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PŘIROZENÁ PRÁVA 

ČLOVĚKA 

OCHRANA OSOBNOSTI 

Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek  

a k činění si poznámek. 

   Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. 

 

 

 

 

 

verze 3.9 (2014) 

 

© Ivo Telec, 2005 
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PŘEHLED TÉMATU 

1. Objektivní přirozený řád světa 

2. Přirozená práva člověka  

3. Chráněné hodnoty osobnostní 

4. Svolení, nebo zákonná dovolení 

5. Nároky z práva na ochranu osobnosti 

6. Deliktní právo: nemajetková újma 

7. Souběžná ochrana osobních údajů 

      a souběžná ochrana mediální 
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1. ČÁST 

 

 

ÚVOD 

4 

 
„Soukromé právo chrání důstojnost a 
svobodu  
člověka i jeho přirozené právo brát se o 
vlastní  
štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí  
jemu blízkých takovým způsobem, 
jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.“ 
 

§ 3/1 o. z. č. 89/12 Sb. 
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ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA 

• Právní doktrína lidských práv 

           konstitucionalizace soukromého  

               práva                                                       

   „Každý má právo na ochranu svého života a 
zdraví, 

     jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí,“. 
 

§ 3/2a)  

            úcta k člověku a jeho přirozeným právům 
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PŘÍKLAD 1: 

    Tvář na obálce  

   Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj 

fotografický portrét.  

   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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JMÉNO 
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JMÉNO 
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JMÉNO 
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PŘÍKLAD 2: 

Sterilizace 

   Žena z pocitu marnosti záhy po opakovaném 

   porodu mrtvého dítěte podepsala souhlas  

   se svou sterilizací a podrobila se lékařskému 

   zákroku.  

   Poučení o důsledcích zákroku, které podepsala, 

   bylo předtištěno na tiskopisu malým písmem  

   a v rozrušeném stavu je pořádně nevnímala.  

   O alternativním řešení nebyla informována. 
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PŘÍKLAD 3: 

Ministr v koupelně 

   Ministr vnitra se přestěhoval do nového bytu. 

   Novinář s teleobjektivem přes okenní žaluzii  

   fotograficky zachytil jeho postavu v situaci,  

   jak se chystá ke koupeli ve vaně.  

   Při zvětšení a výřezu snímku byl ministr 

   rozpoznatelný. Právo k vydání snímku novinář 

   nabídl redakci bulvárního deníku Třesk  

   za značnou sumu peněz. Deník snímek vzápětí 

   vydal na titulní straně.   
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19 20 

ZE SLOVENSKA 
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EXKURS DO OBJEKTIVNÍHO 

PŘIROZENÉHO ŘÁDU 
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PŘIROZENÉ 

 A PŘIROZENOPRÁVNÍ 

• Přirozené 

     =  souladné s přirozenými světovými zákonitostmi  

         a důstojností lidského jedince i druhu v nich 

 

•  Přirozenoprávní 

     =  právní doktrína  

         právně filozofická myšlenka (idea) 

         součást právní ideologie 

         různé ideje lišící se zdrojem  

         přirozených práv nebo jejich poznatelností 
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PŘIROZENÝ A PRÁVNÍ ŘÁD 

• Přirozený řád (na lidské vůli nezávislý) 

   axiomatická soustava = netřeba dokazovat    

   např. střídání ročních období 

 

• Právní řád (politickou vůlí stanovený) 

   např. zák. č. 54/1946 Sb., o letním čase 
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PŘIROZENÉ PRÁVO 

•  Objektivní pojmový význam 

     =  přirozené světové zákonitosti (objektivní řád 

         dějů) se zdrojem ve vyšší moci, např. zákon 

         rovnováhy (Gleichgewichtsgesetz) 
 

•  Subjektivní pojmový význam 

     =  subjektivní vrozená přirozená práva každého  

         člověka obsahově vyplývající z: 

a.        objektivních přirozených světových zákonitostí  

b.        přirozené lidské důstojnosti (natural dignity) 
         např. přirozená práva osobnostní 
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PŘIROZENÉ ZÁKONY 

•  Láska (nikoli nenávist)               „Pravda a láska“ 
Amor vincit omnia (Vergilius) 

     kladné „nastavení“; absolutní kladná hodnota 

•  Zpětné působení; následek  a příčina 

•  Přitažlivost stejnorodosti,      Simile gaudet simili 
•  Tíha 

•  Rovnováha; vyrovnání braní a dávání 

     srv. zásadu smluvní spravedlnosti 

•  Pohyb; srv. život  

•  Vznik, růst a rozklad; koloběh období 
     aj. 
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JIN A JANG 
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2. ČÁST 

 

PŘIROZENÁ PRÁVA ČLOVĚKA 
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Z POLITICKÝCH DĚJIN 

1776       The Virginia Declaration of Rights 

1776       The Declaration of Independence 

1791       La Déclaration des droits de l`homme 

               et du citoyen 

1948       The Universal Declaration of Human 

               Rights  

31 32 
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PŘIROZENÁ PRÁVA ČLOVĚKA 

• Lidská svobodná vůle 

 

„Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí 
člověka 

 žít podle svého.“ 
 

                                                                                      § 81/1 in fine o. z. 

 

srv. čl. 2/4 Ústavy 

                                                                                        srv. čl. 2/3 LZPS 
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•  Platnost přirozených subjektivních práv 
 

  uznání neporušitelnosti přirozených práv 

    člověka                                          preambule LZPS 

  slib ústavního soudce chránit neporušitelnost 

     přirozených lidských práv                       čl. 85/2 Ú  

  

  příkaz ústavní konformity tvorby, výkladu 

     a použití práva 

 

•  Důsledky pro právo podústavní 

       důkaz logický a právně rétorický 
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•  Přirozené právo svobodného 

    rozhodování člověka i lidstva 

 

            zákonitost vznikání a růstu 

               srv. rozhodnutí rodičů o početí 

               dítěte 

               srv. rozhodnutí spisovatele  

               o zveřejnění románu 

               srv. privátní autonomii 
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     SVOBODA BYDLIŠTĚ 
•  Právo žít podle svého 

     právo mít, nebo nemít bydliště, např. kočovat  

•  Místo, kde se zdržuji s úmyslem žít tam trvale  

     s výhradou změny okolností                              § 80/1 

•  Právní smyšlenka (fikce) bydliště člověka, 

     který nemá bydliště (ochrana před újmou jinému): 

a.     místo, kde žije, např. v obytném vozu,  

          pod stanem v lese či na ostrově v Tichomoří 

b.     podpůrně místo, kde má majetek,  

          popř. místo posledního bydliště 
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      VÝZNAM BYDLIŠTĚ 

•  Dispozitivní  místo splnění dluhu: 

a.    peněžitého v bydlišti věřitele, viz zaplacení 

b.    nepeněžitého v bydlišti dlužníka  

        např. opravení kalhot                             

 § 1955/1 

 

•  Dovolání se i skutečného bydliště namísto, 

     např. dlužníkem, uváděného  
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•  Československo a Česko 

     

     1958 – 1998  

      zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení  

      kočujících osob 

 

     1958 – 1990 

      trestný čin 

40 

    VEŘEJNOPRÁVNÍ EVIDENCE  

•  Veřejnoprávní trvalý pobyt státních občanů 

     ČR v ČR                                 z. č. 133/00 Sb., o ev. obyv. 

      =  adresa (údaj) v registru obyvatel v objektu  

          s čp., č. ev., popř. č. or., určeném k bydlení,  

          ubytování či individuální rekreaci, kupř. chata 

      event. jiná adresa pro úřední doručování 
též z. č. 325/99 Sb., o azylu 

•  Správní rozhodnutí o zrušení údaje o místě 

     trvalého pobytu, např. při zániku nájmu bytu 

       místem sídlo ohlašovny, např. Brno, Husova 5 

       jen úřední doručování do ohlašovny! 
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SMYSL 

 Výchova k úctě k přirozené důstojnosti 

    lidské bytosti 

 

 Ochrana důstojnosti a identity lidské 

    bytosti  

    [a podobně identity právnické osoby] 
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43 

KTERÁ SUBJEKTIVNÍ PRÁVA JSOU 

PŘIROZENÁ? 

• Práva vrozená (angeborne Rechte), § 16 ABGB 

      ipso facto z povahy osobnosti (ABGB) 

1. přirozená práva osobnostní 

 např. přirozené právo žít; žijeme bez ohledu na 
stát, kmen, rod, církev aj. společenské autority 

2. jiná práva přirozené povahy 

 

• Práva nabyvatelná (erwerbliche Rechte), § 18 

ABGB  
44 

 

při – rozená práva člověka 

v   – rozená práva člověka 

 

    nabytá (za života nebo existence  

        získaná) práva člověka nebo právnické 

        osoby 

        např. prohlášením získané právo 

        k příjmení při sňatečném obřadu 

        srv. právo ke jménu 

USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH 

PŘIROZENÝCH PRÁV (PRÁV LIDSTVÍ) 

• Nezadatelné nabytí přirozených práv  

     

• Nezadatelná existence přirozených práv 

 

• Státem upravený výkon přirozených práv 

 

• Státem přiznaná ochrana přirozených práv 

   vč. státního rozhodnutí při jejich střetu   
46 

LEGISLATIVNĚ  

POLITICKÝ ÚČEL ZÁKONA 

• Stát zákonem stanoví: 

 

1. způsob výkonu přirozeného práva 

člověka, např. svolením k zásahu  
 

2. právní ochranu přirozeného práva 

člověka, viz soudně vymahatelné nároky  
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POZNÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH 

PŘIROZENÝCH PRÁV 

 

•   Poznání citem                                                 

      právní cit (cit pro dobro a spravedlnost) 

         vcítění se pomocí svědomí 

         metoda citové jurisprudence 

 

•   Poznání zdravým rozumem  

      povaha věci (Natur der Sache) 
      míra všech věcí a následků věcí 

§ 19 
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 pocítění krásy umění, např. výtvarného díla 

  

poznání práva autorského © 

např. práva výtvarníka 

   

   pocítění krásy přírody nebo krásy krajiny 

   důvodné pocítění cizí újmy jako vlastní 

 

poznání „jiné“ osoby blízké 
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PŘEHLED PŘIROZENÝCH PRÁV 

              ČLOVĚKA DLE O. Z.            

1. právo na život                                                        

2. právo brát se o štěstí (žít podle svých představ) 

      [osobní svoboda (privátní autonomie) způsobu žití] 

3. právo ke jménu; srv. též právo osobního stavu 

4. právo na důstojnost 

5. právo na uznání právní osobnosti (subjektivity)  

6. právo na zdraví vč. duševní a tělesné integrity     

7. právo k tělu                                                            

8. právo žít v příznivém životním prostředí 

9. právo na vážnost 

10. právo na čest 
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11.právo k podobě 

12.právo na soukromí 

13.práva dítěte 

14.práva rodičů; srv. rodičovskou odpovědnost 

15.právo k projevům osobní povahy 

16.jiná práva lidství, např. právo na rodičovství  

     (mateřství a otcovství), (reprodukční právo), 

     nebo právo k výtvorům (projevům osobní 

     povahy tvůrčí) 
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POVAHA 

a. nezadatelnost 

b. nevzdatelnost 

c. nezcizitelnost 

d. neomezitelnost v míře 

                zákonu 

                dobrým mravům 

                veřejnému pořádku 

52 

 

•  Absolutní práva osobnostní  

     působí ex lege  a  erga omnes  

      zánik smrtí 

      nezcizitelná: 

         nejde o disponibilní majetek  

           nepřecházejí ani na dědice  

              nebo jiného právního nástupce 

   uznané dluhy a soudně aj. uplatněné  

      pohledávky z újmy, např. na zdraví, 

      =  jmění  =  součást pozůstalosti  

53 

JUDIKATURA: 

Povaha práva autorského  

 1. Práva autorská se neodvozují od žádného   

    zákonodárství, nýbrž čerpají svůj původ v právu 
přirozeném, které náleží každému jednotlivci k ochraně a 
užívání produktů své vlastní činnosti způsobem, který se 
mu líbí;  

    zákon netvoří na prospěch autora nižádné právo, nýbrž 
slouží jen k ochraně a úpravě a modalit výkonu práva již 
existujícího,  

    a to jednak v zájmu autorově, jednak v zájmu veřejnosti.  

    A to je právě důsledek takového zásahu ve smyslu 
omezujícím, že po určitě době dílo připadne veřejnosti. 

54 
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2. S výjimkou legislativního omezení má autor 
literárního nebo uměleckého díla právo zabrániti 
každému  

    neautorisovanému užívání:  
    plnost jeho práv, obvykle shrnutá v právu edičním  
    a výtvarném, existuje vždy nezávisle od 

zákonodárství  
    a čím více věda přináší nové methody zužitkování,  
    tím většího rozšíření musí být přiznáno ochraně. 
 

    Rozh. smíšeného odvolacího dvora v Alexandrii z 13. 6. 1946,  

     Droit d’auteur, 59, s. 130, čes. Soutěž a tvorba, 1947/3, s. 53 – 54. 

55 

 

56 

3. ČÁST 

 

 
MRAVNÍ ZÁKLADY 
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MORÁLNÍ A PRÁVNÍ SPRÁVNOST 

• Shoda mezi: 

a.    morální předností (morální správností), 

         srv. svolení k odhalení soukromí,  

          a  

b.    právní platností (právní správností), 

         srv. svolení k odhalení soukromí 

• Přirozenoprávní teze o spojitosti morálky 

      a práva (filozofie právního moralismu) 
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DOBRÉ MRAVY  

A PŘIROZENÁ PRÁVA ČLOVĚKA 

• Souběh a prolínání mravnosti a právnosti 

• Zlatá pravidla (aureae regulae) soukromého práva, např.: 

1. Dobré mravy jako obecně uznaná zásada spravedlnosti a 

práva, z níž vyvěrá soukromé právo                                                                 

§ 3/3  

2. Zákaz od zákona odchylných ujednání porušujících dobré 

mravy                                  § 1/2  

3. Zákaz výkladu a použití předpisů, např. úpravy  ochrany 

osobnosti, v rozporu s dobrými mravy  

                                                                                 § 2/3 

 

 
4. Nepřihlížení k omezení přirozených osobnostních 

      práv v míře odporující dobrým mravům          § 19/2  

5. Následky právních jednání, např. udělení souhlasu se 

zákrokem, plynoucí i z dobrých mravů        § 545  

6. Příkaz souladu obsahu a účelu právních jednání, 

      např. odvolání souhlasu, s dobrými mravy        § 547  

7. Neplatnost soukromoprávních jednání, např.  

      licenční smlouvy, příčících se dobrým mravům 

                                                                              § 580/1  

  

60 
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8. Povinnost nahradit škodu úmyslným porušením   dobrých mravů                                                 

§ 2909  

9. Zákaz zneužití hospodářské soutěže, např. zpěváků, proti dobrým 

mravům soutěže        § 2976/1 

10. Zákaz (absolutní překážka) průmyslověprávního zápisu předmětu, např. 

obchodní nebo tovární značky s podobiznou, proti dobrým mravům®    

    např. §4/f znám. z. č. 441/03 Sb. 

• Zjevné zneužití práva bez právní ochrany        § 8 

      srv. dominantní až monopolní postavení správce 

      práv podle a. z., např. OSA či Intergram 
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POCTIVOST 
•   Fairness, např.: 

1. Poctivost jako obecně uznaná zásada spravedlnosti a 
práva, z níž vyvěrá soukromé právo                                                                 
§ 3/3  

2. Příkaz právně jednat, např. kontrahovat, poctivě  

                                                                                § 6/1 

3. Zákaz těžit z nepoctivého činu                          § 6/2 

4. Vyvratitelná domněnka (předpoklad) poctivého 

      (a dobrověrného) určitého jednání                    § 7 

5. Povinnost vydat bezdůvodné obohacení 

      z nepoctivých zdrojů                                     § 2991/2 

  

62 

 

6. Relativní (namítací) překážka průmyslověprávního 

zápisu určitého označení při nepoctivém těžení  

      z dobrého jména starší ochranné známky®   

§ 7/1b,e znám. z. č. 441/03 Sb. 

7. Poctivé zvyklosti tzv. velkých citací cizích 

      autorských děl                                           § 31/1b a. z. 

        srv. fair use (USA), fair dealing (GB  

      a Společenství národů) 

 63 

4. ČÁST 

VŠEOBECNĚ 

A  

O ÚSTAVNÍCH A MEZINÁRODNÍCH  

ZÁKLADECH 

64 

OBECNÉ ZÁSADY 

SOUKROMÉHO PRÁVA 

•  Generální klausule v o. z. 

     např. zákaz nekalé soutěže 

•  Právní hodnoty 

•  Obecně uznané zásady spravedlnosti a práva 

     (přirozené zásady právní), (právní principy) 

     např. zásada poctivosti 
§ 3/2,3  

                srv. obecnou možnost rozhodování  

                podle zásad spravedlnosti (ekvity)  

                v rozhodčím řízení 

                    

65 

ZVLÁŠTNÍ ZÁSADY ZÁKONODÁRSTVÍ NA 

OCHRANU OSOBNOSTI 

1. osobní jedinečnost 

2. v pochybnostech ve prospěch života (zásada 
pro vitae, for life) 

3. přednost (primacy) lidské bytosti před zájmy 
společnosti nebo vědy 

4. nedotknutelnost osobnosti 

5. odvolatelnost svolení 

6. zákaz těžení finančního prospěchu z lidského 

těla 

7. pietní ochrana a volní přesah smrti 

66 
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Z DĚJIN ZÁKONODÁRSTVÍ 
1811               rakouský ABGB 
 
1926            čs. autorský zákon: 
                    právo k podobizně, ochrana 
                    korespondence, deníků aj. písemností 
                    osobní povahy 
1950            čs. obč. zák. 
 
