminaci (zaměstnání Úmluva o diskriminaci (zaměstnání 
a povolání)a povolání), (1958), č. 111, , (1958), č. 111, č. 465/90 Sb.č. 465/90 Sb.
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PRAMENYPRAMENY

Český právní řádČeský právní řád

1.1. ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvyratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy
§§ 1111 §§ 19b bč ák19b bč ák

37

2.2. §§ 11 an., 11 an., §§ 19b obč. zák.19b obč. zák.
3.3. jiné zákonyjiné zákony, např. , např. §§ 11 a. z., zák. o ochraně 11 a. z., zák. o ochraně 

osobních údajů, tisk. zák., zák. o provozování osobních údajů, tisk. zák., zák. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílánírozhlasového a televizního vysílání

4.4. nepsané prameny nepsané prameny (ius non scripta)(ius non scripta)

38

2. ČÁST2. ČÁST

OSOBNOST ČLOVĚKAOSOBNOST ČLOVĚKA

39

OSOBNOST              OSOBNOST              
Přirozená osobnost člověkaPřirozená osobnost člověka

=  ke štěstí zacílený trvalý =  ke štěstí zacílený trvalý živoucíživoucí duchovní,duchovní,
duševní a tělesný celek obsahující jedinečné  duševní a tělesný celek obsahující jedinečné  
(i di id ál í)(i di id ál í) jájá (d h í jád ) i t jí í(d h í jád ) i t jí í

40

(individuální) (individuální) jájá (duchovní jádro), integrující(duchovní jádro), integrující
duchovní, duševní a tělesná duchovní, duševní a tělesná prožitíprožití, stavy , stavy 
a činnosti, a to vědomé i nevědomé, včetněa činnosti, a to vědomé i nevědomé, včetně
nadání, sklonů, dědičných zátěžínadání, sklonů, dědičných zátěží
a zkušeností či jiných vrozených neboa zkušeností či jiných vrozených nebo
nabytých vloh za účelem vlastního vývinunabytých vloh za účelem vlastního vývinu

Obezřetná trojsložkovost Obezřetná trojsložkovost 
1.1. duch duch (Geist)(Geist)
2.2. duše duše (Seele)(Seele)

41

3.3. tělo   tělo   (K(Köörper)rper)

Méně obezřetná dvousložkovostMéně obezřetná dvousložkovost
(jen duše a tělo)(jen duše a tělo) nebo  ještě méně nebo  ještě méně 
obezřetná jednosložkovost obezřetná jednosložkovost (jen tělo)(jen tělo)

JUDIKATURAJUDIKATURA
Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, autora),Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, autora),
duchovně pramení mimo sféru právního řádu, který jiduchovně pramení mimo sféru právního řádu, který ji
pouze uznává (aprobuje) jako právně významnoupouze uznává (aprobuje) jako právně významnou

42

(nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji svými(nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji svými
vlastními zákonnými prostředky.vlastními zákonnými prostředky.

Rozs. NS z 30. 4. 07 sp. zn. 30 Cdo 739/2007Rozs. NS z 30. 4. 07 sp. zn. 30 Cdo 739/2007
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Význam osobnostiVýznam osobnosti
odpovědně svobodné zrání jedince odpovědně svobodné zrání jedince 
v lidském společenství s ohledem na bližního v lidském společenství s ohledem na bližního 

43

marxistickomarxisticko--leninská filozofie leninská filozofie 
=  člověk jako průsečík společenských vztahů =  člověk jako průsečík společenských vztahů 

(a právních vztahů jako jejich formy)   (a právních vztahů jako jejich formy)   
marxistickomarxisticko--leninská teorie socialistického leninská teorie socialistického 
občanského práva                         občanského práva                         

Právnická osobaPrávnická osoba

=  právní smyšlenka (fikce) osoby =  právní smyšlenka (fikce) osoby 

44

=  právně smyšlená právní osobnost=  právně smyšlená právní osobnost

45

3. ČÁST3. ČÁST

POVAHAPOVAHA

PRÁVA OSOBNOSTNÍHOPRÁVA OSOBNOSTNÍHO

46

SOUSTAVASOUSTAVA
Osobnostní práva lidíOsobnostní práva lidí

1.1. stránky osobnostistránky osobnosti
2.2. projevy osobní povahyprojevy osobní povahy

Osobní práva Osobní práva 
právnických osobprávnických osob

1.1. názevnázev
2.2. dobrá pověstdobrá pověst

47

§§ 11 an. o. z., a. z. aj.11 an. o. z., a. z. aj.

2.2. dobrá pověstdobrá pověst
3.3. [[jiné statkyjiné statky]]

např. vnitřní věcinapř. vnitřní věci
či právní život či právní život 
(existence)(existence)

§§ 19b o. z. 19b o. z. 

POVAHA PRÁVAPOVAHA PRÁVA
Absolutní osobní právo osobnostníAbsolutní osobní právo osobnostní

působí působí ex legeex lege a  a  erga omnes erga omnes 
zaniká smrtízaniká smrtí

48

nepřevoditelnénepřevoditelné::
nejde o disponibilní majeteknejde o disponibilní majetek

nenepřecházípřechází ani na dědice neboani na dědice nebo
jiného právního nástupce jiného právního nástupce 



9

Právo soudcovskéPrávo soudcovské
soudcovské skutkové podstatysoudcovské skutkové podstaty

49

§§ 11 o. z.  11 o. z.  
=   pozitivní generální klausule=   pozitivní generální klausule

srv. právo proti nekalé soutěži aj.srv. právo proti nekalé soutěži aj.

VÝZNAMVÝZNAM
Osobnostní právo Osobnostní právo 
člověkačlověka

1.1. před narozenímpřed narozením

Osobní právo Osobní právo 
právnické osobyprávnické osoby

1.1. za právního životaza právního života

50

1.1. před narozenímpřed narozením
2.2. po narozenípo narození
3.3. po smrtipo smrti

1.1. za právního života za právního života 
(existence)(existence)

OSOBNOSTNÍ PRÁVO LIDÍOSOBNOSTNÍ PRÁVO LIDÍ

Obecné ochranné právo každéhoObecné ochranné právo každého

Zvláštní ochranná právaZvláštní ochranná práva ((tvůrčítvůrčí))

51

(osobní práva (osobní práva každého tvůrcekaždého tvůrce))
1.1. osobnostní právo osobnostní právo autorskéautorské
2.2. osobnostní právo osobnostní právo výkonných umělcůvýkonných umělců
3.3. osobnostní právo osobnostní právo vynálezcůvynálezců aj. původců aj. původců 

technických výtvorůtechnických výtvorů

OSOBNOSTNÍ OSOBNOSTNÍ 
PRÁVO AUTORSKÉ  PRÁVO AUTORSKÉ  

1.1. právo rozhodnout o zveřejnění svého dílaprávo rozhodnout o zveřejnění svého díla
2.2. právo osobovat si autorstvíprávo osobovat si autorství

vč. práva rozhodnout, zda a jak má být autorství vč. práva rozhodnout, zda a jak má být autorství 
uvedeno při zveřejnění dílauvedeno při zveřejnění díla

52

p jp j

3.3. právo na nedotknutelnost dílaprávo na nedotknutelnost díla
i.i. právo svolit ke změně nebo jinému právo svolit ke změně nebo jinému zásahuzásahu
ii.ii. právo proti právo proti snížení hodnotysnížení hodnoty díla při jeho užitídíla při jeho užití
iii.iii. právo autorského právo autorského dohledudohledu nad užitím díla způsobem nad užitím díla způsobem 

nesnižujícím hodnotu dílanesnižujícím hodnotu díla
iv.iv. jiné právo na nedotknutelnost dílajiné právo na nedotknutelnost díla

OSOBNOSTNÍOSOBNOSTNÍ
PRÁVO VÝKONNÝCH UMĚLCŮPRÁVO VÝKONNÝCH UMĚLCŮ

1.1. právo rozhodnout o právo rozhodnout o zveřejněnízveřejnění svého svého 
uměleckého výkonuuměleckého výkonu

á d ě á h d t d j k áá d ě á h d t d j k á

53

2.2. zásadně právo rozhodnout, zda a jak má zásadně právo rozhodnout, zda a jak má 
být být uvedeno jménouvedeno jméno při zveřejnění při zveřejnění 
a dalším užití výkonu a dalším užití výkonu 

