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MAJÍ SLAVNÍ LIDÉ PRÁVO NA SOUKROMÍ? 
 Informace o soukromí nejrůznějších populárních osobností jsou jedním ze základních trháků 
především v bulvárních médiích. Podle občanského zákoníku mají pochopitelně známí lidé stejné 
právo na ochranu osobnosti jako kdokoli jiný. Cituji občanský zákoník, § 11 a 12: 

„Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a 
lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Písemnosti osobní povahy, 
podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích 
projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Svolení není třeba, 
použijí-li se (…) k účelům úředním na základě zákona. Podobizny, obrazové snímky a obrazové a 
zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též 
pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové 
použití nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.“ 

Fyzické osoby se dále týkají  
• zákon 101/2000 o ochraně osobních údajů, který se zabývá systematickou prací 

s osobními údaji, 
• zákon 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, který v § 8 upravuje podmínky, za 

kterých mohou orgány státní správy předat informace o osobě,  
• tiskový zákon 46/2000, a také jemu odpovídající novela vysílacího zákona 468/1991, které 

v § 10 a 11, resp. v § 5 upravují právo na odpověď a na dodatečné sdělení; pokud bylo 
„uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo 
soukromí určité fyzické osoby (…), má tato osoba právo požadovat na 
vydavateli/provozovateli uveřejnění odpovědi. Provozovatel/vydavatel je povinen na 
žádost této osoby odpověď uveřejnit;“ dodatečné sdělení se týká případů, kdy je 
zveřejněna informace o dosud probíhajícím trestním nebo přestupkovém řízení proti 
některé osobě, podle níž lze tuto osobu identifikovat. 

Tolik suchá litera zákona. O tom, jak se zákony uvádějí v praxi (zejména pokud se 
populárních osobností dotýče), jsme diskutovali v rámci přednášek z Mediálního práva. Nemohu JUDr. 
Veroniku Křesťanovou, PhD. citovat doslovně, nicméně se pokusím shrnout, co jsme se od ní 
dozvěděli o praktickém uplatňování ustanovení výše zmíněných zákonů, zejména pak občanského 
zákoníku. 

Podle ní mají i populární osoby právo na ochranu soukromí, i když oblast soukromí je u nich 
menší než u ostatních. Přitom v oblasti práva na ochranu soukromí nelze při případném soudním 
sporu použít důkaz pravdou (na rozdíl od práva na ochranu cti). K tomuto dodává, že otázka 
duševního zdraví je soukromá například i u politiků.  

Populární osobnosti totiž můžeme hodnotit z pozice toho, že jsou „osobami veřejného zájmu.“ 
Těmi jsou osoby, které se z nějakého důvodu dostaly do středu pozornosti veřejnosti. Dělíme je na 
aktivní, které se o svou popularitu přičinily, a na pasivní, které získaly popularitu vinou vnějších 
okolností. Pokud jde o pasivní osoby veřejného zájmu, mají stejné právo na ochranu soukromí jako 
osoby ostatní.  

Aktivní osoby veřejného zájmu přitom dělíme na absolutní, které jsou důležité pro celou 
veřejnost (politici, velmi populární sportovci, zpěváci, herci…), a na relativní, které jsou významné 
pouze oborově nebo regionálně. Podle Dr. Křesťanové je u relativních aktivních osob veřejného zájmu 
nutné posoudit, zda zveřejňovaný údaj souvisí s důvodem, proč se daná osoba stala osobou 
veřejného zájmu. Je zde možné pracovat s termínem „oprávněný zájem veřejnosti.“ 

U absolutních osob veřejného zájmu se dá říci, že je důležité téměř vše, co se daných osob 
týká. Lze zde operovat s právním termínem „konkludentní souhlas,“ který znamená, že tím, že osoba 
vstoupila do oblasti veřejného zájmu, dává souhlas s tím, že se o ni veřejnost bude zajímat více než o 
jiné osoby. Z tohoto souhlasu jsou jednoznačně vyňaty velmi intimní údaje. Pokud je v této oblasti 
možné řešit nějaké problémy, většinou souvisí spíše s ochranou důstojnosti (kterou může např. 
zveřejnění velmi soukromých projevů narušit). 

Tolik zákony a jeden z možných výkladů. Je samozřejmé, že jiní právníci – a především 
soudci – mohou mít názory odlišné. Myslím ale, že o zákony v otázce ochrany soukromí populárních 
osobností ani tolik nejde. Nemá zřejmě smysl klást si otázku, proč média – některá více, jiná méně – 
tyto informace považují za natolik atraktivní, že je zveřejňují. Dokud budou čtenáři tyto informace 
žádat, média jim je dodají. Problémem je to, kde jsou hranice zveřejňování takových informací. 



Další otázka je o tom, jak se k publicitě stavějí samy populární osobnosti. Např. Petr Korda, 
Libuše Šafránková nebo Josef Abrhám  velmi neradi poskytují rozhovory, zatímco Ilonu Csákovou 
nebo Jaromíra Jágra najdeme na předních stranách deníků i časopisů poměrně často. 

Pokud se osobnost popularity straní, je možné některé informace o ní „vytáhnout“ proti její 
vůli? 

Když už dojde k publikaci něčeho, co se populární osobnosti nelíbí, existuje několik možností, 
jak se dá zareagovat. Je možné útočit, informaci ignorovat (a na případné dotazy po názoru mít pouze 
„no comment“), nebo se pokusit uspět u soudu a domoci se omluvy, případně finančního narovnání. 

Takže – má veřejnost právo vědět, jak vypadá její oblíbená hvězda ve spodním prádle? 