1964            čs. obč. zák. 

1991            čs. LZPS 

1997            Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

2009            platnost LZP EU  

2011            čes. zákon o zdravotních službách 

2012            čes. obč. zák. 
 

 67 

OSOBNOSTNÍ PRÁVO LIDÍ 

• Obecné ochranné právo každého 
 

• Zvláštní ochranná práva (tvůrčí) 

     (osobní práva každého tvůrce) 

1. osobnostní právo autorské 

2. osobnostní právo výkonných umělců 

3. osobnostní právo vynálezců aj. původců 
technických výtvorů 

68 

OSOBNOSTNÍ  

PRÁVO AUTORSKÉ   
 

1. právo rozhodnout o zveřejnění svého díla 

2. právo osobovat si autorství  
        vč. práva rozhodnout, zda a jak má být autorství  

        uvedeno při zveřejnění díla 

 

3. právo na nedotknutelnost díla 
i.   právo svolit ke změně nebo jinému zásahu 

ii.   právo proti snížení hodnoty díla při jeho užití 

iii.   právo autorského dohledu nad užitím díla způsobem  

          nesnižujícím hodnotu díla 

iv.   jiné právo na nedotknutelnost díla 

 
 69 

OSOBNOSTNÍ 

 PRÁVO VÝKONNÝCH UMĚLCŮ 

1. právo rozhodnout o zveřejnění svého 

uměleckého výkonu 
 

2. zásadně právo rozhodnout, zda a jak má 

být uvedeno jméno při zveřejnění  

     a dalším užití výkonu  
 

3. právo proti změně uměleckého výkonu 

na újmu jeho pověsti 

70 

OSOBNOSTNÍ PRÁVO PŮVODCŮ 

TECHNICKÝCH VÝTVORŮ 

1. právo osobovat si vynálezectví  

     nebo jiné původcovství 

 

2. právo na označení vynálezectví 

      nebo jiného původcovství 

      viz např. zápis vynálezce (původce)  

      do patentového rejstříku 
71 72 
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73 74 

 

75 

 

76 

ÚSTAVNÍ ZÁKLADY       

•    Právo na život 

•    Nedotknutelnost osoby a jejího  

      soukromí 

•    Zákaz mučení, krutého, ponižujícího, 

      nelidského nebo ponižujícího zacházení  

      nebo trestu 

•    Zaručení osobní svobody 

•    Zákaz nucených prací nebo služeb 

77 

 

•   Právo na zachování lidské důstojnosti,   

     osobní cti, dobré pověsti a ochranu jména 

 

•   Zákaz neoprávněného zasahování  

     do soukromého a rodinného života 

 

•   Ochrana před neoprávněným zneužíváním  

     údajů o své osobě 
 

        čl. 6 – 10 LZPS 

78 
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MEZINÁRODNÍ ZÁKLADY 

• Spojené národy v New Yorku:  

1. Všeobecná deklarace lidských práv (1948)   

                                                 Československo  

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

3. Charta Spojených národů (1945), č. 30/47 Sb. 

4. Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem 

rasové diskriminace (1966), č. 95/74 Sb.  

 
   

79 

 

5. Mezinárodní pakt o občanských  

      a politických právech (1966), č. 120/76  Sb., 

          Opční protokol (1966), č. 169/91 Sb. 

 

6. Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech 

(1966), č. 120/76 Sb. 

 

 
80 

 
7. Úmluva o odstranění všech forem 

diskriminace žen (1979), č. 62/87 Sb. 

8. Úmluva proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání (1984), č. 143/88 Sb. 

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

10. Úmluva o právech osob se zdravotním  

      postižením (2006), č. 10/10 Sb. m. s. 

 

81 

 

•  Světová zdravotnická organizace 

       v Ženevě 
 

1.  Ústava Světové zdravotnické  

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

 

82 

 

•   Rada Evropy ve Štrasburku: 

 

1.   Úmluva na ochranu lidských práv  

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

2.   Protokoly k úmluvě 
 

3.   Úmluva o ochraně osob se zřetelem  

        na automatizované zpracování dat (1981) 
        č. 115/01 Sb. m. s.  

 

83 

 

4. Evropská úmluva o zabránění mučení  

      a nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání (1987), č. 9/96 Sb. 

 
         

5. Rámcová úmluva o ochraně národnostních 

menšin (1995), č. 96/98 Sb. 

84 
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6. Úmluva na ochranu lidských práv  

      a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti  

      s aplikací biologie a medicíny: Úmluva    
      o lidských právech a biomedicíně (1997)  
       č. 96/01 Sb. m. s.  
 

7. Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti 

      v souvislosti s aplikací biologie a medicíny  

      o zákazu klonování lidských bytostí (1998) 
         č. 97/01 Sb. m. s. 

85 

 

• Mezinárodní organizace práce 

      v Ženevě: 
 

1. Úmluva o nucené nebo povinné práci 

(1930), č. 29, č. 506/90 Sb.  

2. Úmluva týkající se odstranění nucené práce 

(1957), č. 105, č. 231/98 Sb. 

3. Úmluva o diskriminaci (zaměstnání  

      a povolání), (1958), č. 111, č. 465/90 Sb. 

86 

 

•  Evropská unie v Bruselu a Štrasburku: 

 

1.    Listina základních práv EU (2000) 

                                                 

 (Úř. věst.  č. C 83, 30. 3. 10, sděl. č. 111/09 Sb. m. s.) 

87 

PRAMENY 

• Český právní řád (pravidla a principy) 

 

1. ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy 

         LZP EU 

2. Ústava    LZPS 

3. § 81 an. o. z. 

4. jiné zákony, např. a. z., zák. práce, zák. 

      o zdrav. služ., zák. o specific. zdrav. služ.  

5. nepsané principy spravedlnosti (ius non scripta) 

88 

OSOBNOSTNÍ HODNOTY 

ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÉ O. Z. 

1. [jméno ve spojení s osobním stavem] 

2. podoba 

3. soukromí 

4. duševní a tělesná integrita (celistvost,  

     nedotknutelnost) 

5. svoboda ve spojení s nuceným převzetím 

do zdravotnického zařízení 

6. lidské tělo 

7. [život a zdraví ve spojení s újmou]  
89 

VÝJIMEČNÝ ZÁKAZ 

 ODCHÝLENÍ SE OD ZÁKONA 

• Zásada dispozitivnosti norem soukromého  

    práva (řádu)  =  právo poddajné vůli osob     §1/2 

1.           výslovný zákaz odchýlení se 

2.           odchýlení se proti dobrým mravům 

3.           odchýlení se proti veřejnému pořádku 

4.           odchýlení se proti právu týkajícímu se 

                   postavení osob, tj. proti: 

i.                 právu osobního stavu, např. zletilost 

ii.                 právu na ochranu osobnosti 

90 
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SOUSTAVA 

• Přirozená práva lidí: 

 

1. různé stránky osobnosti 

2. projevy osobní povahy 

      všeobecné 

3. projevy osobní povahy 

      tvůrčí 

 

 

      

                      §  81 an., a. z. aj. 

• Osobní statusové právo 
právnických osob: 

1. název 

2. pověst 

3. soukromí 

4.  [právní život] 

      (existence) 

 
        

 

                                    

                                              § 135  

91 

VÝZNAM 

• Přirozená práva 

člověka 

 

 

1. před narozením 

2. po narození 

3. po smrti 

• Osobní statusové 

právo právnické 

osoby 

 

1. [před vznikem] 

2. za právního života 

(existence) 

3. obnovení po zániku 

92 

93 

5. ČÁST 

PRÁVO KE JMÉNU 

(PRÁVO OSOBNÍHO STAVU ČLOVĚKA 

 PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU) 

94 

          PRÁVO KE JMÉNU 

• Právo užívat jméno v právním styku 

• Právo na úctu ke jménu                     posměch 

• Právo přijmout pseudonym pro určitý obor,  

    např. literární, nebo i pro soukromý styk 

• Právní styk, např. uzavření smlouvy, pod: 

a. vlastním jménem    jiným jménem  

                                         následky omylů a újem 

b. pseudonymem bez újmy platnosti: 

i.    zřejmost, kdo jednal 

ii.    bez pochybností 2. osoby o jednající osobě 

95 

EXKURS: PSEUDONYM  

A UMĚLECKÁ ZNAČKA DLE A. Z. 

• Autorské dílo pseudonymní nebo anonymní 

• Zvláštní (krycí) režim pseudonymů 

   a anonymů u autorských děl 

• Zveřejnitel díla jedná vlastním jménem 

    na účet skrytého autora 

• Aktivní legitimace zveřejnitele 

                             veřejné prohlášení autora 

    obecná známost jména autora 

• Společný pseudonym výkonných umělců (jméno 
souboru), např. Beatles, Olympic 

 
96 
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97 98 

99 100 

 

• Příjmení manželů                                          § 660 

a. dosavadní, např. Černá a Bílý 

b. společné jednoho z nich, např. Černí, nebo Bílí 

c. připojované dosavadní ke společnému prvnímu 

     (zdvojené) 

     např. Bílá Černá, nebo Černý Bílý 

 

• Osobní jméno a příjmení dítěte                  § 860 

 

• Příjmení osvojence                                 § 835, 842 

101 

   VEŘEJNÉ PRÁVO JMEN 

•  Veřejnoprávní povinnost používat v úředním 

     styku jméno a příjmení, popř. více příjmení,  

     podle matričního dokladu 
z. č. 301/00 Sb., o matr., jménu a příjmení 

  jméno domácké, zdrobnělé, zkomolené 

                   např. v nájemní smlouvě či o dílo 
 

  Rozhodnutí MÚ o žádosti o změně jména  

     nebo příjmení, např. hanlivého či směšného,  

     anebo z vážného důvodu, např. ochrany 

     soukromí 

102 
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     PRÁVO NA OCHRANU JMÉNA 

        A ZNÁMÉHO PSEUDONYMU    

• Skutek: 

a.   zpochybnění jména či známého pseudonymu 

b.   zásah s újmou, např. s vystavením posměchu: 

i.      neoprávněný zásah do jména 

           např. zkomolením , zkrácením či přidáním 

ii.      jiný, např. zneužitím či zesměšněním  jména 

• Nároky: 

a.   zdržovací 

b.   odstraňovací 

c.   [dání zadost (odčinění) újmy] 

103 

      AKTIVNÍ LEGITIMACE 

1. dotčený člověk 

2. podpůrně, nemůže-li dotčený,  

     např. pro nepřítomnost, nezvěstnost,  

     nesvéprávnost, 

     manžel, potomek, předek, reg. partner stejného 

     pohlaví 

  dotčený svéprávný výslovně najevo ne 

104 

      OCHRANA RODINY 

•  Zásada ochrany rodiny 

•  Zásah do příjmení a důležitý zájem 

    ochrany rodiny, např. u znevážení rodiny 

•  Zastánci rodiny: 

1.   manžel  

2.   jiná osoba blízká 

vlastním jménem, aniž by bylo zasaženo 
do jejich práva ke jménu. 

105 

osobní  

jméno 

a příjmení 

obsahem 

ochranné 

známky 

(= více  

předmětů) 

106 

107 108 
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109 

EXKURS  

DO ZNÁMKOVÉHO PRÁVA 

• Aktivní legitimace k námitkám proti zápisu 
přihlášeného označení do rejstříku ochranných 
známek: 

1.  člověk, jehož právo ke jménu nebo projevům 

      osobní povahy, např. i k podpisu či podobizně, 

      může být dotčeno (ohrožený člověk) 

2.  jiná osoba s aktivní legitimací k ochraně  

      osobnosti ohroženého člověka, viz o. z. 

 Navrhovatel v řízení o zneplatnění již zapsané 
ochranné známky  

110 

111 

JMÉNO  

V NÁZVU PRÁVNICKÉ OSOBY 

• Předpokladem zvláštní vztah právnické osoby 

    k člověku, např. zakladateli, společníkovi 

 

• Právo na souhlas: 

a.  žijící dotčený 

b.  manžel, zletilý potomek, předek 

• U příjmení důležitá ochrana rodiny   

      aktivní legitimace zastánců rodiny 

112 

ODVOLATELNOST SOUHLASU 

• Odvolatelnost souhlasu i při ujednání 
neodvolatelnosti za podstatné změny okolností či 
jiného rozumného důvodu 

• Právo právnické osoby na náhradu škody,  

    např. nákladů na nové obchodní listiny či nový 

    obchodní štít, při odvolání souhlasu na dobu 

    určitou bez: 

a.    podstatné změny okolností  

b.    jiného rozumného důvodu 

(ochrana nabytého práva po danou dobu) 

113 114 
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115 116 

6. ČÁST 

PŘIROZENÁ OSOBNOST ČLOVĚKA 

117 

OSOBNOST               

•  Přirozená osobnost člověka 
     

    =  ke štěstí zacílený živoucí duchovní, duševní 

        a tělesný celek obsahující jedinečné   

        (individuální) já (duchovní jádro), integrující 

        duchovní, duševní a tělesná prožití, stavy  

        a činnosti, a to vědomé i nevědomé, včetně 

        nadání, sklonů, dědičných zátěží 

        a zkušeností či jiných vrozených nebo 

        nabytých vloh za účelem vlastního vývinu 

118 

 

• Obezřetná trojsložkovost  

1.    duch (Geist) 
2.    duše (Seele) 
3.    tělo   (Körper) 
        
• Méně obezřetná dvousložkovost 

     (jen duše a tělo) nebo  ještě méně  

     obezřetná jednosložkovost (jen tělo) 

 

119 

JUDIKATURA 

    Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, 
autora), 

    duchovně pramení mimo sféru právního řádu, 
který ji 

     pouze uznává (aprobuje) jako právně významnou 
    (nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji svými 
    vlastními zákonnými prostředky. 
 

Rozs. NS z 30. 4. 07 sp. zn. 30 Cdo 739/2007 

120 
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• Význam osobnosti 

    odpovědně svobodné zrání jedince  

       v lidském společenství s ohledem na bližního  
 

    

  marxisticko-leninská filozofie  

  =  člověk jako průsečík společenských vztahů  

      (a právních vztahů jako jejich formy)    

          marxisticko-leninská teorie socialistického  

             občanského práva                          

121 

                      

• Právnická osoba 

 

     =  právní smyšlenka (fikce) osoby  

     =  právně smyšlená právní osobnost 

         (právní subjektivita) 

122 

123 

7. ČÁST 

JEDNOTLIVÁ PŘIROZENÁ PRÁVA 

ČLOVĚKA 

PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

 

124 

OBSAH 

•  Právo udělovat svolení  (right to consent)  

    např. svolení k zachycení podobizny  

    kresbou nebo fotografií 

 

•  Zápůrčí (negatorní), erga omnes 

     nekonat (zdržet se), omittere 

       např. nefotit, nezveřejňovat, netrhat zub 

125 

                 SVOLENÍ                

• Jednostranné právní jednání (consent) 
    zásadně neformální (s výjimkami) 

 

• Okolnost vylučující protiprávnost činu 

    např. zásahu do soukromí nebo zdraví 

         nemožnost obrany svolujícího proti zásahu 

 

                        závazek z jednostranného  

                            právního jednání (taxativní) 

                        licenční smlouva či její obdoba 

126 
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a. na dobu určitou 

b. na dobu neurčitou 

c. podmíněné, např. zaplacením odměny 

     za svolení k obchodování s fotografickou  

     podobiznou obecně známého herce 

d. nepodmíněné 

e. formální 

i.    výslovné 

ii.    písemné 

f. neformální (zásadně) 

127 

        SVOLENÍ, NEBO SMLOUVA     

• Svolení: 

1. jednostranné právní 

jednání 

2. nezřizuje závazek 

(práva a povinnosti 

stran) 

3. odvolatelnost svolení 

• Smlouva: 

1. dvou či vícestranné 

právní jednání 

2. zřizuje závazek (práva 

a povinnosti stran) vč. 

licence (majetkového 

oprávnění) jako věci 

3. odstoupení od smlouvy 

4. svolení alespoň 

vyplývá z účelu 

smlouvy (samosebou) 

 

 

128 

 
• Přirozená práva 

    člověka k projevům 

    osobní povahy, 

    např. k podpisu: 

 netypová smlouva 

    obdobná licenční  

    smlouvě 

• Práva duševního 
vlastnictví, 

    např. ke kresbě: 

 typová licenční smlouva 

129 

1.      PRÁVO K PODOBĚ 

•  Svolení k: 

1.    zachycení ztotožňujícímu zobrazení podoby 

        např. kresbou, fotografií, filmem, na věci 

2.    rozšiřování zachycené podoby 

        např. reklamním letákem, na obalu knihy 

   Nevyvratitelná domněnka svolení  

      též k rozmnožování a rozšiřování zachycené 

      podoby obvyklým způsobem a při rozumném  

      předpokladu souhlasu vzhledem k okolnostem 

130 

131 132 
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2.    PRÁVO NA SOUKROMÍ 
• Svolení k: 

1.   narušení soukromých prostor, např. obydlí,  

       hotelového pokoje 

2.   sledování soukromého života 

3.   pořizování záznamů o soukromém životě 

4.   využívání záznamů třetí osoby o soukromém 

       životě, např. v televizním vysílání 

5.   šíření záznamů o soukromém životě 

nebo u soukromých písemností osobní povahy 

např. u deníku či elektronických zpráv (SMS,  MMS 
aj.)    =   písemnost    

 
133 

 

•  Ochrana: 

1.    soukromých prostor 

2.    soukromého života 

3.    soukromých písemností osobní povahy 

 

    veřejné prostory, veřejný život, veřejné 

        písemnosti, např. petice ve věci  

        veřejného zájmu, veřejné rejstříky  

        a jejich veřejné sbírky listin 

134 

SOUKROMÍ ZAMĚSTNANCE 

•  Zákaz narušování soukromí zaměstnance  

     na  pracovištích a ve společných  

     prostorách, např. v jídelně, umývárně: 

a.    otevřeným nebo skrytým sledováním 

b.    odposlechem a záznamem telefonických 

       hovorů    

a.    kontrolou e-mailů nebo listovních zásilek 

       adresovaných zaměstnanci    
§ 316/2/3 zák. pr. 