3.3. právo právo proti změněproti změně uměleckého výkonu uměleckého výkonu 
na újmu jeho pověstina újmu jeho pověsti

OSOBNOSTNÍ PRÁVO PŮVODCŮ OSOBNOSTNÍ PRÁVO PŮVODCŮ 
TECHNICKÝCH VÝTVORŮTECHNICKÝCH VÝTVORŮ

1.1. právo právo osobovatosobovat si vynálezectví nebo si vynálezectví nebo 
jiné původcovstvíjiné původcovství

54

2.2. právo na právo na označení označení vynálezectví nebo vynálezectví nebo 
jiného původcovství, jiného původcovství, viz např. zápis viz např. zápis 
vynálezce (původce) do patentového vynálezce (původce) do patentového 
rejstříkurejstříku
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55 56

57

4. ČÁST4. ČÁST

CHRÁNĚNÉ STATKY OSOBNOSTNÍCHRÁNĚNÉ STATKY OSOBNOSTNÍ

58

CHRÁNĚNÉ STATKY VŮBECCHRÁNĚNÉ STATKY VŮBEC

1.1. příroda a životní prostředípříroda a životní prostředí
2.2. lidská osobnostlidská osobnost

59

3.3. výtvorvýtvor
4.4. lidské tělolidské tělo
5.5. zvířezvíře
6.6. věcvěc

1.1. stránky přirozené osobnostistránky přirozené osobnosti člověkačlověka
např. život, jméno nebo zdraví aj.např. život, jméno nebo zdraví aj.

22 stránky osobystránky osoby právnické osobyprávnické osoby

60

2.2. stránky osobystránky osoby právnické osobyprávnické osoby
např. jméno, dobrá pověstnapř. jméno, dobrá pověst

3.3. projevy osobní povahyprojevy osobní povahy
i.i. obecnéobecné, , např. dopis, hlasový záznamnapř. dopis, hlasový záznam
ii.ii. tvůrčítvůrčí, , např. literární dílonapř. literární dílo
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NEDOTKNUTELNOSTNEDOTKNUTELNOST

1.1. lidské bytostilidské bytosti
2.2. stránek osobnosti vč. soukromístránek osobnosti vč. soukromí

61

3.3. uměleckých nebo vědeckých uměleckých nebo vědeckých 
výtvorů:výtvorů:

i.i. autorských dělautorských děl
ii.ii. uměleckých výkonůuměleckých výkonů

1.                  ŽIVOT1.                  ŽIVOT
Vše ve Vesmíru je živé Vše ve Vesmíru je živé 

(podle svého druhu)(podle svého druhu)

Přirozený zákon životaPřirozený zákon života

62

ýý
1.1. zákaz zabití zákaz zabití vč. zákazu trestu smrtivč. zákazu trestu smrti
2.2. zákaz útrap zákaz útrap duševních nebo fyzickýchduševních nebo fyzických

vč. zákazu mučení aj. nelidského vč. zákazu mučení aj. nelidského 
zacházenízacházení

3.3. zákaz zasahovánízákaz zasahování do cizího životado cizího života

Vrozené právo každé lidské bytosti na životVrozené právo každé lidské bytosti na život
čl. 6 čl. 6 Mezinárodního paktu o občanských a politickýchMezinárodního paktu o občanských a politických
právechprávech (1966), (1966), (č. 120/76 Sb.)(č. 120/76 Sb.)

Přirozené právo dítěte Přirozené právo dítěte na životna život

63

pp
uznané čl. 6 (1) uznané čl. 6 (1) Úmluvy o právech dítěteÚmluvy o právech dítěte (1989) (1989) 
(č. 104/91 Sb.)(č. 104/91 Sb.)

Právo na respektování svého života Právo na respektování svého života 
od okamžiku početíod okamžiku početí
čl. 4 čl. 4 Americké úmluvy o lidských právech (Pakt ze SanAmerické úmluvy o lidských právech (Pakt ze San
José, José, 1969)1969)

Právo počatého dítěte na život od početíPrávo počatého dítěte na život od početí

člověk člověk od početíod početí podmíněnýmpodmíněným subjektem subjektem 
práva (pod podmínkou, narodípráva (pod podmínkou, narodí--li se živý)li se živý)

64

práva (pod podmínkou, narodípráva (pod podmínkou, narodí li se živý) li se živý) 
=  =  civilní status podmíněnýcivilní status podmíněný

člověk člověk od narození nepodmíněnýmod narození nepodmíněným subjektem subjektem 
právapráva
=  =  civilní status civilní status 

„Lidský život je hoden ochrany „Lidský život je hoden ochrany 
již před narozením“již před narozením“
čl 6/1 věta druhá LZPSčl 6/1 věta druhá LZPS

65

čl. 6/1 věta druhá LZPSčl. 6/1 věta druhá LZPS

Deklarace práv počatého dítěteDeklarace práv počatého dítěte
politický akt, politický akt, Praha 1999Praha 1999

2.                JMÉNO2.                JMÉNO
1.1. jméno a příjmení člověkajméno a příjmení člověka

vč. zdvojeného nebo změněného jména vč. zdvojeného nebo změněného jména 
nebo příjmení, rodného příjmení, jménanebo příjmení, rodného příjmení, jména
po otci po otci ((отчествоотчество), ), přídomkupřídomku

66

pp (( ),), pp
2.2. umělecké jménoumělecké jméno (pseudonym)(pseudonym)

vč. společného uměleckého jménavč. společného uměleckého jména
3.3. umělecká značkaumělecká značka
4.4. přezdívkapřezdívka
5.5. jiné krycí jménojiné krycí jméno k utajení totožnosti, k utajení totožnosti, 

např. svědka, policejního agenta např. svědka, policejního agenta dledle tr. ř.tr. ř.
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67

6.6. doménové jméno doménové jméno v elektronické komunikaciv elektronické komunikaci
7.7. společné jménospolečné jméno sdružených stran, sdružených stran, např. např. 

členů uměleckého tělesa, sdružených členů uměleckého tělesa, sdružených 
podnikatelů, stran konsorcia podnikatelů, stran konsorcia 

68

pp
8.8. obchodní jméno obchodní jméno (označení), (označení), např. advokáta, např. advokáta, 

lékaře v soukromé praxilékaře v soukromé praxi
9.9. název právnickénázev právnické osobyosoby
10.10. obchodní firmaobchodní firma, , viz podnikatel zapsaný viz podnikatel zapsaný 

v obchodním rejstříkuv obchodním rejstříku

69 70

71 72
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73

NEBEZPEČÍ ZÁMĚNYNEBEZPEČÍ ZÁMĚNY
Delikt Delikt 
autorskoprávníautorskoprávní
nebezpečí záměny nebezpečí záměny 
děl literárních, jiných děl literárních, jiných 

Delikt Delikt 
soutěžněprávnísoutěžněprávní
vyvolání nebezpečí vyvolání nebezpečí 
záměny … v záměny … v 

74

j ýj ý
uměleckých či uměleckých či 
vědeckýchvědeckých

yy
příslušných příslušných 
zákaznických kruzíchzákaznických kruzích

75

JUDIKATURA:JUDIKATURA:
Signatura malíře MuchySignatura malíře Muchy

Signatura autora může být ochrannou známkou,Signatura autora může být ochrannou známkou,
jelikož ochrana této je právem osobnostním, jelikož ochrana této je právem osobnostním, 
které nepřechází na dědice. které nepřechází na dědice. 

76

p zp z
Nelze tedy uplatňovat ochranu práva třetí osoby Nelze tedy uplatňovat ochranu práva třetí osoby 
dědici autorského práva.dědici autorského práva.

Rozh. ÚPV ORozh. ÚPV O--76431 z 13. 2. 0276431 z 13. 2. 02

77 78
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79 80

Jméno Jméno individuální individuální společnéspolečné
Jméno Jméno pravé pravé krycíkrycí
Jméno Jméno zapisovatelnézapisovatelné nezapisovatelnénezapisovatelné

81

pp pp
úředněúředně např. v knize narození, obchodním např. v knize narození, obchodním 
rejstříku, seznamu advokátů rejstříku, seznamu advokátů 

aj.aj.

