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Pojem práva 
• právo objektivní = specifický společenský 

normativní systém, tj. systém norem (pravidel) 
společenského chování lidí, jehož dodržování je 
zabezpečeno státem (státní mocí) 
– Společenský normativní systém – např. morálka, 

náboženství 
• právo subjektivní = míra a způsob možného 

chování subjektu práva – fyzické či právnické osoby 

– též oprávnění či nárok (odpovídá mu povinnost jiného 
subjektu poskytnou plnění odpovídající nároku) 
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Znaky práva 

1. obecná závaznost  

 

2. vynutitelnost práva  

 

3. forma práva  
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Funkce práva 

• ochrana subjektivních zájmů lidí i zájmů společnosti – 
uskutečňuje právní stát v demokratické společnosti,  

• společenský regulační systém, 
• racionalizační nástroj (pomůcka) 

 

• právní řád = souhrn všech právních norem platných v 
určitém státě 
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Právní stát 

- státní moc je realizována jedině na základě zákona - 
nadřazenost práva nad státem 

Znaky právního státu: 
1. Zákonnost  

2. Právní jistota  

3. Přiměřenost zásahů státu 

4. Existence právních záruk proti možnosti zavedení 
autoritativní vlády – dělba moci 

5. Vláda lidu, lidská práva 

6. Politický pluralismus  

7. Vázanost státu jeho mezinárodními závazky  
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Dělba moci 
• moc zákonodárná  
• moc výkonná 
• moc soudní 

 
Teorie dělby moci je založena na dvou zásadách: 
 
1. na zásadě oddělenosti, samostatnosti a 

nezávislosti mocí  
2. na zásadě rovnováhy mocí a vzájemných brzd 

(kontrol) 
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Výrok poslance Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR: 
“Musí být nějaká pojistka, že pravděpodobně 
ministr spravedlnosti do toho bude moct 
vstoupit, odebrat soudní proces nějakému 
soudci a přidělit ho někomu jinému.“  
Prohlásil poslanec v červenci 2018 v Českém 
rozhlase v reakci na rozsudek Nejvyššího soudu v 
kauze H-systém. 
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Systém a struktura právního řádu  - 

členění podle různých kritérií 
 

1. Na právní odvětví  
2. Podle tzv. stupně právní síly 

jednotlivých pramenů práva 

3. Podle předmětu právní úpravy na 
právo veřejné a právo soukromé 
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Veřejné právo 

• nerovnost účastníků 

• státní orgán je nadřazený a může 
způsobem v souladu se zákonem 
jednostranně ukládat povinnosti 
nebo zakládat práva 

• převaha kogentních norem 
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Právní odvětví veřejného práva 

• ústavní právo  

• správní právo  

• trestní právo 

• finanční právo  
• právo životního prostředí  
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Soukromé právo 

• rovnost účastníků 
• smluvní volnost 
• převaha dispozitivních norem 
• žádný účastník právního vztahu 

nemůže jinému jednostranně uložit 
povinnost ani založit právo  
• vznikne-li neshoda, musí se obrátit 

na soud, kde mají rovné postavení 
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Právní odvětví soukromého práva  

• občanské právo 

• obchodní právo 

• pracovní právo 

• rodinné právo 

• mezinárodní právo soukromé 
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Příklad dispozitivní normy, § 716 

OZ 
 • (1) Snoubenci a manželé si mohou ujednat 

manželský majetkový režim odlišný od 
zákonného režimu. Ujednají-li si smluvený 
režim manželé, upraví zpravidla své povinnosti 
a práva týkající se již existujícího společného 
jmění. Ujedná-li se pro smluvený režim zpětný 
účinek, nepřihlíží se k tomu. 
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Příklad kogentní normy, § 30 NOZ 

 
• (1) Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. 

Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého 
roku věku. 
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Právní filosofie 

1. Dualistická (přirozeno-právní) koncepce  

• francouzské osvícenství,  

• J. J. Rousseau, 

• vedle práva, které si lidé sami vytváří, 
existuje i jiné právo – právo přirozené, jehož 
nositelem je každý člověk  a které existuje 
nezávisle na lidské společnosti a je 
nadřazeno 
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2. Monistická koncepce 

• uznává pouze právo dané, vytvořené lidmi, 
má mnoho variant – více proudů, např. - 
pozitivistický – právo = soustava psaných 
právních předpisů  

• sociologický proud – právo = fungující 
sociální systém 
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Právní systémy 
 

Právní systémy = geografické třídění práva 
 
1. Kontinentální systém – recepce římského práva 
  + přirozenoprávní teorie  

 
2.    Angloamerický systém – Anglie 12. století 

 
3.     Islámské právo – málo zemí – zároveň přijato 
 právo  kontinentální nebo angloamerické 
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Systém kontinentální 

• rozšířil se cestou kolonizace i mimo 
Evropu, je to právo psané, obyčejové 
právo pouze subsidiárně, 

• vylučuje soudcovskou tvorbu práva, 
soudce právo nalézá ale nevytváří je 
(výjimka skandinávské země ) 

• recepce římského práva 
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Systém angloamerický – Common Law 

• vznik v Anglii, dnes v zemích britského společenství 
a USA (odchylky) 

 

• soudcovský typ práva, má 2 části :  
– Common Law -  právo aplikovaly královské soudy -  

možnost obrátit se na soud bylo privilegiem, ke kterému 
bylo třeba obdržet zvláštní povolení 

– Equity - systém, založený na principech morálky a 
spravedlnosti 
• Common law je primární právo, rozhodnutí podle práva 

spravedlnosti je jen doplňovalo a rozvíjelo 
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Prameny práva obecně 

• normativní právní akty 

• soudní (popř. správní) precedenty 

• právní obyčeje 

• normativní smlouvy 
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Prameny práva v ČR 

 

• normativní právní akty 

• evropské právní akty  

• normativní smlouvy 

• nálezy Ústavního soudu 
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• je základním a zcela převažujícím pramenem práva v ČR 

• obsahuje všeobecně závazná právní pravidla – právní normy 

• neodporovatelnost nižšího aktu vůči vyššímu  
• možnost zrušení následně vydaným aktem stejné nebo vyšší 

právní síly 
Dle stupně právní síly jsou normativní akty uspořádány 

takto: 

1. Ústava a ústavní zákony 

2. Zákony a zákonná opatření 
3. Vládní nařízení 
4. Vyhlášky ministerstev, ústředních orgánů státní správy a ČNB 

5. Obecně závazné vyhlášky zastupitelstev (kraje , obce) 
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VýznamNormativní právní aktnsíly 
pramene práva 



Právní akty EU 

• jako člen  EU od 1.5. 2004 je ČR vázána právními akty 
EU 

• Primární a sekundární evropské právo 

• Sekundární:  

 - nařízení – přímo účinné na území členských 
 států 

  - směrnice – nutno začlenit do vnitrostátního 
 práva 

  - (rozhodnutí, doporučení, stanoviska) 
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Normativní smlouvy 

• vnitrostátní normativní smlouvy  

   (v podstatě jediný možný případ jsou tzv. 
vyšší kolektivní smlouvy mezi 
zaměstnavateli a odborovými svazy) a  

• mezinárodní normativní smlouvy 
– Např. Evropská úmluva na ochranu lidských práv a 

základních svobod (1953) 
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 Nálezy Ústavního  soudu 

• jsou důsledkem pravomoci tohoto 
nejvyššího orgánu jako „strážce 
ústavnosti“,  
• dotvářejí již existující soustavu 

formálních pramenů práva 
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PráP 
Právní vztah 
rvní vztahy 

Předpoklady existence právního vztahu: 
–  právní norma (pravidlo) 

–  právní skutečnost (chování osob) 
–  subjekty právního vztahu (osoby)  

–  objekt právního vztahu (cíl) 
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Právní norma 

• Právní norma je obecně závazné pravidlo 
chování, které má státem stanovenou  formu a 
je vynutitelné státním donucením 
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Druhy právních norem 

Rozdělení norem podle způsobu vymezení pravidla 
chování: 

• přikazující 
• zakazující 

• opravňující 
 Rozdělení norem podle stupně závaznosti : 

• kogentní  (donucující) 

• dispozitivní (podpůrné) 
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Právní skutečnost 

= okolnost se kterou právní norma spojuje 
vznik, změnu nebo zánik právního vztahu 

 

–subjektivní (záleží na projevu vůle 
osoby) 

–objektivní (nezáleží na lidské vůli) 
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Právní skutečnosti subjektivní 

• individuální právní akty- určují právní poměry 
konkrétních jednotlivců- např. rozsudek 

• právní jednání - jednostranné, dvoustranné…, 
formální, neformální, úplatné, bezúplatné  

• protiprávní jednání-delikty- trest. činy a 
správní přestupky, občanskoprávní delikty, 
pracovněprávní delikty 
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Právní skutečnosti  objektivní 

• čas - datum, lhůta 

• právní události – narození a smrt 
člověka 

• protiprávní stavy – přírodní 
katastrofy, stávky, války 
 

33 



Objekty právních vztahů 

• věci a ovladatelné přírodní síly 

• práva 

• výsledky tvůrčí duševní činnosti 
• chování a výsledek chování 

• hodnoty lidské osobnosti 
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Subjekty právních vztahů 

• fyzické osoby - FO 

• právnické osoby - PO 

• stát 

 

35 



Subjekty právních vztahů 

• FO - jednotlivci automaticky nadaní 
subjektivitou (každý člověk má vrozená a 
rozumem i citem poznatelná přirozená práva, 
která nelze zcizit ani se nelze jich vzdát - § 19 
odst. 1 OZ 

• PO je organizovaný útvar, o kterém zákon 
stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož 
právní osobnost zákon uzná.  
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Právní osobnost FO 

= schopnost mít v mezích právního řádu práva a 
povinnosti 

 

37 



Svéprávnost FO 

=schopnost nabývat pro sebe vlastním právním 
jednáním práva a zavazovat se k povinnostem 

Plně svéprávným se člověk stává zletilostí 

Dříve lze nabýt svéprávnost: 
• přiznáním svéprávnosti (§37 OZ), neboli tzv. 

emancipací 

• uzavřením manželství 
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 Nezletilí jsou způsobilí k právnímu jednání, 
odpovídajícímu jejich individuální vyspělosti. 

 

 § 33 OZ souhlas zákonného zástupce 
nezletilého k samostatnému provozování 
obchodního závodu 
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Omezení svéprávnosti 

• jedině rozhodnutím soudu 

• jen v zájmu člověka, po jeho zhlédnutí, nutno 
zjistit jeho názor 

• z důvodu duševní poruchy, která není 
přechodná 

•  jen v souvislosti s určitou záležitostí, popř. na 
určitou dobu, nejdéle na 5 let, lze prodloužit 
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Právnické osoby 

• Teorie fikce – Friedrich Carl von Savigny 

• PO existuje pouze z vůle zákonodárce, 
•  PO mají právní osobnost, ale nikoliv 

svéprávnost – jsou vždy zastoupeny 
statutárním orgánem 

• OZ obsahuje úpravu obecných rysů všech 
právnických osob a i úpravu tzv. PO 
občanského práva, tj. PO odlišujících se od 
obchodních korporací 
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Členění PO – 3 typy: 

• korporace - tvoří členové nebo společníci - 
osobní složka (spolek, obchodní korporace) 

• fundace - majetek určený k určitému účelu 
(nadace, nadační fond) 

• ústav PO založená za účelem provozování 
činnosti užitečné společensky nebo 
hospodářsky (osobní i majetková složka 
propojena, ústav má zaměstnance) SÚKL, 
Státní veterinární ústav 
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Ustavení a vznik PO 

Ustavení PO (OZ – pojem založení) 
• zakladatelským právním jednáním – písemná 

forma 

• zákonem  

• rozhodnutím orgánu veřejné moci  
• jiný způsob stanoveným zákonem 

Vznik PO – zápisem do rejstříku (z. č. 217/2012 Sb., 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) 
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Znaky PO 

• název PO – musí odlišit PO od jiné osoby, 
obsahovat označení její právní formy, nesmí 
být klamavý 

• obchodní firma u osob zapisovaných do OR 

• sídlo PO  

• účel PO – ve veřejném nebo soukromém 
zájmu, zakázané účely §145 OZ 
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Znaky PO 

Orgány PO - nahrazují chybějící vůli PO 

Volené x ostatní, individuální x kolektivní 

Členové -  FO i PO 

Požadavky na členy orgánů: svéprávnost, další 
dle ZOK 

Požadavek péče řádného hospodáře  
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Zastoupení FO a PO 

• Zástupce právně jedná jménem jiné osoby 
(zastoupeného) 

• Práva a povinnosti vznikají přímo 
zastoupenému 

• Pokud zástupce překročí svá oprávnění, je tím 
zastoupený vázán, pokud překročení schválí 
bez zbytečného odkladu. 
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Druhy zastoupení podle NOZ 

• smluvní zastoupení 

• zákonné zastoupení 

• opatrovnictví 

! OZ důsledně rozlišuje mezi zákonným 
zastoupením a opatrovnictvím. 

• Z.z. vzniká přímo ze zákona,  
• O. na základě rozhodnutí soudu 
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Smluvní zastoupení: 

 Smlouvou ujednaný rozsah zmocnění je třeba 
uvést v plné moci 

 Zmocnitel x zmocněnec 

 

 Prokura – zvláštní smluvní zastoupení – 
uděluje ji podnikatel zapsaný v OR 
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Ochrana osobnostních 

práv občanských 

1 



Listina základních práv a svobod 

• články 5 až 16 LZPS 

• Čl .10 LZPS 

• 1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 
pověst a chráněno jeho jméno. 

• 2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 
a rodinného života. 

• 3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě   
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Ochrana osobnostních práv  
 §81 a násl. NOZ 

• výrazně zesiluje ochranu těchto práv 

• dává přednost peněžitému zadostiučinění 
 

• Nově: zásahy do tělesné integrity (§ 93– 103). 

• Nově: práva člověka zadrženého ve zdravotnickém zařízení (§ 104 – 
110) 

• Nakládání s částmi lidského těla 

• Ochrana lidského těla po smrti člověka 

 



 

• NOZ klade důraz na osobnost jednotlivce a na garanci jeho 
přirozených práv 

§19 NOZ: 

(1) Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem 
poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví 
jen meze uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejich ochrany. 
(2) Přirozená práva spojená s osobností člověka nelze zcizit a nelze se 
jich vzdát; stane-li se tak, nepřihlíží se k tomu. Nepřihlíží se ani k 
omezení těchto práv v míře odporující zákonu, dobrým mravům nebo 
veřejnému pořádku. 

 



Výčet os. práv je demonstrativní: právo na život a důstojnost člověka, 
zdraví, právo žít v příznivém životním prostředí, vážnost, čest, 
soukromí, projevy osobní povahy. 

• nepromlčitelná, nezcizitelná, člověk se jich nemůže vzdát, vznikají 
narozením a končí smrtí 
• právo na ochranu osobnosti má každý člověk 

 



Postmortální ochrana 

Po smrti FO se mohou ochrany osobnostních práv FO domáhat osoby 
blízké. 

Pokud neoprávněný zásah do osobnosti zemřelého člověka souvisel s 
jeho činností v právnické osobě, má právo podat žalobu i tato PO 

Nově! poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí 
poškozenému „cenu zvláštní obliby 

 



Ochrana osobnostních práv 

žalobou u soudu domáhat: 

• od neoprávněného zásahu upuštěno  

• aby byl odstraněn jeho následek 

• nahradit škodu i nemajetkovou újmu poskytnutím přiměřeného 
zadostiučinění 

(způsob a výše přiměřeného zadostiučinění budou určeny tak, aby byly 
odčiněny i důležité okolnosti) 
 



K omezení osobnostních práv je třeba svolení 
člověka 

 

Svolení člověka není třeba: 
• čtyři zákonné licence k omezení některých osobnostních práv: 
• úřední, vědecká, umělecká a zpravodajská 

!Nově: svolení není také třeba pokud, 
 se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k 

výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů 
jiných osob. 

 



Nově: Ochrana jména a pseudonymu člověka 
a jeho bydliště 

Jméno člověka je jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další 
jména a rodné 

 příjmení (ochrana i pseudonymu) 
Bydliště člověka je v místo, kde se zdržuje s úmyslem žít tam trvale. 

 



Podoba a soukromí 

Zachycení podoby člověka  - je-li možné podle zobrazení určit jeho 
totožnost. 
• pouze s jeho svolením, 

• výjimkou je situace, kdy osoba souhlasí se zobrazením své podoby za 
okolností z nich je zřejmé, že bude potom šířeno. 



Podoba a soukromí 

Zakázány zásahy do soukromí jiné osoby - bez zákonného důvodu.  
Nelze zejména bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, 

sledovat soukromý život a pořizovat, využívat a šířit o tom zvukové 
nebo obrazové záznamy.  

Ochrana i pro soukromé písemnosti, tj. např. deníky, korespondence, 
osobní záznamy. 

 



Právo na duševní a tělesnou integritu 

Nedotknutelnost člověka jako celku, včetně ochrany lidského těla po 
smrti. 

 Kromě případů dovolených zákonem nesmí nikdo zasáhnout do 
integrity člověka bez jeho souhlasu, který byl udělen s vědomím o 
povaze zásahu a jeho možných následcích.  

Nikomu nesmí být způsobena závažná újma ani smrt, i kdyby s tím 
souhlasil. 

 



Převzetí člověka bez jeho souhlasu do zařízení poskytujícího 
zdravotní péči, nakládání s částmi lidského těla 

• převzetí anebo držení v něm, bez jeho souhlasu, lze jen z důvodu 
stanoveného zákonem a za podmínky, že nezbytnou péči o jeho osobu 
nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením 

• Člověk, jemuž byla odňata část těla, má právo dozvědět se, jak s ní 
bylo naloženo (zákaz nedůstojného nakládání nebo ohrožujícího 
veřejné zdraví). 
 



Každý člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s 
jeho tělem i jaký má mít pohřeb. 
• Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti pro potřeby lékařské 

vědy, výzkumu, k výuce bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak 
stanoví jiný zákon (důvody zdravotní, policejní) nebo,  

• pokud s tím člověk za svého života projeví souhlas a zapíše své 
stanovisko do rejstříku, ve veřejné listině 

 nebo vůči poskytovateli zdravotních služeb. 
 