 
135 

 

   závažný důvod ve zvláštní povaze 

      činnosti zaměstnavatele 

      např. peněžní hotovostní operace 

      na pokladně v bance 

   odůvodnění kontrolních mechanismů 

 

•  Informační povinnost zaměstnavatele 

    o rozsahu a způsobech kontroly 

136 

ZÁKAZ VYŽADOVÁNÍ  

NEBO ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ 

• Informace bezprostředně nesouvisící s výkonem 

práce a základním pracovněprávním vztahem, 

    např. o: 

a. těhotenství       věcný důvod, přiměřenost, zákon 

b. rodinných a majetkových poměrech                      

c. původu 

d. členství v odborech, politických stranách či hnutích 

e. příslušnost k církvi nebo náboženské společnosti 

f. trestněprávní bezúhonnosti                                     

137 

                            I. ÚS 517/10 z 15. 11. 10 

138 
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ODDECH U ZAMĚSTNAVATELOVA 

INTERNETU 

• Právo zaměstnavatele udělovat souhlas  

    zaměstnanci k užívání jeho výpočetní techniky 

    a telekomunikačního zařízení pro osobní 

    potřebu; i v době pracovní přestávky na oddech 

 

• Kontrolní právo zaměstnavatele; přiměřeně 
§ 316 z. p. 

• Povinnost zaměstnance dodržovat povinnosti 

    vyplývající z pracovního poměru 

 

 

• Povinnosti zaměstnavatele, např.: 

1.    přidělovat práci v rozsahu pracovní doby 

2.    vytvářet podmínky pro plnění pracovních 

         úkolů 

• Právo vedoucích zaměstnanců ukládat  

      pracovní úkoly a organizovat a řídit práci 

      podřízených zaměstnanců 

• Základní pracovněprávní zásada 

      uspokojivých pracovních podmínek  

 

•  Nadbytečnost zaměstnance 

         řídící rozhodnutí zaměstnavatele 

            např. o snížení stavu zaměstnanců  

            za účelem zvýšení efektivity práce 

            srv. manažerskou schopnost 

 

•  Zaměstnavatelské právo výpovědi z důvodu 

    organizační změny s odstupným  

STŘET PRÁVNÍCH HODNOT 

právo zaměstnavatele na svolení 

(ochrana majetkového zájmu na jeho věci) 

v. 

právo zaměstnance na přidělení práce 

 vč. pracovních úkolů a zorganizovanosti práce 

(neponechání v nejistotě o práci) 

právo zaměstnance na uspokojivé pracovní 

 podmínky dle druhu práce 

JUDIKATURA:  

Okamžité zrušení pracovního poměru 

odmítací usnesení ÚS  
z 7. 11. 12, sp. zn. I. ÚS 3933/12 

 

zamítací dovolací rozsudek NS 
z 16. 8. 12, čj.: 21 Cdo 1771/2011-123 

 

 

srv. též otázku ústavního rozměru pracovní věci  
 

PŘÍKLAD: 

Nuda na pracovišti 

   Zaměstnavatel umístil prodejnu 

   na zastrčené místo, kam téměř nechodí 

   zákazníci. 

   Prodavač neměl co na práci, nudil se  

   na pracovišti, a tak používal 

   zaměstnavatelův počítač s internetovým 

   připojením pro svou osobní potřebu. 
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  ODVOLATELNOST SVOLENÍ 

• Zásada práva na ochranu osobnosti 

• Odvolatelnost svolení k použití písemností, 
podobizny nebo záznamu 

• Povinnost nahradit škodu u odvolání svolení na 
dobu určitou 

                    

                                  podstatná změna okolností 

                                  jiný rozumný důvod 

                                      např. podstatná změna 

                                      podoby 

146 

     ZÁKONNÁ DOVOLENÍ  

   U PODOBIZEN A ZÁZNAMŮ 
1. výkon či ochrana práv nebo oprávněných  

     zájmů jiných osob, např. před domácím násilím 

2. úřední účel na základě zákona 

3. veřejné vystoupení ve věci veřejného zájmu, např. 
na zasedání obecního zastupitelstva 

4. vědecký či umělecký účel, např. obrazový záznam 
zákroku k lékařskému výzkumu 

5. zpravodajský účel, např. i internetem 

•   Zákaz použití zákona nepřiměřeným  

      způsobem proti oprávněným zájmům 

147 

OMEZENÍ PRÁV 

1. dobrovolné  =  odvolatelným souhlasem 

2. zákonné       =   zákonné licence 

                                (omezení dovolená  

                                 zákonem) 

 

148 

ZÁKONNÁ DOVOLENÍ 

•   Legálně dovolené zásahy 
 

               -    výjimečná soukromoprávní norma dovolující  

            cizí zásah do práva 

       -   právním důvodem (titulem) zásahu je zákon (ex lege) 
               oprávněný zásah 

 

  Zásady použití zákona: 

1.     bezúplatnost 

2.     účelovost 

3.     přiměřenost 
   

149 

DRUHY ZÁKONNÝCH DOVOLENÍ 

• Podobizna, zvukový či obrazový záznam 

    pořízení, např. nakreslení, nahrání 

    použití, např. vystavení, přehrání 

1.    výkon nebo ochrana jiných práv či právem  

         chráněných zájmů jiných osob (poměrnost 

         při střetu hodnot), generální klausele 

• Též i písemnosti osobní povahy   

2.    úřední dle zákona 

3.    veřejná vystoupení ve věcech veřejného  

        zájmu, např. při zasedání krajského  

        či obecního zastupitelstva 150 
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4. vědecký nebo umělecký účel, např. lékařský  

     výzkum při zdravotním zákroku 

5. zpravodajský účel, např. zpravodajský portál  

     v internetu 

151 

OKOLNOSTI  

VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST 

1. svolení dotčeného         [nebo smluvní licence] 

2. zákonné dovolení                (zákonné licence) 

      dle o. z., zák. o zdrav. službách aj. 

3. výkon zákonné povinnosti, např. dle tr. ř. 

4. svépomoc 

5. nutná obrana 

6. krajní nouze 
 

152 

 

6. [situačně upřednostněný výkon jiného 

kolidujícího práva, svobody nebo požívání 

sdíleného obecného dobra (veřejného blaha)] 

      např. svobody projevu jiného člověka  

      či dobra veřejného zdraví všech lidí  

      před právem osobnostním konkrétního člověka 

      srv. zákonný důvod u podobizen a záznamů  
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AKTIVNÍ LEGITIMACE  

VE VĚCI OCHRANY OSOBNOSTI 

1. dotčený člověk (oběť) 

2. zastánce - kterákoli osoba blízká po smrti dotčeného 

3. zastánce - právnická osoba při souvislosti zásahu 

     s činností dotčeného v této osobě  

     např. spolek či vysoká škola s akademickou obcí  

a.     jménem živého dotčeného a se souhlasem 

                             bez souhlasu v nepřítomnosti,  

                                 neschopnosti úsudku 

b.     vlastním jménem pro smrti dotčeného 

 
156 
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ZVLÁŠTNÍ AKTIVNÍ LEGITIMACE  

 

•  Právo na ochranu jména a známého  

    pseudonymu 

 

          

157 158 

3.     PRÁVO NA DUŠEVNÍ  

    A TĚLESNOU INTEGRITU 
• Odvolatelný poučený (informovaný) souhlas se 

zásahem do celistvosti s vědomím o: 

a.    povaze zákroku 

b.    možných následcích, např. trvalých, 

        kupř. zjizvení, dočasných, závažných,  

        zanedbatelných 

• Souhlas se závažnou újmou, např. odnětím 

    končetiny, jen při nutném zásahu v zájmu života 

    či zdraví dle všech okolností, např. pokročilého  

    stavu nemoci a nebezpečí z prodlení či úrazu 

 

 159 

OSOBA SOUHLASÍCÍ 

1. dotčený člověk 

2. zákonný zástupce dotčeného 

     např. rodiče nezletilého nesvéprávného dítěte: 

a.    k přímému prospěchu dotčeného 

          např. nastřelování náušnic nebo piercing  

             dítěti, obřízka dítěte bez zdravotního 

             důvodu s trvalým následkem na těle dítěte 

b.    při neschopnosti dotčeného sám souhlasit 

        např. pro rozumovou a volní nevyspělost  

160 

 

161 

 

3. dotčený nezletilý plně nesvéprávný sám  

     za sebe na svém těle (ne na duši): 

a.    v obvyklých záležitostech 

b.    přiměřenost rozumové a volní vyspělosti věku 

c.    bez trvalých nebo závažných následků 

např. souhlas  dítěte školního věku s vytržením  

uvolněného mléčného zubu rodičem 

 

•  Zásada ochrany slabšího 

162 
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  NÁHRADNÍ OSOBA SOUHLASÍCÍ 

• Stav (i jen přechodné) neschopnosti volního  

    projevu dotčeného, např. bezvědomí: 

1.  zákonný zástupce, např. rodič nezletilého  

      nesvéprávného dítěte v bezvědomí 

2.  přítomná osoba blízká, např. sourozenec 

3.  nepřítomný manžel, rodič, jiná osoba blízká 

4.  jiný přítomný osvědčující mimořádný zájem  

      o dotčeného, např. pečující soused či dobrý  

      známý 

• Právo dotčeného na dodatečné vysvětlení 

163 

SOUDNÍ OCHRANA 

• Zásada ochrany slabšího: 

1. nezletilý plně nesvéprávný starší 14 let odporující 

      zákroku odsouhlasenému zákonným zástupcem 

2. zletilý, avšak plně nesvéprávný 

3. člověk neschopný úsudku při kvalifikovaném  

     (vážném aj.) zákroku 

• Soudní přivolení k zákroku: 

1. rozumně ku prospěchu dotčenému 

2. po zhlédnutí dotčeného 

3. s plným uznáváním osobnosti dotčeného 

164 

FORMA POUČENÉHO SOUHLASU 

1. neformální zásadně 

2. písemná forma: 

a.    oddělení neobnovující se částí těla 

        např. odnětí poškozeného konečku prstu 

b.    lékařský pokus na člověku 

c.    zákrok nevyžadovaný zdravotním stavem 

        např. estetický plasticko-chirurgický 

                           kosmetické zásahy bez trvalých 

                               nebo závažných následků 

165 

ZÁKONNÉ DOVOLENÍ  

VE STAVU NOUZE 

• Zákonem dovolený zásah: 

1.  náhlé a patrné nebezpečí života 

2.  v nouzi nelze získat souhlas ani bez ohledu 

      na předepsanou formu 

3.  okamžité zakročení 

4.  nezbytnost  ve prospěch zdraví dotčeného 

např. i odnětí končetiny  při vyprošťování 

zasahující horskou službou, svědkem nehody, 

záchranářem, policistou                        § 99 

166 

ZÁSAH 

• Zásada nedotknutelnosti  

• Druhy zásahů do lidské duševní nebo tělesné  

   integrity (celistvosti):  

1. životní či zdravotní, např. záchranářský, první  

      pomocí, psychoterapeutický, chirurgický aj. 

      lékařský, bylinářský nebo kořenářský, léčitelský;  

      i mimo záchranářské a zdravotnické právo 

2.  jiný, např. kosmetický, holičský, kadeřnický, 

      pedikérský nebo tetovací aj. zásah do celistvosti 

      lidské kůže, masérský, rekondiční a regenerační,  

      provozem solária;  i mimo živnostenské právo 

167 

OSOBA ZASAHUJÍCÍ 

1. kdokoli , např. Horská služba ČR, o. p. s., 

     skautský spolek, léčitel, kadeřník, pomáhající  

     soused, manžel, rodič, pořadatel zájezdu, sbor  

     dobrovolných hasičů, Český červený kříž 

 

2. poskytovatel zdravotní služby 

     při přednostním použití zvláštní úpravy 

     zdravotnického práva soukromého před o. z. 

     např. z. o zdrav. službách 

 
168 
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VYSVĚTLOVACÍ POVINNOST 

• Srozumitelné vysvětlení  povahy zákroku 

• Právní smyšlenka (fikce) řádnosti: 

 rozumný předpoklad pochopení způsobu a účelu 
zákroku vč. očekávaných následků i možných 
nebezpečí pro zdraví, jakož i jiného postupu 
přicházejícího v úvahu 

 přiměřené vysvětlení i zákonně zastoupenému, 
je-li schopen úsudku, např. malému dítěti 

• Osobní relativní právo dotčeného 

• Zvláštní úprava ve zdravotnickém právu u práv 
pacientů 

169 

DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ 

• Obecná úprava v o. z. mimo zdravotnické 

    právo, srv. vodní, horské či báňské 

    záchranářství, (advance directives, living will) 
    povinnost brát zřetel na dříve vyslovené 

       známé přání (souhlas, či nesouhlas) při: 

a.       zákroku do lidské integrity 

b.       pozdějším souhlasu se zákrokem 

• Zvláštní úprava ve zdravotnickém právu          

   u pacientů, viz z. o zdrav. služ. 

     podobné použití důvodů nerespektování  

        na obecné případy mimo zdravotnické služby 

                 
170 

EXKURS DO ZÁVAZKOVÉHO PRÁVA 

• Péče o zdraví  =  zvláštní typ závazku  

    např. úkon, kupř.  zdravotní masáž, prohlídka, 

    rada i léčitele, bylináře nebo homeopata, nejen  

    poskytovatele zdravotních služeb podle práva 

    zdravotnického;  tj. i mimo zdravotnická povolání 

• Typová smlouva o péči o zdraví                       § 2636 

• Poskytovatel (i právnická osoba) – příkazce  

    (i ošetřovaný)  – ošetřovaný 

• Obsahem poučení, záznamy o péči o zdraví aj.  

• Zásada odbornosti  vč. pravidel svého oboru, postup 
de lege artis, např. i chiropraktický  

• Zvláštní věci v předpisech zdravotnického práva          

171 

ZÁKAZ KLONOVÁNÍ LIDÍ 

•   Zakázaný zákrok k vytvoření lidské bytosti, 
       která má společný jaderný soubor genů s jinou lidskou 
       bytostí živou nebo mrtvou, Dodatkový protokol (1998) 

       
•  Úmyslné vytvoření geneticky shodných lidských  
      bytostí (vedle přirozeného dělení embrya vedoucího  
      k narození geneticky shodných dvojčat) 

           lidské důstojnosti 

           zneužití biologie a medicíny           

  Zákaz reprodukčního klonování, LZP EU (2000) 

•  Vynález způsobu klonování lidských bytostí vyloučen  

      z patentování        z. č. 206/00 Sb., o ochr. biotechnolog. vynál. 
 

172 

        PRÁVO K TĚLU 

•  Lidské tělo: 

a.     celek 

b.     část těla, např. prst, ruka, vlas, chlup, orgán, 

         kupř. ledvina, tkáň, buňka vč. zárodečné,  

         lidský plod (počaté dítě) v těle matky 

c.     výměšky z těla (původ v těle), např. vyteklá 

         krev, pot, slzy, moč, obdobou části těla 

•   I posmrtná ochrana těla 

•   Zákaz nedůstojného nakládání vzhledem  

      k zemřelému                   zásada důstojnosti 

173 

 

•  Právo na vydání lidských ostatků 

    (pozůstatků po pohřbení, např. popela) 

  

    uložení na veřejném pohřebišti 

 

   výslovně určený člověk 

   jinak manžel, dítě, rodič, dědic 

174 
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•  Právo vědět o naložení s odňatou částí těla 

     např. s uříznutým prstem, odebranou krví 

 

•  Zákaz naložení nedůstojného či ohrožujícího  

     veřejné zdraví 

 

•  Souhlas za života k použití odňaté části těla 

    k vymezeným účelům: 

1.   zdravotnickým  

2.   výzkumným či vědeckým  

Výslovně k neobvyklým účelům 

     
175 

 
•  Zákonem omezené přenechání částí těla  

     jinému 

 

 

•  Obchodovatelnost  

    s bezbolestně,  bez znecitlivění odejmutelnými  

    a přirozeně se obnovujícími částmi těla 

    např. s vlasy, kupř. pro účely paruk, s řasami, 

    obočím, chlupy, nehty 

 

     =   právní smyšlenka (fikce) věcí movitých 

 

176 

          PRÁVO ROZHODNOUT 

O POSMRTNÉM NALOŽENÍ S TĚLEM 

•  Odvolatelný souhlas s: 

1.    pitvou 

2.    použitím těla pro lékařskou vědu, výzkum, 

        výuku 

         rejstřík, veřejná listina (notářský zápis) 

            či relativně jen vůči poskytovateli 

            zdravotních služeb   

  Nevyvratitelná domněnka nesouhlasu 

    zákonné dovolení, zák. o zdrav. službách 

 
177 

 
„Co je zde platný každý souhlas,  

když je dán v neznalosti poměrů na onom 
světě.“ 

 
 

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

178 

POSMRTNÝ  

ODBĚR ORGÁNU NEBO TKÁNĚ 

• Vyvratitelná legální domněnka 

souhlasu                                                

  nesouhlas písemně s ověřeným 

podpisem 

         transplantač. zák. č. 285/02 Sb. 
  