ZAPISOVATELNÁ JMÉNAZAPISOVATELNÁ JMÉNA

Právní věci osobního stavuPrávní věci osobního stavu
(statusové)(statusové)

82

1.1. Matriční úřad Matriční úřad 
zák. č.304/00 Sb., o matr., jménu a příjmenízák. č.304/00 Sb., o matr., jménu a příjmení

2.2. Rejstříkový soudRejstříkový soud
např. obch. zák.např. obch. zák.

jméno jméno přirozenépřirozené jméno jinéjméno jiné

např. Jan                   např. jménonapř. Jan                   např. jméno

83

rodové či obchodnírodové či obchodní

3.              ZDRAVÍ3.              ZDRAVÍ
Základní právo těšiti se zdravíZákladní právo těšiti se zdraví
v nejvyšším stupni, jehož lze dosícív nejvyšším stupni, jehož lze dosící

preambule Ústavy Světové zdravotnické organizace, (1946), preambule Ústavy Světové zdravotnické organizace, (1946), 
č. 189/48 Sb.č. 189/48 Sb.

84

Právo každého na dosažení nejvýše  Právo každého na dosažení nejvýše  
dosažitelné úrovnědosažitelné úrovně fyzického a duševního fyzického a duševního 
zdravízdraví

čl. 12 Mezinár. paktu o hospodář., sociál. a kulturních právechčl. 12 Mezinár. paktu o hospodář., sociál. a kulturních právech
(1966), č. 120/76 Sb.(1966), č. 120/76 Sb.
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PRÁVNÍ VÝMĚR ZDRAVÍPRÁVNÍ VÝMĚR ZDRAVÍ

„Zdraví je stav úplného blaha tělesného, duševního 
a sociálního a nezáleží jen v tom, že není nemoci 
neb neduhu.“

85

preambule Ústavy Světové zdravotnické 
organizace, (1946),                (č. 189/48 Sb.)

Příkaz zdravého pracovního aj. životníhoPříkaz zdravého pracovního aj. životního
prostředíprostředí

86

Zákaz poškození zdravíZákaz poškození zdraví

deliktní deliktní závazekzávazek nahrazovacínahrazovací (reparační)(reparační)

nebo nebo zadostiučiňovací zadostiučiňovací (satisfakční)(satisfakční)

NEDOTKNUTELNOSTNEDOTKNUTELNOST
LIDSKÉ BYTOSTILIDSKÉ BYTOSTI

NadřazenostNadřazenost (primacy)(primacy) lidské bytosti  lidské bytosti  
zájmům společnosti nebo vědyzájmům společnosti nebo vědy
= zásada občanského práva= zásada občanského práva

87

=  zásada občanského práva=  zásada občanského práva
čl. 2 Úmluvy o lidských právech a biomedicíněčl. 2 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně

Lidská integritaLidská integrita
1.1. duchovníduchovní
2.2. duševníduševní
3.3. tělesnátělesná

SOUKROMÉ, NEBO VEŘEJNÉSOUKROMÉ, NEBO VEŘEJNÉ

SoukroméSoukromé právoprávo zdravotnízdravotní
viz soukromoprávní ochrana integrity viz soukromoprávní ochrana integrity 
lidské bytosti, soukromé zdravotnílidské bytosti, soukromé zdravotní

88

pojištěnípojištění

Veřejné Veřejné právoprávo zdravotnickézdravotnické
např. registrace zdravotnických zařízení,např. registrace zdravotnických zařízení,
veřejné zdravotní pojištěníveřejné zdravotní pojištění

PRÁVA PACIENTAPRÁVA PACIENTA
1.1. právo na informace o účelu a povaze právo na informace o účelu a povaze 

zdravotní péče a o výkonu, důsledcích, zdravotní péče a o výkonu, důsledcích, 
alternativách a rizicíchalternativách a rizicích

2.2. právo na informace ze zdravotnické právo na informace ze zdravotnické 

89

pp
dokumentace vč. kopiídokumentace vč. kopií

3.3. právo určit osobu k informování o jeho právo určit osobu k informování o jeho 
zdravotním stavu nebo zakázat zdravotním stavu nebo zakázat 
informace komukoliinformace komukoli

z. č. 20/66 Sb., o péči o zdraví liduz. č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu

90
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ZDRAVOTNÍ ZÁKROKZDRAVOTNÍ ZÁKROK
Souhlas se zákrokemSouhlas se zákrokem

1.1. svobodný, svobodný, viz každý volní projevviz každý volní projev
2.2. předchozípředchozí

91

3.3. odvolatelnýodvolatelný
4.4. informovaný o účelu, povaze, důsledcích informovaný o účelu, povaze, důsledcích 

a rizicích                        a rizicích                        

Právní ochrana člověka neschopného dát Právní ochrana člověka neschopného dát 
souhlas souhlas 

zákrok jen k jeho přímému prospěchuzákrok jen k jeho přímému prospěchu

„Co je zde platný každý souhlas, „Co je zde platný každý souhlas, 
když je dán v neznalosti poměrů na onom světě.“když je dán v neznalosti poměrů na onom světě.“

92

Herbert Vollmann, Svět, jaký by mohl být! Herbert Vollmann, Svět, jaký by mohl být! 
Stuttgart 1988, s. 65. Překl. anonym.Stuttgart 1988, s. 65. Překl. anonym.

ODBĚR ORGÁNU NEBO TKÁNĚODBĚR ORGÁNU NEBO TKÁNĚ

SouhlasSouhlas
písemněpísemně s ověřeným podpisems ověřeným podpisem

transplantač. zák. č. 285/02 Sb.transplantač. zák. č. 285/02 Sb.

93

Národní registr Národní registr osob nesouhlasícíchosob nesouhlasících
s posmrtným odběrem tkání a orgánůs posmrtným odběrem tkání a orgánů

94

ZÁKAZ KLONOVÁNÍ LIDÍZÁKAZ KLONOVÁNÍ LIDÍ
Zakázaný zákrok k vytvoření lidské bytostiZakázaný zákrok k vytvoření lidské bytosti,,
která má společný jaderný soubor genů s jinou lidskoukterá má společný jaderný soubor genů s jinou lidskou
bytostí živou nebo mrtvou, bytostí živou nebo mrtvou, Dodatkový protokol (1998)Dodatkový protokol (1998)

Úmyslné vytvoření geneticky shodných lidských Úmyslné vytvoření geneticky shodných lidských 

95

bytostíbytostí (vedle přirozeného dělení embrya vedoucího (vedle přirozeného dělení embrya vedoucího 
k narození geneticky shodných dvojčat)k narození geneticky shodných dvojčat)

lidské důstojnostilidské důstojnosti
zneužití biologie a medicínyzneužití biologie a medicíny

Vynález způsobu klonováníVynález způsobu klonování lidských bytostí lidských bytostí vyloučenvyloučen
z patentování        z patentování        z. č. 206/00 Sb., o ochr. biotechnolog. vynál.z. č. 206/00 Sb., o ochr. biotechnolog. vynál.

96
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4.     LIDSKÁ DŮSTOJNOST4.     LIDSKÁ DŮSTOJNOST
Zákaz diskriminaceZákaz diskriminace (přímého nebo nepřímého(přímého nebo nepřímého
znevýhodňování nebo zvýhodňování) z jinéhoznevýhodňování nebo zvýhodňování) z jiného
než věcného důvodu, než věcného důvodu, např. rasového,např. rasového,
náboženského, pohlaví aj.náboženského, pohlaví aj.

97

p jp j

antidiskrimin. z. č. 198/09 Sb., antidiskrimin. z. č. 198/09 Sb., §§ 16/216/2--3, 3, §§ 17 zák. práce17 zák. práce

Vyvratitelná domněnka dokázaného Vyvratitelná domněnka dokázaného 
tvrzenítvrzení o diskriminaci v určitých věcecho diskriminaci v určitých věcech

§§ 133a o. s. ř.133a o. s. ř.

