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I. OBSAH PRÁVA NA OCHRANU OSOBNOSTI, 
PODMÍNKY PRO JEHO UPLATNĚNÍ, 

PŘEDPOKLADY OCHRANY

1. Obsah práva na ochranu 
osobnosti 

§ 11 obč. zák.
§ 81 o. z. 

Ustanovení § 11 obč. zák.2 vyslovuje 
obecnou zásadu ochrany osobnosti a sou-
časně uvádí nejtypičtější složky a projevy 
osobnosti, rozvedené dále v ustanovení 
§ 12 odst. 1 obč. zák.3 (písemnosti osob-
ní povahy, podobizny, obrazové snímky 
a zvukové záznamy). Již ze slovního zně-
ní ustanovení § 11 obč. zák.4 plyne, že vý-
počet chráněných práv, uvedený v tomto 
ustanovení, není vyčerpávající. Občanský 
zákoník chrání i jiné složky a projevy spja-
té s osobností občana (důstojnost, vážnost, 
skutečnosti týkající se rodinného života, 
vnitřní, intimní stránky osobnosti apod.). 

Předmětem ochrany podle ustanove-
ní § 11 obč. zák.5 jsou taková ryze osob-
ní 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.6 chráněna. 
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2  Nyní srov. ustanovení § 81 o. z.
3  Nyní srov. ustanovení § 84–87 o. z.
4  Nyní srov. ustanovení § 81 odst. 2 o. z.
5  Nyní srov. ustanovení § 81 o. z.
6  Nyní srov. ustanovení § 81 o. z.

2. Obsah práva na ochranu 
osobnosti – právo na ochranu 
osobní svobody

čl. 10 Listiny
§ 11 obč. zák.
§ 81 o. z.

Z dikce ustanovení § 11 obč. zák.7 vy-
plývá, že se jedná o výčet demonstrativ-
ní, že jednotlivá dílčí práva na ochranu 
osobnosti musí být chápána pouze jako 
příkladmá, typická, to znamená, že do 
celkového práva na ochranu osobnosti lze 
bezpochyby zařadit i zde výslovně nezmí-
něné právo na ochranu osobní svobody. 

Nález Ústavního soudu ze dne 24. 10. 
1995, sp. zn. I. ÚS 15/95

Sb. ÚS, svazek č. 4, s. 151–155
ASPI ID: JUD31209CZ

3. Předpoklady poskytnutí 
ochrany

§ 11 obč. zák.
§ 81 o. z.

Předpokladem úspěšného uplatnění 
práva na ochranu osobnosti je jednak 
to, že došlo k neoprávněnému zásahu, 
a jednak to, že tento zásah byl objektiv-
ně způsobilý přivodit újmu na právech 
chráněných ustanoveními § 11 a násl. 
obč. zák.8 Obě náležitosti musí být spl-
něny, aby vznikl právní vztah, jehož 

7  Nyní srov. ustanovení § 81 odst. 2 o. z.
8  Nyní srov. ustanovení § 81 a násl. o. z.
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obsahem je právo domáhat se ochrany 
podle ustanovení § 11 obč. zák.9 a povin-
nost soudem uložené sankce snášet. 
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4. Předpoklady poskytnutí 
ochrany – objektivní způsobilost 
zásahu narušit nebo ohrozit 
chráněná práva

§ 11 obč. zák.
§ 81 o. z.

Na úspešné uplatnenie práva na ochra-
nu osobnosti sa nevyžaduje vyvolanie ná-
sledkov, ale stačí, že zásah bol objektívne 
spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva, 
chránené ustanovením § 11 Obč. zák.10

Rozsudek býv. Nejvyššího soudu SSR 
ze dne 26. 4. 1978, sp. zn. 1 Cz 32/78

S IV, s. 453 
ASPI ID: JUD5866CZ

Z odůvodnění:

Predpokladom úspešného uplatnenia 
práva na ochranu osobnosti je jednak to, 
že došlo k neoprávnenému zásahu, jednak 
to, že zásah bol objektívne spôsobilý, aby 
z neho vznikla ujma na právach chráne-
ných ustanovením § 11 Obč. zák.11 Obidva 
uvedené predpoklady musia byť splnené. 

Občianskoprávna ochrana sa poskytu-
je len proti takým neoprávneným zásahom, 
ktoré sa dotýkajú mravnej integrity osobnosti 
občana tým, že môžu znížiť jeho dôstojnosť, 

  9  Nyní srov. ustanovení § 81 o. z.
10  Nyní srov. ustanovení § 81 o. z.
11  Nyní srov. ustanovení § 81 o. z.

česť a vážnosť z hľadiska jeho vzťahov 
k spoluobčanom a ohroziť jeho postavenie 
a uplatnenie v spoločnosti. Pritom nie je roz-
hodujúce, akým spôsobom došlo k takémuto 
zásahu do mravnej integrity osobnosti obča-
na; utanovenia § 11 a nasl. Obč. zák.12 chrá-
nia totiž občana proti rozširovaniu nepravdi-
vých alebo znižujúcích tvrdení bez rozdielu, 
či k takýmto tvrdeniam došlo písomne, tla-
čou, rozhlasom, televíziou apod.