• Národní registr  osob nesouhlasících 

     s posmrtným odběrem tkání a orgánů 

179 180 
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     PRÁVO ROZHODNOUT 

                O POHŘBU 

•  Výslovné rozhodnutí (výkon práva) za života 

 

•  Podpůrně určí manžel, děti, rodiče, sourozenci,  

     děti sourozenců místo nich, kdokoli z blízkých,  

     obec, v níž zemřel 

 

srv. vedlejší doložku závěti nebo dovětek  

o podmínce, času nebo příkazu, např. péče o hrob  

181 182 

 

•  Náklady pohřbu a opatření pohřebiště, 

     např. získání nájmu hrobového místa,  

     kupř. hrobu, hrazeny z pozůstalosti 

      

     srv. smlouvu o nájmu hrobového místa  

                                          z. č. 256/01 Sb., o pohřebnic. 

•   Pozůstalost nižší než náklady přání,  

      alespoň slušně podle místních zvyklostí 

183 184 

4.  PRÁVA NUCENĚ PŘEVZATÉHO 

   DO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

• Zákonný důvod a nemožnost mírnějšího  

    a méně omezujícího opatření (ultima ratio) 

• Osobní relativní práva vůči poskytovateli 

zdravotních služeb omezujícímu svobodu: 

1.  právo na oznámení osobám blízkým 

2.  právo na vysvětlení vč. možnosti právní  

      ochrany a volby zmocněnce či důvěrníka 

3.  právo na osobní rozhovor 

4.  právo na přezkoumání nezávislým lékařem 

•    Soudní přípustnost nuceného převzetí 

      v detenčním řízení do 7 dnů    
185 

 

•   Aktivní legitimace: 

1.    důvěrníka 

2.    podpůrce 

 

vlastním jménem ve prospěch nuceně 

převzatého člověka (na svobodě omezeného). 

                              

                                 zástupce, např. advokát, 

 jménem nuceně převzatého 

 186 
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8. ČÁST 

PRÁVO NA OCHRANU OSOBNOSTI 

(STÁTNÍ OCHRANA  

PŘIROZENÝCH PRÁV ČLOVĚKA) 

187 

PRÁVO  

    NA OCHRANU OSOBNOSTI  

• Státem přiznaná ochrana (vymahatelnost)  

    přirozených práv člověka 

 

• 2 nároky (o. z.): 

1.   zdržovací (zakazovací, upuštění od zásahu,  

       negatorní) 

2.   odstraňovací (obnovovací, restituční) 

       civilní žaloby  (o. s. ř.) 

188 

POSMRTNÁ OCHRANA PIETY 

• Zánik přirozeného práva člověka smrtí 

 

• Náhradní aktivní legitimace ve věci práva 

      na ochranu osobnosti po smrti dotčeného  

      člověka:  

 

osoba blízká (zastánce) 

          srv. aktivní legitimaci podle a. z. 

právnická osoba (zastánce) při souvislosti 
zásahu s činností v této osobě 

 
189 190 

 

•  Právo soudcovské 

      soudcovské skutkové podstaty 

 

          § 81/2 o. z.   

          =   pozitivní generální klausule 

 

               srv. právo proti nekalé soutěži aj. 

 
191 

            SOUDCOVSKÉ  

            DOTVÁŘENÍ PRÁVA 

• Formální hlediska: 

a.    zobecnitelnost 

b.    právní rovnost (v podobné věci podobně) 

c.    řádná odůvodnitelnost 

• Materiální hlediska: 

a.    předchozí rozhodovací praxe 

b.    právní doktrína 

c.    zásady zákona a principy spravedlnosti 

d.    právní srovnání 

192 
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8. ČÁST 

CHRÁNĚNÉ HODNOTY OSOBNOSTNÍ 

193 

EXKURS: PŘEDMĚTY ABSOLUTNÍCH 

SOUKROMÝCH PRÁV                         

1. Předměty práva osobnostního: 

i.    lidská osobnost po všech stránkách 

         např. jméno, život a zdraví, soukromí 

ii.    lidské tělo a jeho část, kupř. ruka,  

         vč. lidských pozůstatků a ostatků 

iii.    lidský projev osobní povahy 

         např. hovor, deník či podpis 

 

 

 

194 

 

2. Předměty práva osobnostního  

      a majetkového, 

      např. práva autorského či patentového: 

iv.    lidský výtvor, např. umělecké  

         nebo vědecké dílo či vynález 

195 

 

3. Předměty práva majetkového, 

       práva vlastnického aj. věcného a dědického: 

V.    ovladatelná přírodní síla, např. elektřina 

vi.    živé zvíře 

vii.    věc v právním smyslu: 

a.       hmotná, např. pozemek nebo židle 

b.       nehmotná, např. ochranná známka,  

             zvukový záznam, nakladatelská licence  

             (relativní oprávnění k vydání díla) aj. 

             pohledávka (relativní právo na plnění) 
196 

197 

 

1. stránky přirozené osobnosti člověka 

       např. život, jméno nebo zdraví, soukromí aj. 

 

2. stránky osoby právnické osoby 

       viz jméno (název), pověst a soukromí 

 

3. projevy osobní povahy 

i.    obecné, např. podpis, dopis, řeč nebo jiný 

          hlasový  projev, osobní značka či heslo 

i.    tvůrčí, např. literární dílo, kupř. román 

 

 

198 
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STÁTEM CHRÁNĚNÉ LIDSKÉ HODNOTY 
1. život 

2. jméno 

3. důstojnost 

4. svoboda 

5. zdraví vč. duševní a tělesné integrity  

6. tělo 

7. život v příznivém životním prostředí 

8. vážnost 

9. čest 

10. podoba 

11. soukromí 

12. projevy osobní povahy (obecné) 

13. jiné, např. tvůrčí projevy osobní povahy (zvláštní)  199 

NEDOTKNUTELNOST 

1. lidské bytosti 

2. stránek osobnosti vč. soukromí 

3. uměleckých nebo vědeckých 

výtvorů: 

i.    autorských děl 

ii.    uměleckých výkonů 

 

 

 

200 

1.                 ŽIVOT  

Vše ve Vesmíru je živé  

(podle svého druhu) 

 

• Objektivní přirozený zákon života     

1. zákaz zabití vč. zákazu trestu smrti 

2. zákaz útrap duševních nebo fyzických 
vč. zákazu mučení aj. nelidského 
zacházení 

3. zákaz zasahování do cizího života 

201 

 

•   Vrozené právo každé lidské bytosti na život  
       čl. 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických 

       právech (1966), (č. 120/76 Sb.) 

 

•   Přirozené právo dítěte  na život  
       uznané čl. 6 (1) Úmluvy o právech dítěte (1989)  
         (č. 104/91 Sb.) 

 

•   Právo na respektování svého života  

      od okamžiku početí 
       čl. 4 Americké úmluvy o lidských právech (Pakt ze San 

       José, 1969) 

 
202 

203 

 

„dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost 
potřebuje zvláštní záruky, péči a 
odpovídající právní ochranu před 
narozením i po něm,“. 

 
preambule Deklarace práv dítěte (SN, 1959) 

preambule Úmluvy o právech dítěte (SN, 1989) 

srv. o. z. 

 204 
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        ÚSTAVNÍ ÚPRAVA 

„Každý má právo na život.“ 
=  subjektivní absolutní přirozené právo člověka 

 čl. 6/1 věta prvá LZPS 

 

„Lidský život je hoden ochrany již před 
narozením.“ 
=  objektivní obecné dobro bytí lidstva  

    před narozením (nesubjektivizované blaho)  
čl. 6/1 věta druhá LZPS 

    srv. požívání ochrany dobra veřejného zdraví 

 

  

205 

    FIKTIVNÍ PRÁVNÍ OSOBNOST  

               POČATÉHO DÍTĚTE 
• Právo na uznání právní osobnosti 

     (právo na právní subjektivitu) 

•  Vznik právní osobnosti člověka živým narozením 

•  Právní smyšlenka (fikce) počatého dítěte 

     jako již narozeného, „pokud to vyhovuje jeho  

     zájmům“ , (omezená právní osobnost počatého 

     dítěte – nascitura; srv. povinnost proti zájmu)      § 25 

 nenarození živé, např. potrat, fikce nebytí od početí 

     srv. zvláštní (přednostní) potratové ženské právo 

          zdravotnický předmětový (objektový) přístup 

             k lidskému plodu,  z. č. 66/86 Sb., o uměl. přer. těhot. 

 

      

206 

 PRÁVNÍ PARADOX ŽIVOTA 

• Právní smyšlenka (fikce) počatého dítěte 

    jako již narozeného, je-li tak v zájmu dítěte 

   právo na právní osobnost  (právní subjektivitu, 

      způsobilost mít práva a povinnosti v mezích  

      právního řádu) již od početí vč. práva na život, 

      zdraví, soukromí a podobiznu, (civilní status) 

     zdravotnické právo s právem ženy na potrat 

         počatého dítěte   =   zvláštní přednost práva 

         ženy k tělu vč. plodu jako části těla 

    právo na život podmíněné neusmrcením    
207 

        ÚJMA OD POČETÍ 

• Právo živě narozeného dítěte na odčinění  

    újmy, kupř. na zdraví, způsobené mu v době 

    mezi početím a narozením 

 

    např. nedostatečnou péči zdrogované matky 

    vč. kouření nebo násilím otce či 3. osoby  

    na matce nebo počatém dítěti 

 

208 

2.                JMÉNO 

1. jméno a příjmení člověka 

      vč. zdvojeného nebo změněného jména  

      či příjmení, rodného příjmení, jména 

      po otci (отчество), přídomku 

2. umělecké jméno (pseudonym) 

      vč. společného uměleckého jména 

3. umělecká značka 

4. přezdívka 

5. jiné krycí jméno k utajení totožnosti, 
např. svědka, policejního agenta dle tr. ř. 209 210 
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6. společné jméno sdružených stran 

     např. členů uměleckého tělesa, 

sdružených podnikatelů, stran konsorcia  

7. obchodní jméno (trade name) 

      např. advokáta, lékaře v soukromé praxi 

8. obchodní firma, viz podnikatel zapsaný  

      v obchodním rejstříku 

9. [název právnické osoby] 

 211 212 

213 214 

      NEBEZPEČÍ ZÁMĚNY 

• Delikt 

autorskoprávní 

    nebezpečí záměny 

děl literárních, jiných 

uměleckých či 

vědeckých 

• Delikt 

soutěžněprávní 

   vyvolání nebezpečí 

záměny … v 

příslušných 

zákaznických kruzích 

 

215 

JUDIKATURA: 

Signatura malíře Alfonse Muchy 

    Signatura autora může být ochrannou 
známkou, 

     jelikož ochrana této je právem osobnostním,  

    které nepřechází na dědice.  

    Nelze tedy uplatňovat ochranu práva třetí 
osoby  

    dědici autorského práva. 

 

Rozh. ÚPV O-76431 z 13. 2. 02 216 
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• Jméno individuální       společné 

• Jméno pravé                 krycí 

• Jméno zapisovatelné   nezapisovatelné 

   úředně např. v knize narození, obchodním 

rejstříku, seznamu advokátů  

  

   aj. 

220 

ZAPISOVATELNÁ JMÉNA 

•   Právní věci osobního stavu 

       (statusové) 

 

1.   Matriční úřad  

        zák. č.304/00 Sb., o matr., jménu a příjmení 

 

2.   Rejstříkový soud 

         

221 

 

  jméno osobní 

     (přirozené)             příjmení 

      např. Jan                  např. rodné, rodové 

                                       vč. zdvojeného 
 
                                       s příjmením 
 
                                       manžela 

222 
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3.              ZDRAVÍ 

•   Základní právo těšiti se zdraví  

      v nejvyšším stupni, jehož lze dosící 

        preambule Ústavy Světové zdravotnické organizace, (1946),  

        č. 189/48 Sb. 

 

•   Právo každého na dosažení nejvýše   

      dosažitelné úrovně fyzického a duševního  

      zdraví 

čl. 12 Mezinár. paktu o hospodář., sociál. a kulturních právech 

(1966), č. 120/76 Sb. 

223 

PRÁVNÍ VÝMĚR ZDRAVÍ 

   „Zdraví je stav úplného blaha tělesného, 
duševního  

    a sociálního a nezáleží jen v tom, že není 
nemoci  

    neb neduhu.“ 
   preambule Ústavy Světové zdravotnické 

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

224 

 

•  Příkaz zdravého pracovního aj. životního 

     prostředí 

 

•  Zákaz poškození zdraví (újmy na zdraví) 

 

         deliktní závazek zadostiučiňovací  

            (satisfakční) 

 

225 

NEDOTKNUTELNOST 

 LIDSKÉ BYTOSTI 

• Nadřazenost (primacy) lidské bytosti   

      zájmům společnosti nebo vědy 

       =  zásada soukromého práva 

           čl. 2 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně 

 

• Lidská integrita 

1.    duchovní, srv. cit pro spravedlnost 

2.    duševní, srv. duševní útrapy, pocit neštěstí 

3.    tělesná, viz tělo a jeho části 
226 

EXKURS DO ZDRAVOTNICKÉHO 

PRÁVA 

227 

SOUKROMÉ, NEBO VEŘEJNÉ 
•   Soukromé právo zdravotní a zdravotnické 

      např. přirozené právo na duševní a tělesnou  

      integritu, práva pacientů, typová smlouva o péči  

      o zdraví, delikt újmy na zdraví, soukromé zdravotní 

      pojištění  

      

•   Veřejné právo zdravotnické ( = zdravotnictví) 

      např. oprávnění k poskytování zdravotnických  

      služeb, způsobilost zdravotnických povolání  

      (lékařských i nelékařských), zdravotnická  

      dokumentace, Národní zdravotnický informační  

      systém, veřejné zdravotní pojištění, WHO, MZd 
228 
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         PRÁVA PACIENTA        

• Relativní soukromá práva majetkové povahy: 
 z. č. 372/11 Sb., o zdrav. služ. 

1. právo na náležitou odbornou úroveň 

zdravotních služeb                                           

2. právo na úctu, důstojné zacházení,  

      ohleduplnost a respektování soukromí 

3. právo volby poskytovatele zdravotní služby 

      vč. volby jiného konzultanta (právo na druhý  

      názor) 

4. právo na seznámení s vnitřním řádem 

229 

 

5. právo na přítomnost  zákonného  zástupce 

      nebo osoby blízké či pacientem určené 

6. právo na cenovou informaci 

7. právo na ztotožnění zdravotních pracovníků 

8. právo odmítnout přítomnost osob přímo 

nezúčastněných 

9. právo návštěv 

10. právo duchovní péče a duchovní podpory 

11. právo na službu v co nejméně omezujícím 

prostředí 
230 

231 

INFORMAČNÍ POVINNOST  

O ZDRAVOTNÍM STAVU 

• Legální povinnost poskytovatele zdravotních 

      služeb ve věci: 

 zdravotního stavu 

 navrženého léčebného postupu vč. informací 

      o příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím 

      stadiu a předpokládaném vývoji 

 účelu, povahy, přínosu, důsledcích a rizicích  

      navrhovaných zdravotních služeb 

      vč. jednotlivých výkonů 

 jiné, alternativní, možnosti zdravotních služeb 

232 

NÁLEŽITÁ ODBORNÁ ÚROVEŇ 

ZDRAVOTNÍ PÉČE 

• Zásada odbornosti zdravotních služeb 

• Hlediska: 

1.    pravidla vědy 

2.    uznávané medicínské postupy 

3.    uznávání individuality pacienta 

         srv. individuální léčebný postup  

4.    ohled na konkrétní podmínky,  

         např. přístrojové vybavení určité nemocnice,  

         a objektivní možnosti  

z. č. 372/11 Sb., o zdrav. služ. 

srv. péči řádného hospodáře 233 

OCHRANA PRÁV PACIENTA 

1. Soudní 

      nárok na odčinění újmy na zdraví 

 znalec či znalecký ústav z oboru zdravotnictví 

2. Správní 

      stížnost poskytovateli zdravotních služeb 

      nesouhlas s vyřízením         stížnost KÚ 

 nezávislý odborník či odborná komise: 

      posouzení náležitého odborného postupu 

      a příčinné souvislosti mezi jeho nedodržením 

      a újmou na životě nebo zdraví                        

 
234 
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DŮKAZNÍ BŘEMENO PACIENTA 

• Stav objektivní nejistoty o skutkovém ději 

• Ochrana pacienta jako slabší strany 

    odbornost poskytovatele zdravotní služby 

       a jím použitých zdravotnických pracovníků 

    vysoce odpovědné a nebezpečné podnikání 

       ve zdravotních službách 

    povinné pojištění profesní odpovědnosti za újmu 

•  Světová řešení ulehčení břemene 

     např.  prokázání jen abstraktně pravděpodobnostní 

     příčinné souvislosti, různé zákonné důkazní  

     domněnky,  např. u hrubé chyby    

    