5.      OSOBNÍ SVOBODA 5.      OSOBNÍ SVOBODA 

1.1. osobní osobní svoboda, svoboda, např. pojmenování, bydliště např. pojmenování, bydliště 
nebo sídla; nebo sídla; 
srv. privátní autonomii srv. privátní autonomii 

2.2. svobodasvoboda svědomísvědomí,, např. světonázorovénapř. světonázorové

98

2.2. svoboda svoboda svědomísvědomí, , např. světonázorové např. světonázorové 
hledání a sebeurčeníhledání a sebeurčení

3.3. náboženskánáboženská svobodasvoboda
4.4. politickápolitická svobodasvoboda
5.5. hospodářskáhospodářská svobodasvoboda
6.6. vědecká vědecká svoboda aj.svoboda aj.

6.            SOUKROMÍ6.            SOUKROMÍ
Soukromý a rodinný životSoukromý a rodinný život
ostrá hranice mezi ostrá hranice mezi soukromýmisoukromými poměrypoměry
každého vč. poměrů každého vč. poměrů rodinnýchrodinných

99

veřejnýmiveřejnými poměrypoměry

SouhlasSouhlas s odhalením soukromís odhalením soukromí
Omezení zákonných licencíOmezení zákonných licencí

JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1
Při střetu práva na informace a jejich šíření s právem Při střetu práva na informace a jejich šíření s právem 
na ochranu osobnosti a soukromého života, na ochranu osobnosti a soukromého života, 
tedy základních práv stojících na stejné úrovni,tedy základních práv stojících na stejné úrovni,
je především věcí obecných soudů by s přihlédnutímje především věcí obecných soudů by s přihlédnutím

100

je především věcí obecných soudů, aby s přihlédnutímje především věcí obecných soudů, aby s přihlédnutím
k okolnostem každého případu zvážily, k okolnostem každého případu zvážily, 
zda jednomu právu nebyla bezdůvodně dána přednost zda jednomu právu nebyla bezdůvodně dána přednost 
před právem druhým.před právem druhým.

N 17/98 Sb. nál. a usn., sv. 10N 17/98 Sb. nál. a usn., sv. 10

JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2

Jestliže mezi fyzickými osobami existují sociální, Jestliže mezi fyzickými osobami existují sociální, 
morální, citové a kulturní vztahy vytvořené v rámci jejího morální, citové a kulturní vztahy vytvořené v rámci jejího 
soukromého a rodinného života,soukromého a rodinného života,

101

soukromého a rodinného života,soukromého a rodinného života,
může porušením práva na život jedné z nich dojít může porušením práva na život jedné z nich dojít 
k neoprávněnému zásahu do práva na soukromí druhé k neoprávněnému zásahu do práva na soukromí druhé 
z těchto osob. z těchto osob. 

Právo na soukromí totiž zahrnuje i právo fyzické osoby Právo na soukromí totiž zahrnuje i právo fyzické osoby 
vytvořit a udržovat vztahy s jinými lidskými bytostmi,vytvořit a udržovat vztahy s jinými lidskými bytostmi,
zejména v citové oblasti, aby tak fyzická osoba mohlazejména v citové oblasti, aby tak fyzická osoba mohla
rozvíjet a naplňovat vlastní osobnostrozvíjet a naplňovat vlastní osobnost

102

rozvíjet a naplňovat vlastní osobnost. rozvíjet a naplňovat vlastní osobnost. 
Protiprávní narušení těchto vztahů ze strany jinéhoProtiprávní narušení těchto vztahů ze strany jiného
představuje neoprávněný zásah do práva na soukromý představuje neoprávněný zásah do práva na soukromý 
a rodinný život fyzické osoby.a rodinný život fyzické osoby.

KS Ostrava z 23. 1. 98, sp. zn. 23 C 52/96KS Ostrava z 23. 1. 98, sp. zn. 23 C 52/96
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JUDIKATURA 3JUDIKATURA 3

Obchodní společnost nepožívá práva na soukromí Obchodní společnost nepožívá práva na soukromí 
a není porušením práva na soukromí tajné filmování a není porušením práva na soukromí tajné filmování 
na místě, kam má veřejnost volný přístup, na místě, kam má veřejnost volný přístup, 

103

nenínení--li filmovaná událost v žádném ohledu soukromá.li filmovaná událost v žádném ohledu soukromá.

Rozs. QueenRozs. Queen’s’s Bench Division, 9. 7. 1999Bench Division, 9. 7. 1999
Práv. rozhl. 1999/12Práv. rozhl. 1999/12

7.    OSOBNÍ TAJEMSTVÍ 7.    OSOBNÍ TAJEMSTVÍ 
Právně doktrinární definicePrávně doktrinární definice
=  veškeré skutečnosti =  veškeré skutečnosti osobní povahyosobní povahy související související 
s dotyčnou osobou, které mají skutečnou nebo alespoň s dotyčnou osobou, které mají skutečnou nebo alespoň 
potenciální materiální či nemateriální potenciální materiální či nemateriální hodnotuhodnotu, , 

104

nejsou běžně dostupné, nejsou běžně dostupné, 
mají být podle mají být podle vůlevůle dotyčného utajeny a dotyčný dotyčného utajeny a dotyčný 
odpovídajícím způsobem jejich odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťujeutajení zajišťuje..

Obdoba obchodního tajemstvíObdoba obchodního tajemství
§§ 17 17 –– 20 obch. z.20 obch. z.

8.                 ČEST8.                 ČEST

1.1. osobníosobní
2.2. občanskáobčanská
3.3. stavovská, stavovská, např. advokátní, akademickánapř. advokátní, akademická

105

4.4. profesníprofesní
5.5. obchodníobchodní
6.6. vědeckávědecká

aj.aj.

9.         DOBRÁ POVĚST9.         DOBRÁ POVĚST
Člověk nebo Člověk nebo 
právnická osobaprávnická osoba

1.1. osobníosobní

VěcVěc

1.1. podniková podniková (goodwill)(goodwill)

106

2.2. občanskáobčanská
3.3. stavovskástavovská
4.4. profesníprofesní
5.5. obchodníobchodní
6.6. uměleckáumělecká
7.7. vědecká aj.vědecká aj.

2.2. ochranné známky (dobré ochranné známky (dobré 
jméno) aj.jméno) aj.

10.10. SVĚTONÁZOROVÉ SVĚTONÁZOROVÉ 
SEBEURČENÍSEBEURČENÍ

Osobní zrání lidského duchaOsobní zrání lidského ducha

SvobodaSvoboda::

107

a.a. svědomísvědomí
b.b. myšlenímyšlení
c.c. vyznánívyznání

srv. informační sebeurčení a kulturní rozmanitostsrv. informační sebeurčení a kulturní rozmanitost

11. PROJEVY OSOBNÍ POVAHY11. PROJEVY OSOBNÍ POVAHY

1.1. písemnostipísemnosti, , např. podpis, osobní dopis, např. podpis, osobní dopis, 
deníkdeník

2.2. podobiznpodobizny, y, např. malířský portrétnapř. malířský portrét
k é b é b k ěk é b é b k ě

108

3.3. zvukové, obrazové nebo zvukovězvukové, obrazové nebo zvukově--
obrazové obrazové záznamyzáznamy, , např. záznam hlasu, např. záznam hlasu, 
záznam průmyslové televize záznam průmyslové televize 
nebo bezpečnostní kamerynebo bezpečnostní kamery
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109 110

111 112

113 114
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115 116

117 118

LIDÉ VEŘEJNÉHO LIDÉ VEŘEJNÉHO 
NEBO OBECNÉHO ZÁJMUNEBO OBECNÉHO ZÁJMU

Člověk veřejného zájmuČlověk veřejného zájmu

=  člověk o své vůli=  člověk o své vůli
vykonávajícívykonávající
veřejný úřad nebo seveřejný úřad nebo se