Související právní úprava 

• zvláštní osobnostní práva tvůrčí (v jednotlivých 
zákonech PDV) 

• tiskový zákon, zákon o rozhlasovém a televizním 
vysílání 

• zákoník práce, antidiskriminační zákon (z. č. 
198/2009 Sb.) 

• trestní zákon, zákon o přestupcích 

• ochrana osobních údajů (č. 110/2019 Sb. o 
zpracování osobních údajů, od května 2018 
GDPR) 

• Z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

• Z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách
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zákon č. 46/2000 Sb., 
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 

Tiskový zákon 
 

• § 10 

• Odpověď  

• (1) Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové 
tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, 
anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba 
právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen 
na žádost této osoby odpověď uveřejnit.  
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Tiskový zákon 

• § 11 

• Dodatečné sdělení 
• (1) Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení o trestním 

řízení nebo o řízení ve věcech přestupků vedeném proti fyzické osobě, 
anebo o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti fyzické 
nebo právnické osobě, kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit, a 
toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato 
osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění informace o 
konečném výsledku řízení jako dodatečného sdělení.  
 



Zákoník práce 

• Rovné zacházení a zákaz diskriminace v PP vztazích -  § 16 ZP 
(+obrácené důkazní břemeno – §133a OSŘ) 
• (Antidiskriminační zákon) 
• § 312 vedení osobního spisu 

• § 314, 315 ZP právo na pracovní posudek 

• § 316 ZP: 

• Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele 

• Ochrana osobnostních práv zaměstnance (ochrana soukromí 
zaměstnance na pracovišti) 
 



§ 133a OSŘ 

• Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze 
strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci 
a) na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, 
světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace v oblasti 
pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání 
nebo jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v 
organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních 
komorách, 
b) na základě rasového nebo etnického původu při poskytování zdravotní a 
sociální péče, v přístupu ke vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným 
zakázkám, přístupu k bydlení, členství v zájmových sdruženích a při prodeji zboží v 
obchodě nebo poskytování služeb, nebo 
c) na základě pohlaví při přístupu ke zboží a službám, 
 

• je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. 



Bez vážného důvodu spočívající v povaze jeho činnosti nesmí 
zaměstnavatel podrobovat zaměstnance: 
• otevřenému nebo skrytému sledování,  

• odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, 
• kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek 

adresovaných zaměstnanci 



Jestliže je dán vážný důvod, spočívající ve 

zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele: 
O zavedení kontrolních mechanismů (kamery, 
záznam telefonických hovorů) je povinen  
zaměstnance přímo informovat. 

 



Zaměstnavatel nesmí vyžadovat informace, které 
nesouvisejí s výkonem práce, zejména o: 

• A) těhotenství 
• B) rodinných a majetkových poměrech 

• C) sexuální orientaci 

• D) původu 

• E) členství v odborech,  
• F) polit. stranách 

• G) příslušnosti k církvi 
• H) trestněprávní bezúhonnosti 
To neplatí v případech A),B) H), kdy je pro takový dotaz 

dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má 

být konána zaměstnancem. 
 



Trestní zákon 
z.č. 40/2009 Sb. 

• §180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji 
• §181 Poškození cizích práv 

• §182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv 

• §183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v 
soukromí 

• §184 Pomluva 

 



Porušování tajemství dopravovaných zpráv 
§182 TZ 

• Kdo úmyslně poruší tajemství 
• a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby 

nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,  
• b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané 

prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k 
identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo  
• c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj 

nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového 
systému, přenášejícího taková počítačová data, 
•  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem 

činnosti. 



• (2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo 
opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch 

• a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, 
telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických 
komunikací, který nebyl určen jemu, nebo  

• b) takového tajemství využije. 

 



• Zaměstnanec provozovatele poštovních služeb, telekomunikační služby 
nebo počítačového systému anebo kdokoli jiný vykonávající komunikační 
činnosti, který 

• a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 , 
• b) jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, nebo 

• c) pozmění nebo potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo 
dopravovanou dopravním zařízením anebo zprávu podanou neveřejným 
přenosem počítačových dat, telefonicky, telegraficky nebo jiným podobným 
způsobem, 

 bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým 
trestem nebo zákazem činnosti. 

 



§ 183 TZ Porušení tajemství listin a jiných dokumentů 
uchovávaných v soukromí 

• (1) Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, 
fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného 
dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, 
zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude 
potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

  

 



• (2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu získat pro sebe 
nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému 
škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou 
vážnost. 
 



§184 TZ Pomluva 

• (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou 
měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v 
zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou 
vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.  
•  (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude 

pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, 
rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným 
obdobně účinným způsobem. 
 



Čas jako právní skutečnost 

• NOZ důsledně odlišuje pojmy lhůta x doba 

• Lhůta = čas vymezený určité osobě, aby si projevem vůle zachovala 
vlastní právo, v ostatních případech jde o dobu 

• Tj.: záruční doba, výpovědní doba, doba prodlení  
• ALE ! lhůta odvolací, promlčecí, prekluzivní, akceptační 
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Čas jako právní skutečnost 

• § 605 Pravidla pro počítání času  
• Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti 

rozhodné pro její počátek. 
 

• Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, 
který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá 
skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním 

měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce. 
•   Polovinou měsíce se rozumí patnáct dnů a středem měsíce jeho patnáctý den 
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• Je-li lhůta nebo doba určena na jeden nebo více měsíců a část měsíce, počítá se 
část měsíce naposled. 

 

 Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty pracovní den nejblíže následující. 
 

• Lhůta nebo doba určená v kratších časových jednotkách, než jsou dny, se počítá 
od okamžiku, kdy začne, do okamžiku, kdy skončí. 
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Promlčení 

• Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v promlčecí lhůtě. 
K promlčení soud přihlédne jen na základě námitky povinného – pak 
nelze promlčené právo oprávněnému přiznat.  

• Na rozdíl od prekluze promlčením právo nezaniká, ale závažně se 
oslabuje možností, že povinný uplatní námitku promlčení. 

• Když povinný plnil po uplynutí promlčecí doby, nemůže požadovat, 
aby mu plnění bylo vráceno – naturální obligace 

• Účel promlčení – důkazy, ochrana dlužníků 
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Promlčení 

• Promlčecí lhůta trvá 3 roky 

• Nově! Možnost ujednat si kratší nebo delší promlčecí lhůtu – 

prolomení kogentní povahy promlčení – nesmí být kratší než 1 rok a 
delší než 15 let  
• Plnění ve splátkách – běží p.lhůta jednotlivých splátek ode dne 

splatnosti 
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Promlčují se: 
 všechna majetková práva s výjimkou vlastnického práva 

 

Nepromlčují se: 

•  práva z vkladů na vkladní knížce nebo na jiných  formách 

vkladů a   běžných účtech, pokud  vkladový vztah trvá 

•  práva na ochranu osobnosti 
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Prekluze 

• Uplynutím prekluzivní (propadné) lhůty právo oprávněné osoby 
zaniká. 

• Tj. musí být splněny 2 podmínky: 
–uplynutí určité, zákonem stanovené, lhůty 

–neuplatnění práva v této lhůtě 

Soud k prekluzi přihlíží z úřední povinnosti  
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• § 1795 

• Právo podle § 1793 zaniká, není-li uplatněno do jednoho roku od 
uzavření smlouvy. 
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• § 1793 

• (1) Zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran 
v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, může zkrácená 
strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního 
stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se zřetelem k 
ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. To neplatí, pokud se 
nepoměr vzájemných plnění zakládá na skutečnosti, o které druhá 
strana nevěděla ani vědět nemusela. 
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Úvod do občanského práva, 
zásady, věcná práva 

JUDr. Hana Kelblová, Ph. D. 
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Občanské právo 

•  je základním odvětvím soukromého práva 

• NOZ je obecný předpis 

• Občanské právo – vztah subsidiarity k ostatním právním odvětvím 
soukromého práva (jsou k OP ve vztahu speciality). 

 

• Speciální právní předpisy jsou např. zákon o obchodních korporacích, 
zákoník práce, autorský zákon a další  
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Historický vývoj občanského práva na území 
ČR 

• 1918 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) recepční normou 
převzat a platil do  1950 (pouze v českých zemích, na Slovensku –
uherské občanské právo)  
• 1951 nový OZ vychází z Ústavy 9. května - z. č. 141/1950 Sb. (účinný 

od 1.1.51), platil na celém území republiky, byly z něho vyňaty 
manželské, rodinné, pracovní vztahy. 
• 1960 nová Ústava (z. č. 100/1960 Sb.) -> na jejím základě - nový 

Občanský zákoník (z. č. 40/1964 Sb.) socialistické pojetí OP vztahů – 
zásahy státu do soukromoprávních vztahů 
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Prameny 

• Ústava,LZPS 

• Nový občanský zákoník (NOZ) - zákon č. 89/2012 Sb., 
• nahradil z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (OZ)  
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Východiska NOZ 

• individualistické pojetí soukromých práv 

• základní instituty: rodina, vlastnictví, smlouva 

• posílení individuální autonomie jednotlivce: 

 „vše je dovoleno, co není zakázáno“ 

• ekonomický liberalismus 

• odstranění duality závazkového práva 
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Systematika NOZ 

Obecná část: 
• vymezuje základní pojmy 

• ochrana soukromých práv 

• právní skutečnosti (neplatnost právních jednání, promlčení a 
prekluze) 

• postavení osob, spotřebitele, podnikatele 

•  pojem věci (rozdělení věcí, součást věci a příslušenství věci) 
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Systematika NOZ 

Zvláštní část: 
• rodinné právo  

• absolutní majetková práva  

  věcná práva 

  dědické právo 

• relativní majetková práva (závazková neboli obligační) 
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Zásady občanského práva 

• Vodítko pro tvorbu, interpretaci a aplikaci norem občanského práva 

• ZDROJE: Římské právo, teorie přirozených práv 

• Nemění se v čase  
• Zásada rovnosti stran se v NOZ nezdůrazňuje, (ale je uvedena v LZPS) 

fakticky si strany nejsou rovny, úkolem práva je vyvažovat nerovnost 
slabší strany 
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Dovoleno je vše, co není výslovně zakázáno 

Zásada autonomie vůle – smluvní svoboda 

svoboda učinit nebo neučinit právní jednání, výběr adresáta, volba obsahu, 
volba formy 

• Bdělým náležejí práva (Vigilantibus iura scripta sunt) 
• Neznalost práva neomlouvá (Ignorantia iuris non excusat) 

 
Zásada ekvivalence (vyváženosti plnění) 

• do ut des - dám, aby jsi dal 
• do ut facias - dám, aby jsi konal 
• facio ut des - konám, aby jsi dal 
• facio ut facias - konám, aby jsi konal 
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Zásada právní jistoty  
 -pacta sunt servanda v závazkovém právu 

 -zákaz zpětného působení (tzv. retroaktivity) 
 -ochrana práv třetích osob 

 -ochrana dobré víry (bona fides, presumpce dobré víry - §7) (institut vydržení). 
Zásada zachovávání dobrých mravů (bonos mores) 
 - zmírnění tvrdosti zákona 
Zákaz zneužívání občanských práv („zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany“ 

- § 8 NObčZ). 

Princip proporcionality - test proporcionality jako posuzování případů kolize 
základních práv (význam chráněného zájmu a rozsah způsobené újmy na majetku 
druhé osoby) 
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Zásady v NOZ §§ 2-8 

• (1) 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. 
(2) Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že 
a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí, 
b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany, 
c) nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět 
nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě 
druhých, 
d) daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny, 
e) vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a 
zaniká, a 
f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží. 
 

• (3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva. 
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• Ochrana soukromých práv- především soud (§ 12), svépomoc (§ 14) 

 

 

12 



Věcná práva: 

Věcná práva jsou práva absolutní, působí erga omnes 

Zásada numerus clausus absolutních práv 

 

• Právo vlastnické (ius proprietas), spoluvlastnictví 

• Držba (possesio) 

• Věcná práva k věci cizí (iura in re aliena) 
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Pojetí věci v právním smyslu 

• je předmětem vlastnického práva - věci hmotné i nehmotné. (§ 489) 

•  Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je „vše, co je rozdílné od osoby 
a slouží potřebě lidí“ 

negativní vymezení věci: za věc nelze považovat lidské tělo ani jeho části 
a živé zvíře (u zvířat omezená použitelnost předpisů o věcech) 

Hodnotou věci, pokud ji lze vyjádřit v penězích, je její cena. 
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Dělení věcí podle NobčZ 

• Hmotné a nehmotné 

• Movité a nemovité 

• Zastupitelné a nezastupitelné 

• Zuživatelné a nezuživatelné 

• hromadné 
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Nemovitosti: 

• pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, 
• věcná práva k nim (např. právo stavby),  
• práva, která za nemovitou věc prohlásí zákon 
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Součást věci a příslušenství věci 

Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být 
odděleno, aniž se tím věc znehodnotí 

 

Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, jejímž účelem je 
trvalé užívání společně s věcí hlavní 
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Zásada superficies solo cedit 

• § 506 

• (1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, 
stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s 
výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku 
nebo upevněno ve zdech. 
(2) Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i 
když zasahuje pod jiný pozemek. 
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Vlastnické právo 

Předmětem vlastnického práva mohou být veškeré věci hmotné i 
nehmotné, které někomu patří 

Absolutní právo 

Působí „erga omnes“ na rozdíl od relativních vztahů (závazky), které 
působí „inter partes“ 

Základní lidské právo – čl. 11 LZPS 
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• § 1012 

• Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu 
libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje 
nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož 
i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby 
obtěžovat nebo poškodit. 
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Obsah vlastnického práva: 

• Právo věc držet (ius possidendi) 

• Právo věc užívat (ius utendi) 

• Právo s věcí nakládat (ius disponendi) 

• Požívat plody a přisvojovat si přírůstky (ius fruendi) 
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Omezení vlastnického práva 

• Vlastník se zdrží všeho, co působí, že nepřímé imise: (odpad, voda, 
kouř, prach, plyn, pach, světlo …zvířata) vnikají na pozemek jiného 
vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně 
omezují obvyklé užívání pozemku v daném místě. 
• Zakázané přímé imise 

• Nově! Plody spadlé ze stromů na sousední pozemek náleží vlastníkovi 
sousedního pozemku 

• Nově! Výzva k ořezání větví a kořenů přesahujících na pozemek 
souseda 
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Omezení vlastnického práva 

Nezbytná cesta  

 Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně 
užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může 
žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj 
pozemek. 

Vyvlastnění a omezení vlastnického práva (§1037 a násl.) 
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Ochrana vlastnického práva 

Vlastnické žaloby: 
 

• Reivindikační (žaloba na vydání věci) 
• Negatorní (zápůrčí) 
• Žaloba na určení 
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Nabývání vlastnického práva 

Převod (Převodní smlouvy) X Přechod (smrtí FO) 

• Do 31.12.2013: věci movité -předání a převzetí 
    věci nemovité  - vklad do KN 

 

!NOZ: ke změně vlastnického práva u movitých věcí dojde již samotnou 
účinností smlouvy 

(konsenzuální pojetí převodu) 
U nemovitostí zůstává stejná právní úprava 
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Nabývání vlastnictví 

Přivlastnění  - věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, 
nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Movitá 
věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet, nikomu 
nepatří. 

 
Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu. 

Nutno odlišit věci nalezené 
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Nabývání vlastnictví 

Nález 

Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit 
si ji. 

• Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti 
úhradě nutných nákladů a nálezného. 
• Není-li to možné, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, 

na jejímž území byla nalezena. 
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•Nález skryté věci -  o věci zakopané, zazděné nebo jinak skryté 
platí totéž, co o nálezu ztracené věci. Nálezci však nenáleží nálezné, 
když vlastník o úkrytu věci věděl. 
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Nabytí vlastnického práva 

Přirozený přírůstek: 
• Přírůstek nemovité věci 
• Naplavenina a strž 

• Přírůstek movité věci  
Umělý přírůstek: 
• Zpracování 

• Smísení 

• Stavba 

• přestavek 
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Nabytí vlastnického práva vydržením 

Poctivý držitel může nabýt vlastnické právo vydržením.  
Podmínkou je nepřetržitý výkon držby, po dobu: 
tří let u věci movité,  
deseti let u věci nemovité. 

Splněním těchto podmínek dochází k nabytí vlastnictví ze zákona a není 
třeba žádného konstitutivního rozhodnutí státního orgánu. 
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Zánik vlastnického práva 

Zánik: absolutní  

    relativní 

• Opuštění věci 
• Ztráta věci 
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Spoluvlastnictví 

• Podílové spoluvlastnictví 

• Bytové spoluvlastnictví 

• Společné jmění manželů 
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Podílové spoluvlastictví 

Spoluvlastníky jsou ti, jimž náleží vlastnické právo k věci společně. 
Spoluvlastníci se považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako 

jediná osoba. 

Spoluvlastnický podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na 
vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze 
spoluvlastnictví věci  

(zlomek nebo procento) 
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Společné jmění manželů 

= to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a 
není vyloučeno z právních poměrů. 

SJM: 

• zákonný režim 

• smluvený režim 

• režim založený rozhodnutím soudu 
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Zákonný režim 

• SJM je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za 
trvání manželství,  

• s výjimkou  

• a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů, 
b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při 
darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, 
c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených 
právech, 
d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému 
vlastnictví, 
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Držba 

• NOZ - podrobnější úprava držby 

• Držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe. 