235 

             KAUZALITA 

• Objektivní a nenarušená příčinná souvislost  

mezi: 

a.   konáním např. provedením zdravotního  

       výkonu, ačkoli se jej poskytovatel měl zdržet 

b.   nekonáním např. opomenutím diagnostického 

       nebo léčebného zdravotního výkonu, ačkoli jej  

       poskytovatel měl provést, 

a to při náležité odborné úrovni služby, 

a újmou na životě nebo zdraví pacienta 

236 

HLEDISKA PŘESVĚDČIVOSTI 

PROKÁZÁNÍ PŘÍČINNÉ SOUVISLOSTI 

(STUPNĚ DŮKAZNÍ SÍLY KAUZALITY) 

• Postavení na jisto,  

    nastolení praktické 

    jistoty, (absolutní, vší, 

   100%) 

• Pravděpodobnost 

    blížící se jistotě 

    (téměř 100%) 

    např. důkaz otcovství  

    genetickou zkouškou 

• Vysoká míra  

    pravděpodobnosti 

• Převažující  

    pravděpodobnost  

    (spíše pravdivé,  

    alespoň o něco), nežli 

    pravděpodobnost jiné 

    příčiny újmy na zdraví 

    (vážení souběhu více 

    možných příčin) 

    balance of probabilities 

    preponderance of 
evidence                            237 

 

• Zvýšená  

   pravděpodobnost 

• Prostá  

   (právně nekvalifikovaná) 

   pravděpodobnost 

   např. pravděpodobnost 

   záměny označení 

 

 rozumový úsudek  

    soudce či úředníka 

         objektivně  

             pozorovatelný jev 

 zkušenostní poznatek 

    [úsudek z obecné  

    zkušenosti s běžným 

    chodem (průběhem)  

    věcí] 

 bez rozumných pochyb 

 volné hodnocení důkazů 
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POMĚRNÁ NÁHRADA ÚJMY 

• Zásah jen jednou z více možných příčin újmy 

    srv. též neovladatelné přírodní děje vnější 

    nebo v lidském ústrojí anebo duševní děje 

    srv. též náhodu 

   bezpečné určení jen poměrné, např. jen 25%,  

       pravděpodobnosti příčinné souvislosti zásahu 

• Hledisko poměrné pravděpodobnosti  

    při více možných příčinných souvislostech 

 

 239 

DŮKAZ NA PRVNÍ POHLED 

• První  zdání,  prima facie 

    věc hovoří sama (za sebe), (res ipsa loquitur) 

 

                              obecný zkušenostní poznatek 

                                  zcela nebo vysoce 

                                  pravděpodobného  

                                  neškodného průběhu péče 

                                  při náležité odborné úrovni 

                                  služby  

                                   240 
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• Event. objektivní stav nezjistitelnosti příčinné  

    souvislosti s plnou či téměř plnou důkazní  

    jistotou                                                                

 

   důkaz pravděpodobnostního následku 

   na životě či zdraví pacienta, který by statisticky 

   pravděpodobně nastal, pokud by bylo náležitě  

   odborně postupováno, např. zdravotní výkon,  

   který měl být proveden, by byl proveden, anebo,  

   který neměl být proveden, by nebyl proveden    

241 

        ZTRÁTA ŠANCE 

• Právní doktrína ztráty šance (loss of chance)  
       nebo ztráty očekávání (loss of expectation) 

menšina Gregg v. Scott, 2005, GB  

• Statistická pravděpodobnost pacientské šance 

       (vyhlídky), (procentuální odhad), např. 25%: 

a.    úplného vyléčení (uzdravení) 

b.    úplného odvrácení smrti 

c.    udržení a prodloužení života o určitou dobu 

nebýt zásahu, anebo provedením opomenutého  

zásahu; srv. účel zdravotní péče  

242 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA 

SE ZDRAVOTNÍM ZÁKROKEM 

• Jednostranné právní jednání pacienta: 

1.    svobodné, viz každý volní projev 

2.    předchozí 

3.    odvolatelné 

4.    informované o účelu, povaze, důsledcích  

         a rizicích                         
  

• Právní ochrana člověka neschopného dát 

      souhlas  

       zákrok jen k jeho přímému prospěchu 

 

 

243 

 

• Následek souhlasu pacienta:  

             vyloučení protiprávnosti  

                 např. protiprávnosti vytržení zubu 

•  Zásada neformálního souhlasu 

              písemná forma: 

1. stanoví jiný zákon, např. zákon o specifických  

      zdravotních službách 

2. určí poskytovatel s ohledem na povahu  

      zdravotní služby, např. léčebného výkonu 

3. hospitalizace pacienta 

244 

DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ 

•  Právo na zdraví vč. zdravotního sebeurčení  

          svobodná vůle (privátní autonomie) 
 
•  Předem vyslovený souhlas, nebo nesouhlas  
     pro případ budoucí neschopnosti jeho projevu 

     při představitelném (předvídatelném) budoucím 

     zdravotním stavu, např. nesouhlas s oživováním 

     (do not resuscitate) pro případ poruchy míchy s 
hrozbou 

     nepohyblivosti 

     advance directives, living will, Patiententestament 

  jen obecný zájem např. na přijatelné kvalitě života 
245 

 

• Okolnost vylučující protiprávnost 

                      závazek z jednostranného jednání 

• Prameny: 

1.   obecné: 

a.      Úmluva o lidských právech a biomedicíně  

b.      o. z., např. vodní, horští a báňští záchranáři, 

          horolezci, cestovatelé  

2.   zvláštní: 

a.       zák. o zdrav. službách 

           viz pacienti v případě zdravotních služeb 

 
246 
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  Obecně neformální 

 

 

•   Zvláštní písemná forma s ověřeným podpisem 

      nebo záznamem do zdravotní dokumentace 

    nezletilí, nesvéprávní 
 

  Obsahem i lékařovo poučení o důsledcích 
     např. o smrti pacienta 
 
 

247 

  

 

• Důvody nerespektování dříve vysloveného  

      přání: 

a.    vývoj zdravotních služeb s důvodným  

         předpokladem, že by pacient souhlasil 

b.    nabádání k aktivnímu usmrcení, např. přání  

         dobití z milosti pro případ poškození mozku 

c.    ohrožení jiných osob 

d.    přerušení již započatých výkonů by vedlo 

         k aktivnímu usmrcení   
248 

POTRATOVÉ PRÁVO 
• Zdravotní služba usmrcení lidského plodu 

    od 1957 v CS netrestného umělého „přerušení“  

    těhotenství, (sovětské právo 1923),    z. č. 66/86 Sb. 

• Právo ženy objednat si potrat i bez důvodu 

    (a bez vyjádření muže i proti zájmu muže) 

    a právo udělit souhlas ze zdravotních důvodů 

    (právo ženy k tělu a plodu jako jeho části) 

1. zásada ochrany života a zdraví ženy 

2. zásada plánovaného a odpovědného  

     rodičovství 

3. zásada prevence nežádoucího těhotenství 249 

 
4. zásada ochrany rodičovství                     § 3/2b)  

     (mateřství a otcovství), srv. též rodičovskou  

     dovolenou matky, otce či obou 

5. zásada ochrany manželství s účelem mj. 

založení rodiny a řádné výchovy dětí 

• Přirozené právo člověka na rodičovství 

    (reprodukční lidské právo)         

     přirozené právo muže na otcovství  

                                       

     právo ženy na potrat i bez zdravotního  

       důvodu a bez důvodu zvláštního zřetele 

            ev. újma otce na ztrátě otcovství 
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    ROVNOPRÁVNOST RODIČŮ 

• Povinnost CZ zajistit ženám stejná práva 

    rozhodovat se svobodně a odpovědně o počtu 

    a době narození dětí, tj. i o početí  

    (dorovnací povinnost státu ve prospěch žen) 

    srv. různá kulturní a náboženská prostředí 

 

•  Úmluva o odstranění všech forem diskriminace  

     žen (1979)                                           (č. 62/87 Sb.) 

   rovnoprávné rozhodnutí muže a ženy (rodičů) 

      o počtu a době narození dětí, tj. i o početí    
251 

 

• Československé potratové právo 1957 – 1986:  

   „Komise po zvážení všech okolností si mohou k 
jednání  

    zvát manžely žen, popřípadě muže, kteří 
otěhotnění 

    způsobili,“.                                § 6/1 vyhl. č. 104/61 Sb. 

    „Interrupční komise přizve v případě potřeby 
ke svému 

     jednání muže, který podle vyjádření ženy 
otěhotnění 

    způsobil,“.                                    § 10 vyhl. č. 71/73 Sb. 

252 
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JUDIKATURA 

nález ÚS SR v Košicích 

z 4. 12. 07 čj.: PL. ÚS 12/01-297 ve věci souladu 
zákona o umelom prerušení tehotenstva č. 73/86 

Zb. 

 a vyhlášky č. 74/86 Zb- 

 s Ústavou SR 

(část vyhlášky v rozporu, ve zbytku návrhu 
nevyhověno) 

254 

EUGENIKA 
• Materialistická sociální filozofie jen zdravé  

    populace                                                                 

 biologické a sociální zušlechtění lidstva a zlepšení 

    genofondu lidstva či potomstva (budoucích generací) 

 rození jen zdravých zplozených jedinců (potomků) 

    např. zdravotní služba usmrcení lidského plodu 

    (počatého dítěte) při podezření na jeho vrozenou 

    vývojovou vadu na objednávku matky 

        z. č. 66/86 Sb., o uměl. přer. těh. 

    např. písemný informovaný souhlas se zabráněním 

    plodnosti (sterilizací) u hrozby dědičných vad plodu 

                                    z. č. 373 /11 Sb., o specific. zdrav. služ. 

 

255 

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 

• Povinnost zaměstnavatele zajišťovat služby 

• Povinnost zaměstnance a uchazeče podrobit se 

        lékařský posudek o zdravotní způsobilosti  

           k práci 

 Právo zaměstnavatele vyslat zaměstnance  

    na mimořádnou prohlídku při pochybnosti  

    o zdravotní způsobilosti 

256 

 

„Osoba ucházející se o zaměstnání se 
považuje  

  za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před 
vznikem 

  pracovněprávního nebo obdobného 
vztahu nepodrobí 

  vstupní lékařské prohlídce.“ 
 

§ 59/1b z. č. 373/11 Sb., o specific. zdrav. služ. 

 

=  právní smyšlenka (fikce) nezpůsobilosti 

 

257 258 
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4.     LIDSKÁ DŮSTOJNOST 

•   Zákaz diskriminace (přímého nebo nepřímého 

     znevýhodňování nebo zvýhodňování) z jiného 

     než věcného důvodu, např. rasového, 

     náboženského, pohlaví aj. 

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

 

•   Domněnka dokázaného žalobcova tvrzení  

      o diskriminaci v určitém případě vyvratitelná 

      důkazem žalovaného o věcném důvodu 

                                                                  § 133a o. s. ř. 

259 

5.      OSOBNÍ SVOBODA  
• Osobní svoboda z hlediska přirozených práv  

    člověka a podle o. z.: 

1.    svoboda osoby: 

a.        pojmenování, srv. pseudonym  

b.        usídlení, srv. bydliště 

c.        pohyb, srv. převzetí do zdravotnického  

            zařízení bez souhlasu 

2. svoboda myšlení vč. svobody svědomí  

     (forum internum) 
     např. světonázorové hledání a sebeurčení 

     srv. odvolání svolení k zásahu podle o. z. 

     srv. změnu přesvědčení podle a. z. 

  

260 

  SVĚTONÁZOROVÉ SEBEURČENÍ 

• Osobní zrání lidského ducha 
 

• Svoboda:                        

a.    svědomí 

b.    myšlení 

c.    vyznání 

 

srv. kulturní, náboženskou  a jazykovou  

(též biologickou a genetickou) rozmanitost 

srv. informační sebeurčení 

 

DALŠÍ SVOBODY MIMO OSOBNOSTNÍ 

HODNOTY PODLE O. Z. 

3.  náboženská svoboda 

4. politická svoboda 

5. hospodářská svoboda 

6. vědecká svoboda 

7. akademická svoboda 

8. jiná 
       

  

262 

6.            SOUKROMÍ 

•   Soukromý a rodinný život 

      ostrá hranice mezi soukromými poměry 

      každého vč. poměrů rodinných 

       

      veřejnými poměry 

 

•   Souhlas s odhalením soukromí 

•   Omezení zákonných licencí  

     přiměřeností 
263 

JUDIKATURA 1 

    Při střetu práva na informace a jejich šíření s 
právem  

    na ochranu osobnosti a soukromého života,  

    tedy základních práv stojících na stejné úrovni, 

    je především věcí obecných soudů, aby s 
přihlédnutím 

   k okolnostem každého případu zvážily,  

   zda jednomu právu nebyla bezdůvodně dána 
přednost  

   před právem druhým. 

nález ÚS č. 17/98 Sb. nál. a usn., sv. 10 

264 
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JUDIKATURA 2 

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

   může porušením práva na život jedné z nich 
dojít  

   k neoprávněnému zásahu do práva na 
soukromí druhé  

   z těchto osob.  

     

265 

 

    Právo na soukromí totiž zahrnuje i právo 
fyzické osoby  

    vytvořit a udržovat vztahy s jinými lidskými 
bytostmi, 

    zejména v citové oblasti, aby tak fyzická osoba 
mohla 

    rozvíjet a naplňovat vlastní osobnost.  

    Protiprávní narušení těchto vztahů ze strany 
jiného 

    představuje neoprávněný zásah do práva na 
soukromý  

    a rodinný život fyzické osoby. 

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

    Obchodní společnost nepožívá práva na 
soukromí  

    a není porušením práva na soukromí tajné 
filmování  

    na místě, kam má veřejnost volný přístup,  

    není-li filmovaná událost v žádném ohledu 
soukromá. 

 

Rozs. Queen’s Bench Division, 9. 7. 1999 

Práv. rozhl. 1999/12 

 

právo na soukromí právnické osoby dle o. z. 
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7.                 ČEST 

1. osobní 

2. občanská 

3. stavovská, např. advokátní, akademická 

4. profesní 

5. obchodní 

6. vědecká 

      aj. 

268 

8.                POVĚST 

• Člověk nebo 

právnická osoba 

 

1. osobní 

2. občanská 

3. stavovská 

4. profesní 

5. obchodní 

6. umělecká 

7. vědecká aj. 

 

• Věc 

 

1. podniková (goodwill) 
2. ochranné známky [dobré 

jméno, (reputace, 

renomé)] aj. 

 

269 

 

„Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát 
dobrého  

  jména vysoké školy.“ 

 
                                                             § 70/1 z. č. 111/98 Sb., o vys. šk. 

 

 

  vědecká bezúhonnost (scientific integrity)  

270 
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9.          PRACOVNÍ SÍLA 

• Práce  =  druh soukromoprávního závazku 

    přenechání pracovní síly k využití jinému 

 

• Pracovní schopnosti, dovednosti, návyky 

    a zkušenosti (kvalifikovanost) spjaté  

    i s osobnostním nadáním (talentem) 

 

• Zvláštní osobní schopnosti člověka  

      újma ztráty či snížení uplatnění na trhu práce 

 271 

10. PROJEVY OSOBNÍ POVAHY 

(OBECNÉ) 
1. soukromá písemnost osobní povahy 

     vč. elektronické písemnosti, např. osobní dopis, 

     el. zpráva typu SMS, MMS, deník či podpis 

                 elektronický podpis v právním smyslu 

2. jiný, např. řeč, smích, pláč, sed, chůze či běh 

     osobní povahy; srv. příznačnou chůzi 

 Hmotné zachycení projevu na věci (nosiči) 

     nebo bez toho (i jen pomíjivý projev uložený  

     pouze v paměti  jiného člověka)  

srv. tvůrčí projevy, např. umělecká díla či výkony 

 
272 

 

273 

 

274 

 

275 
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SOUBĚH PROJEVŮ OSOBNÍ 

POVAHY 

podpis, kupř. obecně známého člověka 

(projev osobní povahy obecný) 

+ 

kresba, např. stromu od téhož člověka 

(projev osobní povahy tvůrčí) 

 

potisk obojího na tričku za obchodním 

účelem 
278 
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LIDÉ VEŘEJNÉHO,  

NEBO OBECNÉHO ZÁJMU 

• Člověk veřejného zájmu 

    

     =  člověk o své vůli 

         vykonávající 

         veřejný úřad nebo se  

         o něj ucházející 

 

 

 

např. soudce, notář, soudní 

exekutor, státní zástupce, 

policista, hejtman, starosta 

 
 

 

     

• Člověk všeobecně 

známý 
 

    =  člověk, který se stal  

        svým přičiněním nebo 

        z jiného důvodu po své 

        vůli, nebo proti své vůli 

        všeobecně známým  

        alespoň v určitých  

        kruzích veřejnosti 

 

např. advokát, umělec,  

sportovec, oběť násilí 
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veřejný zájem  

na výkonu veřejného  

úřadu k veřejnému 

blahu 

 

lze rozumně očekávat 

zvláštní zájem 

veřejnosti o jeho výkon 

veřejného úřadu, 

a to i skrze média          

 

 

soukromý zájem:  

zvědavost nebo až 

slídění po cizích  

soukromých poměrech 

 

lze rozumně očekávat 

zvláštní zájem 

obecenstva o jeho 

činnost, 

a to i skrze média           

281 

KRITIKA 

• Výkon svobody projevu i kritického 

 

• Oprávněná kritika: 

1.    věcná ad rem                              ad 
personam 

2.    pravdivá 

3.    přiměřená obsahem a jeho rozsahem, 

         formou i účelem 

 

          nešvar přemrštěného kriticismu 
282 
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skutkové tvrzení (děj) 

 

 

 

hodnotící soud (i kritický) 

283 284 

JUDIKATURA 

    Použití kritiky, ironizování, odsuzování a zavrhování 
jednání nebo činnosti fyzické osoby, 

    opírající se o okolnosti, o nichž je sdělován nepravdivý 

    údaj, představuje zpravidla citelný neoprávněný 
zásah  

    do práva fyzické osoby na ochranu její osobnosti,  

    přičemž tu jde o značnou intenzitu neoprávněného 

    zásahu, který bude obvykle mít nepříznivé důsledky 

pro takto postiženou osobu co do jejího postavení v 

rodině a společnosti.  