5. Zásah do práva na ochranu 
osobnosti

čl. 10 Listiny 
§ 11, § 13 odst. 1 obč. zák.
§ 81, § 82 odst. 1 o. z. 

Pojem neoprávněného zásahu do 
práva, ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 
obč. zák.13, nelze vykládat tak, že se mu-
sí jednat vždy pouze o aktivní chování, 
nikoliv chování pasivní – opomenutí. 
Naopak pojem chování či konání může 
mít podobu jak aktivního jednání, tak 
i jednání pasivního – tj. opomenutí, ne-
boť i opomenutím může být porušena 
právní či jiná povinnost, i opomenutím 
může být způsobena újma fyzické oso-
bě, ať už majetková či nemajetková. 

Pojem zásah – v citovaném ustanove-
ní – vyjadřuje nepochybně určité chová-
ní, ať už pasivní či aktivní. Důležité je při-
tom posoudit skutečnou ne oprávněnost 
zásahu do práva na ochranu osobnosti 
a samozřejmě pak i následky tohoto zá-
sahu pro fyzickou osobu. 

Nález Ústavního soudu ze dne 24. 10. 
1995, sp. zn. I. ÚS 15/95

Sb. ÚS, svazek č. 4, s. 151–155 
ASPI ID: JUD31209CZ

12  Nyní srov. ustanovení § 81 a násl. o. z.
13  Nyní srov. ustanovení § 82 odst. 1 o. z.
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Z odůvodnění:

Z provedených důkazů jednoznačně 
vyplývá, že stěžovatel byl svým býva-
lým zaměstnavatelem, V., a. s., uveden 
v omyl tím, že jím byl opakovaně ujiš-
těn, že veškeré náležitosti, nutné pro prá-
ci v SRN, včetně pracovního povolení, 
má zajištěny, že si nemusí sám nic vy-
řizovat, i když ve skutečnosti pracovní 
povolení, které obvykle zaměstnavatel 
vyřizoval pro pracovníky v SRN hro-
madně, zaměstnavatel nezajistil. Přesto 
dostal pokyn k odjezdu do SRN a ná-
stupu do práce. Toto jednání, resp. opo-
menutí bývalého zaměstnavatele V., a. s., 
mělo pro stěžovatele následky, spočívající 
v omezení svobody pohybu i dotčení jeho 
cti a lidské důstojnosti, způsobené různými 
dohady a pomluvami v jeho okolí a újmou 
na jeho cti v cizině.

Soudy v zásadě shodně v odůvodnění 
svých rozsudků vyložily pojem neopráv-
něného zásahu do práva tak, že se musí 
jednat vždy pouze o aktivní chování, ni-
koliv chování pasivní – opomenutí. Tento 
výklad však z dikce citovaného ustanovení 
vyvodit nelze. Naopak pojem chování či 
konání může mít podobu jak aktivního jed-
nání, tak i jednání pasivního – tj. opomenu-
tí: neboť i opomenutím může být porušena 
právní či jiná povinnost, i opomenutím 
může být způsobena újma fyzické oso-
bě, ať už majetková či nemajetková. Tak 
např. v oblasti práva trestního (§ 89 odst. 2 
trestního zákona14) se jednáním rozumí též 
opomenutí takového konání, k němuž byl 
pachatel podle okolností a svých poměrů 
povinen.

Pojem zásah – v citovaném ustanove-
ní – vyjadřuje nepochybně určité chování 
ať už pasivní či aktivní. Důležité je při-
tom posoudit skutečnou neoprávněnost 

14  Nyní srov. ustanovení § 112 tr. zákoníku.

zásahu do práva na ochranu osobnosti 
a samozřejmě pak i následky tohoto zása-
hu pro fyzickou osobu. Na základě výše 
uvedeného lze dovodit, že v předmět-
né věci „zásahem“ do práva na ochranu 
osobnosti bylo ze strany V., a. s., pasivní 
chování, tedy nezajištění povolení k za-
městnání přesto, že se k tomu V. fakticky 
svým ujištěním zavázala. Zaměstnavatel 
má povinnost, vyplývající pro něj ze zá-
koníku práce (§ 35 odst. 115), vytvořit za-
městnanci všechny podmínky pro řádný 
výkon práce. Pokud nechtěl nebo nemohl 
pracovní povolení stěžovateli zajistit, měl 
ho řádně informovat o tom, co všechno si 
musí zařídit pro to, aby mohl v SRN vy-
konávat práci. Tím by splnil svoji zákon-
nou povinnost. Uvedeným chováním V., 
a. s., došlo tedy k neoprávněnému zásahu 
do práva na ochranu osobnosti stěžovate-
le dle ustanovení § 11 a § 13 obč. zák.16 
Tím, že krajský soud a poté i vrchní soud 
zamítly návrh stěžovatele na náhradu ne-
majetkové újmy, bylo porušeno základní 
lidské právo stěžovatele na zachování 
jeho lidské důstojnosti a osobní cti dle 
čl. 10 odst. 1 Listiny, jež je součástí ústav-
ního pořádku České republiky.