• splněny dva předpoklady: 
  - faktická moc osoby nad věcí, 
  - úmysl nakládat s věcí jako s vlastní 

1. Nastává u vlastníka 

2. Může nastat i u osoby, která je v dobré víře, že nabyla vlastnické právo 
k předmětu, který drží 

3. I u někoho, kdo věc odcizil nebo od vlastníka lstivě vylákal 
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Držba 

• NObčZ - 3 typy držby – řádná, poctivá a pravá (+ opaky) 

• Držba je řádná, pokud se zakládá na platném právním důvodu. 
• Poctivá držba - kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží 

právo, které vykonává, je poctivý držitel.  
• Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že 

vykonává právo, které mu nenáleží. 
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Držba vlastnického práva 

 

Práva poctivého držitele:  
• smí v mezích právního řádu věc držet a užívat ji, zničit nebo s ní i 

jinak nakládat, a není z toho nikomu odpovědný, 
• náležejí mu všechny plody věci, jakmile se oddělí, užitky 

• náhrada nutných nákladů na zachování podstaty věci, i účelně 
vynaložených nákladů 
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Věcná práva k věci cizí 
• zatížení, resp. omezení práv vlastníka věci 
• s převodem vlastnictví k této věci se převádí i právo, 

které na věci vázne 

Druhy věcných práv k věci cizí: 
• právo stavby 

• věcná břemena, členěná v NOZ na služebnosti a 
reálná břemena 

• zástavní, resp. podzástavní právo, 

• zadržovací (retenční) právo 
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Právo stavby 

• zásada - stavba je součástí pozemku (superficies solo cedit) § 506 
NOZ 

 pozemek je věc hlavní – stavba je součástí 
• Právo stavby - jako věcné právo s povahou nemovitosti zatěžuje cizí 

pozemek tak, že osoba, jíž toto právo přísluší (stavebník), je 
oprávněna mít na tomto pozemku stavbu.   

• P.s. =  právo dočasné, max. na  99 let, smlouvou  - pak vklad do KN 

• Děditelné, převoditelné, lze zatížit 
• Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má 

předkupní právo k právu stavby. 
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Právo stavby se nabývá: 

• Smlouvou – vklad do KN 

• Vydržením 

• Stanoví-li zákon – rozhodnutím státního orgánu 

Může být zřízeno bezplatně nebo za úplatu – stavební plat 
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Věcná břemena 

• NOZ obnovuje dřívější rozdělení věcných břemen na: 
• služebnosti, která vlastníka věci zavazují něco strpět, zdržet se 

něčeho, (pasivní), nejsou omezeny jen na nemovitosti 

• reálná břemena, která zavazují vlastníka věci k tomu, aby ve prospěch 
jiné osoby něco aktivně konal. 
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Nabytí služebnosti 

• smlouvou,  

• pořízením pro případ smrti,  
• vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, 

která má být služebností zatížena,  
• Ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci se služebnost 

nabývá v případech stanovených zákonem 
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Věcná břemena 

• § 1029 a násl. - Nezbytná cesta – omezení vlast. p. 

• § 1257 a násl. Služebnosti pozemkové 
-  služebnost inženýrské sítě, 
• Opora cizí stavby 

• Služebnost okapu 

• Právo na svod dešťové vody 

• Právo na vodu 

• Služebnost rozlivu 

• Služebnost stezky, průhonu a cesty 

• Právo pastvy 
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Služebnosti osobní 

• Služebnosti užívacího a požívacího práva 

• Služebnost bytu 
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Zástavní právo 

• slouží k zajištění dluhu 

• má věcnou povahu 

• Poskytnutím zástavy dává zástavce věřiteli záruku za splnění 
povinnosti dlužníka. Pokud dlužník svůj dluh řádně a včas nesplní, 
může se věřitel uspokojit z výtěžku prodeje zástavy.  

• Zástavní věřitel, zástavní dlužník (vlastník zástavy), zástavce 
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zástavní právo 

• Zástavou může být každá věc či jiná majetková hodnota, s níž lze 
obchodovat, (např. věci movité, nemovité, obchodní závod, 
průmyslová práva, pohledávka, podíl v korporaci, cenné papíry, účet 
vlastníka zaknihovaných cenných papírů) 
• „budoucí zástavní právo“ zapsáno již předem do veřejného seznamu 

či do rejstříku zástav – věc, která ještě není ve vlastnictví dlužníka 

• zastavení cizí věci v zastavárenském závodu, věci ztracené, ukradené, 
§ 1344 NOZ 
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Zástavní právo - vznik 

• Nejčastěji smlouvou - NOVĚ – písemná forma pokud to zákon 
výslovně stanoví (např. zastavená movitá věc není odevzdána 
zástavnímu věřiteli, nemovitosti 
• + další podmínky 

• Je-li podmínkou vzniku zástavního práva jeho zápis do rejstříku zástav 
(§1319), musí mít zástavní smlouva formu veřejné listiny (§3026). 
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Zadržovací právo 

• kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji 
ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, jíž by jinak měl 
věc vydat. 
Zajistit lze i nesplatný dluh: 

a) nezajistí-li dlužník dluh jinak, ač jej podle smlouvy nebo podle 
zákona zajistit měl, 

b) prohlásí-li dlužník, že dluh nesplní, nebo 

c) stane-li se jinak zřejmým, že dlužník dluh nesplní následkem 
okolnosti, která u něho nastala 
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Právo duševního vlastnictví 

20. 11. 2018, Brno 

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. 

 

 

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. 

 

 

 
 

 

20. 11. 2018, Brno 

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. 



Pojem právo duševního vlastnictví 
 

jsou práva vztahující se k nehmotným výsledkům tvůrčí 
činnosti lidí, tedy k projevům jejich intelektuální činnosti  
 

2 

Předmět práv - nehmotné věci – vznikají v důsledku 
duševní činnosti člověka: jednotlivé předměty práv 
duševního vlastnictví jsou např. ochranná známka, 
průmyslový vzor  

Charakteristika duševního vlastnictví: 
• nehmotná povaha 

• časově omezená doba ochrany 

• potenciální ubiquita = schopnost být kdykoliv a kdekoliv 
v čase vnímán a užíván neomezeným počtem subjektů bez 
újmy na podstatě či funkci nehmotné věci 

• zásada teritoriality 



Právo duševního vlastnictví vymezila Světová 

organizace duševního vlastnictví (dále jen WIPO) 

jako souhrn práv: 

• k autorským dílům a 
právům souvisejícím                            
• k vynálezům                         
• k užitným vzorům                
• k topografiím polovodičů       
• k průmyslovým vzorům 
• k ochranným známkám  
• k obchodním firmám a 
obchodním jménům 

  

• k vědeckým objevům  
• k ochraně proti nekalé soutěži  
• k obchodnímu tajemství, know-
 how  
• k zlepšovacím návrhům  
• k odrůdám rostlin  
• k označení původu a zeměpisným 
označením výrobků 
• k obsahu databází 



Prameny práva duševního vlastnictví v právním 
řádu ČR 

 

• čl. 34 Listiny základních práv a svobod (ve spojení s čl. 3 
ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky), podle 
něhož práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou 
chráněna zákonem – přímo aplikovatelné, 

 

• čl. 15 Listiny, zaručující svobodu vědeckého bádání a 
umělecké tvorby, 

 

• zvláštní zákony upravující vztahy práva duševního 
vlastnictví,  

 

• občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění).  
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Přehled zvláštních zákonů upravujících 
vztahy práva duševního vlastnictví: 

• zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon),  

• zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích 
návrzích, 

• zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, 

• zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových 
vzorů  

• zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií 
polovodičových výrobků, 
 



Přehled zvláštních zákonů upravujících 
vztahy práva duševního vlastnictví: 

• zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k  odrůdám 
rostlin, 

• zákon č.206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických 

vynálezů, 
• zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, 

• zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a 

zeměpisných označení 
• zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích. 

 



Mezinárodní úmluvy 

• Pařížská unijní úmluva (PUÚ) na ochranu průmyslového 
vlastnictví z roku 1883 

• Washingtonská smlouva o patentové spolupráci z roku 1970 
– Patent Cooperation Treaty (PCT),  

• Úmluva o udělování evropských patentů uzavřená 
v Mnichově v r. 1973 

• Dohoda o obchodní aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (Trade Related Intellectual Property Rights – 
TRIPS) z r. 1994 

• Bernská úmluva o ochraně děl literárních a uměleckých 
z roku 1886  známá jako Revidovaná úmluva Bernská 
(RÚB) 

• mezinárodní úmluvou ve Stockholmu v roce 1967 založena 
World Itellectual Property Organisation (WIPO) 
Světová organizace duševního vlastnictví 
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Průmyslová práva 

Jsou práva k: 

 

• vynálezům 

• průmyslovým vzorům, 
• užitným vzorům  

• zlepšovacím návrhům 

• topografii polovodičového výrobku 

• nové odrůdě rostliny 
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Vynálezy  
 

• nové technické řešení 
 

• průmyslově využitelné 

 

• je výsledkem vynálezecké činnosti 
 

 

Patent = právní ochrana vynálezu 
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Co není vynálezem: 

• objevy, vědecké teorie, matematické metody 

 

• estetické výtvory  

 

• programy počítačů 

 

• pravidla vykonávání duševní činnosti 
 

• podávání informací 

 

• léčebné nebo diagnostické metody 

 

 



Výluky z patentovatelnosti: 

• na vynálezy v rozporu se zásadami lidskosti nebo 
veřejné morálky 

 

 

 

• na odrůdy rostlin a plemena zvířat 
 



●Rozhodnutí ÚPV ze dne 28.7.1995 (PV 6465-86)  

 
 

 

 

Závěrečná diplomová práce na vysoké škole, resp. 
univerzitě, může být účinným namítacím materiálem proti 
novosti vynálezu tehdy, jestliže byla před prioritou 
zpřístupněna neomezenému okruhu osob, např. Jejím 
uložením ve veřejně přístupné knihovně. 
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Rozhodnutí ÚPV ze dne 9.1.1996  (PV 6737 – 86) 
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 Je-li v návrhu na zrušení patentu namítána proti Novosti 
podniková norma, podle níž byly vyráběny výrobky, jejichž 
znaky jsou totožné se znaky předmětu patentu, je nutno ještě 
prokázat, že ke zveřejnění došlo prodejem těchto výrobků 
ještě před prioritou přihlašovatele 



Rozhodnutí ÚPV ze dne 1.2.1996 (PV 3552-92)  
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Záměna tlačného prvku za tažný představuje tzv. 
„kinematické obrácení“, které podle ustálené judikatury 
nepředstavuje řešení vyžadující pro svůj vznik 
vynálezeckou činnost. 



Rozhodnutí ÚPV ze dne 22.5.1996 (PV 46-94)  
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Řazení hesel slovníku v abecedním pořádku podle 
poslechových fonetických přepisových tvarů cizích slov 
nelze pokládat za vynález, neboť jde v podstatě o způsob 
vykonávání duševní činnosti, jejímž výsledkem je 
uvedení informace, která nemá žádný vliv na fyzikální 
znaky slovníku, ale působí na mysl uživatele slovníku. 



Typy vynálezů 

• Věci 
 
 
 

• Způsoby 
- výrobní postupy 
- pracovní postupy 
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Podnikový vynález 
 • Původce vytvořil vynález ke splnění úkolu z pracovního 

poměru, z členského nebo jiného obdobného 
pracovněprávního vztahu, přechází právo na patent na 
zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. 

• Původce je povinen zaměstnavatele písemně vyrozumět a 
předat mu podklady  

• Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě tří měsíců od 
vyrozumění právo na patent, přechází toto právo zpět na 
původce. 

 • Původce má právo vůči zaměstnavateli na přiměřenou 
odměnu 

• Právo původce na dodatečné vypořádání - dostane-li se 
již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem 
dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním 
vynálezu 



Řízení o udělení patentu  

• podání přihlášky vynálezu u ÚPV - priorita - právo 
přednosti 

• předběžný průzkum 

• zveřejnění přihlášky ve Věstníku Úřadu (18M od vzniku 
priority) 

• na žádost provede Úřad úplný průzkum 

• udělí přihlašovateli patent = právní ochrana vynálezu 

• oznámení udělení patentu ve Věstníku  

• ochrana trvá 20 let od podání přihlášky, udržovací 
poplatky 
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Majitel může patent :  

• sám využívat - vyrábět  
• převést na jiného 

• poskytnout licenci 

• dát do zástavy 

• jako vklad do obchodní společnosti 
• právo zakázat využívání vynálezu jinými osobami 
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Zákaz přímého využívání jinou osobou: 

Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu: 

 

a) vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, 
který je předmětem patentu, 

b) využívat způsob, který je předmětem patentu,  

c) nabízet, uvádět na trh, používat, dovážet, skladovat 
výrobek přímo získaný způsobem, který je předmětem 
patentu 



• Zákaz nepřímého využívání 
• Nucená licence 

• Nabídka licence 

• Vyčerpání práv 



Přihláška vynálezu do zahraničí  

Možnosti jak přihlásit vynález do zahraničí: 
 
• prostřednictvím jednotlivých národních přihlášek, 
• prostřednictvím  „Evropského patentu“, 
• prostřednictvím mezinárodní přihlášky PCT. 
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Důsledek principu teritoriality – ochrana patentu působí 
pouze v rámci hranic konkrétního státu.  



Mezinárodní fáze řízení PCT probíhá 
v následujících krocích: 

1. jediná mezinárodní přihláška v jediném jazyce, 
účinná ve všech smluvních státech, které přihlašovatel 
určil – třeba vyjmenovat 
2. Úřad (u nás ÚPV) - formální průzkum přihlášky 

3. Kopie přihlášky je zaslána orgánu pro mezinárodní        
rešerše – pro ČR je to VPI nebo EPÚ 

4. Mezinárodní předběžný průzkum zpráva o kritériích   
patentovatelnosti vynálezu - novost, nezjevnost, 
průmyslová využitelnost 
5. Rozhodnutí o vstupu do národní fáze 

 Od 2015 webový portál ePCT Štrasburská dohoda o 
mezinárodním patentovém třídění, 1971 



Biotechnologické vynálezy 
 

Upravuje zákon č. 206/2000 Sb. o ochraně 

biotechnologických vynálezů 

 

• kritéria patentovatelnosti  jako u vynálezu 

• předmětem vynálezu je biologický materiál, který se již 
v přírodě vyskytl a byl získán nebo vyráběn technickým 
postupem  

• Patentovatelnost se vztahuje také na rostliny a zvířata za 
podmínky, že technická proveditelnost není omezena na 
určitou odrůdu nebo plemeno.  

• Je-li vypěstována nová odrůda rostliny, přestože genetická 
úprava byla výsledkem biotechnologického postupu, je 
takové řešení vyloučeno z patentování a bude předmětem 
ochrany odrůd rostlin podle zákona č. 408/2000 Sb. 24 



Užitné vzory 
 

• také technické řešení se stejnými znaky jako vynález 

• vynálezeckou úrovní však nedosahuje úrovně vynálezu 

• nelze takto chránit technologie  

• výhodou je kratší řízení /3-6 měsíců/ a menší náklady 

• nevýhodou – kratší doba ochrany – max. 10 let 
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Průmyslové vzory - právní ochrana designu 

  
 

plošný nebo prostorový vzhled (design) výrobku, 
spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, 
struktury nebo materiálu výrobku samotného nebo jeho 
zdobení 

 

  

Pro získání právní ochrany registrací u ÚPV 

 

• musí být nový 

• mít individuální povahu 
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Průmyslové vzory 
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Průmyslovým vzorem nemůže být:  
 

 

• technické a konstrukční řešení  
• přenesení známé vnější úpravy výrobku na 

výrobek jiného druhu 

• úprava vytvořená zmenšením nebo zvětšením 
známé vnější úpravy výrobku 

• pouhá změna materiálu nebo barvy  
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Zlepšovací návrhy  

• technická, výrobní nebo provozní zdokonalení 

 

 

 

• řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a životního prostředí  
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Topografie polovodičových výrobků  

• Pod pojmem topografie se pro účely zákona rozumí 
série jakkoli fixovaných nebo zakódovaných, vzájemně 
souvisejících zobrazení, znázorňujících trojrozměrné 
trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový 
výrobek skládá, přičemž  každé zobrazení znázorňuje 
vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho 
části. 
 

 

V USA „mask work“ 

 



Ochrana se vztahuje na:  

 

• vlastní polovodičový výrobek zahrnující topografii, 
který je výsledkem tvůrčí činnosti původce a není v 
průmyslu polovodičových výrobků běžný  

 

• samostatně využitelné části topografie  

 

• zobrazení pro výrobu topografií 

 

Topografie polovodičových výrobků  



Nové odrůdy rostlin 

 Předmětem ochrany jsou odrůdy všech rodů a druhů 
rostlin včetně jejich hybridů, které splňují podmínky: 

 

• novost (je splněno pokud materiál odrůdy nebyl šlechtitelem 
poskytnut jiným osobám ve stanovených lhůtách) 

• odlišnost (nutno vycházet z definice odrůdy ) 

• uniformitu odrůdy 

• stálost odrůdy 
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Právní ochrana je poskytována udělením šlechtitelského 
osvědčení – vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský.  



Know - how 

• Ochrana know – how prostřednictvím                                
§ 504 OZ Obchodní tajemství 

 

 

• Obchodní tajemství = konkurenčně významné, 
určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích 
běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se 
závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu 
odpovídajícím způsobem jejich utajení. 



§ 2985 OZ 
Porušení obchodního tajemství 

 

Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné 
osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného 
využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a 
o němž se dověděl 
a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo 
přístupným na základě jeho pracovního poměru k soutěžiteli 
nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci 
výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, 
nebo 

 

b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu. 