R 15/96 285 286 

9. ČÁST 

 

VYMAHATELNOST PRÁVA 

NA OCHRANU OSOBNOSTI 

287 288 
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SOUKROMOPRÁVNÍ  

OCHRANNÉ REŽIMY 

• Soukromoprávní ochrana: 

 

1.    osobnosti každého člověka 

2.    osobnosti každého člověka - tvůrce 

3.    před zneužitím osobních údajů 

4.    před zneužitím svobody projevu   

        mediálním sdělením 

290 

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 
1. Responsibility    =   odpovědnost (prospektivní)     o. z. 

   povinnost být pečlivý, aby v budoucnu nevznikla 

      újma, povinnost jednat odpovědně 

      např. rodičovská odpovědnost 

      1998 – 2013, z. o rod., rodičovská „zodpovědnost“   

      srv. též morální, politickou a hospodář. odpovědnost 

 

2. Liability, Haftung    =   odpovědnost (retrospektivní) 

   postih za minulé porušení právní povinnosti 

      viz odpovědnost  za delikt újmy , srv. trestní  

      odpovědnost;  dříve „ručení“, např. povinné ručení  

      za škodu; dnešní ručení v CS jako rukojemství 

      do o. z. (1964), viz z. směn. a šek. (1950) 

 

291 

 

 

 

3. Accountability    =   přičitatelnost 
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SOUKROMÉ PRÁVO DELIKTNÍ 

• Právo deliktní  (právo odpovědnostní) 

1. soukromé, viz soukromoprávní delikty 

2. veřejné, viz trestné činy, správní delikty 

 

• Soukromé právo deliktní 

1. závazky z deliktů, např. z újmy 

2. závazky z kvazideliktů,  

     např. z bezdůvodného obohacení 

 
293 

AKTIVNÍ A PASIVNÍ LEGITIMACE 

• Aktivní:  

1. postižený (oběť) 

      vč.  zastoupení 

      právnickou osobou   

2. po smrti postiženého: 

i.    osoba blízká 

ii.    právnická osoba 

         při souvislosti 

         zásahu s činností  

          

• Pasivní:  

1. delikvent (pachatel) 

      např. vydavatel  

      nebo vysílatel jako  

      právnická osoba  

      či novinář  

      ve svobodném  

      povolání nebo 

      zaměstnanec sám  

      při vybočení (excesu) 

      z redaktorské aj.  

      práce 
294 
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• Použití pomocníka 

   např. zmocněnce, kupř. advokáta, zaměstnance, 

   jinak zjednané osoby či jiného pomocníka,  

   kupř. použití novináře ve svobodném povolání  

   vydavatelem či vysílatelem k zásahu do soukromí 

              nahrazovací nebo odčiňovací povinnost 

                  toho, kdo použil pomocníka 

                    závazek provést samostatně 

                          nepečlivé vybrání 

                          nedostatečný dohled   

                               ručení za závazek samostatně 
295 

ZVLÁŠTNÍ 

 SOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKY 

•   Nalézací soud OS 
 

1.   zakazovací (zdržovací, zápůrčí), 

     negatorní; zdržet se např. používání  

     podobizny na reklamních letácích  

 

2.  odstraňovací (obnovovací), restituční; 

     odstranit závadný stav např. skoupením  

     nebo jiným stažením zboží z trhu 
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3. jiné nároky podle podobnosti, např. s a. z.  

a. informační, např. sdělit údaj o původu 

neoprávněně zhotovené rozmnoženiny projevu 

osobní povahy či fotografické podobizny 

b. určovací,  např. určení nepravdivosti pomluvy 

 

4. [zadostiučiňovací (satisfakční)] 

      dát zadost morálně nebo peněžně 

      za způsobenou nemajetkovou újmu 

 
297 

 

•  Ochrana naléhavého právního zájmu 

          ochrana subjektivního práva    

 

      určovací žaloba k OS s prokázáním 

         právního zájmu a jeho naléhavosti 

298 

JUDIKATURA  

    Ochrany osobnosti ve smyslu ustanovení § 11 a násl. 
o. z.  

    lze se 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.  

R 46/95 
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OBECNÉ  

SOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKY 

•    Nalézací soud (OS) 
 

1.   předstižný (preventivní) 

       zakročení před hrozící újmou 

2.   nahrazovací (reparační) 

       náhrada způsobené majetkové újmy 

3.   vydávací (kondikční) 

       vydání bezdůvodného obohacení 

 300 
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BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ 

OSOBNOSTNÍM ZÁSAHEM 

• Skutková podstata protiprávního užití cizí 

hodnoty, např. cizí fotografické podobizny 

   k reklamě svého zboží                                § 3004/2  

• Právo ochuzeného na dvojnásobek obvyklé 

odměny za udělení souhlasu namísto vydání 

jen toho, oč se obohacený obohatil 

• Právo soudu zvýšit rozsah plnění (moderace) 

• Soukromá pokuta, srv. a. z. 
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SOUKROMOPRÁVNÍ 

ODPOVĚDNOST 

• Objektivní soukromoprávní odpovědnost  

       za výsledek (za protiprávní stav) 

       =   bez ohledu na zavinění: 

a.       úmyslné přímé nebo nepřímé 

b.       nedbalostní vědomé nebo nevědomé 

         pojistitelné hospodářské riziko 
 

   předpoklad zavinění u nemajetkové újmy 

(subjektivní odpovědnostní princip)                 
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VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST SOUDU 

• OS v civilních věcech 
 

 
 

• KS v civilních věcech, např.: 
 

1.   spory vyplývající z práva duševního vlastnictví 

2.   právo proti nekalé soutěži 

3.   právo na ochranu hospodářské soutěže 

4.   právo na název nebo pověst právnické osoby 
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SOUDNÍ ODDĚLENÍ 

• Specializovaná soudní oddělení OS a KS 

    ve věcech ochrany osobnosti a ochrany 

    podle předpisů o hromadných sdělovacích 

    prostředcích 

 
vyhl. č. 37/92 Sb., o jed. ř. 

304 

10. ČÁST 

 

OCHRANA PŘIROZENÝCH PRÁV 

 ČLOVĚKA V KYBERPROSTORU 

305 

SPOLEČENSKÉ SÍTĚ 

• Společenské sítě elektronických komunikací 

    srov. služby a reklamně podpořené služby 

 

    feels-like-free   
 
                                                  osobnostní právo 

                                                  osobní údaje 

                                                  autorské právo
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307 308 

309 310 

311 312 
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313 314 

315 

STŘET HODNOT 

základní lidská práva na zachování lidské 

důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu 

jména, na soukromí a rodinný život  

a proti zneužívání osobních údajů 

základní lidské právo vlastnit majetek a pokojně  

užívat majetek 

kulturní právo na ochranu výsledků tvůrčí 

duševní činnosti 

v. 

politické právo vyhledávat a šířit informace 

hospodářské právo podnikat či provozovat jinou 

hospodářskou činnost 

 
316 

 

PASIVNÍ  VĚCNÁ LEGITIMICE 

317 

 1. PACHATEL DELIKTU 

  Civilní delikt nebo quasidelikt (bez zavinění)   

                          závazek z deliktu nebo quasideliktu 

1.    ohrozitel nebo porušitel práva,  

         např. autorského či známkového,  

         anebo nekalý soutěžitel (rušitel) 

          =  původce deliktu (delikvent, pachatel), 

              i ve spolupůvodcovství (spolupachatelství) 

              společně a nerozdílně (solidárně)  

              zavázaných spoludlužníků z deliktního  

              závazku, např. u společného neoprávněného 

              sdělování fotografií veřejnosti na internetu 
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2. ÚČASTNÍK NA DELIKTU 

2. účastník civilního deliktu (kdo přispěl k deliktu 

      i neznámé jiné osoby, rušitele práva)  

      nebo quasideliktu; srv. skryté totožnosti na internetu 

         závazek z účastenství na deliktu či quasideliktu 

            obdobný závazku z deliktu či quasideliktu 

            vč. předpokladů odpovědnosti za čin 

a.    organizátor  (zosnování nebo řízení) 

b.    návodce (vzbuzení rozhodnutí) 

c.    pomocník (umožnění nebo usnadnění,  

         např. právní nebo informatickou radou,  

         odstraněním technických překážek, utvrzováním 

         v předsevzetí, upuštěním od kontroly)                     
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2. ÚČASTNÍK NA DELIKTU 

i více osob, např. i více pomocníků, zúčastněných 

na civilním deliktu  

kupř. na zásahu do práva k zvukově-obrazovému 

záznamu, kupř. filmu, jeho neoprávněným sdělováním 

veřejnosti po internetu 
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   3. POSKYTOVATEL SLUŽEB 

   Zvláštní (prostřednický) civilní quasidelikt  

      (bez zavinění) 

3. prostředník („zprostředkovatel“), intermediatory,  

      jehož služby jsou využívány (zneužívány) třetími  

      osobami k ohrožování nebo porušování práv  

      duševního vlastnictví 

      např. správce databáze doménových jmen, 

      provozovatel internetové čítárny, připojovatel  

      k internetu, pronajímatel počítače (serveru) 
a. z., z. o vymáh. práv z průmysl. vlast., z. o ochr. práv k odrůdám 

směr. o dodr. práv duš. vlast. (2004/48/ES) 
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   3. POSKYTOVATEL SLUŽEB 

   podobně u služeb využívaných k nekalé soutěži 

      nebo k zásahu do přirozených práv člověka 

      či absolutních osobních práv právnických osob 

 

   Argument podobností při sledování stejného  

      nebo srovnatelného účelu  
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     3. POSKYTOVATEL SLUŽEB 

  Zásada (přiměřené) opatrnosti (obezřetnosti, 

     starostlivosti, péče o následek poskytovaných  

     služeb bez jejich zneužívání zákaznickou veřejností 

     na úkor jiných osob) 

     viz i spravedlnostní požadavek sledování obecného 

     dobra právnosti vč. ohleduplnosti, nikoli jen  

     hospodářského zájmu na vlastním prospěchu 

     z poskytování služeb (nikoli jen těžení zisku  

     ze služeb) 

 

srv. též zásadu odbornosti např. podnikatele ve službách 
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     3. POSKYTOVATEL SLUŽEB 

  Oprávněné (rozumné, legitimní) očekávání  

     poctivosti a právnosti na trhu služeb 

                                                                podsvětí 

  Quasideliktní objektivní stav služeb na trhu, 

     zneužívaných zákazníky bez zavinění pouhého 

     poskytovatele služby (pouhého prostředníka) 

                                 rušitel práva   

                                 účastník na rušení práva   

   Pojistné riziko za zákazníky zneužitelné  

     podnikání (služby) 

Srv. německou právní doktrínu rušitelského ručení 

Störerhaftung 324 



55 

     3. POSKYTOVATEL SLUŽEB 

 Podstatné postavení prostředníka zákaznického 

zásahu, např. poskytovatelé připojení k internetu: 

a.   bez opatření k zamezení nebo ztížení zneužívání  

        služby zákazníky, která lze rozumně požadovat, 

        nebo jen s bezvýznamným či slabým opatřením 

b.   vztah mezi zneužíváním služby zákazníky 

        a získáváním vlastního obchodního či jiného  

        hospodářského prospěchu z těchto služeb 

        srv. riziko podnikání ve službách  

c.   reklama či propagace zákazníky zneužívané  

        služby za účelem jejího pokračování  

        nebo rozšíření vč. získávání nových zákazníků 
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              SOUHRN OSOB   
civilní delikvent nebo quasidelikvent 

(rušitel) 

 

účastník na civilním deliktu 

 nebo quasideliktu jiného (rušitele) 

 

prostředník, jehož služba byla využita  

 rušitelem k deliktu nebo quasideliktu 

(poskytovatel využívaných služeb) 
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      PŘÍKLAD 1: ÚLOŽIŠTĚ DAT 

 Poskytovatel ukládací datové služby  

    (provozovatel úložiště protiprávních elektronických dat): 

1.   nekalý soutěžitel vůči poskytovatelům 

        audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

        nebo hudby on-line či e-knih (rušitel, delikvent) 

2.   organizátor nebo pomocník (účastník)  

        na cizím deliktu zásahu do práv chráněných a. z. aj.,   

        způsobeném zákazníkem ukládací služby  

        (pachatelem), který uložený předmět zpřístupnil  

        veřejnosti bez souhlasu vlastníků dotčených 

        dočasných práv (bezohledně v poměru k jejich 

        svobodné vůli) 327 

JUDIKATURA 
„Odkaz není zločin“ (Česká pirátská strana):         ?! 

Veřejné zpřístupňování odkazů na internetových stránkách 

v síti elektronických komunikací na jinde sdělovaná  

chráněná autorská díla, majících elektronickou podobu  

hyperlinků umožňujících přístup veřejnosti k těmto dílům 

pomocí sítě, není užitím díla dle a. z. 
srv. Svensson et al. v. Retriever Sverige AB,  

rozs. SD EU z 13. 2. 14, sp. zn. C-166/12  

   účastenství odkazující osoby na deliktu zásahu 

       do autorského práva spáchaného neoprávněným 

       sdělovatelem odkazovaných děl, např. filmů 

   nekalá soutěž odkazující osoby, viz nepoctivé těžení  

       z cizí, např. filmové, investice  
328 

PŘÍKLAD 2 

329 

                 NÁROKY               

   Obecné soukromoprávní nároky: 

 

1.     předstižný (preventivní) 

2.     kondikční (vydání bezdůvodného obohacení) 

         viz i soukromé pokuty dle o. z. nebo a. z.  

         (dvojnásobek obvyklého plnění) 

3.     reparační (náhrada škody = majetkové újmy)  

4.     zadostiučiňovací (satisfakční)  

         (odčinění nemajetkové újmy)  

           330 
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  Zvláštní soukromoprávní nároky: 

 

1.    informační    

2.    zdržovací (zákaz přítomného děje  

        nebo hrozby opakování skutku vč. zákazu  

        poskytování využívaných služeb) 

3.    odstraňovací (přítomný protiprávní stav) 

         =   uvedení v předešlý stav 

331 

 

 Hlediska: 

 

a.  objektivní možnost vymožitelnosti nároku 

b.  účinnost 

c.  odrazujícnost 

d.  přiměřenost (ne nadbytečnost, nepřekážení  

      poctivým obchodům) 

e.  nezneužití práva (nešikanování) 

332 

HRANIČNÍ URČOVATEL 

 Deliktní závazky z narušení soukromí  

    a osobnostních práv vůbec vč. pomluvy 

    s mezinárodním prvkem 

    právo státu, ve kterém došlo k narušení 

 Zvýhodnění postiženého 

    zvolení práva: 

a.    obvyklého pobytu nebo sídla postiženého 

b.    obvyklého pobytu nebo sídla narušitele 

c.    místa následku narušení, pokud to narušitel 

        mohl předvídat 
z. č. 91/12 Sb., o mez. právu soukr. 
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SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADY 

1. obecná zásada odbornosti 

2. obecná zásada prevence 

3. obecná zásada zákazu těžení z nepoctivosti 

     nebo protiprávnosti 

4. obecná zásada vydání bezdůvodného  

     obohacení 

5. zvláštní zásada vymezení odpovědnosti 

     za minulá protiprávní jednání (skutky) 

     při poskytování „služeb informační  

     společnosti“ zvláštními předpoklady  

     odpovědnosti (zásada omezené odpovědnosti) 334 

OBECNÉ SOUKROMOPRÁVNÍ 

 A MRAVNÍ ZÁKAZY 

 Zákaz těžení ze svého nepoctivého,              § 6/2 

    např. zavedení nepoctivého obchodního modelu  

    (způsobu dosahování zisku), nebo protiprávního  

    činu 

 Zákaz těžení z protiprávního stavu, který vyvolal 

    nebo nad kterým má kontrolu, např. na úložišti  

    elektronických dat v síti elektronických  

    komunikací, kupř. v diskusi na zpravodajském  

    portálu  

335 336 

SOUKROMOPRÁVNÍ  

ZÁSADA ODBORNOSTI 

  Profesionalita                                              § 5/1 

    znalost, pečlivost, odborná péče,  

       jinak k tíži odborníka (povolání či stav,  

       např. živnostenský) 

 

  Podobor ohlašovací živnosti volné: 

       „Poskytování software, poradenství  

        v oblasti informačních technologií, 

        zpracování dat, hostingové a související 

        činnosti a webové portály“                  příl. živn. z. 
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SOUKROMOPRÁVNÍ  