Na základě čl. 10 odst. 1 Listiny má 
každý právo, aby byla zachována jeho lid-
ská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst 
a chráněno jeho jméno. Z povahy daného 
případu vyplývá, že jednání německých 
úřadů, jemuž byl stěžovatel v Německu 
vystaven především v důsledku opomenu-
tí pracovníků vysílající organizace, nese 
zřetelné znaky poškození práv, uvedených 
v čl. 10 odst. 1 Listiny. Proto nelze mít za 
to, že postačí prostá omluva, ale určitá, 
věci úměrná finanční náhrada způsobené 
újmy se jeví Ústavnímu soudu jako právně 
přiměřená. 

15  Nyní srov. ustanovení § 38 zák. práce.
16  Nyní srov. ustanovení § 81 a § 82 odst. 1 o. z.
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6. Neoprávněnost zásahu  
do osobnostních práv 

§ 11 obč. zák. 
§ 81 o. z.

Neoprávněným zásahem do práva 
na ochranu osobnosti je jednání, které 
zasahuje do práv chráněných ustano-
vením § 11 obč. zák.17 a je v rozporu 
s právy a povinnostmi původce zásahu, 
stanovenými právním řádem. 

Neoprávněným zásahem je zásad-
ně každé nepravdivé tvrzení nebo ob-
vinění, které zasahuje práva chráněná 
ustanoveními § 11 a násl. obč. zák.18 Bez 
významu je skutečnost, zda původce zá-
sahu si byl vědom nepravdivosti svého 
tvrzení nebo zda šlo pouze o nedbalé 
přejímání poznatků a jejich rozšiřování. 

Neoprávněným zásahem do práv 
chráněných ustanoveními § 11 a násl. 
obč. zák.19 bude zásadně nepravdivé, 
nebo pravdu zkreslující tvrzení. Z toho 
ovšem neplyne ještě závěr, že neoprávně-
ným zásahem nemůže být pravdivé tvr-
zení. Neoprávněným zásahem může být 
pravdivé tvrzení, které se dotýká intimní 
sféry života občana, neboť ta je rovněž 
chráněna ustanovením § 11 obč. zák.20 
jako jedna z neméně významných složek 
osobnosti občana, potřebná k jejímu roz-
voji a k uplatnění občana ve společnosti. 

Intimní sféru netvoří jen intimní život 
občana v nejužším smyslu, ale také rodin-
ný život. Bude však vždy věcí konkrétního 
případu, zda zásah do práva chráněného 
ustanoveními § 11 a násl. obč. zák.21 se 
dotkl intimní sféry postiženého občana. 

17  Nyní srov. ustanovení § 81 o. z.
18  Nyní srov. ustanovení § 81 a násl. o. z.
19  Nyní srov. ustanovení § 81 a násl. o. z.
20  Nyní srov. ustanovení § 81 o. z.
21  Nyní srov. ustanovení § 81 a násl. o. z.

Pokud půjde o zásah, spočívající 
na skutkových tvrzeních, týkajících se 
jiných okolností mimo intimní sféru ži-
vota občana, potom právo na ochranu 
osobnosti nebude úspěšně uplatněno, 
prokáže-li se v řízení, že tvrzení jsou 
pravdivá. 

Neoprávněným zásahem je tedy jed-
nání, které svým obsahem, formou a cí-
lem se dotýká práv chráněných usta-
noveními § 11 a násl. obč. zák.22 a je 
objektivně způsobilé tato chráněná prá-
va narušit, případně je ohrozit. Může 
být proveden ústně, písemně nebo jinak, 
pokud z tohoto jiného způsobu provede-
ní se dá dovodit jeho smysl a význam. 

Ústně a písemně provedený zásah 
může spočívat v rozšiřování nepravdi-
vých zpráv dotýkajících se osobnosti 
občana, ve zveřejňování i pravdivých 
zpráv z intimního a rodinného života 
občana proti jeho vůli, dále v neprav-
divém obvinění z nečestného jednání, 
v kritice přesahující obsahem, formou 
i cílem rámec pravdivé, objektivní kri-
tiky apod. 
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S III, s. 172–173
ASPI ID: JUD22462CZ

7. Pojem neoprávněného zásahu 
do práva na ochranu osobnosti 

§ 11 obč. zák.
§ 81 o. z. 

Neoprávněným zásahem do práva 
na ochranu osobnosti je jednání smě-
řující proti osobní i mravní integri-
tě fyzické osoby, které je objektivně 

22  Nyní srov. ustanovení § 81 a násl. o. z.