Člověk všeobecně Člověk všeobecně 
známýznámý

=  člověk, který se stal 
svým přičiněním nebo

ů

119

veřejný úřad nebo se veřejný úřad nebo se 
o něj ucházejícío něj ucházející

např. soudce, notář, soudnínapř. soudce, notář, soudní
exekutor, státní zástupce, exekutor, státní zástupce, 
policista, hejtman, starostapolicista, hejtman, starosta

z jiného důvodu po své
vůli, nebo proti své vůli
všeobecně známým 
alespoň v určitých 
kruzích veřejnosti

např. advokát, umělec, 
sportovec, oběť násilí

veřejný veřejný zájem zájem 
na výkonu na výkonu veřejnéhoveřejného
úřadu k úřadu k veřejnémuveřejnému
blahublahu

soukromý zájem: 
zvědavost nebo až
slídění po cizích 
soukromých poměrech

120

lze lze rozumněrozumně očekávatočekávat
zvláštní zájemzvláštní zájem
veřejnosti o jeho výkonveřejnosti o jeho výkon
veřejného úřadu,veřejného úřadu,
a to i skrze média         a to i skrze média         ☺☺

lze rozumně očekávat
zvláštní zájem
obecenstva o jeho
činnost,
a to i skrze média          
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KRITIKAKRITIKA

Výkon svobody projevu i kritickéhoVýkon svobody projevu i kritického

Oprávněná kritikaOprávněná kritika::
11 věcnávěcná ad remad rem

121

1.1. věcná věcná ad remad rem
2.2. pravdivápravdivá
3.3. přiměřená obsahem a jeho rozsahem,přiměřená obsahem a jeho rozsahem,

formou i účelemformou i účelem

nešvar přemrštěného kriticismunešvar přemrštěného kriticismu

skutkové tvrzenískutkové tvrzení

122

hodnotící soud (i kritický)hodnotící soud (i kritický)

123

JUDIKATURAJUDIKATURA
Použití kritiky, ironizování, odsuzování a zavrhování jednání Použití kritiky, ironizování, odsuzování a zavrhování jednání 
nebo činnosti fyzické osoby,nebo činnosti fyzické osoby,
opírající se o okolnosti, o nichž je sdělován nepravdivýopírající se o okolnosti, o nichž je sdělován nepravdivý
údaj, představuje zpravidla citelný neoprávněný zásah údaj, představuje zpravidla citelný neoprávněný zásah 

124

do práva fyzické osoby na ochranu její osobnosti, do práva fyzické osoby na ochranu její osobnosti, 
přičemž tu jde o značnou intenzitu neoprávněnéhopřičemž tu jde o značnou intenzitu neoprávněného
zásahu, který bude obvykle mít nepříznivé důsledky pro takto zásahu, který bude obvykle mít nepříznivé důsledky pro takto 
postiženou osobu co do jejího postavení v rodině a společnosti. postiženou osobu co do jejího postavení v rodině a společnosti. 

R 15/96R 15/96

125

5. ČÁST5. ČÁST

SVOLENÍ,SVOLENÍ,

NEBONEBO

Á ÉÁ É

126

ZÁKONNÉ LICENCEZÁKONNÉ LICENCE
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POŘÍZENÍ NEBO POUŽITÍPOŘÍZENÍ NEBO POUŽITÍ

Předmět nakládáníPředmět nakládání

1.1. písemnosti osobní povahy, písemnosti osobní povahy, např. deníknapř. deník
2.2. podobizny, podobizny, např. fotografický portrétnapř. fotografický portrét

127

3.3. zvukové, obrazové nebo zvukovězvukové, obrazové nebo zvukově--obrazové záznamyobrazové záznamy

týkající se:týkající se:

1.1. člověka, člověka, např. rodinný portrétnapř. rodinný portrét
2.2. jeho projevů osobní povahy, jeho projevů osobní povahy, např. záznam hlasunapř. záznam hlasu

SVOLENÍSVOLENÍ
Svolení Svolení =  právní titul (právní úkon) k:=  právní titul (právní úkon) k:

1.1. pořízení, pořízení, např. k vyfotografovánínapř. k vyfotografování
2.2. použití ideálního předmětu, použití ideálního předmětu, např. ke knižnímunapř. ke knižnímu

vydání fotografického portrétuvydání fotografického portrétu

128

y g py g p

=  neformální projev vůle=  neformální projev vůle
úplatně   úplatně   bezúplatněbezúplatně

InformovanýInformovaný (kvalifikovaný) (kvalifikovaný) souhlassouhlas

OMEZENÍ OMEZENÍ 
OSOBNOSTNÍHO PRÁVAOSOBNOSTNÍHO PRÁVA

1.1. dobrovolnédobrovolné =  odvolatelným souhlasem=  odvolatelným souhlasem

2.2. zákonnézákonné =  4  zákonné licence=  4  zákonné licence

129

(omezení dovolená (omezení dovolená 
zákonem)zákonem)

ZÁKONNÉ LICENCEZÁKONNÉ LICENCE

Legálně dovolené zásahyLegálně dovolené zásahy
-- výjimečnávýjimečná soukromoprávní norma soukromoprávní norma dovolujícídovolující

cizí zásah do právacizí zásah do práva
-- právním důvodem (titulem) zásahu je zákonprávním důvodem (titulem) zásahu je zákon (ex lege)(ex lege)

130

právním důvodem (titulem) zásahu je zákon právním důvodem (titulem) zásahu je zákon (ex lege)(ex lege)
oprávněnýoprávněný zásahzásah

PříkazyPříkazy::
1.1. bezúplatnostbezúplatnost
2.2. účelovostúčelovost
3.3. přiměřenostpřiměřenost

DRUHY ZÁKONNÝCH LICENCÍDRUHY ZÁKONNÝCH LICENCÍ

1.1. úřední na základě zákonaúřední na základě zákona,, např. např. 
k použití podobizny na občanský průkazk použití podobizny na občanský průkaz

131

2.2. zpravodajskázpravodajská, , např. k pořízení nebo např. k pořízení nebo 
použití pro zpravodajství použití pro zpravodajství 

3.3. vědecká nebo uměleckávědecká nebo umělecká,, např. např. 
obrazový záznam léčebného zákroku  obrazový záznam léčebného zákroku  
pro lékařský vědecký výzkumpro lékařský vědecký výzkum

4.4. zdravotnízdravotní
např. neodkladný výkon k záchraněnapř. neodkladný výkon k záchraně
životaživota

132

§§ 23/323/3--4, 4, §§ 24 z. č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu24 z. č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu
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VÝKLAD ZÁKONNÝCH LICENCÍVÝKLAD ZÁKONNÝCH LICENCÍ

ZužujícíZužující (omezující) (omezující) výkladvýklad (restriktivní)(restriktivní)

Zákaz výkladu způsobem narušujícímZákaz výkladu způsobem narušujícím

133

ý p jý p j
běžný běžný výkonvýkon práva a který by byl práva a který by byl 
neospravedlnitelně na újmuneospravedlnitelně na újmu
oprávněným zájmům dotčené osobyoprávněným zájmům dotčené osoby

VÝKON ZÁKONNÝCH LICENCÍVÝKON ZÁKONNÝCH LICENCÍ

Legální příkazLegální příkaz výkonu dovolenéhovýkonu dovoleného
zásahu do cizího práva v souladu s:zásahu do cizího práva v souladu s:

134

1.1. dobrými mravydobrými mravy
2.2. oprávněnými zájmyoprávněnými zájmy dotčeného dotčeného 

§§ 12/3 a 12/3 a §§ 3/1 o. z.3/1 o. z.

OKOLNOSTI OKOLNOSTI 
VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOSTVYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST

1.1. svolenísvolení dotčeného                  (smluvní licence)dotčeného                  (smluvní licence)
2.2. zákonné dovolení                zákonné dovolení                (zákonná licence)(zákonná licence)

dle o z nebo jiného zákonadle o z nebo jiného zákona

135

dle o. z. nebo jiného zákonadle o. z. nebo jiného zákona

3.3. výkonvýkon zákonné povinnosti, zákonné povinnosti, např. dle tr. ř.např. dle tr. ř.