ZÁSADA PREVENCE 

 Generální prevenční povinnost        § 2900 

 Zakročovací povinnost toho, kdo vytvořil 

nebezpečnou situaci nebo nad ní má 

kontrolu, vůči ohroziteli                        § 2901 

 Právně nebezpečná situace na úložištích 

elektronických dat v síti elektronických 

komunikací a míra (objektivní způsobilost) 

provozovatelovy kontroly nad ní 

337 

 
 Legální prevenční povinnost každého 

    např. provozovatele úložiště elektronických dat 

    zachycujících kupř. fotografie, videa, romány  

    či učebnice nejen vlastní, ale též cizí 

    možnost kontroly poskytovatele služby 

       nad potencionálně nebezpečnou situací 

       např. nad diskusním fórem 

     rozumná opatrnost (pečlivost a obezřetnost) 

     rozumné očekávání odborné péče  

        a obezřetnosti, např. provozovatele 

        diskusního fóra u zpravodajství 
338 

      PRÁVNĚ NEBEZPEČNÁ SITUACE 

                   NA TRHU SLUŽEB 

 Situace zákaznického ukládání, např. fotografií, 

    videí, článků, knih, v podobě datových souborů  

    na úložiště elektronických dat v síti  

    elektronických komunikací, záměrně umožněná  

    poskytovatelem ukládací služby,  

    např. i za účelem vlastního přímého či nepřímého  

    obchodního či jiného hospodářského prospěchu,  

    srv. reklamy, prémiové účty, placené přístupy  

           zákaznicky vytvořená a poskytovatelem  

              služeb umožněná právně nebezpečná 

              situace, např. i na trhu služeb 339 

                KONTROLA  

        NAD NEBEZPEČNOU SITUACÍ 

 Objektivní způsobilost kontroly nad právně  

    nebezpečnou situací poskytovatelem ukládací  

    služby (možnost mít kontrolu nad stavem): 

1.   morálně, např. přijetím etického kodexu  

       diskutujících či osob vkládajících jiný obsah   

2.   právně, např. navržením smluvních podmínek  

       ukládací služby vč. poskytovatelova práva  

       moderování diskuse a vyřazování (mazání)  

       nevhodných,  kupř. neslušných nebo práva  

       třetích osob zjevně rušících, příspěvků,  

          

340 

 
    ztotožňováním osob (zákazníků) využívajících  

     ukládací služby vč. adres bydliště, nejen     

     zjištěním propojených počítačů, zřízením 

     přístupového práva postiženému k výmazu  

     závadných dat 

3. technicky (věcně), např. nastavením  

     systému (funkčností), kupř. robotickým 

     rozpoznáním opakovaného vložení rušebního  

     předmětu dle technických vlastností (hašovací  

     funkce), blokování příspěvků z pochybného  

     zdroje nebo k zásahu opakovaně použité  

     adresy,                                                             341 

 

     blokování příspěvků obsahujících slova 

     s významem nadávek, odlišení lidských  

     příspěvků od zahlcení robotickými zásahy,  

     ochrana proti dalšímu sdílení  ev. rušebních  

     příspěvků, např. na společenských sítích,  

     omezení příspěvku délkou, srv. obvyklou délku  

     celovečerního filmu, nebo druhem (věcná 

     nepřípadnost), 

     a to i nonstop; též osobně moderátorsky  

 342 
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PŘIMĚŘENÁ MÍRA KONTROLY 

 Hlediska přiměřenosti, např.: 

a.   druh a povaha (i přístupnost, známost  

       a oblíbenost) služeb na straně veřejnosti 

b.   druh a povaha (velikost) právního nebezpečí 

c.   okruh dotčených práv a třetích osob 

d.   míra reálnosti hrozby zásahů, jejich četnost  

       a rozumně předpokládané následky zásahů 

e.   četnost minulých zásahů, jejich povaha 

       a druh následků, např. hospodářských na trhu  

       audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

       (video on demand) 

 

343 

 

f. velikost (rozsah) nepoctivého nebo protiprávního  

     obohacení (přímého nebo nepřímého  obchodního 

     nebo jiného hospodářského prospěchu)  

     dosaženého těžením ze zákaznických zásahů  

     do práv třetích osob, např. značnost rozsahu 

g. jiné 

344 

                POJISTNÉ RIZIKO 

  Právně nebezpečná situace  

    jako pojistné riziko poskytovatele,  

    např. ukládací, služby 

 

        škodové pojištění odpovědnosti 

            za újmu, majetkovou i nemajetkovou, 

            třetím osobám, např. výrobcům 

            zvukových či zvukově-obrazových 

            záznamů 
345 

OKOLNOSTI 
  Rozdílná možnost kontroly poskytovatele  

     služby nad právně nebezpečnou situací  

     vytvořenou zákazníky, srv. zákaznicky otevřené 

     soustavy (platformy), kupř. internetové dražby 

     aj. elektronické obchody, úložiště elektronických  

     dat, diskuzní fóra na portálech aj. 

   Povaha poskytovatelovy služby zákazníkům 

     platformy neutrální (z hlediska poskytovatele) 

     platformy promyšlené (proaktivní), např. poskytující 

        zákazníkům vyhledávače, seřazovače, měřiče 

        (statistiky), prémiové zákaznické účty aj. pobídkové  

        výhody povzbuzující k dalšímu ukládání 
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  Nepoctivý obchodní model provozovatelova,  

     např. úmyslného, těžení z právně nebezpečné  

     situace na trhu postihující práva třetích osob,  

     kterou vytvořil nebo nad níž má kontrolu 

     např. model finančních či jiných motivačních  

     výhod pro zákazníky ukládající obchodně  

     přitažlivý (hojně stahovaný nebo zhlížený)  

     obsah, vědomě předem počítající  

     se zákaznickými zásahy do práv třetích osob  

     k vlastnímu obohaceni (vědomé těžení 

     ze zásahů) 

   Generální klausule bezdůvodného  

     obohacení, viz nepoctivý zdroj             § 2991/2 
347 

  ZAKROČOVACÍ POVINNOST 

  Zakročovací povinnost každého, kdo má  

    kontrolu nad právně nebezpečnou situací 

    např. povinnost provozovatele internetové  

    diskuse, blogu nebo úložiště elektronických dat 
§ 2901 

  Předejití (konání) do budoucna 

    např. vyřazením určitého zdroje z internetové 

    diskuse nebo z možnosti sdělovat fotografie  

    či filmy veřejnosti za účelem předejití reálně 

    hrozícímu  zásahu do práv třetích osob  

    nebo hrozícímu opakování minulého zásahu 
348 
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PŘÍKLAD PROSTŘEDNÍKA: ZVLÁŠTNÍ 

PASIVNÍ LEGITIMACE POSKYTOVATELE 

UKLÁDACÍ SLUŽBY 

 Poskytovatel (provider) služby ukládání 

obsahu (hosting), např. cizích webových 

stránek, na svém serveru není povinen: 

1.    dohlížet na zákazníky ukládaný obsah 

         např. zákaznické fotografie z dovolené 

2.    aktivně vyhledávat skutečnosti  

         a okolnosti poukazující na protiprávní obsah 

         např. na zásah do práva duševního vlastnictví 

         třetí osoby zákaznickým uložením fotografie 
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       ZVLÁŠTNÍ PŘEDPOKLADY  

     SOUKROMOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI 

  Poskytovatel ukládací elektronické služby  

     (information service provider), např. k internetové 

     diskusi či k úložiště videí, odpovídá 

     za zásah do práva třetí osoby jen tehdy, 

     pakliže měl vědět o protiprávnosti ukládaného 

     obsahu vzhledem k: 
 
a.      předmětu své činnosti (ukládací, vyhledávací, 

         stahovací aj., kupř. třídící, služby) a 

b.      okolnostem a povaze případu, např. druhu,  

         formátu a velikosti uloženého datového  

         souboru, opakovanosti,  nebo:                     
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a. dozvěděl se o protiprávnosti ukládaného  

       obsahu, např. elektronickým nahlášením  

       či předžalobní výstrahou, a 

b. neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze 

po něm požadovat k odstranění nebo 

znepřístupnění právně závadného obsahu, 

např. smazáním 

       notice-and-action, notice-and-takedown 

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

STAVU 
 Legální předpoklad prokazatelnosti  

    protiprávní povahy obsahu, např. pomluvy  

    či neoprávněného užití hudebního díla, uměleckého 

    výkonu a zvukového záznamu  

   upozornění kohokoli; i bez osvědčení právního  

      zájmu či aktivní legitimace ve věci ochrany práva 

      např. i spolek ve veřejném zájmu (advocacy) 

a.    dostatečné určení rušebního předmětu (obsahu)      

b.    dostatečné určení dotčené hodnoty (práva) 

c.    vysvětlení protiprávnosti zpřístupňovaného obsahu 

         (popis skutku) 

d.    uplatnění odstraňovacího (obnovovacího) nároku 353 354 

    OMEZENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ 

                  ODPOVĚDNOSTI 
  Nahrazení objektivní (přísné) odpovědnosti 

     poskytovatele ukládací služby za následek 

     služby (odpovědnosti za riziko zákaznického  

     zásahu), např. za zásah do osobnostního práva  

     třetí osoby nebo za nekalou soutěž                   

     

    subjektivní odpovědností za zavinění 

    alespoň nevědomou nedbalostí  

      =  „měl vědět“ vzhledem ke své činnosti 

           a okolnostem případu („a bylo mu to jedno“) 

     nebo vědomou nedbalostí až nepřímým úmyslem 
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JUDIKATURA 

(…) „osoba, která na webových stránkách zpřístupňuje 

předměty ochrany bez souhlasu nositele práv ve smyslu čl. 3 

odst. 2“ [směr. č. 2001/29 ES] „využívá služeb 

poskytovatele internetového připojení těch osob, které si tyto 

předměty prohlížejí, kterýžto musí být považován  

za zprostředkovatele ve smyslu čl. 8 odst. 3 směrnice  

2001/29.“ 

UPC Telekabel Wien GmbH  

v. Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktiongesellschaft mbH 

SD EU z 27. 3. 14, C 314/12 
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ZÁKAZ PŘIPOJOVÁNÍ 

 NA PIRÁTSKÉ STRÁNKY 

 Hlediska zásahu proti poskytovateli internetového 

    připojení (prostředníkovi): 

1.    volba opatření proti zneužívání na vůli  

         poskytovatele připojení 

2.    neprovedení veškerých opatření, jež lze  

         po poskytovateli připojení rozumně požadovat   

3.    bez zbytečného zbavení přístupu k dostupným 

         informacím 

4.    účelem zabránění nebo ztížení prohlížení 

         a odrazení od prohlížení protiprávního obsahu 
SD EU z 27. 3. 14, sp. zn. C-314/12 

356 
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SOUDNĚ TRESTNÍ ODPOVĚDNOST 

1. Spáchání trestného činu alespoň nepřímým úmyslem 

        např. porušování autorského práva,    

        práv souvisejících s právem autorským  

        a práv k databázi 
 
2. Účastenství na trestném činu 

       např. na hospodářském přečinu až zločinu 

a.    organizátor 

b.    návodce 

c.    pomocník, např. umožněním nebo usnadněním 

          činu či radou 

 Zásada subsidiarity trestní represe       
358 

SOUDNĚ TRESTNÍ ODPOVĚDNOST 

PRÁVNICKÉ OSOBY 

 Právnická osoba poskytující internetové 

ukládací služby 

   trestně odpovědna u trestného činu  

      porušování autorského práva,  

      práv souvisejících s právem autorským  

      a práv k databázi 

   § 7 z. č. 418/11 Sb., o tr. odp. práv. os. a říz. proti nim, a § 270 tr. z. 

359 

SPRÁVNĚ TRESTNÍ ODPOVĚDNOST 

 Např.: 

1. přestupek člověka proti občanskému soužití 

      kupř. nedbalostním ublížením na cti urážkou 

      nebo vydáním v posměch  

      anebo úmyslnou schválností  

§ 49 z. č. 200/90 Sb., o přest. 

2. přestupek člověka nebo jiný správní delikt 

      právnické osoby z nedbalosti        

  a. z. 
  

360 
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EXKURS DO DELIKTNÍHO 

PRÁVA SOUKROMÉHO 
 

 

  NEMAJETKOVÁ ÚJMA  

361 362 

ÚJMA 

1. Majetková (pecuniary damage) 

      např. ukradením vozidla nebo roztržením košile, 

   objektivně měřitelná (újma na peněžně ocenitelné, 

      obchodovatelné, hodnotě) 
 

2. Nemajetková (non-pecuniary damage), (personal 
injury) 

       např. usmrcením, ublížením na zdraví, pomluvou, 

       zneuctěním, ztrátou klientely, zkomolením 

       překladu románu, omezením svobody 

    objektivně neměřitelná (újma na peněžně  

       neocenitelné, neobchodovatelné, hodnotě) 
363 

 
 

• Předpokladem alespoň reálná hrozba újmy 

           právo odvrátit hrozící újmu 

 

         vystižení objektivně neměřitelné 

            nemajetkové újmy úsudkem,  

            např. soudcovským, s přihlédnutím  

            k provedeným důkazům skutku 

             

              měřitelná ekologická újma 

                  z. č. 167/08 Sb., o předch. ekol. újmě a o její nápravě 

364 

 

• Způsobení újmy jinému  =  skutečnost  

     s právním následkem (právní skutečnost)  

 

• Právní následek  =  deliktní závazek 

1.    nahradit (reparovat) újmu majetkovou 

2.    dát zadost (satisfakovat) za újmu 

        nemajetkovou 

365 

HODNOCENÍ RIZIKA 

NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

 

• Např. 

   bodové základní, kupř. předpokládané situace  

   a odhad jejich následků, nebo podrobné 

   hodnocení rizika 

 
                    srv. nř. v. č. 295/11 Sb., o způs. hodnoc. rizik ekolog. újmy 

                                                                a bližších podmín. finanč. zajiš.

  

366 
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NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

PODLE ZÁKONŮ 

•  o. z.: 

1.   újma na přirozených právech člověka 

2.   újma porušením základního členského práva 

        ve spolku 

3.   újma za narušení dovolené („ztráta radosti“) 

4.   újma nekalou soutěží nebo nedovoleným 

       omezením soutěže 

5.   újma za zvláštních okolností protiprávním  

       činem 
367 

 

•  z. o obchod. korpor.: 

1.   újma nemajetková vždy vedle majetkové 

 

•  jiné zákony: 

1.   újma nemajetková 

       např. tr. ř., z. o odpovědnosti za škodu  

       při výkonu veřejné moci rozhodnutím  

       nebo nesprávným úředním postupem, a. z. aj. 

368 

ZAVINĚNÍ 

• Subjektivní stránka 

• Druhy zavinění: 

1.    úmysl: 

a.       přímý 

b.       nepřímý 

2.    nedbalost prostá nebo hrubá (gross  

        negligence): 
a.       vědomá 

b.       nevědomá 
369 

ZAVINĚNÍ  

NEMAJETKOVÉ ÚJMY 
  

•  Zásada zavinění újmy 

 

                reparační povinnost bez ohledu  

                    na zavinění jen zvláštní     

                    zákonné případy 

                    viz případy majetkové újmy 

370 

  DOMNĚNKA NEDBALOSTI 

•  Újma porušením zákonné povinnosti 

    např. zdržet se zásahu do cizího  

    soukromí, zdržet se vydání cizího  

    literárního díla, zdržet se nekalé soutěže 

 

    vyvratitelná domněnka nedbalostního 

    zavinění 

       důkaz vyvinění (exculpace) 
371 

ODČINĚNÍ NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

• Odčiňovací povinnost konat: 

 

1.   výslovně sjednána 

2.   zvlášť stanovena zákonem 

       např. a. z., o. z.: srv. újmu zákazníka  

       za narušení dovolené 

  náhrada majetkové újmy 

                                vždy      
372 
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OBSAH 

 NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

• Např.: 

       

       omezení svobody, osobní neštěstí, 

       duševní útrapy, bolesti těla, překážka 

       lepší budoucnosti, obavy ze ztráty 

       života nebo vážného poškození zdraví, 

       ztráta šance nebo příležitosti aj. 

373 

 

  Objektivní právní (zákonodárně-právní) pojem  

     nemajetkové újmy a zadostiučinění za ni 

     srv. slušnost jako právní zásadu (objektivní  

     právní princip), např. viz o. z. 

 

  Objektivní právní pojem pocítění (vnímání)  

     nemajetkové újmy běžným (průměrným)  

     člověkem 

  subjektivní dojem 

 

 

 

374 

VÝMĚR NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

• Druh újmy, vedle újmy majetkové, ekologické či jiné,  

    spočívající v exaktně vědecky neměřitelné,  

    nicméně smysly vnímatelně (objektivně) vyjádřitelné  

    a přímo nebo nepřímo projevitelné (prokazatelné)  

    nepříznivé změně osobnostního nebo jiného stavu  

    dotčeného člověka (postiženého) nebo zhoršení  

    jeho životních funkcí či funkcí v prostředí,  

    např. rodinném, pracovním, uměleckém, politickém  

    nebo soutěžním,  

    aniž se jedná o majetkový úbytek a bez ohledu na to,  

    zda se tato skutečnost přímo nebo nepřímo projevuje 

    též hospodářsky; podobně u osoby právnické. 

375 

 

376 

ZPŮSOB A ROZSAH NÁHRADY 

•  Přiměřené zadostiučinění: 

1.   nepeněžité, např. soukromou omluvou 

               skutečné a dostatečně účinné 

 

2.   peněžité 

                 nezjistitelná přesná výše 

                 určí soud podle spravedlivého 

                     uvážení okolností               § 2955 

 377 

STUPŇOVANÉ ZADOSTIUČINĚNÍ 

• Morální aj. nepeněžité, např.  