 



Práva na označení 
 

 

• ochranné známky 

 

• zeměpisná označení a označení původu výrobků 

 

• obchodní firma, obchodní jméno  
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Ochranné známky, novela 2018 

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených 
zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních 
jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho 
obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé 

 

a)odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo 
služeb jiné osoby a 

 

b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, 
který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a 
přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi 
ochranné známky 
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Novela 2018 (2019) 

• přenáší posouzení důvodů pro zamítnutí shodných 
nebo spekulativních ochranných známek do dispoziční 
sféry jednotlivých vlastníků ochranných známek 

 

 

• rozšiřuje možnost registrovat tzv. netradiční 
ochranné známky 



Absolutní překážky v zápisu 

• které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1 
ZOZ 

 

• které nemá rozlišovací způsobilost  
 

• je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v 
obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, 
hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby  
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Absolutní překážky v zápisu 

• údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce  
 

• je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy 
samotného výrobku  

 

•  by mohlo klamat veřejnost  
 

•  které je v rozporu s veřejným pořádkem    
 nebo dobrými mravy  
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Absolutní překážky v zápisu 

• přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje 
zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly 
takovýto zeměpisný původ  

 

 

• obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty  
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Relativní překážky 

• Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě 
námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných 
u Úřadu  

• vlastníkem starších ochranných známek,  

• uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení 
užívaného v obchodním styku,  

• fyzickou osobou, jejíž právo na ochranu osobnosti, 
• osobou, které náležejí práva k autorskému dílu 

• vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví 
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 známky: PILSEN PILS Pilsner Urquell PLZEŇSKÝ PRAZDROJ OD ROKU 1842 

  Reprodukce: 

                                                                

Číslo zápisu:  222264 









• název území používaný k označení zboží 
pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má 
určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze 
přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba 
nebo zpracování anebo příprava takového zboží 
probíhá ve vymezeném území 

 

Zeměpisná označení (ZO) 



Zeměpisná označení (ZO) 

• ZO = právo na označení, podobně jako ochranná známka 

 

 

• Ochranná známka identifikuje výrobce - (výlučnost, 
převoditelnost, omezená doba trvání, udržovací poplatky 

 

 

• ZO identifikuje místo výroby - faktory přírodní a lidské 
(nevýlučné, nepřevoditelné, nelze licencovat) 
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• ochrana označení původu nebo zeměpisného označení 
vzniká dnem, kdy ÚPV označení zapíše do rejstříku, 
ochrana v EU - registrace u Evropské komise                      
– databáze eAmbrosia 

• doba trvání ochrany není časově omezena a kromě 
poplatku za podání žádosti není třeba platit udržovací 
poplatky, 

• zapsané označení je oprávněn užívat každý, kdo 
vyrábí, zpracovává a připravuje zboží s odpovídající 
kvalitou či vlastnostmi na vymezeném území,  

• Kontrolní orgány - kontrolují specifikaci u potravin a 
zemědělských výrobků, v ČR Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

 

Zeměpisná označení (ZO) 



Česká CHZO pro potraviny registrovaná v EU 

• České pivo 

 

• Budějovický Budvar  
 

• Pardubický perník  

 

• Třeboňský kapr  
 

• Mariánsko-lázeňské oplatky 

 



Označení původu 
 

• název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen 

"území") používaný k označení zboží pocházejícího z 

tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto 

zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním 

zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými 

přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, 

zpracování a příprava takového zboží probíhá ve 

vymezeném území 

 

• za označení původu pro zemědělské výrobky nebo 

potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo 

nezeměpisná označení pro zboží pocházející z 

vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní 

podmínky podle tohoto ustanovení 

 



Česká CHOP pro potraviny registrovaná v EU 

• Všestarská cibule 

 

• Chamomilla bohemika 

 

• Český kmín  
 

• Nošovické kysané zelí 
 

• Pohořelický kapr 
 

• Žatecký chmel  
 

 



Evropská loga CHOP a CHZO 



Absolutní překážky v zápisu 

• označení pravdivé, ale způsobilé vyvolat mylnou 
domněnku 

 

• název druhu zboží (šunka) 
 

• označení shodné s již chráněným označením  
 

• u vína - stejně psané nebo stejně znějící názvy míst – 
je dovoleno 
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Je třeba odlišit údaj o místě 
výroby,  provenience, etc. 

Made in….,“Swiss made“,   
Brewed in…“Brassé en“  



Obchodní firma – 423 a násl. NOZ 
 

je název, pod kterým  

 

• je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku  

• podnikatel činí právní jednání  

• i právo na označení, tj. nehmotný statek 

 

 

Nesmí být zaměnitelná a nesmí působit klamavě. 
Zásada priority 
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Obchodní firma  

• Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení, 
může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo 
druh podnikání (Jan Novák - zámečnictví)  

 

 

 

• Firmou obchodní společnosti nebo družstva je název a dodatek 
označující jejich právní formu (Bytex s.r.o.) 

  



Porušení práv k obchodní firmě 

Úprava práv proti nekalé soutěži – § 2988 NOZ 

Žalobní nároky:  
•Zdržení se závadného jednání 
•Odstranění závadného stavu 

•Vydání bezdůvodného obohacení 
•Přiměřené zadostiučinění 
•Náhrada škody 





 

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. 

 

 

Autorské právo 
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Autorské právo 
 

2 

z.č.121/2000 Sb. o právu autorském a o právech 
souvisejících s právem autorským, účinnost od 1.12.2000,  
významná novela – účinnost 22.5.2006 
 
Upravuje: 
 
1. práva autora k jeho autorskému dílu 
 
2. práva související s právem autorským: 
 
 právo výkonného umělce 
výrobce zvukového záznamu 
výrobce zvukově obrazového záznamu 
rozhlasového nebo televizního vysílatele 
zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu 
nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením 
rozmnoženiny díla pro osobní potřebu 

 



 kontinentální (evropský) systém  práva  

 !rozdíl od systému 

 anglosaského práva (Copyright Law) 

 

 AP je součástí práva duševního vlastnictví – 
předmětem ochrany je nehmotný statek 

 

 Neformální vznik ochrany 

 Výlučná, absolutní povaha autorského práva 

 Autorské právo – součást soukromého práva 

 Občanský zákoník je obecnou normou pro AZ 

 

 

3 



 Předmětem  autorského práva je:  

 dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, 
které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora 
a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, 
včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez 
ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. 
 

 

 Dílem je zejména dílo slovesné, hudební, dramatické, 
choreografie, pantomima, fotografie, za dílo se 
považuje též počítačový program, je-li původní a také 
databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním 
obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem. 
 

 

4 



 Dílem není: námět,denní zpráva,údaj sám o 
sobě,myšlenka, postup, princip, metoda objev, vědecká 
teorie, mat. vzorec,statistický graf… 

 

 Díla vyloučená z ochrany ve veřejném zájmu: 
  díla úřední, výtvory tradiční lidové kultury 

 

 Díla se zvláštním režimem:  

 zaměstnanecké dílo, dílo vytvořené na objednávku, 
školní dílo, audiovizuální dílo,počítačové 
programy,databáze… 
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 Autorem může být pouze fyzická osoba 

  zákonná domněnka autorství 
 

 spoluautorství 

 o nakládání  rozhodují spoluautoři jednomyslně 

 pokud se nedohodnou, rozhoduje soud 

 

 Činnost autora není podnikáním  
 nevyžaduje  registraci či povolení od státu, 

svobodná, nezávislá činnost každého jednotlivce 
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 Obsah autorského práva: 

  - osobnostní práva 

  - majetková práva 
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Osobnostní práva: 

 

 

 

 právo rozhodnout o zveřejnění svého díla, 

 právo osobovat si autorství,  

 právo na nedotknutelnost díla (svolení ke změně, zásahu do 
díla), pokud je dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít 
způsobem snižujícím jeho hodnotu, (autorský dohled) 

 

Osobnostních práv se autor nemůže vzdát, jsou 

nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. 
 

Postmortální ochrana: osoby blízké - § 22 NOZ 

 
8 



 

Majetkovým právem je právo dílo užít 
 

Způsoby užití díla: 
 právo na rozmnožování díla 

 rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny 

 pronájem 

 půjčování 
 vystavování 

 sdělování díla veřejnosti (živě, přenos, vysílání – TV, 
rozhlas apod.) 
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Majetková práva trvají 70 let po smrti autora 

 

Autor se jich nemůže vzdát  
  jsou nepřevoditelná   

   nelze je postihnout výkonem rozhodnutí 

   lze je dědit ( 70 let  po smrti autora) 

 

Pak je dílo volné 

1
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Omezení autorského práva 

1. Volné užití – rozmnoženina díla pro osobní potřebu FO 

 

Nepřípustné 

 u rozmnoženiny počítačového programu, 
 elektronické databáze  

 díla architektonického  

 pořízení záznamu AV díla při jeho přenosu nebo provozování 
ze záznamu 
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 2. Tisková rozmnoženina pro 

  osobní potřebu FO 

  vlastní vnitřní potřebu PO 

  FO podnikatele 

  na objednávku 

 

Rozmnoženina díla zhotovená pro osobní potřebu nebo vlastní 
vnitřní potřebu 

 nesmí být použita k jinému účelu  
 povinnost zaplatit autorovi odměnu 

 třístupňový test !!! 
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Třístupňový test § 29 AZ 

 Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit 

pouze ve zvláštních případech stanovených v 

tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla 
není v rozporu s běžným způsobem užití díla a 

ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné 
zájmy autora. 
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Omezení autorského práva 

 

Bezúplatné zákonné licence 
 citace 

 propagace výstavy,katalogová licence  

 užití díla umístěného na veřejném prostranství 
 úřední a zpravodajská licence 

 občanské a náboženské obřady, školní představení 
 licence k dílu soubornému 

 knihovní licence (knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, 
VŠ apod.) – půjčování, rozmnožování 

 1
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 licence pro zdravotně postižené 

 licence pro dočasné rozmnoženiny 

 licence pro fotografickou podobiznu 

 nepodstatné vedlejší užití díla 

 licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým 

 licence pro sociální zařízení 
 společný příjem R a TV vysílání pomocí společných domovních 

antén 

 výstavní licence 

 licence pro určitá užití osiřelého díla 

 licence pro karikaturu a parodii 
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Citace § 31 AZ 

 (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo 

  

 a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl 
jiných autorů ve svém díle, 

 

 b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky 
nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či 
odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými 

zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, 
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 c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při 
vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého 
nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, 
a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; 

 ! Vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, 

nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž 
jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a 

pramen. 

  (2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky 
z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) 

nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za 
středníkem platí obdobně. 
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Počítačové programy 
 

 

 Počítačový program, bez ohledu na formu jeho 
vyjádření, včetně přípravných koncepčních 
materiálů, je chráněn jako dílo literární. 

  Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli 
prvek počítačového programu, včetně těch, které 
jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, 

nejsou podle AZ chráněny. 

 Pro ochranu stačí pouhá „původnost“ PP 
1
8 



 
Omezení autorských práv 
k počítačovému programu §66 AZ 

 

Oprávněný uživatel pp nezasáhne do autorského práva :  

a) rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění 
počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně 
nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak při 
zavedení a provozu počítačového programu nebo 
opravuje-li chyby počítačového programu, 

  

b) jinak rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění 
počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně 
nabyté rozmnoženiny počítačového programu v souladu s 
jeho určením, není-li dohodnuto jinak, 

  

c) zhotoví si záložní rozmnoženinu počítačového programu, je-li 
nezbytná pro jeho užívání, 1
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 d) zkoumá, studuje nebo zkouší sám nebo jím pověřená osoba 
funkčnost počítačového programu za účelem zjištění 
myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek 
počítačového programu, činí-li tak při takovém zavedení, 
uložení počítačového programu do paměti počítače nebo při 
jeho zobrazení, provozu či přenosu, k němuž je oprávněn, 

 (Interpretace, pro autora - nebezpečí zpětné analýzy)) 
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 e) rozmnožuje kód nebo překládá jeho formu při 
rozmnožování počítačového programu nebo při jeho překladu či 
jiném zpracování, úpravě či jiné změně, je-li k ní oprávněn, a to 
samostatně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, jsou-li 

takové rozmnožování nebo překlad nezbytné k získání 
informací potřebných k dosažení vzájemného funkčního 
propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu s 
jinými počítačovými programy, jestliže informace potřebné k 
dosažení vzájemného funkčního propojení nejsou pro takové 
osoby dříve jinak snadno a rychle dostupné a tato činnost se 
omezuje na ty části počítačového programu, které jsou 
potřebné k dosažení vzájemného funkčního propojení. 
(Interoperabilita) 
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 Informace získané při činnosti ad e) nesmějí 
být poskytnuty jiným osobám, ani využity 
k jiným účelům ledaže je to nezbytné k 
dosažení vzájemného funkčního propojení 
PP  

 nesmějí být tyto informace využity ani k 
vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití 
PP podobného. 
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Zaměstnanecké dílo 

 Je dílo, které autor vytvořil ke splnění svých 
povinností vyplývajících z 

pracovněprávního či služebního vztahu k 

zaměstnavateli 
 

 zaměstnavatel vykonává svým jménem a 

na svůj účet autorova majetková práva k 

dílu 
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Novela AZ 2017 

 Zaměstnavatel může právo výkonu 

majetkových práv postoupit třetí osobě 
pouze se svolením autora, ledaže se tak děje 
v případě převodu obchodního závodu. Má 

se za to, že takové svolení je 
neodvolatelné a vztahuje se i ke všem 
případným dalším postoupením. Třetí osoba, 
které bylo právo výkonu postoupeno, se pak 

pro účely tohoto zákona považuje za 
zaměstnavatele. 
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Autorova osobnostní práva 

 zůstávají nedotčena, ale vykonává-li 

zaměstnavatel majetková práva, má se za 

to, že autor svolil ke  

 zveřejnění, úpravám, zpracování včetně 
překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do 
díla souborného, aby uváděl dílo na 
veřejnost pod svým jménem, ledaže je 
sjednáno jinak. 

 2
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 Není-li sjednáno jinak, má se za to, že autor 
udělil zaměstnavateli svolení k dokončení 
svého nehotového zaměstnaneckého díla  

(skončí PP vztah nebo zaměstnanec 
nedokončí řádně a včas) 
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 Není-li sjednáno jinak, má autor ZD právo na 

přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže 
se mzda dostane do zjevného nepoměru k 
zisku zaměstnavatele.  

 Toto neplatí pro poč. programy, databáze a 
kartografická díla, ledaže je sjednáno jinak. 
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 Počítačové programy, databáze a 
kartografická díla se považují za 
zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem 

vytvořena na objednávku  
 objednatel se v takovém případě považuje za 

zaměstnavatele.  
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 Smrtí nebo zánikem zaměstnavatele (bez 
právního nástupce) – nabývá oprávnění k 
výkonu práv autor. 

 

 Nevykonává-li zaměstnavatel majetková 
práva vůbec nebo nedostatečně má autor 
právo požadovat udělení licence. 
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Školní dílo 

 dílo vytvořené žákem nebo studentem ke 
splnění školních nebo studijních povinností 
vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole  

 škola může užít k výuce nebo k vlastní vnitřní 
potřebě , nikoliv výdělečně, nutno uvést 
název díla, autora, pramen 
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Škola má právo na uzavření 
licenční smlouvy o užití školního 
díla 

 Odpírá-li autor udělit svolení bez závažného 
důvodu – soud 

 Autor může své dílo užít sám či poskytnout 
jinému licenci, není-li to v rozporu s 

oprávněnými zájmy školy 

 Škola může požadovat, aby z výdělku takto 
dosaženého přiměřeně přispěl na úhradu 
nákladů 
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Dílo vytvořené na objednávku 

 = autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo  

 platí, že autor poskytl licenci k účelu 
vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak  

 K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel 
oprávněn pouze na základě licenční smlouvy 
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 Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na 
objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li 
to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. 

 Obdobně platí pro dílo vytvořené autorem jako 
soutěžícím ve veřejné soutěži (soutěžní dílo). 
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Příklad coververze  

 https://www.youtube.com/watch?v=wMmCD

AJu_hY&ab_channel=ILovePoems 

 

 Skladba She´s Gone 

 https://www.youtube.com/watch?v=2-

l5zXibjeE&ab_channel=MichaelLucarelli 
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Autorskoprávní ochrana databází 

 Pojem databáze má dvojí obsah: 

 1. Databáze jako tvůrčí autorské dílo 

  je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu 
autorovým vlastním duševním výtvorem a její 

součásti jsou systematicky nebo metodicky 
uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či 
jiným způsobem. 
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 2. Databáze netvůrčí povahy  
  soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, 

systematicky nebo metodicky uspořádaných a 
individuálně přístupných elektronickými nebo jinými 
prostředky. 

 Pořizovatel databáze je FO nebo PO, která na svou 

odpovědnost pořídí databázi, nebo pro kterou tak z 
jejího podnětu učiní jiná osoba 
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Obsah zvláštního práva 
pořizovatele databáze 

  Pořizovatel databáze má právo na vytěžování 
nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo 

její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a 
právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. 

 Právo je převoditelné a trvá 15 let od pořízení 
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 Vytěžováním se rozumí trvalý nebo dočasný přepis 
na jiný podklad.  

 

 Zužitkováním se rozumí jakýkoli způsob zpřístupnění 
veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho 
podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, 
pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby 
přenosu. 