4.4. nutná obrananutná obrana

5.5. krajní nouzekrajní nouze

6.6. situačně upřednostněný výkonsituačně upřednostněný výkon jiného jiného 

kolidujícího práva, svobody nebo požívání kolidujícího práva, svobody nebo požívání 

obecného dobraobecného dobra

136

např. svobody projevu jiného člověka např. svobody projevu jiného člověka 

či dobra veřejného zdraví všech lidí či dobra veřejného zdraví všech lidí 

před právem osobnostním konkrétního člověkapřed právem osobnostním konkrétního člověka

137 138
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139

6. ČÁST6. ČÁST

OSOBNÍ PRÁVOOSOBNÍ PRÁVO

PRÁVNICKÝCH OSOBPRÁVNICKÝCH OSOB

140

PRÁVNICKÝCH OSOBPRÁVNICKÝCH OSOB

TŘÍDĚNÍTŘÍDĚNÍ

1.1. právo na názevprávo na název

22 právo na dobrou pověstprávo na dobrou pověst (dobré jméno)(dobré jméno)

141

2.2. právo na dobrou pověstprávo na dobrou pověst (dobré jméno)(dobré jméno)

3.3. jiná právajiná práva v o. z. výslovně neuvedenáv o. z. výslovně neuvedená
i.i. právo na právní životprávo na právní život (existenci), (existenci), per analog.per analog.

ii.ii. právo na soukromíprávo na soukromí (vnitřní věci), (vnitřní věci), per analog.per analog.

142

143 144
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145

7. ČÁST7. ČÁST

PROSADITELNOST PRÁVAPROSADITELNOST PRÁVA

146

147 148

SOUKROMOPRÁVNÍ SOUKROMOPRÁVNÍ 
OCHRANNÉ REŽIMYOCHRANNÉ REŽIMY

Soukromoprávní ochranaSoukromoprávní ochrana::

1.1. osobnosti každéhoosobnosti každého

149

2.2. osobnosti každého tvůrceosobnosti každého tvůrce
3.3. před zneužitím osobních údajůpřed zneužitím osobních údajů
4.4. před zneužitím svobody projevu  před zneužitím svobody projevu  

mediálním sdělenímmediálním sdělením

SOUKROMÉ PRÁVO DELIKTNÍSOUKROMÉ PRÁVO DELIKTNÍ

Právo deliktníPrávo deliktní (právo odpovědnostní)(právo odpovědnostní)
1.1. soukromé, soukromé, viz soukromoprávní deliktyviz soukromoprávní delikty
2.2. veřejné, vizveřejné, viz trestné činy, správní deliktytrestné činy, správní delikty

150

Soukromé právo deliktníSoukromé právo deliktní
1.1. závazky z závazky z deliktůdeliktů, , např. ze škodynapř. ze škody
2.2. závazky z závazky z kvazideliktůkvazideliktů, , 

např. z bezdůvodného obohacenínapř. z bezdůvodného obohacení
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AKTIVNÍ A PASIVNÍ LEGITIMACEAKTIVNÍ A PASIVNÍ LEGITIMACE

AktivníAktivní: : 
1.1. postiženýpostižený
2.2. po smrti postiženého:po smrti postiženého:

ii manžel partnermanžel partner

PasivníPasivní::
1.1. delikventdelikvent

např. vydavatel např. vydavatel 
nebo vysílatel jako nebo vysílatel jako 
právnická osobaprávnická osoba

151

i.i. manžel, partner manžel, partner 
v registr. partnerství,v registr. partnerství,
dětiděti

ii.ii. rodičerodiče

právnická osoba právnická osoba 
či novinář či novinář 
ve svobodném ve svobodném 
povolání nebopovolání nebo
zaměstnanec sám zaměstnanec sám 
při vybočení (excesu)při vybočení (excesu)
z redaktorské aj. prácez redaktorské aj. práce

ZVLÁŠTNÍZVLÁŠTNÍ
SOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKYSOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKY
Nalézací soud KSNalézací soud KS

1.1. zakazovací zakazovací (zdržovací, zápůrčí),(zdržovací, zápůrčí),
negatorní; zdržet senegatorní; zdržet se např. používánínapř. používání

152

negatorní; zdržet se negatorní; zdržet se např. používání např. používání 
podobizny na reklamních letácích podobizny na reklamních letácích 

2.2. odstraňovací odstraňovací (obnovovací), restituční;(obnovovací), restituční;
odstranit závadný stav odstranit závadný stav např. skoupením např. skoupením 
nebo jiným stažením zbožínebo jiným stažením zboží zz trhutrhu

3.3. zadostiučiňovací zadostiučiňovací (satisfakční);(satisfakční);
dát zadost morálně nebo peněžnědát zadost morálně nebo peněžně
za způsobenou za způsobenou nenemajetkovou újmumajetkovou újmu

153

4.4. jiný nárok jiný nárok 
a.a. informačníinformační,, např. sdělit údaj o původu např. sdělit údaj o původu 

neoprávněně zhotovené rozmnoženiny projevu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny projevu 
osobní povahyosobní povahy

b.b. určovacíurčovací, , viz uznání protiprávnosti zásahuviz uznání protiprávnosti zásahu

Ochrana naléhavého právního zájmuOchrana naléhavého právního zájmu
ochrana subjektivního práva   ochrana subjektivního práva   

154

určovací žaloba k OS s prokázánímurčovací žaloba k OS s prokázáním
právního zájmu a jeho naléhavostiprávního zájmu a jeho naléhavosti

JUDIKATURA JUDIKATURA 

Ochrany osobnosti ve smyslu ustanovení Ochrany osobnosti ve smyslu ustanovení §§ 11 a násl. o. z. 11 a násl. o. z. 
lze se vedle žalob domáhajících se zdržení se neoprávněnýchlze se vedle žalob domáhajících se zdržení se neoprávněných
zásahů do práva na ochranu osobnosti a vedle žalob zásahů do práva na ochranu osobnosti a vedle žalob 
na odstranění následků takových zásahů domáhat také např.na odstranění následků takových zásahů domáhat také např.

155

ý z pý z p
žalobami o určení nepravdivosti zásahů tohoto druhu (zejménažalobami o určení nepravdivosti zásahů tohoto druhu (zejména
výroků slovních i písemných) nebo určení, že původce zásahuvýroků slovních i písemných) nebo určení, že původce zásahu
neoprávněně zasáhl do práva žalobce na ochranu osobnosti.neoprávněně zasáhl do práva žalobce na ochranu osobnosti.
V těchto případech není třeba prokazovat naléhavý právní zájemV těchto případech není třeba prokazovat naléhavý právní zájem
na takovém určení. na takovém určení. 

R 46/95R 46/95

OBECNÉ OBECNÉ 
SOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKYSOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKY

Nalézací soud (OS)Nalézací soud (OS)

1.1. předstižný předstižný (preventivní)(preventivní)

156

zakročení před hrozící škodouzakročení před hrozící škodou
2.2. nahrazovací nahrazovací (reparační)(reparační)

náhrada způsobené škodynáhrada způsobené škody
3.3. vydávací vydávací (kondikční)(kondikční)

vydání bezdůvodného obohacenívydání bezdůvodného obohacení
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NEMAJETKOVÁ ÚJMANEMAJETKOVÁ ÚJMA
ÚjmaÚjma

1.1. majetková (na věci nebo ušlém zisku)majetková (na věci nebo ušlém zisku)
2.2. nemajetková, nemajetková, např. na pověsti, např. na pověsti, 

na okruhu zákazníků (klientele)na okruhu zákazníků (klientele)

157

na okruhu zákazníků (klientele)na okruhu zákazníků (klientele)

PředpoklademPředpokladem alespoň reálná alespoň reálná hrozbahrozba
způsobení způsobení nenemajetkové újmymajetkové újmy

vystižení vystižení nenemajetkové újmymajetkové újmy

Způsobení újmyZpůsobení újmy jinému  =  skutečnost jinému  =  skutečnost 
s právním následkem (právní skutečnost) s právním následkem (právní skutečnost) 

158

Právní následekPrávní následek =  =  deliktní závazekdeliktní závazek
1.1. nahraditnahradit (reparovat) škodu(reparovat) škodu
2.2. dát zadostdát zadost (satisfakovat) za újmu (satisfakovat) za újmu 

nenemajetkovoumajetkovou

VÝMĚR NEMAJETKOVÉ ÚJMYVÝMĚR NEMAJETKOVÉ ÚJMY
Druh újmy, vedle újmy majetkové, ekologické či jiné, Druh újmy, vedle újmy majetkové, ekologické či jiné, 
spočívající vspočívající v exaktně vědecky neměřitelné, exaktně vědecky neměřitelné, 
nicméně smysly vnímatelně (objektivně) vyjádřitelné nicméně smysly vnímatelně (objektivně) vyjádřitelné 
a přímo nebo nepřímo projevitelné (prokazatelné) a přímo nebo nepřímo projevitelné (prokazatelné) 
nepříznivé změně osobnostního nebo jiného stavu nepříznivé změně osobnostního nebo jiného stavu 

159

dotčeného člověka (postiženého) nebo zhoršení dotčeného člověka (postiženého) nebo zhoršení 
jeho životních funkcí či funkcí vjeho životních funkcí či funkcí v prostředí, prostředí, 
např. rodinném, pracovním, uměleckém, politickém např. rodinném, pracovním, uměleckém, politickém 
nebo soutěžním, nebo soutěžním, 
aniž se jedná o majetkový úbytek a bez ohledu na to, aniž se jedná o majetkový úbytek a bez ohledu na to, 
zda se tato skutečnost přímo nebo nepřímo projevujezda se tato skutečnost přímo nebo nepřímo projevuje
též hospodářsky; podobně u osoby právnické.též hospodářsky; podobně u osoby právnické.