1.    omluva soukromá nebo veřejná 

2.    zjištění (zkonstatování) protiprávnosti 

3.    jiné, např. osobním plněním, kupř. osobní službou 
 
• Peněžité, až nestačí-li nepeněžité  
 
• Okolnosti zásahu: 

i.        polehčující 

ii.        přitěžující     

a.        na straně rušitele 

b.        na straně postiženého 

 

378 
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JUDIKATURA  

   Při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy 
(§ 13 odst. 

   2 o. z.) musí mít soud prokázáno, že tu jsou 
okolnosti 

   dokládající, že v konkrétním případě nestačí 

   zadostiučinění podle ustanovení § 13 odst. 1 o. 
z.,  

   a to zejména z hlediska intenzity, trvání a 
rozsahu 

   nepříznivých následků vzniklých žalobci 
vzhledem  

   na postavení žalobce v rodině a společnosti. 

R 21/95 

379 

HLEDISKA ZADOSTIUČINĚNÍ 

•   Přiměřenost 

•   Způsob a výše dle okolností: 

1.    běžných 

2.    zvláštního zřetele hodných: 

a.       úmyslné způsobení újmy: 

i.          lest 

ii.          pohrůžka 

iii.          zneužití závislosti                  

     380 

 

iv.       násobení účinků zásahu uváděním 

           ve veřejnou známost, např. na internetu  

b.   diskriminace poškozeného 

c.   obava poškozeného ze ztráty života 

       nebo vážného poškození zdraví 

       vyvolaná hrozbou nebo jinou příčinou  

381 382 

 

    Odrazující prostředek odčinění 

       proti dalšímu porušování práva 
 

             čl. 9/2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu  

             vlastnictví, TRIPS, (1994)                                     (č. 191/95 Sb.) 

          
             čl. 14/2 Smlouvy SODV o právu autorském, (1996) 

                                                                                    (č. 33/02 Sb. m. s.) 

               

    účinná žaloba vč. urychlených nápravných  

       opatření k zabránění porušování práva 

ÚČEL ZADOSTIUČINĚNÍ 

1. výchovný; srv. úctu k cizím právům 

2. nápravný (zmírnění nemajetkové újmy 

     jakožto následku zásahu) 

2. vyrovnací (vyvažující), (kompenzační) 

3. předstižný (preventivní), (odrazující) 

4. trestající (postižný), (sankční) 

5. [odměňující (záslužný)] 

383 

 
 Složky zadostiučinění: 

a.    vyrovnací (kompenzační), (vyvažující) 

b.    pokutová (sankční); soukromé trestání  

        (soukromá pokuta) za účelem odrazení 

        srv. dvojnásobek bezdůvodného obohacení  

        podle a. z. a o. z. (soukromoprávní pokutu),  

        preventivně-sankční význam 

        srv. speciální i generální prevenci 

nález ÚS z 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09 

c.    [záslužná (odměňující)] 

        srv. zásluhu o veřejný zájem 
384 
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385 

 

Prokázané nepoměrné obtíže se zjištěním 

výše nároku  

nebo nezjistitelná výše nároku                      

 

 

úvaha soudu o určení výše nároku 

 (arbitrární určení výše) 

 
§ 136 o. s. ř. 

 

 
NÁHRADA ÚJMY NA PŘIROZENÝCH 

PRÁVECH ČLOVĚKA 

•  Náhrada újmy: 

1.    majetkové, např. poškozený oděv 

2.    nemajetkové: 

a.        duševní útrapy 

b.        jiná újma, např. zvýšené úsilí 

           a námaha  

386 

POVAHA PRÁVA NA ODČINĚNÍ 

=   relativní právo (pohledávka) vázané výlučně 

     na osobu postiženého (věřitele)              § 1475/2  

=   relativní povinnost (dluh) odčinění vázaná  

     výlučně na osobu rušitele (dlužníka) 

    nezcizitelnost (nepostupitelnost) 

    nepřechoditelnost na dědice aj. nástupce 

                     uznaný dluh 

   uplatněné právo u soudu aj. orgánu 

                                          součást pozůstalosti 

                                              (jmění zůstavitele)  

 

 

387 

ODČINĚNÍ 

• Druh plnění (konání) povahy: 

a.    osobní 

            osobní relativní právo (pohledávka)  

                vázané na osobu věřitele (postiženého) 

b.    majetkové  

            majetkové relativní právo (pohledávka)  

               vázané na osobu věřitele (postiženého) 

               (osobně-majetkové právo) 

                srv. též osobně-majetkovou pohledávku  

                na výživné 
388 

ZPŮSOB A ROZSAH NÁHRADY ÚJMY 

NA ŽIVOTĚ A ZDRAVÍ 

389 

V ČEM SPOČÍVÁ? 

1. usmrcení (újma na životě) 

2. ublížení na zdraví (újma na zdraví) 

                      vyrovnání nemajetkové újmy 

390 
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CO SE NAHRAZUJE  

PŘI USMRCENÍ? 

• Jednorázově peněžitě:                               € 
 
1. odčinění duševních útrap pozůstalým  

 
      osobám blízkým  
 
• Hlediska: 

 
a.    plné vyvážení utrpení pozůstalých 

 
                       nelze určit 

                                   zásady slušnosti 

                                      (slušná peněžitá náhrada) 

b.    pravděpodobná doba dožití usmrceného 
    

       
 
 

      
 
 
 
 

 

391 

 

2. přiměřené náklady pohřbu, i 3. osobě          

 

     minus veřejné dávky důchodového 

zabezpečení 

 zvyklosti a okolnosti případu 

      např. zvyklosti  národní či náboženské 

pohřební kultury usmrceného či pohřební 

zvyklosti v místě pohřbu 

392 
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        ZTRÁTA ŽIVITELE 

• Peněžitým důchodem: 

3. náklady na výživu pozůstalým 

 minus veřejné dávky důchodového zabezpečení 

 příspěvek na výživné i 3. osobě z důvodu 

slušnosti, ač usmrcený k tomu nebyl zákonně 

povinen, např. živenému příteli usmrceného 

394 

395 

CO SE NAHRAZUJE 

 PŘI UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ? 

• Jednorázově peněžitě: 

1. bolesti poškozeného, např. při zlomenině 

2. jiné újmy, např. duševní strádání, zvýšená 

námaha či úsilí, (tzv. širší bolesti) 

3. ztížení společenského uplatnění  

      poškozeného (překážka lepší budoucnosti) 
 

 
396 
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• Hledisko plného vyvážení újmy na zdraví 

 

                     nelze určit 

                          zásady slušnosti  

                             (slušná peněžitá náhrada) 

397 398 

METODIKA NAPLNĚNÍ  

ZÁSAD SLUŠNOSTI 
•  Zásady soudních rozhodování sporů: 

1.   vzájemná souměřitelnost rozhodnutí 

2.   předvídatelnost rozhodnutí 

            doporučení občanskopráv. a obchod. kolegia 

                 NS z 12. 3. 14 k aplikaci § 2958 o. z.,  

                 Metodika NS k náhradě nemajetkové újmy  

                 na zdraví (bolest a ztížení společenského  

                 uplatnění podle § 2985 občanského zákoníku) 

           sděl. ČSÚ č. 431/09 Sb. o zavedení Mezinárodní klasifikace  

           funkčních  schopností, disability a zdraví (MKF), ve znění sděl.  

           č. 97/13 Sb.,  WHO: Inter. Class. of Function, Disability and Health, 
ICF 

• Znalec z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování 

nemajetkových újem na zdraví 

399 

 

4. náklady spojené s péčí o: 

a. zdraví poškozeného, např. náklady 

     zdravotní služby nehrazené veřejným 

     zdravotním pojištěním, cestovné do lázní 

     nebo na vyšetření, odměna léčiteli  

b. osobu poškozeného, např. hygiena 

c. domácnost poškozeného, např. úklid  

     či nákup aj. zaopatření domácnosti 
       

400 

 

   účelnost vynaložení nákladů  

 

   hrazení nákladů i jiné osobě 

      např. pečujícímu sousedovi či známému 

 

    právo pečujícího na přiměřenou zálohu 

401 

 

• Peněžitým důchodem: 

5. ztráty na výdělku poškozeného po dobu jeho 

      pracovní neschopnosti  (rozdíl  

      mezi průměrným výdělkem a nemocenským) 

6. ztráty na výdělku poškozeného po skončení 

      pracovní neschopnosti nebo při invaliditě 

      (rozdíl mezi průměrným výdělkem  

      před poškozením a po něm po odečtu 

      veřejného invalidního důchodu) 

 
 402 
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• Hlediska: 

a.    odčinění zvýšené námahy a úsilí 

b.    zvyšování výdělků v oboru 

c.    pravděpodobný růst výdělku poškozeného 

         podle rozumného očekávání 

d.    dlouhodobé zvýšení potřeb poškozeného 
 

• Zajištění pohledávky na peněžitý důchod  

      i bez návrhu v civilním řízení 

403 

 

7. ztráty na důchodu poškozeného 

      (rozdíl mezi skutečným důchodem 

poškozeného a důchodem, který by zahrnoval 

i ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti) 

8. ztráty užitku (úbytky) bezplatných prací 

poškozeného pro domácnost nebo závod 3. 

osoby 

      dle pravděpodobné doby poskytování prací 

 

 

404 

 

• Legální omezení výše náhrady za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti 

   spolu s výdělkem poškozeného  

   a spolu s veřejným invalidním důchodem   

                                                                    

    

  nř. o úpravě náhrad č. 366/07 Sb. 

405 

             ODBYTNÉ 

•  Nahrazení peněžitého důchodu 

    žádost poškozeného 

    důležitý důvod  

 

           zásada privátní autonomie 

406 

NÁHRADA ÚJMY 

PŘI PŘEPRAVĚ 

• Dovolení zvláštní úpravy omezení náhrady 

   újmy: 

 

  při přepravě osob v přepravních řádech 

    (právních předpisech) 

 
§ 2580 

407 

NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

ZA ZVLÁŠTNÍCH OKOLNOSTÍ 

•  Zvláštní okolnosti újmy protiprávním činem 

     např. zničením památeční věci, kupř. rodinné 

     památky 

   Hlediska: 

a.     hrubá nedbalost 

b.     úmyslná újma z touhy ničit, ublížit či z jiné 

         zvlášť zavrženíhodné pohnutky 

   

 

 

 

408 
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•  Předpoklady: 

a.      důvodné pocítění újmy jako osobního 

          neštěstí  

b.      neodčinitelnost jinak 

          např. darem jiné památeční věci osobního 

          významu pro poškozeného  

 

409 

SOUDCOVSKÉ 
 MODERAČNÍ PRÁVO  

• Právo snížit náhradu nedbalostní újmy 

       odstranění tvrdosti 

• Legální důvody: 

1.    jak k újmě došlo (okolnosti poškození) 

2.    osobní a majetkové poměry škůdce fyzické   

         osoby, např. nevýdělečnost studenta 

3.    poměry poškozeného člověka 

4.    jiné důvody 

  újma odborníkem porušením odborné péče 

410 

OBECNÉ SOUDCOVSKÉ URČENÍ 

VÝŠE PENĚŽITÉHO NÁROKU 

Nepoměrné obtíže se zjištěním výše 

nároku nebo nezjistitelná výše nároku                      

 

 

úvaha soudu o určení výše nároku 

 (arbitrární určení výše) 

 
§ 136 o. s. ř. 

 411 

PROMLČENÍ PRÁVA  

Z NEMAJETKOVÉ ÚJMY 
  Právo na odčinění nemajetkové újmy              § 612  

     (na peněžité nebo nepeněžité plnění z újmy) 

•  Obecná subjektivní promlčecí lhůta 3 roky 

     od dozvědění se o újmě a o osobě nahrazující 

     či se měl a mohl dozvědět, např. 3 roky  

     od dozvědění se až po 30 letech od újmy       

•  Zvláštní objektivní (konečná) promlčecí lhůta 10  

     let, u úmyslu 15 let, od vzniku újmy  

     např. od pomluvení či od diskriminace 

           výhoda bez konečné objektivní lhůty           

               u práva z újmy na svobodě, životě, zdraví 

      

412 

 

•  Zvláštní subjektivní promlčecí lhůta 6 měsíců 

 

•  Zvláštní objektivní promlčecí lhůta 10 let 

 
z. č. 82/98 Sb., o odp. za škodu způs. při výk. veř. moci 

413 

 

•  Smluvené kratší nebo delší lhůty  

    promlčení 

 

                  zákaz kratší lhůty u práva  

                      z újmy na svobodě, životě 

                      a zdraví,  

                      u práva z úmyslného porušení 

                      povinnosti 
414 
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SOUDNÍ POPLATEK 

• Žaloba s návrhem na náhradu nemajetkové  

   újmy v penězích: 

 

a.  do 200 tis. Kč včetně   =   2 000 Kč 

b.  nad 200 tis. Kč             =          1 % 

 

• Žaloba bez peněžité náhrady 

    2 000 Kč 
z. č. 549/91 Sb., o soud. popl. 

415 

NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

 V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 

• Procesní práva poškozeného s ublížením  

   na zdraví či jinou nemajetkovou újmou  

   nebo majetkovou škodu 

 

• Adhezní (přilnavé) řízení trestní 

 návrh poškozeného na uložení povinnosti  

    nahradit nemajetkovou újmu v penězích 

    v odsuzujícím  rozsudku 
tr. ř. 

 416 

SOUDNĚ A SPRÁVNĚ  

TRESTNÍ OCHRANA 

•  Trestné činy (přečiny nebo zločiny) proti 

     např.: 

1.   životu a zdraví 

2.   svobodě a právům na ochranu osobnosti,   

       soukromí a listovního tajemství 

3.   lidské důstojnosti v sexuální oblasti 

4.   rodině a mládeži                                          tr. z. 

•   Správní delikty (přestupky aj.), např.: 

1.    proti občanskému soužití, kupř. ublížením  

        na cti nebo na zdraví            z. č. 200/90 Sb., o přest. 
417 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

 ZA NEMAJETKOVOU ÚJMU 
• Pojištění  =  druh závazku                                 § 2758 

• Pojištění odpovědnosti za majetkovou újmu (škodu), 

    „popř. i jinou“ újmu                      kumulativně § 2956  

    =   zvláštní druh pojištění (závazku) 

 pojištění škodové (úbytku majetku pojištěného  

    peněžním nahrazením újmy v rozsahu a výši  

    dle zákona či smlouvy) 

• Škodná (pojistná) událost:  nahodilé zavinění 

nemajetkové újmy jinému, např. újmy na zdraví  

• Pojistná smlouva  =  odvážná smlouva 

• Zvláštní případy povinného pojištění (profesní) 

odpovědnosti za újmu, např. u zdravotních služeb 418 

419 420 
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EXKURS O OCHRANĚ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

421 

OSOBNÍ ÚDAJE           

•   Zvláštní soukromoprávní režim 

 

•   Souběh se soukromoprávní ochranou 

     osobnosti a ochranou mediální 

 

•   Účelem právní ochrana před zneužitím 

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

422 

NEOPRÁVNĚNÉ ZPRACOVÁNÍ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

• Zvláštní soukromoprávní nároky:  

1.    vysvětlovací 

2.    odstraňovací, např. blokovací, opravný,  

         doplňovací nebo likvidační aj.             

3.     satisfakční u nemajetkové újmy          

 

• Obecné soukromoprávní nároky:     

1.    předstižný u hrozby újmy 

2.    nahrazovací u majetkové újmy  

3.    vydávací u bezdůvodného obohacení 

423 424 

425 426 
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427 

EXKURS O MEDIÁLNÍM 

PRÁVU SOUKROMÉM 

 

428 

PRÁVNÍ REŽIM 

•  Zvláštní soukromoprávní ochranný  

    režim   

          vadnému mediálnímu sdělení 

          chybějícímu dodatečnému sdělení  

              o výsledku trestního řízení 
tisk. z. č. 46/00 Sb., z. o prov. rozhl. a tel. vys. č. 231/01 Sb. 

          chybějící doplňující informaci 

              v periodickém tisku kraje nebo obce  tisk. z. 

•  Souběh s ochranou osobnosti 

    a ochranou osobních údajů 

 
429 

VADNÉ SKUTKOVÉ TVRZENÍ 

• Skutkové tvrzení:  
1.   nepravdivé 

2.   neúplné 

3.   zkreslující 
                                       cti, důstojnosti nebo soukromí člověka, jménu 

                                       nebo dobré pověsti právnické osoby 

 

 

• Soukromé subjektivní právo na odpověď  

             uvedení na pravou míru, např. stalo se jinak      

             doplnění nebo zpřesnění neúplného 

                nebo jinak pravdu zkreslujícího tvrzení 

430 

 

skutkové tvrzení (děj) 

 

 

 

hodnotící soud (např. kritický) 

431 

SDĚLENÍ O TRESTNÍM ŘÍZENÍ 

• Uveřejněné sdělení o pravomocně   

     neskončeném řízení 

 

     soukromé subjektivní právo  

        na dodatečné sdělení výsledku 

        řízení: 

1.    forma rovnocenná  

2.    rozsah přiměřený napadenému sdělení      

432 
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VÝKON PRÁVA NA OCHRANU 

1. písemná žádost do 30 dnů 

2. povinnost provozovatele uveřejnit odpověď 

nebo dodatečné sdělení do 8 dnů, a to bez 

komentáře 

             žaloba na plnění do 15 dnů 

•  Zvláštní režim u práva člena zastupitelstva 

     nebo obce na doplňující informaci v tisku kraje  

     či obce, srv. ústavně zaručená politická práva  

• Zákonný zánik (prekluze) práva  

      jeho nevykonáním v zákonné lhůtě 
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