  

 Půjčování originálu nebo rozmnoženiny databáze 
není vytěžování ani zužitkování. 
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Omezení zvláštního práva 
pořizovatele databáze 

  Do práva pořizovatele databáze, která byla 
zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti, 
nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo 
zužitkovává kvalitativně nebo kvantitativně 
nepodstatné části obsahu databáze nebo její části, a 
to k jakémukoli účelu, za podmínky, že tento uživatel 
databázi užívá běžně a přiměřeně, nikoli 

systematicky či opakovaně, a bez újmy oprávněných 
zájmů pořizovatele databáze, a že nezpůsobuje 
újmu autorovi ani nositeli práv souvisejících s 

právem autorským k dílům nebo jiným předmětům 
ochrany obsaženým v databázi. 
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Bezúplatné zákonné licence 

  Do práva pořizovatele jím zpřístupněné 
databáze též nezasahuje oprávněný uživatel, který 
vytěžuje nebo zužitkovává podstatnou část obsahu 
databáze 

 a) pro svou osobní potřebu, 

 b) pro účely vědecké nebo vyučovací, uvede-li 

pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným 
nevýdělečným účelem,  

 c) pro účely veřejné bezpečnosti nebo správního či 
soudního řízení. 4
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Kolektivní správa autorských práv 

 Ochranný svaz autorský / OSA/, 

 Ochranná organizace autorská sdružení autorů děl 
výtvarného umění , architektury a obrazové složky 
audiovizuálních děl /OOA-S/ 

 Intergram, Dilia, Gestor 
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Ochrana autorského práva 
 

Je obsažena :  
 v autorském zákoně (včetně postihu 

přestupku) 
 v občanském zákoníku, z.č.89/2012 Sb. 
 v trestním zákoně, z.č. 40/2009 Sb. 
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1/ ochrana podle autorského 
zákona 

Autor se může domáhat následujících nároků: 
 určení svého autorství 
 zákazu ohrožení svého práva /výroba, 

dovoz,propagace/ 

 sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného 
užití, o původu padělků, o totožnosti osob 

 stažení a zničení padělků, materiálů, nástrojů, 
zařízení použitých k výrobě 

 poskytnutí zadostiučinění /omluvou nebo 
v penězích/ 

 zákazu poskytování služby,kterou využívají třetí 
osoby k porušování autorova práva  
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 Neoprávněným zásahem do autorského 
práva je i: 
 

 Obcházení technických prostředků ochrany práv - 
DRM (Digital Rights Management) 

 Výroba, dovoz, rozšiřování, prodej, pronájem 
pomůcek  k odstranění technických zařízení 
k ochraně autorských práv (zařízení, výrobky, 
součástky) 

 Odstraňování elektronické informace o správě  
práv k dílům 

 Rozšiřování, dovoz, příjem děl ze kterých byla tato 
informace odstraněna nebo změněna 
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Přestupky a správní delikty FO, FO 
podnikatelů a PO (podle AZ) 

 a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, 
zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové 
nebo televizní vysílání nebo databázi, 

 

 b) obchází technické prostředky ochrany práv  
 

 Pokuty: do 150 000 Kč 
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2/ ochrana podle občanského 
zákoníku 

 

 náhrada škody nebo vydání bezdůvodného 
obohacení 

 Místo skutečně ušlého zisku se autor může 
domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, 
která by byla obvyklá za získání takové licence v 

době neoprávněného nakládání s dílem 

 Výše bezdůvodného obohacení, na straně 
neoprávněného uživatele díla, činí dvojnásobek 
odměny, která by byla za získání takové licence 
obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem 
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4/ ochrana podle trestního 
zákoníku (z.č. 40/2009 Sb.) 
§270 Porušování autorského práva, práv 

souvisejících s právem autorským a práv k 
databázi  

 

 (1) Kdo neoprávněně zasáhne  nikoli nepatrně do 
zákonem chráněných práv k autorskému dílu, 
uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově 
obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo 
televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým 
trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 
hodnoty. 
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  2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, 
peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, 

 a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky 

obchodní činnosti nebo jiného podnikání, 
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 b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného 
značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému 

značnou škodu, nebo 

   

 c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. 
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 (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude 
pachatel potrestán, 

 a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe 
nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo 

způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo 

 b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu. 
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§138 Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k 
odstranění poškození životního prostředí a hodnoty 
věci a jiné majetkové hodnoty 
 

 Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda 
dosahující částky nejméně 10 000 Kč,  
 

 škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující 
částky nejméně 50 000 Kč,  
 

 větší škodou se rozumí škoda dosahující částky 
nejméně 100 000 Kč,  
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 značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky 
nejméně 1 000 000 Kč  
 

 škodou velkého rozsahu se rozumí škoda 
dosahující nejméně částky 10 000 000 Kč. 
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 Licenční smlouva na práva duševního 
vlastnictví od 1.1.2014 je v NOZ 
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Licence Creative Commons 
(použito z 
http://www.creativecommons.cz) 

 soubor veřejných licencí, posilují pozici 
autora při rozhodování za jakých podmínek 
bude dílo veřejně zpřístupněno 

 autor jejich prostřednictvím plošně uzavírá se 
všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, 
na základě které jim poskytuje některá svá 
práva k dílu a jiná si vyhrazuje 

 mezinárodní srozumitelnost - piktogramy 
5
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Hospodářská soutěž 

Právní úpravu obsahuje: 

 

OZ – nekalá soutěž – soukromé právo, žaloba u soudu 

 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže (z. č. 143/2001 
Sb.) – veřejné právo – Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže - dozor, sankce 
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Zneužití a omezení soutěže 

• Kdo se účastní hospodářské soutěže 
(soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani při 
sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní 
účast v hospodářské soutěži nekalou soutěží 
zneužívat, ani účast jiných v hospodářské 
soutěži omezovat. 
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Zákon o ochraně hospodářské soutěže  

z. č. 143/2001 Sb.  
upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu 

výrobků a služeb proti jejímu:  
• vyloučení, omezení, ohrožení, jinému narušení 
Relevantní trh  

 je trh zboží, které je shodné, porovnatelné nebo 

vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou 
soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně 
odlišitelné od sousedících území. 
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Narušování soutěže se může uskutečňovat: 
 

a) dohodami soutěžitelů (kartelové dohody) 
 

b) zneužitím dominantního postavení 
soutěžitelů,  
 

c) spojením soutěžitelů 
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Kartelové dohody 

• dohody mezi soutěžiteli, 
• rozhodnutí jejich sdružení  
= jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které 

vedou nebo mohou vést k narušení 
hospodářské soutěže,  

• jsou zakázané 

• jsou neplatné  
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Dohody se mohou týkat: 

 

• určení cen, 
• omezení nebo kontroly výroby, odbytu, výzkumu a 

vývoje nebo investic, 

• rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, 
• uzavření smlouvy bude vázáno na přijetí dalšího 

plnění, (junktimační kartel) 
• uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým 

soutěžitelům při shodném nebo srovnatelném plnění 
(diskriminační kartel) 

• účastníci dohody nebudou obchodovat se soutěžiteli, 
kteří nejsou účastníky dohody, (skupinový bojkot). 
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Dominantní postavení a jeho zneužívání 
 

• má soutěžitel nebo společně více soutěžitelů, 
kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve 

značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích 
nebo spotřebitelích. 
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Zneužití dominantního postavení 
 

• vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách 

s jinými účastníky trhu, 
• vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, 

že druhá smluvní strana odebere i další plnění,  
• uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo 

srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům 
trhu,  

• zastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo 

výzkumu a vývoje na úkor spotřebitelů, 

8 



• dlouhodobé nabízení a prodej zboží za 
nepřiměřeně nízké ceny, které má nebo může 
mít za následek narušení hospodářské 
soutěže, (cenový dumping) 
 

• odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za 
přiměřenou úhradu přístup k vlastním 
přenosovým sítím 
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Spojování soutěžitelů (fúze) 
 

• přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně 
působících soutěžitelů 

• nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho 
podstatné části smlouvou o prodeji podniku 

• osobní kontrola jiného podniku, (nabytím 

účastnických cenných papírů, obchodních nebo 
členských podílů) 
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Nekalá soutěž (NOZ) 

Nekalou soutěží je : 
• jednání v hospodářském styku, 
• které je v rozporu s dobrými mravy soutěže  
• je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, 

spotřebitelům nebo zákazníkům.  

Nekalá soutěž se zakazuje. 
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Nekalou soutěží je zejména 

 

• a) klamavá reklama, 

• b) klamavé označování zboží a služeb, 
• c) vyvolání nebezpečí záměny, 
• d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného 

soutěžitele, 
• e) podplácení, 

• f) zlehčování, 
• g) srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná, 
• h) porušení obchodního tajemství, 
• i) dotěrné obtěžování a 

• j) ohrožení zdraví a životního prostředí. 
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Klamavou reklamou 

• Klamavá reklama je taková reklama, která 

souvisí s podnikáním nebo povoláním, 

sleduje podpořit odbyt movitých nebo 

nemovitých věcí nebo poskytování služeb, 
včetně práv a povinností, klame nebo je 

způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli 

jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k 
nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá 
ovlivnit hospodářské chování takových osob. 
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Klamavým označením zboží a služeb 

• je každé označení, které je způsobilé vyvolat v 
hospodářském styku mylnou domněnku, že jím 
označené zboží nebo služby pocházejí z určitého 
státu, určité oblasti či místa nebo od určitého 
výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické 
znaky nebo zvláštní jakost. 

• Klamavost působí i údaj všeobecně vžitý v 
hospodářském styku k označení druhu nebo jakosti, 
je-li k němu připojen dodatek způsobilý klamat, 
zejména s použitím výrazu "pravý", "skutečný" nebo 
"původní". 
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Společné ustanovení o klamavé reklamě a 
klamavém označení zboží nebo služby 

 
• Způsobilost oklamat může mít i údaj sám o 

sobě správný, může-li uvést v omyl vzhledem k 

okolnostem a souvislostem, za nichž byl 
učiněn. 
Při posouzení klamavosti se přihlédne rovněž k 
dodatkům, zejména k použití výrazů jako 
"druh", "typ", "způsob", jakož i k výpustkám, 

zkratkám a celkové vnější úpravě. 
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Srovnávací reklama (je povolena)  

Je to reklama, která výslovně nebo i nepřímo 
označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží 
nebo služby. 

Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud: 
• není klamavá 

• srovnává-li jen zboží a službu uspokojující 
stejnou potřebu nebo určené ke stejnému 
účelu, 
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• srovnává-li objektivně vlastnosti zboží nebo služeb 
včetně ceny, 
d) srovnává-li zboží s označením původu pouze se 
zbožím stejného označení, 
e) nezlehčuje-li soutěžitele, jeho postavení, jeho 
činnost nebo její výsledky nebo jejich označení ani z 
nich nekalým způsobem netěží,  
f) nenabízí-li zboží nebo službu jako napodobení či 
reprodukci zboží nebo služby označovaných 
ochrannou známkou soutěžitele nebo jeho názvem. 
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Vyvolání nebezpečí záměny 

a) užití jména osoby nebo zvláštního označení 
závodu jiného soutěžitele, 

b) užití zvláštních označení závodu, výrobků, 
výkonů anebo obchodních materiálů závodu, 
které v zákaznických kruzích platí pro určitý 
závod za příznačné (např. i označení obalů, 
tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků), 

c) napodobení cizích výrobků, obalů, výkonů, 
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Parazitováním 

• je zneužití pověsti závodu, výrobků nebo 
služby jiného soutěžitele umožňující získat pro 
výsledky vlastního nebo cizího podnikání 

prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.  
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Podplácením je jednání, jímž: 
 

a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo 
jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním 
či jiném obdobném poměru k jinému soutěžiteli, 
přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne 
jakýkoliv prospěch, aby docílil na úkor jiných 

soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele 
přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži, 

b) tato osoba přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit nebo 

přijme za stejným účelem jakýkoliv prospěch.  
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Zlehčováním je jednání, 

• jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o 
poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného 
soutěžitele nepravdivé údaje (i pravdivé 

údaje) způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit 
újmu. 

• Nekalou soutěží však není, byl-li soutěžitel k 
takovému jednání okolnostmi donucen 

(oprávněná obrana). 
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Porušování obchodního tajemství  
• jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, 

zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije 
obchodní tajemství (§ 504  NOZ), které může být 
využito v soutěži a o němž se dověděl 

• Obchodní tajemství = konkurenčně významné, 
určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních 
kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které 

souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve 

svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. 
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Dotěrné obtěžování 

• je sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo 
službách, jakož i nabídka zboží nebo služeb s 
využitím telefonu, faxového přístroje, 
elektronické pošty nebo podobných 
prostředků, ačkoli si takovou činnost příjemce 
zjevně nepřeje. 
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• Rozesílá-li se reklama na elektronickou adresu, 

kterou podnikatel získal v souvislosti s prodejem 

zboží nebo poskytnutím služby, nejde o dotěrné 
obtěžování, pokud podnikatel tuto adresu používá k 
přímé reklamě pro vlastní zboží nebo služby a druhá 

strana reklamu nezakázala, ačkoli ji podnikatel při 
získání adresy i při každém jejím použití k reklamě 
zřetelně upozornil na právo přikázat bez zvláštních 
nákladů ukončení reklamy. 
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Ohrožování zdraví a životního 
prostředí 

• je jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky 

hospodářské soutěže tím, že provozuje 
výrobu, uvádí na trh výrobky nebo provádí 

výkony ohrožující zájmy ochrany zdraví anebo 
životního prostředí chráněné zákonem, aby 
tak získal pro sebe nebo pro jiného prospěch 
na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů.  
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 Právní prostředky ochrany proti  
nekalé soutěži 

 • Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží 
porušena nebo ohroženo, může proti rušiteli 
požadovat, aby  

• se nekalé soutěže zdržel  
• nebo aby odstranil závadný stav 

• může požadovat přiměřené zadostiučinění, 
náhradu škody a vydání bezdůvodného 
obohacení. 
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• uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit 
zájmy soutěžitelů nebo zákazníků. 

• uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel 
zdržel nekalé soutěže nebo aby odstranil 
závadný stav – obrácené důkazní břemeno 

• !!! Osoba, jejíž právo bylo ohroženo nebo 
porušeno nedovoleným omezením soutěže, 
má stejné prostředky ochrany jako při NS. 
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Doménová jména a jejich střet s právy 

na označení 
 

• systém doménových jmen – celosvětová 
struktura, která každému počítači přiřazuje 
kromě IP adresy i doménové jméno 

• skládají z více stupňů, přičemž problémy kolize 
s právy na označení nastávají v oblasti 

doménových jmen druhého stupně, což je 
název adresy, který předchází národní nebo 
generické koncovce (TLD) 
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Pravidla registrace doménových jmen 

• jsou upravována na základě soft-law, dobrovolně 
dodržovaných norem, které vznikly z činnosti 
celosvětových nestátních organizací IANA (Internet 
Assigned Numbers Authority) a ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers) 

 

• Národní domény registrují jednotliví národní NIC 

• DJ nejsou regulována žádným právním předpisem 

29 



• ICANN vydal Jednotné zásady pro řešení 
sporů týkajících se doménových jmen (UDRP) 
pro generické vrcholné domény jako je „.com“, 
„.net“, „.org“.  

• Spory v těchto doménách rozhoduje podle 
pravidel UDRP, Arbitrážní a mediační centrum 
při WIPO se sídlem v Ženevě 
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• „sběratelé domén“, firmy i fyzické osoby, kteří 
si registrují komerčně zajímavé domény za 
účelem jejich dalšího pozdějšího prodeje 

• domain-grabbing (cybersquatting), může 
splňovat znaky nekalé soutěže, 

•  podobně - typosquatting, 
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• žádné právo na označení neposkytuje svému 

vlastníkovi právo na registraci doménového 

jména stejného znění 
• protiprávním jednáním tato registrace bude 

tehdy, prokáže-li se na straně žadatele  
o registraci zlá víra a na straně vlastníka práva 
na označení oprávněný zájem o převod 
doménového jména 
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Nejčastější případy střetu doménového jména 
s jiným chráněným označením 

• ochranné známky 

• obchodní firma 

• název právnické osoby 

• jméno a příjmení fyzické osoby 
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DJ x ochranné známky 

• vlastník ochranné známky má výlučné právo 
užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky 

nebo službami, pro něž je chráněna.  
• zápovědní právo  

• své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné 

známky výpisem z rejstříku OZ 
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• Vlastník oz má sice k známce absolutní právo, 
ale pouze pro ty výrobky nebo služby, pro 
které je zapsána  

• Seznam výrobků a služeb je povinen přiložit 
k přihlášce ochranné známky u Úřadu 
průmyslového vlastnictví 

• Toto neplatí u všeobecně známé známky a 
ochranné známky s dobrým jménem – 
celosvětová ochrana bez registrace 
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ČR – spory 

• spor o doménu oskar.cz  

• spor o doménu wwwpaegas.cz 

• spor o doménu ceskapojistovna.cz 

 

• kritérium posouzení  - dobrá víra 
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• „luisvuitton.com“ 

• „luisvuittn.com“ 

 

• nedostatek dobré víry odpůrce 
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Reverse domain name hijacking 

• Obrácený postup:  

• žadatel si zaregistruje doménové jméno, ale 

„nepojistí“ si tuto registraci ještě přihlášením 
ochranné známky stejného znění a někdo jiný 
toho využije a jeho poměrně již známou 
doménu si přihlásí jako ochrannou známku – 

požaduje finanční náhradu 
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Ochrana proti tomuto jednání 

• zákon o ochranných známkách v § 7 odst.1 

písm.g) 

• nekalá soutěž  
NOZ, vyvolání nebezpečí záměny (užití 
zvláštních označení podniku, výrobků, výkonů, 
obchodních materiálů podniku, které v zákaznických 

kruzích platí pro určitý podnik za příznačné (např. i 
označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních 
prostředků). 
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DJ x Obchodní firma (§ 423 NOZ) 

• jméno, pod kterým je podnikatel zapsán v OR  

• má svoji funkci propagační, reklamní, identifikuje 
podnikatele a tvoří jeho goodwill 

• nesmí být zaměnitelné a působit klamavě 

• Ochrana proti neoprávněnému užití of je ochranou 
absolutní - pro postih není důležité, aby případný 
neoprávněný uživatel byl podnikatelem 
v hospodářské soutěži 

• nevýhodou je, že ochranu lze poskytnout pouze 
podnikateli zapsanému v obchodním rejstříku 
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DJ x název právnické osoby 

• § 132 a násl. NOZ 

• jménem PO je její název 

• název musí odlišit PO od jiné osoby a 
obsahovat označení její právní formy 

• název nesmí být klamavý 

• ochrana názvu, pověsti, soukromí PO 
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DJ x jméno a příjmení fyzické osoby 
(NOZ § 77-79) 

• právní úprava ochrany osobnosti 

• každý člověk má právo na ochranu svého 
jména a úctu k němu 

42 



Druhový název zboží  
 Zeměpisný název 

• soudní spor ze SRN ohledně domény 
„hauptbahnhof.de“ registrované soukromou 
fyzickou osobou v roce 1997 

• „heidelberg.de“„braunschweig.de“. 
• „olomouc.cz“ - spekulativní charakter jednání 

CB Netu 

• názvy vyšších územněsprávních celků – při 
vzniku krajského uspořádání po roce 2000. 
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Spory o práva k doménovým jménům v 
ČR 

1) soudní cestou  

2) mimosoudně – do roku 2015 rozhodčí řízení 
podle z. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení  

• !nyní: Pravidla alternativního řešení sporů 
podle CZ.NIC - stále se využívá online 

platforma Rozhodčího soudu, ale není to 

rozhodčí řízení 
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Pravidla alternativního řešení sporů 

• založeno na smluvním základě 

• nelze nárokovat náklady řízení (náklady si nese každý 
sám), náhradu škody 

• pouze: zrušení registrace doménového jména, jeho 

převod 

• !!!není překážka věci rozhodnuté, litispendence, není 
exekučním titulem 

• s týmž nárokem se lze obrátit na soud 

• rozhoduje nezávislý expert, panel (může být ze 
seznamu rozhodců) 
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Spory v oblasti generických domén 

• povinně řešeny arbitrážními panely 
akreditovanými ICANN, které aplikují Jednotná 

pravidla řešení sporů z doménových jmen 

(UDDRP – Uniform Domain name Dispute 

Resolution Policy).  

• Nejvýznamnějším arbitrážním panelem je 
Arbitrážní a mediační centrum WIPO 
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Doména „eu“ 

• Nařízením o evropské doméně bylo 
registrování doménových jmen v doméně 
„.eu“ rozděleno do tří fází.  