STUPŇOVANÉ ZADOSTIUČINĚNÍSTUPŇOVANÉ ZADOSTIUČINĚNÍ
MorálníMorální, např. , např. 

1.1. omluva soukromá nebo veřejnáomluva soukromá nebo veřejná
2.2. zjištění (zkonstatování) protiprávnostizjištění (zkonstatování) protiprávnosti

PeněžitéPeněžité, nestačí, nestačí--li u lidí morální li u lidí morální 

160

Výše zadostiučiněníVýše zadostiučinění: : 
1.1. závažnost újmyzávažnost újmy
2.2. okolnosti zásahuokolnosti zásahu
i.i. polehčujícípolehčující
ii.ii. přitěžující    přitěžující    
a.a. na straně rušitelena straně rušitele
b.b. na straně postiženéhona straně postiženého

161

Nepoměrné obtížeNepoměrné obtíže se zjištěním výšese zjištěním výše
nároku nebo nezjistitelná výše nároku           nároku nebo nezjistitelná výše nároku           

162

úvaha soudu o určení výše nárokuúvaha soudu o určení výše nároku
(arbitrární určení výše)(arbitrární určení výše)

§§ 136 o. s. ř.136 o. s. ř.
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JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1
Při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy (Při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy (§§ 13 odst.13 odst.
2 o. z.) musí mít soud prokázáno, že tu jsou okolnosti2 o. z.) musí mít soud prokázáno, že tu jsou okolnosti
dokládající, že v konkrétním případě nestačídokládající, že v konkrétním případě nestačí
z dostiučinění podle ust noveníz dostiučinění podle ust novení §§ 13 odst 1 o z13 odst 1 o z

163

zadostiučinění podle ustanovení zadostiučinění podle ustanovení §§ 13 odst. 1 o. z., 13 odst. 1 o. z., 
a to zejména z hlediska intenzity, trvání a rozsahua to zejména z hlediska intenzity, trvání a rozsahu
nepříznivých následků vzniklých žalobci vzhledem nepříznivých následků vzniklých žalobci vzhledem 
na postavení žalobce v rodině a společnosti.na postavení žalobce v rodině a společnosti.

R 21/95R 21/95

JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2
Není vyloučeno, aby se dotčené pozůstalé osoby domáhaly Není vyloučeno, aby se dotčené pozůstalé osoby domáhaly 
další satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti další satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti 
((§§ 11 a násl. o. z.), jestliže jednorázové odškodnění11 a násl. o. z.), jestliže jednorázové odškodnění
pozůstalých při škodě na zdraví usmrcením podle pozůstalých při škodě na zdraví usmrcením podle §§ 444 444 

164

p z ý p z pp z ý p z p §§
odst. 3 o. z. není dostatečnou satisfakcí za vzniklouodst. 3 o. z. není dostatečnou satisfakcí za vzniklou
újmu na osobnostních právech. újmu na osobnostních právech. 

Nál. ÚS z 4. 5. 05, sp. zn. Pl. ÚS 16/04, č. 265/05 Sb.; práv. věta aut.Nál. ÚS z 4. 5. 05, sp. zn. Pl. ÚS 16/04, č. 265/05 Sb.; práv. věta aut.

SOUKROMOPRÁVNÍ SOUKROMOPRÁVNÍ 
ODPOVĚDNOSTODPOVĚDNOST

Objektivní Objektivní soukromoprávnísoukromoprávní odpovědnost odpovědnost 
za výsledekza výsledek (za (za protiprávní stavprotiprávní stav))
=   bez ohledu na zavinění:=   bez ohledu na zavinění:

165

a.a. úmyslnéúmyslné přímé nebo nepřímépřímé nebo nepřímé
b.b. nedbalostní nedbalostní vědomé nebo nevědomévědomé nebo nevědomé

pojistitelné pojistitelné hospodářské rizikohospodářské riziko

zásadní předpoklad zavinění u majetkovézásadní předpoklad zavinění u majetkové
škodyškody (subjektivní odpovědnostní princip)(subjektivní odpovědnostní princip)

VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST SOUDUVĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST SOUDU

KS v civilních věcech:KS v civilních věcech:

1.1. ochrany osobnostiochrany osobnosti
2.2. práva autorského a práv souvisejících s právem autorskýmpráva autorského a práv souvisejících s právem autorským

a práva na vydání souvisícího bezdůvodného obohacenía práva na vydání souvisícího bezdůvodného obohacení

166

KS v obchodních věcech:KS v obchodních věcech:

1.1. práv průmyslového vlastnictví a práva a na vydání souvisícího práv průmyslového vlastnictví a práva a na vydání souvisícího 
bezdůvodného obohaceníbezdůvodného obohacení

2.2. práva proti nekalé soutěžipráva proti nekalé soutěži
3.3. práva na ochranu hospodářské soutěžepráva na ochranu hospodářské soutěže
4.4. práva na název nebo dobrou pověst právnické osobypráva na název nebo dobrou pověst právnické osoby
5.5. práva k obchodní firměpráva k obchodní firmě

POSMRTNÁ OCHRANA PIETYPOSMRTNÁ OCHRANA PIETY

Zánik osobního práva smrtíZánik osobního práva smrtí
Aktivní legitimace Aktivní legitimace ve věci práva na ochranu ve věci práva na ochranu 
osobnosti a na ochranu ve věci mediální po smrti: osobnosti a na ochranu ve věci mediální po smrti: 

167

1.1. manžel, partner v registr. partnerství nebo děti, manžel, partner v registr. partnerství nebo děti, 
podpůrněpodpůrně

2.2. rodičerodiče

aktivní legitimace širšího okruhu osob blízkých aktivní legitimace širšího okruhu osob blízkých 
podle a. z.podle a. z.

NEPROMLČITELNOST NEPROMLČITELNOST 
OSOBNÍHO PRÁVAOSOBNÍHO PRÁVA

Nepromlčitelné absolutní osobníNepromlčitelné absolutní osobní právo právo 
na ochranu osobnosti,na ochranu osobnosti,
vybavené vybavené osobnímosobním nárokem na osobní nárokem na osobní 
zadostiučinění, zrelativizované nepostupitelnouzadostiučinění, zrelativizované nepostupitelnou

168

, p p, p p
pohledávkou postiženého vůči dlužníkovi pohledávkou postiženého vůči dlužníkovi 
(původci zásahu) na osobní plnění, a to (původci zásahu) na osobní plnění, a to 
ve ve stupňované podoběstupňované podobě morální až peněžní,morální až peněžní,
popř. obojí, bez štěpení podob zadostiučiněnípopř. obojí, bez štěpení podob zadostiučinění

Promlčitelná majetkováPromlčitelná majetková práva práva 
vyjma vyjma práva vlastnickéhopráva vlastnického
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JUDIKATURAJUDIKATURA

Právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění Právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění 
za neoprávněný zásah do práva na ochranuza neoprávněný zásah do práva na ochranu
osobnosti se nepromlčujeosobnosti se nepromlčuje

169

osobnosti se nepromlčuje.osobnosti se nepromlčuje.

