3.3

OCHRANA OSOBNOSTI

PRÁVNÍ ÚPRAVA
LZPS
čl. 6 = každý má právo na život, nikdo nesmí být zbaven života
čl. 7 = nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena, omezit lze jen dle zákona
čl. 8 = osobní svoboda je zaručena
čl. 10 = každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest,
dobrá pověst a chráněno jeho jméno + na ochranu před neoprávněným zásahem do
soukromého a rodinného života
čl. 17 = každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem,
nebo jiným způsobem, svobodu projevu lze omezit zákonem
Evropská úmluva o ochraně LP a ZS
Úmluva na ochranu LP a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a
medicíny (Úmluva o biomedicíně),
Dodatkový protokol o zákazu klonování lidských bytostí,
Úmluva o právech dítěte
ObčZ v § 81 generální klauzule
Autorský zákon, Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
Tiskový zákon, Zákon o R a TV
právo na odpověď = vydavatel / provozovatel R a TV je povinen uveřejnit odpověď,
kterou se uvádí na pravou míru neúplné / zkreslené skutkové tvrzení, které se týká cti
/ důstojnosti / soukromí FO či jména / dobré pověsti PO, nebo se doplňuje /
zpřesňuje
právo na uveřejnění dodatečného sdělení = vydavatel / provozovatel R a TV je
povinen uveřejnit dodatečné sdělení, kterým je informace o výsledku řízení, pokud
bylo uveřejněno sdělení o trestním řízení / řízení o správním deliktu proti FO / PO,
kterou lze podle toho identifikovat, a které nebylo ukončeno pravomocným
rozhodnutím
Zákon o ochraně osobních údajů:
ochrana osobních + citlivých údajů FO, které zpracovávají státní orgány, ÚSC, i FO
a PO
P + P správce a zpracovatele při jejich zpracování a předávání do ciziny
zřizuje se Úřad na ochranu osobních údajů
nároky FO, byla-li porušena ustanovení tohoto zákona – odstranění závadného stavu,
omluva (či jiné zadostiučinění), zaplacení peněžité náhrady…
Zákoník práce = ochrana FO jako zaměstnance:
zaměstnavatel je povinen na žádost zaměstnance mu vydat posudek o pracovní
činnosti
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zaměstnavatel je povinen do 15 dnů zaměstnanci tento posudek vydat; není však
povinen vydat mu jej dříve, než v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání
při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat potvrzení o
zaměstnání
Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního
posudku, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u
soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.
Přestupkový zákon = správně právní ochrana
Trestní zákon = trestněprávní ochrana např. TČ pomluvy
OBSAH OCHRANY OSOBNOSTI
Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Právní subjektivita je
pojata jako důsledek osobnosti člověka jako takového.
Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.
Základní zásada v soukromoprávních vztazích. Zakládá povinnost ostatních respektovat
takové právo jednotlivce. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho,
aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.
Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých.
PRÁVO NA PODOBU A SOUKROMÍ
Zachytit podobu + rozšiřovat lze jen se svolením člověka
Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný
důvod.
Zejména nelze bez svolení narušit jeho soukromé prostory (nejen obydlí, protože
právo na soukromí zasahuje nejen místo, kde člověk bydlí, ale také místo, kde
vykonává svou obvyklou profesi), sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o
tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o
soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém
životě šířit.
PRÁVO NA DUŠEVNÍ A TĚLESNOU INTEGRITU
Nelze zasáhnout do integrity jiného bez jeho souhlasu (+ nutné poučení)
Přednost zvláštních zákonů např. Zákon o zdravotní péči
VÝJIMKA - STAV NOUZE.
Je-li život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li souhlas ve stavu nouze
získat ani v jiné než stanovené formě, lze okamžitě zakročit, pokud to je ve prospěch
zdraví dotčené osoby nezbytné.
Lidské tělo ani jeho části nesmí být zdrojem majetkového prospěchu
I po smrti člověka je jeho tělo pod právní ochranou. Člověk má právo rozhodnout,
jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem.
Nikdo nesmí být usmrcen ani na vlastní žádost!
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