• 1. fáze - tzv. sunrise period, registrovaly svoje názvy 

veřejné subjekty a soukromé osoby – vlastníci 

ochranných známek.  

• 2. fáze - obchodní jména fyzické a právnické osoby.  

• 3. fáze - volná registrace bez omezení 
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• European Registry for Internet Domains (dále 

jen EURID) jako samostatný subjekt, který má 

za úkol organizovat a spravovat doménu „.eu“ 
a formulovat pravidla pro registraci a užívání 
této domény 
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Licenční smlouva podle OZ 

1 



• Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k 
výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném 
omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, 
není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu. 

 
Smlouva vyžaduje písemnou formu: 

•  a) poskytuje-li se licence výhradní, nebo 
b) má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu 
(rejstříky ÚPV). 
 

• Licence k předmětu průmyslového vlastnictví zapsanému do 
veřejného seznamu je účinná vůči třetím osobám zápisem do 
tohoto seznamu. 

2 



• Výhradní licence 

• Nevýhradní licence 

• Podlicence 

Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného 
odkladu po uzavření smlouvy veškeré podklady a 
informace potřebné k výkonu licence – nabyvatel 
- povinnost utajení 

Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nabývá 
výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od 
konce kalendářního měsíce, v němž výpověď 
došla druhé straně. 
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Odměna 

Není-li ujednána výše odměny nebo způsob 
jejího určení, je smlouva přesto platná, pokud: 

•  z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá 
jejich vůle uzavřít úplatnou smlouvu i bez 
určení výše odměny (pak odměna obvyklá) 

• strany ve smlouvě ujednají, že se licence 
poskytuje bezúplatně. 

odměna ujednaná v závislosti na výnosech z 
využití licence – nahlížení do dokumentace 
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Licence k předmětům chráněným 
autorským zákonem 

• autor poskytuje nabyvateli oprávnění k 
výkonu práva autorské dílo užít v původní 
nebo zpracované či jinak změněné podobě, a 
to určitým způsobem nebo všemi způsoby 
užití, v rozsahu omezeném nebo 
neomezeném. 

• Povinnost využít licenci 
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• O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, 
směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému počtu osob. 

•  Obsah smlouvy nebo jeho část lze určit také odkazem 

na licenční podmínky, jež jsou stranám známé nebo 
veřejně dostupné. 

• osoba, která má v úmyslu návrh přijmout, může 
vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy 
provedením určitého úkonu bez vyrozumění 
navrhovatele, zejména poskytnutím nebo přijetím 
plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v 
okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn. 
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• právo autora na přiměřenou dodatečnou 
odměnu, pokud je zisk v hrubém nepoměru s 
odměnou (nelze se vzdát) 
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• Licence může být omezena na jednotlivé způsoby užití díla;  

• způsoby užití díla mohou být omezeny rozsahem, zejména 
co do množství, místa nebo času. 

• Není-li ve smlouvě nic jiného má se za to, že: 
  a) územní rozsah licence je omezen na území ČR 

 
b) časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u 
daného druhu díla a způsobu užití, nikoli však na dobu delší 
než jeden rok od poskytnutí licence, 

 
c) množstevní rozsah licence je omezen na množství, které 
je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití. 
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• Licence k rozmnožování díla zahrnuje i licenci k 
rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. 

• Rozmnoženina pro autora 

• Odstoupení od smlouvy pro nečinnost 
nabyvatele – u výhradní licence 

• Odstoupení od smlouvy pro změnu 
přesvědčení autora 
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• Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu 
nakladatelskou – výhradní licence 

• Právo na autorskou korekturu 
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Zákon č. 480/2004 Sb.,  
o některých službách informační společnosti 

 transpozice Směrnice 2003/31/ES  
 

ze dne 8.června 2000 o některých právních 

aspektech služeb informační společnosti, 
zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu 

 

• odpovědnost poskytovatele služby i.s. za informace 

• šíření obchodních sdělení (spamy) 
 

 

1 



Služba i.s.: služba poskytovaná el. prostředky na 
    žádost uživatele 

Poskytovatel: f.o. nebo p.o., která poskytuje některou 
ze služeb informační společnosti 

Elektronická pošta: 

 textová, hlasová, obrazová, zvuková zpráva 

 poslaná prostřednictvím veřejné sítě 

 uložena v síti či koncovém zařízení uživatele 
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 Obchodní sdělení: všechny formy sdělení 
určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či 
služeb (není doménové jméno, el. adresa) - 
spamy 
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obchodní sdělení  

Pravidla šíření obchodních sdělení: 
 

 nutný souhlas uživatele k využití jeho 
elektronického kontaktu 

 zřetelně a jasně označeno jako obchodní sdělení 
 nesmí skrývat nebo utajovat totožnost odesílatele 

 el. adresa získaná v souvislosti s prodejem 
zboží, pak adresát nemusí předem souhlasit 

 uživatel musí mít možnost jednoduše a zdarma 
odmítnout souhlas s takovým využitím i při 
zasílání každé jednotlivé zprávy 
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Zaslání obchodního sdělení je 
zakázáno pokud 

 a) není zřetelně a jasně označeno jako 
obchodní sdělení, 

 b) skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, 
jehož jménem se komunikace uskutečňuje, 

 c) je zaslána bez platné adresy, na kterou by 

mohl adresát odmítnout další zasílání. 
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Internetové stránky Úřadu pro ochranu osobních 
      údajů 

– elektronický formulář pro podávání stížností 
 pokuty až do výše 10 mil. Kč 

 ! zákon se od 2012 vztahuje i na nepodnikající 

fyzické osoby (pokuta až 100 tis. Kč) 
 mimoprávní prostředky obrany – technické 

 většina spamové reklamy pochází  
ze zahraničí 
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GDPR a ePrivacy 

1. Zasílání nevyžádané reklamy 

 = neoprávněné shromažďování osobních  údajů.  

2. Direct marketing - podle GDPR nepřípustné  zpracovávat 

osobní údaje dobrovolně  subjektem  zveřejněné, i z veřejných 
 rejstříků. 
3. Nařízení ePrivacy (soukromí el. komunikací) dosud není 

účinné, bude  regulovat ochranu soukromí při komunikaci 
internet. hlasových a chatovacích služeb (Messenger, WhatsApp, 

Gmail, Skype), 

spamovou reklamu, cookies, telemarketing. 
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Pojem ISP (information service 
provider – poskytovatelé služeb 
informační společnosti (FO i PO) 

= takové definiční autority, jejichž 
prostřednictvím mohou ostatní vstupovat do 

informační sítě resp.  jejichž prostřednictvím 
zde probíhá tvorba, zpracování nebo výměna 
informací 
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ISP jsou například: 

 Provozovatelé síťové komunikační infrastruktury 
(fyzické, logické) 

 Provozovatelé síťové asistenční infrastruktury 

 Provozovatelé hostingových služeb, služeb pro 
bloggery, cloudové služby 

 Provozovatelé e-mailových služeb 

 Vyhledávače, portály 

 Diskuzní servery, diskuzní služby, sociální sítě 

 Zpravodajské servery 

 Doménové autority 
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zákon 480/2004 Sb. rozdělil ISP do 
tří skupin 

1. Poskytovatelé služeb spočívajících v přenosu 
informací poskytnutých uživatelem – (prostý 

přenos nebo Access provider) 

2. Poskytovatelé služeb spočívajících 
v automatickém meziukládání informací 

poskytnutých uživatelem – (caching ) 

3. Poskytovatelé služeb spočívajících v ukládání 

informací poskytnutých uživatelem – (storage, 

hosting) 
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Odpovědnost poskytovatelů ad 1) 
spočívající v přenosu informací 

 Odpovídá za obsah přenášených informací 
pokud: 

 a) přenos sám iniciuje, 
 b) zvolí uživatele přenášené informace, nebo 

 c) zvolí nebo změní obsah přenášené 
informace. 
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Odpovědnost poskytovatelů ad 2) 
služeb cachingu, pokud 

 a) změní obsah informace, 
 b) nevyhoví podmínkám přístupu k informaci, 
 c) nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou 

obecně uznávána a používána v příslušném odvětví, 
 d) překročí povolené používání technologie obecně uznávané a 

používané v příslušném odvětví s cílem získat údaje o užívání 
informace, nebo 

 e) ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené 
informace nebo ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že 
informace byla na výchozím místě přenosu ze sítě odstraněna 
nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nařídil stažení či 
znemožnění přístupu k této informaci. 
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Odpovědnost poskytovatele ad 3) za 
informace uložené na žádost uživatele pokud 

• mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a 
okolnostem a povaze případu vědět, že obsah 
ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou 
protiprávní,  

•  dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze 
obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním 

jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré 
kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění 
nebo znepřístupnění takovýchto informací. 

•  odpovídá vždy za obsah uložených informací v 
případě, že vykonává přímo nebo nepřímo 
rozhodující vliv na činnost uživatele. 13 



Poskytovatelé nejsou povinni 

 

• dohlížet na obsah jimi přenášených nebo 
ukládaných informací, 

• aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti 
poukazující na protiprávní obsah informace. 
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Data retention  

- Uchovávání a předávání provozních a 
lokalizačních údajů (údaje o tel. hovorech, 

zeměpisné poloze účastníků, jejich připojení 
k internetu) za účelem jejich poskytnutí např. 
Policii ČR pro vyšetřování závažné trestné 
činnosti 

- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích (novela 273/2012 Sb.) 

- Prováděcí vyhláška 357/2012 Sb. 
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 Soudní dvůr EU, rozhodnutí z 8. dubna 2014, 
posuzoval soulad tzv. data retention 

směrnice (2006/24/EC) s Chartou 

základních práv EU.  

 výsledkem bylo kompletní zrušení 
posuzované směrnice  

 české právní úpravy, které směrnici v ČR 
implementovaly zůstaly 
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Službou elektronických 
komunikací se rozumí 

 služba, která spočívá v přenosu signálů po 
sítích elektronických komunikací, včetně 
telekomunikačních služeb a přenosových 
služeb v sítích používaných pro rozhlasové 

a televizní vysílání a v sítích kabelové 

televize 
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Služba elektronických komunikací 

 nezahrnuje služby informační 
společnosti, které nespočívají zcela nebo 
převážně v přenosu signálů po sítích 
elektronických komunikací,  

 tj. někteří ISP mají tyto povinnosti, ale 
většina nikoliv 

 povinnosti tedy mají telekomunikační 
operátoři a internetoví poskytovatelé 
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 Provozní údaje – údaje, zpracovávané pro 

potřeby přenosu zprávy sítí elektronických 

komunikací nebo pro její účtování. 
  Lokalizační údaje – údaje, zpracovávané v 

síti elektronických komunikací nebo službou 
elektronických komunikací, které určují 
zeměpisnou polohu telekomunikačního 
koncového zařízení uživatele. 
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Uchovávání údajů 

 PO nebo FO zajišťující veřejnou komunikační 
síť nebo poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací je povinna 
uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a 
lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo 
zpracovávány při zajišťování jejích veřejných 
komunikačních sítí a při poskytovávání jejích 
veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací. 
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Provozní a lokalizační údaje je PO 
nebo FO povinna poskytnout: 

 Orgánům činným v trestním řízení 
 Policii ČR 

 BIS  

 Vojenskému zpravodajství 

 ČNB 
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 Např.: u sítí elektronických komunikací s 
přepojováním paketů se uchovávají tyto 
údaje 

a) u služby přístupu k internetu z pevného připojení 
1. typ připojení, 
2. telefonní číslo nebo označení uživatele, 
3. identifikátor uživatelského účtu, 
4. adresa MAC zařízení uživatele služby, 
5. datum a čas zahájení a ukončení připojení k internetu, 
6. označení přístupového bodu u bezdrátového připojení k 

internetu, 

7. adresa IP a číslo portu, ze kterých bylo připojení uskutečněno; 
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Odposlech a záznam zpráv 

Po nebo FO zajišťující veřejnou komunikační síť 
nebo poskytující službu elektronických 
komunikací je povinna na náklady žadatele zřídit 
a zabezpečit v určených bodech své sítě 
rozhraní pro připojení koncového 
telekomunikačního zařízení pro odposlech a 
záznam zpráv 

 a) Policii ČR 

 b) BIS  

 c) Vojenskému zpravodajství 
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Závazky 

(smlouvy) 

1 



• Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na 
určité plnění jako na pohledávku a dlužník má 

povinnost toto právo splněním dluhu 

uspokojit. 

 

• Relativní povaha, inter partes 
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Závazek vzniká: 

• ze smlouvy,  
• z protiprávního činu – deliktní závazky,  

• nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu 
podle právního řádu způsobilá. 
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Smlouva 

• Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi 
sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. 

Nově! Považují-li strany smlouvu za uzavřenou, 
ač si ve skutečnosti neujednaly náležitost, již 
měly ve smlouvě ujednat, hledí se na projev 
jejich vůle jako na uzavřenou smlouvu. 

Nově! Předsmluvní odpovědnost 
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Postup uzavření smlouvy 

1. Návrh na uzavření smlouvy - nabídka  

 z nabídky musí být zřejmé, že ten, kdo ji činí 
(navrhovatel), má úmysl uzavřít určitou smlouvu 
s osobou, vůči níž nabídku činí (akceptant – 
příjemce). 

2. Přijetí nabídky - osoba, které je nabídka určena, 
nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči 
navrhovateli souhlas. Mlčení nebo nečinnost 
samy o sobě přijetím nejsou. Musí přijmout v 
akceptační lhůtě. 
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Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, 

omezení nebo jiné změny, je odmítnutím 
nabídky a považuje se za novou nabídku. 

Nově! Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, 
která podstatně nemění podmínky nabídky, je 

přijetím nabídky. 

Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy přijetí 
nabídky dojde navrhovateli. 
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• Smluvní strany mohou uzavřít i smlouvu 

nepojmenovanou nebo smlouvu smíšenou, 
• Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na 

obchodní podmínky, 

• Ve smlouvě uvedena doložka upravená v 
užívaných vykládacích pravidlech, 

• Nově! Obecně není neplatná dohoda o to, že 
se někdo vzdává svých práv, která mu mají 
vzniknout teprve v budoucnosti. 
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Varianty forem, jak se obch. podmínky (dále jen OP) 

mohou stát součástí smlouvy: 

• Připojení OP k nabídce 

• Odkaz na OP a seznámení s jejich obsahem 

• Odkaz na všeobecné OP vypracované 
odbornými nebo zájmovými organizacemi 
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Neúčinnost obsahu OP 

 

Je neúčinné ustanovení OP , které druhá strana 

nemohla rozumně očekávat, ledaže tohle 
ustanovení přijala výslovně. 
• kritérium „neočekávanosti“ je subjektivní, 

bude záležet na okolnostech -neobvyklý, 

nevýhodný obsah, 

• forma – špatně čitelné, drobné písmo,  
• v el. podobě množství samostat. dokumentů – 

příloh, které na sebe různě odkazují, 
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Jednostranné změny OP 

• OZ připouští jednostranné změny OP na něž 
odkazují smlouvy uzavírané v běžném 
obchodním styku zavazující „k opětovným 
plněním stejného druhu, vyplývá – li z povahy 

závazku již při jednání o uzavření smlouvy 
rozumná potřeba jejich pozdějších změn“ – 

např. hostingové služby, cloudové služby apod. 
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• Oz ukládá povinnost výslovně zakotvit 
možnost jednostranné změny do OP a dále 

povinnost oznámit jejich změnu druhé straně, 
pokud nesouhlasí, má druhá strana právo 

smlouvu vypovědět. 
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Forma smlouvy 

• Zásada bezformálnosti 

• Nově!  Pro změnu a zrušení smlouvy se 
vyžaduje písemná forma jen, bylo-li to 

ujednáno. 
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• Stanoví-li zákon, že je k účinnosti smlouvy 
třeba rozhodnutí určitého orgánu, je smlouva 
účinná tímto rozhodnutím (vklad do KN) 
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Smlouva o smlouvě budoucí 

• se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po 
vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do 1 roku, 

budoucí smlouvu.  

• Obsah smlouvy je ujednán alespoň obecným 

způsobem. 
•  Zavázané straně vzniká povinnost uzavřít 

smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji k 
tomu oprávněná strana vyzve (kontraktační 
povinnost) 
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Smlouva o smlouvě budoucí 

• Nesplní-li zavázaná strana povinnost uzavřít 
smlouvu, může oprávněná strana požadovat, 
aby obsah budoucí smlouvy určil soud. 

• Nevyzve-li oprávněná strana zavázanou stranu 
k uzavření smlouvy včas, povinnost uzavřít 
budoucí smlouvu zaniká. 

• Povinnost též zaniká, změní-li se okolnosti z 

nichž strany při uzavírání sosb vycházely. 
• !Nově: není nutná písemná forma 
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Obsah závazků 

Ze závazku je dlužník povinen něco dát, něco 
konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět a 

věřitel je oprávněn to od něho požadovat. 
 

Nově:  

• Neúměrné zkrácení – zásada ekvivalence 

• Lichva 

• Adhezní smlouvy  
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Adhezní (formulářové) smlouvy 

• je to každá smlouva, jejíž základní podmínky a 

obsah byly určeny jednou stranou – 

dodavatelem, aniž by druhá strana  - slabší 
strana, měla příležitost obsah těchto 
podmínek ovlivnit. 

• Smlouvy o dodávkách energií, s mobil. 

operátory, pojišťovnami, bankami.  
• Často uzavírané na smluvním formuláři, tj. 

formulářové. 
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• Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním 
způsobem doložku, kterou lze přečíst jen se 
zvláštními obtížemi, nebo doložku, která je 
pro osobu průměrného rozumu 
nesrozumitelná, je tato doložka platná, 
nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li 

druhá strana, že slabší straně byl význam 
doložky dostatečně vysvětlen. 
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• Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním 
způsobem doložku, která je pro slabší stranu 
zvláště nevýhodná, aniž je pro to rozumný 
důvod, zejména odchyluje-li se smlouva 

závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých 

podmínek ujednávaných v obdobných 

případech, je doložka neplatná. 