Rozs. NS z 25. 9. 03, sp. zn. 30 Cdo 1542/03, Rozs. NS z 25. 9. 03, sp. zn. 30 Cdo 1542/03, 
Balák et al. C 2186, sv. 27, Soud. rozhl., 2004/2. Balák et al. C 2186, sv. 27, Soud. rozhl., 2004/2. 

170

OCHRANA PRÁVAOCHRANA PRÁVA
V KYBERPROSTORUV KYBERPROSTORU

☺☺

171

☺☺

PASIVNÍ LEGITIMACEPASIVNÍ LEGITIMACE
PŘI UKLÁDACÍ SLUŽBĚPŘI UKLÁDACÍ SLUŽBĚ

Poskytovatel Poskytovatel (provider)(provider) služby ukládáníslužby ukládání
obsahuobsahu (hosting),(hosting), např. cizích webových např. cizích webových 
stránek,stránek, na svém serveru na svém serveru není povinennení povinen::

d hlíž t klád ý i í b hd hlíž t klád ý i í b h

172

1.1. dohlížet na ukládaný cizí obsahdohlížet na ukládaný cizí obsah
2.2. aktivně vyhledávat skutečnosti aktivně vyhledávat skutečnosti 

a okolnosti poukazující na protiprávnía okolnosti poukazující na protiprávní
obsah, obsah, např. na zásah do právanapř. na zásah do práva
duševního vlastnictví třetí osoby        duševního vlastnictví třetí osoby        

PoskytovatelPoskytovatel ukládací elektronické služby ukládací elektronické služby 
(information service provider),(information service provider), např. provozovatelnapř. provozovatel
internetové diskuse,internetové diskuse, odpovídá odpovídá za zásah za zásah 
do práva třetí osobydo práva třetí osoby

173

do práva třetí osoby,do práva třetí osoby,
pakliže pakliže mělměl vědět vědět o protiprávnosti ukládanéhoo protiprávnosti ukládaného
obsahu vzhledem k:obsahu vzhledem k:

a.a. předmětu své činnosti apředmětu své činnosti a
b.b. okolnostem a povaze případu nebo:            okolnostem a povaze případu nebo:            

c.c. dozvěděldozvěděl se o protiprávnosti ukládaného se o protiprávnosti ukládaného 
obsahu, obsahu, např. elektronickým nahlášením např. elektronickým nahlášením 
či upozorněním,či upozorněním, aa

dd neprodleněneprodleně neučinilneučinil veškeré kroky které lzeveškeré kroky které lze

174

d.d. neprodleně neprodleně neučinilneučinil veškeré kroky, které lze veškeré kroky, které lze 
po něm požadovat k odstranění nebo po něm požadovat k odstranění nebo 
znepřístupnění právně závadného obsahu, znepřístupnění právně závadného obsahu, 
např. smazánímnapř. smazáním

§§ 5 5 –– 6 z. č. 480/04 Sb., o něktr. službách informač. společ.6 z. č. 480/04 Sb., o něktr. službách informač. společ.
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175

8. ČÁST8. ČÁST

PRÁVNÍ OCHRANA PRÁVNÍ OCHRANA 

OSOBNÍCH ÚDAJŮOSOBNÍCH ÚDAJŮ

176

OSOBNÍCH ÚDAJŮOSOBNÍCH ÚDAJŮ

OSOBNÍ ÚDAJE          OSOBNÍ ÚDAJE          

Zvláštní soukromoprávní režimZvláštní soukromoprávní režim

Souběh Souběh se soukromoprávní ochranouse soukromoprávní ochranou

177

osobnosti a ochranou tiskovouosobnosti a ochranou tiskovou

Účelem právní ochrana před zneužitímÚčelem právní ochrana před zneužitím

z. č. 101/00 Sb., o ochr. osob. údajůz. č. 101/00 Sb., o ochr. osob. údajů

NÁROKYNÁROKY
Zvláštní soukromoprávní nárokyZvláštní soukromoprávní nároky

1.1. vysvětlovací                                       vysvětlovací                                       ÚOOÚÚOOÚ
2.2. odstraňovací, odstraňovací, např. blokovací, opravný, např. blokovací, opravný, 

doplňovací nebo likvidační aj.            doplňovací nebo likvidační aj.            ÚOOÚÚOOÚ
satisfakční nemajetko é újmsatisfakční nemajetko é újm so dso d

178

3.3. satisfakční u nemajetkové újmy         satisfakční u nemajetkové újmy         soudsoud

Obecné soukromoprávní nároky    Obecné soukromoprávní nároky    soudsoud
1.1. předstižný u hrozby škodypředstižný u hrozby škody
2.2. nahrazovací u majetkové škodynahrazovací u majetkové škody
3.3. vydávací u bezdůvodného obohacenívydávací u bezdůvodného obohacení

PRAVOMOCPRAVOMOC

Věci soukromoprávníVěci soukromoprávní::

1.1. soudsoud
Ú ÚÚ Ú

179

2.2. ÚOOÚ  ÚOOÚ  

⌧⌧ výjimka ze soudní ochrany výjimka ze soudní ochrany 

soukromého práva, soukromého práva, srv. též ČTÚ, ÚOHS,srv. též ČTÚ, ÚOHS,
ERÚ, stavební úřadERÚ, stavební úřad

180
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181 182

183

9. ČÁST9. ČÁST

SOUKROMÉ PRÁVOSOUKROMÉ PRÁVO

184

MEDIÁLNÍMEDIÁLNÍ

PRÁVNÍ REŽIMPRÁVNÍ REŽIM

Zvláštní soukromoprávní ochranný Zvláštní soukromoprávní ochranný 
režim  režim  

vadnému mediálnímu sdělenívadnému mediálnímu sdělení

185

chybějícímu dodatečnému sdělení chybějícímu dodatečnému sdělení 
o výsledku trestního řízenío výsledku trestního řízení

Souběh Souběh se soukromoprávní ochranou se soukromoprávní ochranou 
osobnosti a osobních údajůosobnosti a osobních údajů

VADNÉ SKUTKOVÉ TVRZENÍVADNÉ SKUTKOVÉ TVRZENÍ

SkutkovéSkutkové tvrzenítvrzení::
1.1. nepravdivénepravdivé
2.2. neúplnéneúplné
3.3. zkreslujícízkreslující

cti důstojnosti nebo soukromí člověka jménucti důstojnosti nebo soukromí člověka jménu

186

cti, důstojnosti nebo soukromí člověka, jménucti, důstojnosti nebo soukromí člověka, jménu
nebo dobré pověsti právnické osobynebo dobré pověsti právnické osoby

Soukromé subjektivní právo Soukromé subjektivní právo na odpověďna odpověď
uuvedení na pravou míruvedení na pravou míru
ddoplnění nebo zpřesnění neúplného nebooplnění nebo zpřesnění neúplného nebo
jinak pravdu zkreslujícího tvrzeníjinak pravdu zkreslujícího tvrzení
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skutkové tvrzenískutkové tvrzení

187

hodnotící soud (např. kritický)hodnotící soud (např. kritický)

SDĚLENÍ O TRESTNÍM ŘÍZENÍSDĚLENÍ O TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Uveřejněné sděleníUveřejněné sdělení o pravomocně  o pravomocně  
neskončeném řízeníneskončeném řízení

188

soukromé subjektivní právo soukromé subjektivní právo 
na dodatečné sdělení výsledkuna dodatečné sdělení výsledku
řízenířízení::

1.1. formaforma rovnocenná rovnocenná 
2.2. rozsah přiměřený napadenému sdělenírozsah přiměřený napadenému sdělení

VÝKON PRÁVA NA OCHRANUVÝKON PRÁVA NA OCHRANU

1.1. písemná žádost do 30 dnůpísemná žádost do 30 dnů
2.2. povinnost provozovatele uveřejnit povinnost provozovatele uveřejnit 

odpověď nebo dodatečné sdělení do 8 odpověď nebo dodatečné sdělení do 8 
dnů a todnů a to bez komentářebez komentáře
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dnů, a to dnů, a to bez komentářebez komentáře
žaloba na plněnížaloba na plnění do 15 dnůdo 15 dnů

Zákonný zánikZákonný zánik (prekluze) (prekluze) právapráva
jeho nevykonáním v zákonné lhůtějeho nevykonáním v zákonné lhůtě
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