 

19 



Zánik závazků 

1. Splnění  
2. Prodlení dlužníka a věřitele(NEZNAMENÁ 

 zánik závazku, pouze výjimečně) 
3. Dohoda 

4. Započtení 
5. Zaplacení odstupného 

6. Splynutí 

7. Prominutí dluhu 

8. Výpověď 20 



Zánik závazků 

9.  Odstoupení od smlouvy 

10. Následná nemožnost plnění 
11. Smrt dlužníka nebo věřitele (NEZNAMENÁ 
 zánik závazku, pouze výjimečně) 

21 



Splnění 

• Dlužník musí dluh splnit na svůj náklad a 
nebezpečí řádně a včas. 

• Při úplatném plnění je dlužník povinen plnit 
bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo 
obvyklými 

• Přenechá-li se věc jak stojí a leží, jdou její vady 

k tíži nabyvatele 

• Záruka za jakost 

• Právní a faktické vady 
22 



Splnění 

Vytčení vady – reklamace  - nejpozději do 6 měsíců po 
splnění 

U záruky  - nejpozději do konce záruční doby 

Reklamační nároky: 
• vada odstranitelná: oprava, doplnění co chybí, 

přiměřené slevy z ceny.  
• vada neodstranitelná (a nelze-li pro ni předmět 

řádně užívat): odstoupení od smlouvy, přiměřená 
sleva z ceny 
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Přijímá-li věřitel plnění, vydá dlužníkovi na jeho 
žádost potvrzení o splnění dluhu (kvitanci). 

Místo plnění – určeno smlouvou, není-li, pak: 

• Nepeněžitý dluh plní dlužník v místě svého 
bydliště nebo sídla.  

• Peněžitý dluh plní dlužník v místě bydliště 
nebo sídla věřitele. 
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Prodlení dlužníka a věřitele 

• Prodlení dlužníka: nesplní-li dlužník řádně a 
včas, dostává se do prodlení (porušení 
smlouvy podstatné x nepodstatné). 

• Následky prodlení dlužníka: Povinnost plnit 

zůstává, kromě toho má věřitel právo od 

smlouvy odstoupit za podmínek sjednaných 

ve smlouvě nebo stanovených zákonem. 
• Jde-li o plnění peněžitého dluhu, vzniká 

věřiteli právo požadovat úroky. 
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• Prodlení věřitele: nepřijme-li věřitel od 
dlužníka řádně nabídnuté plnění nebo 
neposkytne-li dlužníkovi součinnost 
potřebnou ke splnění dluhu 

• porušení smlouvy podstatné x nepodstatné 

 

• dlužníkovi vzniká právo odstoupit od smlouvy   

26 



Zajištění a utvrzení dluhů 

1. Zajištění dluhu (zástava, ručení, bankovní 
záruka, zajišťovací převod, dohoda o srážkách 
ze mzdy)  

 

2. Utvrzení dluhu (uznání dluhu, smluvní 

pokuta) 
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Nově se zakotvují dvě pravidla: 
• Každý kdo dal jistotu, je oprávněn se během trvání 

zajištění dozvědět, v jaké výši je zajištěný dluh. 

• Ztratí-li jistota na ceně tak, že se zajištění stane 
nedostatečným, má věřitel právo žádat od dlužníka, 
aby zajištění bez zbytečného odkladu přiměřeně 
doplnil, pokud to dlužník neučiní, stane se splatnou 
ta část pohledávky, která není zajištěna. 
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Zajištění dluhu 

Ručení vzniká písemným prohlášením ručitele 
vůči věřiteli, že ho uspokojí, jestliže dlužník 
nesplní svůj dluh. 

Finanční záruka, bankovní záruka 

Zajišťovací převod práva - smlouvou o 

zajišťovacím převodu práva zajišťuje dlužník 
nebo třetí osoba dluh tím, že věřiteli dočasně 
převede své právo. 

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů 
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Utvrzení dluhu 

Smluvní pokuta 

Náležitosti:  
• Identifikace porušení smluvní povinnosti  
• Dohoda o smluvní pokutě v určité výši nebo 

způsob, jak se výše smluvní pokuty určí 
Moderační právo soudu 

penále 
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Utvrzení dluhu 

Uznání dluhu 

 Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše 
prohlášením učiněným v písemné formě, má 

se za to, že dluh v rozsahu uznání v době 
uznání trvá. 

Tytéž účinky - placení úroků 
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Spotřebitelské smlouvy v OZ 
§1810 a násl. 

1 



OZ– ochrana spotřebitele v 
soukromém právu 

• spotřebitelské smlouvy 

• specifická úpravu smluvních typů 

• nekalá soutěž 

 

• (§ 419) Spotřebitelem je každý člověk, který 
mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 
mimo rámec samostatného výkonu svého 
povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem 
nebo s ním jinak jedná. 
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• spotřebitelská smlouva – legislativní zkratka 

• správně: smlouva uzavíraná se spotřebitelem 

• není to žádný specifický smluvní typ 

• jakákoliv smlouva uzavíraná mezi specifickými 

stranami – spotřebitelem a podnikatelem. 
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§1811 OZ - informační povinnosti 

podnikatele při uzavírání s.s. 
Podnikatel musí veškerá sdělení vůči spotřebiteli učinit 

jasně a srozumitelně, v jazyce, ve kterém se uzavírá 
smlouva, např. o: 

• totožnosti a kontaktních údajích podnikatele, 
• označení zboží a služeb, 

• ceně a způsobu platby, 
• nákladech na dodání, 

• práv vznikajících při vadném plnění, 
• podmínkách ukončení závazku, 
• údajích o funkčnosti digitálního obsahu… 
Výjimky z info povinnosti – při vyřizování záležitostí každodenního 

života, má-li dojít k bezprostřednímu plnění. 
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§ 1812 OZ 

 

• Speciální výkladové (interpretační) pravidlo 
požaduje, aby se v pochybnostech o významu 
spotřebitelských smluv použil vždy výklad pro 
spotřebitele nejpříznivější. 

• K ujednáním odchylujícím se od ustanovení 
zákona stanovených k ochraně spotřebitele se 
nepřihlíží. 

• To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá 
zvláštního práva, které mu zákon poskytuje. 
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§1813-1815 OZ 

Zákaz nepřiměřených ujednání 
• Unfair contract terms 

• Zakázaná jsou ujednání, která zakládají 

významnou nerovnováhu práv nebo 

povinností stran v neprospěch spotřebitele - 
nepřiměřená ujednání 

• K nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, 
ledaže se jej spotřebitel dovolá. 
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Zvláště se zakazují ujednání, která: 
• vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo 

na náhradu újmy, 

• spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost 
plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli, 

• zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, 
zatímco spotřebiteli nikoli, 

• zakládají podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu 
hodného zvláštního zřetele bez přiměřené výpovědní doby, 

• zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž 
neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy, 

• dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti 
stran, 

• odkládají určení ceny až na dobu plnění, 
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• umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při 
podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit, 

• zbavují spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný 
procesní prostředek či mu v uplatnění takového práva brání, 
nebo ukládají spotřebiteli povinnost uplatnit právo výlučně u 
rozhodčího soudu nebo rozhodce, který není vázán právními 
předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele, 

• přenášejí na spotřebitele povinnost prokázat splnění 
povinnosti podnikatele, kterou mu ukládají ustanovení o 
smlouvě o finanční službě, nebo 

 

8 



§1816 - 1819 OZ Pravidla o odstoupení: 

(ochrana slabší strany) 
• pokud se cena hradí pomocí úvěru nebo zápůjčky 

poskytnutých podnikatelem a využije-li spotřebitel práva 
odstoupit od smlouvy, vztahují se účinky odstoupení i na 

smlouvu o tomto úvěru. 

• spotřebitel, využije práva odstoupit od smlouvy, nemusí 

uvádět důvod odstoupení a nemůže být za odstoupení nijak 
podnikatelem postihován 

• účinky odstoupení ze strany spotřebitele nastávají v 

okamžiku, kdy spotřebitel odešle oznámení o odstoupení 
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Smlouvy uzavírané distančním způsobem  

• Způsob kontraktace = komunikačními prostředky na 
dálku – např. telefon, e-mail, e-shop, teleshopping 

• Povinnost poskytnout spotřebiteli předsmluvní 
informace (např.: o nákladech na prostředky 
komunikace na dálku, o ceně, daních, 
poplatcích,nákladech na dodání, o právu na 
odstoupení, o mimosoudním vyřizování stížností) 

• Smlouva prostřednictvím telefonu- sdělí podnikatel 
spotřebiteli na začátku hovoru základní údaje o sobě 
a účel hovoru. 
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Při použití elektronických prostředků pro 
uzavírání smlouvy uvede podnikatel i údaje: 

 

• zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní 
spotřebiteli přístup, 

• o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít, 
• o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření 

smlouvy, 

• o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání 
dat před podáním objednávky  

• o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo 

které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím 
elektronických prostředků 
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Odstoupení od distanční smlouvy  

• ve lhůtě čtrnácti dnů 

Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, ale jde-li o: 

• kupní smlouvu, lhůta běží ode dne převzetí zboží, 
• smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží 

nebo dodání několika částí, lhůta běží ode dne převzetí 
poslední dodávky zboží,  

• smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná 
dodávka zboží, lhůta běží ode dne převzetí první 
dodávky zboží. 

Nebyl-li poučen o právu odstoupit, může odstoupit do 1 
roku a 14 dní. 
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• Možnost vzorového formuláře pro odstoupení 
od smlouvy na internetových stránkách 
podnikatele 

• Podnikatel je povinen vrátit, nejpozději do 
čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny 
peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, 
které od něho na základě smlouvy přijal. 

• §1838 Neobjednané plnění: dodal-li podnikatel 
spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se 
spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na 
poctivého držitele. 
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• výjimky z práva odstoupit (§ 1837) - netýká se např. 
dodávky zboží upraveného podle požadavků 
spotřebitel; periodického tisku; zboží, které podléhá 
rychlé zkáze  

• Smlouvy, které jsou z právního režimu distančních 
smluv vyňaty -taxativní výčet v § 1840  

např. smlouvy ohledně práv k nemovitosti, poskytování 
zdravotní péče, dodávku zboží běžné potřeby dodávaného 
stálými doručovateli do domácnosti nebo sídla 
spotřebitele (internetový prodej potravin, rozvoz 
hotových jídel apod.)  
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Distanční smlouvy o finančních 
službách  

• F.S. se rozumí každá spotřebitelská smlouva 
týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo 
pojistné služby, smlouva týkající se penzijního 
připojištění, směny měn, vydávání 
elektronických peněz a smlouva týkající se 
poskytování investiční služby nebo obchodu 
na trhu s investičními nástroji. 

• §1841 a násl. se použije, pokud byl použit 
výhradně prostředek komunikace na dálku 
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• NOZ zpřísňuje informační povinnost poskytovatelů 
finančních služeb (§ 1843)  

• pokud P poskytne klamavé údaje, možnost spotřebitele 
odstoupit v subjektivní 3 měs. lhůtě (§ 1846 odst. 2)  

• prodloužení lhůty k odstoupení na 30 dnů ode dne 
uzavření s. smlouvy o životním pojištění nebo penzijním 
připojištění (§ 1846)  

• zvláštnosti fungování finančních trhů si vyžádaly i zúžení 
práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (např. v 
případě fin. služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na 
fin. trzích, aniž je podnikatel může ovlivnit § 1847  
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Dočasné užívání ubytovacího zařízení a 
jiné rekreační služby - timesharing 

• různé smlouvy, které se využívají při prodeji 
rekreačních služeb 

• smlouvy uzavřené na dobu delší než jeden rok, 
obvykle na několik let, případně i desetiletí 

• vztahuje se i na smlouvy, kdy spotřebitel 
úplatně získává účast ve výměnném systému 
dočasného užívání ubytovacího zařízení 
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timesharing 

• smlouva musí mít písemnou formu, 

• předsmluvní informace, které nemůže následně měnit, 
údaje musí být poskytnuty na formuláři 

• podnikatel upozorní spotřebitele výslovně i na jeho 
právo odstoupit od smlouvy, i na zákaz platby záloh a 
jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty k 
odstoupení 

• právo spotřebitele odstoupit v písemné formě ve lhůtě 
čtrnácti dnů od uzavření smlouvy 

• nebyly-li ve smlouvě uvedeny předsmluvní informace, 
pak může spotřebitel odstoupit ve lhůtě do tří měsíců 
a čtrnácti dnů 
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Ochrana spotřebitele v rámci úpravy 
smluvních typů 

 • Ochranu zájmů spotřebitele obsahují také 
jednotlivé smluvní typy obsažené v OZ.  

• Jsou to zejména Zvláštní ustanovení o prodeji 
zboží v obchodě, upravené v rámci kupní 

smlouvy. Jedná se o kupní smlouvy, kdy si 

spotřebitelé, fyzické osoby, zboží kupují pro 

svoji osobní potřebu v obchodě u 
podnikatele. 
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1. Smlouva o dílo – zhotovení web stránky 
2. Licenční smlouva k redakčnímu systému 
3. Smlouva o servisu a údržbě redakčního 
systému 
 



Smlouva o dílo (SOD) – web + licenční ujednání 

• OZ § 2358 a násl. - zhotovení autorského díla na objednávku -  §61 AZ 
ze zákona stanoví, že autor poskytl licenci k účelu plynoucímu ze 
smlouvy 

• To se uplatní pokud chybí licenční smlouva (dále LS) 
• Lépe: – LS samostatnou nebo jako ujednání které je součástí SOD 

• Zhotovitel dodává i grafiku, fotografie, animace, videa… - legalita 
zdroje, jinak odpovědnost provozovatele webu tj. objednatele 

• Ujednání o dalším použití chráněných prvků např. na tištěných 
reklamních materiálech, katalozích, obchodních listinách apod. 



Základní obsahové náležitosti LS:  

• Specifikace chráněných prvků 

• Účel užití chráněných prvků 

• Právo a způsob užití chráněných prvků – smluvní volnost 

• Rozsah licence  - množstevní, časový, územní 

• Odměna za licenci (výnosová, jednorázová) nebo bezplatnost 

• Odpovědnost za právní vady, včetně součinnosti dodavatele (označení 
autora chráněných prvků) 
• Výhradnost či nevýhradnost licence, (omezení výhradnosti), podlicence 

• Odpovědnost za škodu 

• Způsob zániku licence 

 

 



Licenční smlouva k redakčnímu systému 

• RS je software, který je určen ke správě (úpravě) web stránek, 

• užívání RS by mělo být vždy upraveno licenčním ujednáním přímo ve 
smlouvě o vytvoření web stránek nebo v samostatné smlouvě, 
• u RS zpravidla nevýhradní licence,  

• Licenční smlouva k RS a smlouva o servisu a údržbě jsou závislé 

 

 



Smlouva o servisu a údržbě redakčního 
systému 
 
• servis a údržba  - význam u web stránek, které nejsou statické , 

předpokládají častou změnu a doplňování obsahu (např. rozsáhlé info 
stránky, stránky měst a obcí, velké e-shopy, internetbanking) 

• definice incidentu = neplánované přerušení služby IT nebo omezení 
kvality služby IT,  
• může vzniknout nepředvídatelnou činností provozovatele, nebo 

okolností za niž nenese dodavatel odpovědnost – např. výpadek 
internet připojení, nižší rychlost, většina incidentů nepředstavuje 
projev vady RS 



Účelem servisu je:  

• zajištění bezvadného  provozu RS, včetně lokalizace a vyřešení 
incidentů, dále 

• rozvoj RS, doplňování funkcionalit 



Obsah činností: 

1. Servis RS (podpora aplikace, Application Support) 

• řešení incidentů, hot-line podpora – provoz telefonické linky, service 
desk – help desk 

• identifikace, lokalizace incidentů 

• aktivní online dozorování a lokalizace – reaktivní monitorování 

• servisní pohotovost – 24/7 

• správa problémů - zajišťovat problémy zamezit, výskytu, 
minimalizovat dopad 

• konzultační činnost 
 



Obsah činností: 

2. Údržba RS (Maintenance, SW Assurance – SA) 

• aktualizace dat a databází RS –update 

• automatické průběžné a bezpečnostní aktualizace RS a serverů 

• aktualizace RS – upgrade, vyšší verze, reinstalace RS na novou verzi a 
testování 

• poskytování opravných balíčků 

 



Obsah činností: 

3. Customizace a změnové řízení (change management) 

• přizpůsobení RS požadavkům objednatele, od vývoje po implementaci 
nové funkce 

• proces od vznesení požadavku na změnu, jeho vyhodnocení , sjednání 
podmínek – termín, cena, vývoj a po implementaci změn – je potřeba 
smluvně ošetřit 



ZÁKLADNÍ obsahové náležitosti servisní smlouvy: 
 

• Specifikace stávajícího RS 

• Specifikace servisní činnosti 
• Specifikace údržby 

• Servis odměna a platební podmínky 

• Definice vad, incidentů, reakční doby, doby odstranění – sankce 

• Způsob notifikace – hlášení vad 

• Součinnost a způsob komunikace smluvních stran 

• Změnové řízení 
• Odpovědnost za škodu 

• Mlčenlivost 
• Doba trvání smlouvy a způsob jejího ukončení 

 



Ochrana osobních údajů 
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Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli 
GDPR (General Data Protection Regulation)  
 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

• Přímo účinné od 25.5.2018 ve všech členských státech EU a Island, 
Norsko, Lichtenštejnsko 

• V ČR GDPR do 24.4.2019 částečně nahradilo zákon č. 101/2001 Sb., o 
ochraně osobních údajů. 
• V ČR s účinností od 24.4.2019 účinný zákon č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů – doplňkový, adaptační – dotváří GDPR 
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Cílem GDPR je: 
 

• přizpůsobení právního rámce ochrany osobních údajů dnešní době, 

• dosažení větší jednoty právního rámce ve všech zemích, na které 
dopadá,  

• posílení práv subjektu údajů  
• dosáhnout sjednoceného výkladu a dozoru 
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Osobní údaj 

• je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě (subjektu údajů).  
• Identifikovatelnou fyzickou osobou je FO, kterou lze přímo či nepřímo 

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, 
identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor) nebo na 
jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této FO. 
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Zpracování osobních údajů: 

• jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory 
osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci 
automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, 
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, 
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo 
jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz 
nebo zničení. 
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Osobní působnost GDPR: 
 

Povinnosti: 

• Správce osobních údajů - určuje účel a prostředky zpracování 
• Zpracovatel – správce si jej najímá ke zpracování 

Dozor: 

• Úřad pro ochranu osobních údajů 

Práva: 

• Fyzické osoby – subjekt údajů 

6 



• Správce - dodržuje zásady, je schopen to doložit, má řádný právní 
důvod zpracování osobních údajů, údaje musí zabezpečit, udělat 
vlastní analýzu zpracování, vytipování slabých míst správce, revize 
právního důvodu, revize souhlasů, vybrat vhodné zpracovatele 

 

• Zpracovatel - musí být mezi správcem a zpracovatelem uzavřena 
písemná smlouva, v níž je stanoven předmět a doba trvání 
zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie 
subjektů údajů, povinnosti a práva správce a zpracovatele 
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Nový termín- profilování 

• Profilování = forma automatizovaného zpracování osobních údajů 
spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů 
vztahujících se k FO, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů 
týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, 
zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, 
místa, kde se nachází nebo pohybu. 
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Subjekty vyloučené z působnosti GDPR: 

• činnosti FO, při kterých jsou zpracovávány osobní údaje výlučně pro 
osobní či domácí činnost 

• zpracování prováděné příslušnými orgány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 
včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich 
předcházení 
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Práva a povinnosti při zpracování osobních 
údajů 

1. Povinnost dbát, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých  právech 
 

2. Informační povinnost a poučení 
3.  Rozsah zpracování osobních údajů 
 

 - stanovit účel 
 - stanovit prostředky 

 - uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu 

 - shromažďovat údaje pouze otevřeně 

 - nesdružovat osobní údaje 
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4. Zabezpečení osobních údajů 

 - opatření: technická organizační, právní 
 

5. Povinnost mlčenlivosti 
 - zaměstnanci správce nebo zpracovatele a 

  jiné např. osoby v obchodním vztahu 
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Nové povinnosti 

1. Vytvořit záznamy o činnostech zpracování 
2. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

3. Ohlašování případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu 

4. Oznamování případu porušení zabezpečení osobních údajů 
subjektu údajů 

5. Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 

Kromě 1. a 5. – jsou nové povinnosti koncipovány na přístupu 
založeném na riziku 
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Nové přístupy a povinnosti: 

• Princip odpovědnosti = odpovědnost správce za dodržení zásad 
zpracování,  a zároveň musí správce být schopen tento soulad doložit 
- kodexy, osvědčení či certifikace, záznamy o činnostech zpracování. 
 
Přístup založený na riziku = správce již od počátku zpracování 
osobních údajů musí brát v potaz povahu, rozsah, kontext a účel 
zpracování a přihlédnout k pravděpodobným rizikům pro práva a 
svobody FO a tomu musí přizpůsobit i zabezpečení osobních údajů.  
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• Kodexy mají správcům sloužit jako vodítko správné praxe při 
zpracování osobních údajů s ohledem na specifičnost daného sektoru 
(např. bankovnictví, telekomunikace, internetové obchody, 
zdravotnictví – budou vydávat sdružení zastupující správce).  
 
Osvědčení má sloužit k prokázání souladu zpracování s Obecným 
nařízením – bude vydávat akreditovaný subjekt. 
 
Záznamy o činnostech zpracování obsahují informace o prováděném 
zpracování, což správci umožní lehčí orientaci ohledně zpracování, 
která provádí.  
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Záznamy o činnostech 

• náhrada za oznamovací povinnost 

• záznamy i činnostech zpracování následně umožní správci prokázat 
soulad zpracování s GDPR 

• NEMUSÍ: podnik nebo organizace zaměstnávající méně než 250 osob, 
ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko 
pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, 
nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních 
údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech 
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Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

• před započetím zpracování musí provést správce, pokud je 
pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití 
nových technologií, s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a 
účelům zpracování bude představovat vysoké riziko pro práva a 
svobody fyzických osob. 
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Posouzení vlivu se vyžaduje především: 

• u systematického a rozsáhlého vyhodnocování osobních aspektů 
týkajících se fyzických osob, které je založeno na automatizovaném 
zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí, 
která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám právní účinky 

• u rozsáhlého zpracování zvláštních kategorií údajů nebo rozsudků v 
trestních věcech 

• u rozsáhlého systematického monitorování veřejně přístupných 
prostorů 
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Zásady GDPR (povinnosti – princip 
odpovědnosti správce) 
• zákonnost, korektnost, transparentnost (ad “právní důvody“) 
• omezení účelu  
• minimalizace údajů 

• přesnost 

• omezení uložení - nesmí být uchovávány po dobu delší, než je pro 
daný účel zpracování nezbytně nutné  
• integrita a důvěrnost - technické a organizační zabezpečení osobních 

údajů. 
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Právní důvody zpracování osobních údajů 
subjektu údajů: 
• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 

subjekt údajů, 
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje, 

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu 
údajů nebo jiné FO, 

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, 
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce 

či třetí strany. 
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Souhlas se zpracováním os. údajů  

• je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, 
kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením 
své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jde o aktivní a 
dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen. 

• musí být odlišitelný 

• nesmí být uzavření smlouvy podmiňováno poskytnutím souhlasu 

• je kdykoliv odvolatelný 

• přechod souhlasu 
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Souhlas se zpracováním není: 

• Zveřejnění osobních údajů ve veřejném rejstříku (živnostenský, 
obchodní, rejstříky ÚPV, katastr nemovitostí a další). 
• Ani dobrovolné zveřejnění osobních údajů na internetu za určitým 

účelem. 
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Citlivé osobní údaje (= zvláštní kategorie 
osobních údajů) taxativní výčet 
• osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, 

politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, 
členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci 
a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob  

• za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické 
údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace 
fyzické osoby. 
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Citlivé údaje lze zpracovávat pouze pokud: 

• subjekt údajů udělil výslovný souhlas, 

• zpracování je nezbytné pro plnění povinností v oblasti pracovního práva, práva 
sociálního zabezpečení a sociální ochrany, 

• zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo 
jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý 
udělit souhlas, 

• zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností nadace, sdružení či jiný 
neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo 
odborové cíle, za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo 
bývalé členy nebo na osoby, které s tímto subjektem udržují pravidelné styky 
související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů 
zpřístupňovány mimo tento subjekt, 

• zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů, 
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Citlivé údaje lze zpracovávat pouze pokud: 

• zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 
nebo při jednání soudů, 
• zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu, 
• zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, 

pro posouzení pracovních schopností zaměstnance, lékařské diagnostiky, 
poskytování zdravotní nebo sociální péče atd., 
• zpracování je nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného 

zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními 
hrozbami nebo zajištění bezpečnosti zdravotní péče, léčivých přípravků 
nebo zdravotnických prostředků, 
• zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely 

vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. 
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Práva subjektu údajů 

• právo na informace o zpracování 

• právo na přístup k osobním údajům  
• právo na opravu, doplnění,  
• právo na výmaz (právo být zapomenut) 

• právo na přenositelnost (nové) 

• právo na omezení zpracování 

• právo vznést námitku  

• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního 
rozhodování, včetně profilování 
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Zabezpečení osobních údajů 

• Správce musí přijmout s ohledem na povahu, rozsah a účely 
zpracování technická a organizační opatření sloužící k zabezpečení 
os. údajů. 
• Za porušení zabezpečení osobních údajů se považuje porušení 

zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, 
ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění 
přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.  
• musí správce toto porušení bez zbytečného odkladu a pokud možno 

do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl oznámit ÚOOÚ, 
ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek 
riziko pro práva a svobody FO.  
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• Šifrování a pseudonymizace nejsou výslovnou podmínkou zpracování 
osobních údajů, ale může případné riziko pro práva a svobody FO 
zcela eliminovat a tudíž i zbavit správce nutnosti případ ohlásit 
dozorovému úřadu.  
• Pokud porušení zabezpečení představuje vysoké riziko pro práva a 

svobody subjektu údajů, vzniká správci  povinnost informovat o této 
události subjekt údajů. 
• Vysoké riziko: např. údaje o zdravotním stavu, přihlašovací údaje do 

e-bankingu nebo k porušení došlo úmyslně 
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Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Pověřence musí jmenovat správce nebo zpracovatel pokud: 

• zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt s výjimkou 
soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí, 
• hlavní činnosti spočívají v operacích zpracování, které kvůli své 

povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé 
pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů, 
• hlavní činnosti spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií 

osobních údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních 
věcech. 
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Úkoly pověřence: 

• Poskytovat informace a poradenství správci či zpracovateli a jejich 
zaměstnancům,  
• monitorovat soulad zpracování s GDPR a dalšími předpisy,  
• spolupráce s ÚOOÚ,  

• působit jako kontaktní místo. 
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Předávání osobních údajů do jiných zemí 

• Volný pohyb osobních údajů v EU není z důvodu ochrany FO v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán – v EU 
platí GDPR – institucionální zabezpečení. 
• !!! ALE k samotnému předání jinému správci musí mít správce právní 

důvod, i předání je jednou z činností zpracování. 

• Pokud předává osobní údaje do země mimo EU, musí být navíc 
splněny podmínky pro předání osobních údajů i z hlediska jejich 
institucionálního zabezpečení. 
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Možnosti předávání mimo EU: 
 

• předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně, (rozhodnutí 
Komise) 

• předání založené na vhodných zárukách,(přijímající správce poskytl 
vhodné záruky) 

• závazná podniková pravidla,(pravidla uvnitř správců – někteří usazeni 
na území členského státu někteří ve třetích zemích) 
• výjimky pro specifické situace, kdy nelze aplikovat jeden ze tří shora 

uvedených bodů. 
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Podmínky pro ukládání pokut 

• ukládání pokut - účinné, přiměřené, odrazující 

• podle okolností každého jednotlivého případu 

• nejprve upozornění správci , zpracovateli 

• případně napomenutí nebo nařízeno, aby vyhověl žádosti subjektu 
údajů 

• nařízeno uvést zpracování do souladu s GDPR 

• !!!!Ne každé porušení GDPR bude znamenat pokutu. 
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Pokuty 

Rozdělení do dvou skupin dle porušení, jakého se správce dopustil: 

1. Buď do výše 10 000 000 EUR (nebo až do 2% celkového ročního 
celosvětového obratu, jde-li o podnik) - porušení - záznamy o 
činnostech, posouzení vlivu. 

2. Nebo do výše 20 000 000 EUR (nebo až do 4% celkového ročního 
celosvětového obratu, jde-li o podnik) – porušení – zásady, 
zákonnost, souhlas, zpracování citlivých údajů.  
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Pokud vznikla subjektu hmotná či nehmotná újma, ze strany správce či 
zpracovatele, má právo na náhradu. 

Pokud správce nebo zpracovatel nebude dobrovolně plnit, bude se 
subjekt muset obrátit na soud. 
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Polehčující a přitěžující okolnosti 

Např.: 
• povaha, závažnost a délka trvání porušení s přihlédnutím k povaze, 

rozsahu a účelu zpracování, kategorií údajů a počtu dotčených 
subjektů údajů, 

• zda se jednalo o úmyslné či nedbalostní porušení,  
• kroky podniknuté správcem   

• spolupráce s ÚOOÚ 
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Právní úprava 
elektronického podpisu v 

ČR 

1 



Vlastnosti „klasického ručního“ podpisu: 
- identifikace podepisující se osoby (zjištění 

totožnosti) 
- autentizace podepisující se osoby (ověření, že 

dokument skutečně podepsala uvedená osoba) 
 

Od 1.7.2016 na území ČR přímo účinné:  
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 

910/2014 o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

 

  = nařízení eIDAS 
2 



Obsah Nařízení eIDAS stanoví: 

 podmínky za nichž členské státy uznávají prostředky 
pro el. identifikaci FO a PO, které spadají do 

oznámeného systému el. identifikace jiného 

členského státu - Zákon č. 250/2017 Sb., o 
elektronické identifikaci 

 pravidla pro služby vytvářející důvěru, zejména u el. 
transakcí 

 právní rámec pro el. podpisy, el. pečetě, el. časová 
razítka, el. dokumenty, služby el. doporučeného 
doručování a certifikační služby pro autentizaci 
internetových stránek 
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 zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 
podpisu byl zrušen  

 nahrazen zákonem č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, (dále jen ZSVDET) 

 je to tzv. adaptační zákon 
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Definice elektronického podpisu podle nařízení 
eIDAS: 

 
 data v elektronické podobě, která jsou připojena k 

jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi 
logicky spojena a která podepisující osoba používá 
k podepsání; 
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Právní účinky el. podpisu 

1. Má právní účinky a nesmí být odmítán jako důkaz 
v soudním a správním řízení. 

2. Kvalifikovaný elektronický podpis má právní účinek 
rovnocenný vlastnoručnímu podpisu. 

3. Kvalifikovaný elektronický podpis založený na 
kvalifikovaném certifikátu vydaném v jednom 

členském státě se uznává jako kvalifikovaný 
elektronický podpis ve všech ostatních členských 
státech. 
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Zaručený elektronický podpis 

 jednoznačně spojen s podepisující osobou, 

 umožňuje identifikaci podepisující osoby ve 

vztahu k datové zprávě, 
 byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí 

prostředků, které podepisující osoba může s 
vysokou úrovní důvěry použít pod svou výhradní 

kontrolou, 

 je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen 
takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoli 

následnou změnu dat. 
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 Metoda tzv. asymetrického šifrování 

- Je schopna zajistit požadavky kladené na 
zaručený el. podpis: 

 zabezpečení zprávy proti změně či odposlechu během 
přenosu 

 ověření totožnosti odesílatele 

 el. podpis je vytvořen a připojen ke zprávě pomocí 
prostředků, které podepisující osoba může udržet pod 
svou kontrolou a nemůže později popřít, že dokument 
podepsala 

 schopnost podepsaného dokumentu být důkazním 
prostředkem v soudním sporu 
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Metoda asymetrického šifrování 
 

 

Založena na existenci dvou klíčů  
– soukromého a veřejného 

 

Díky použité matematické metodě asymetrického 

šifrování lze podpis veřejným klíčem pouze 

ověřovat, nikoliv vytvářet. 
 

Dojde-li ke změně klíče nebo podpisovaného 

dokumentu, změní se i podpis. 
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Certifikát pro el. podpis 

 hlavní funkcí certifikátu je zaručit, že k sobě 
veřejný (ověřovací) klíč a osobní údaje 
tam deklarované, patří 

 mezi odesílatele (FO vytvářející podpis) a 
příjemce vstupuje jako třetí, nezávislý a 
důvěryhodný subjekt certifikační autorita - 
vydává certifikáty 
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Definice podle eIDAS 

 certifikát pro el. podpis je elektronické 

potvrzení, které spojuje data pro ověřování 
platnosti elektronických podpisů s určitou 
fyzickou osobou a potvrzuje alespoň jméno 
nebo pseudonym této osoby; 

 kvalifikovaný certifikát pro el. podpis je 

certifikát pro el. podpis, který je vydán 

kvalifikovaným poskytovatelem služeb 
vytvářejících důvěru a splňuje požadavky 
stanovené v příloze I 
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Certifikační autorita 

neboli kvalifikovaný poskytovatel služeb  
 vytvářejících důvěru  

=„ověřovatel totožnosti“ podepisující se osoby 

- na potvrzení shody vydá certifikát, který je 
připojen k veřejnému klíči a je tedy také 
veřejný 

- důvěryhodnost poskytovatele certifikačních 
služeb je potvrzena Ministerstvem vnitra 

- Seznam kvalifikovaných certifikátů 
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Kvalifikovaný podpis 

- vyšší úroveň zaručeného elektronického 
podpisu  

- je opatřen kvalifikovaným certifikátem 

 

V oblasti orgánů veřejné moci lze používat 
pouze zaručené elektronické podpisy 
opatřené kvalifikovanými certifikáty 
vydanými akreditovanými poskytovateli 
služeb vytvářejících důvěru 
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Časová razítka 

 platnost elektronického podpisu, ověření vzniku v 
čase, umožňuje archivaci 

 spojují data (např. textový soubor) s časem 

 vydává poskytovatel služeb vytvářejících důvěru 

 služba, která umožňuje umístit prokazatelně  v čase 
existenci digitálního dokumentu,  

 cílem je zajistit nepopiratelnost 
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Časová razítka 

 Poskytovatel (CA) může pro určení času při 
vytváření kvalifikovaných časových razítek 
použít pouze měřidlo času, které je 
navázáno na světový koordinovaný čas a 

poskytovatel má o tom k dispozici příslušnou 
technickou dokumentaci. 
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Elektronická pečeť 

 Od 2016 nahrazeny tzv. el. značky (=strojový el. 
podpis) elektronickými pečetěmi 

 Také el. podpis, ale vytvořený technickým zařízením 
automatizovaně 

 Funkčně je to ale totéž jako e-podpis, používají 
úřady pro potvrzení doručení datové zprávy na e-

podatelnu 
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Elektronická pečeť 

= Novinka podle nařízení eIDAS  

El. pečetí opatřuje svoje výstupy (dokumenty u 
kterých je původcem) PO nebo orgán 
veřejné moci 

El. pečeť je také opatřena certifikátem 

Příklad: el. pečeť na el. výpisu z obchodního 
rejstříku 
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E – government lze definovat jako 

 sérii procesů, vedoucích k výkonu státní správy a 

samosprávy a uplatňování občanských práv a 

povinností fyzických a právnických osob, 

realizovaných elektronickými prostředky. 

= elektronizace výkonu činností orgánů veřejné moci 
(správy) 

Výhody: rychlost, úspora prostředků, transparentnost 
jednání úřadů 
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Historie 

2004 Státní informační a komunikační politika  
e -Česko, priority: 

 Zajištění dostupné a bezpečné komunikační 
služby  

 Informační vzdělanost 
 Moderní veřejné služby on-line 

 Dynamické prostředí pro elektronické 
podnikání 

 2006 – 2008 dobudování základních registrů 
veřejné správy 
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E – government – právní předpisy 

 Zákon č. 365/2000 Sb.,o informačních systémech 
veřejné správy  

 Vyhláška č. 528/2000 Sb., k provedení zákona 

 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů (z. o e-

governmentu) 

 Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby - 
ukládá úřadům mimo jiné povinnost řešit veškerou 
agendu mezi jednotlivými úřady elektronicky 
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E-government dosud tvoří: 

 Portál veřejné správy 

 E-podatelny – využití el. podpisu (2000) 
 ISVS (2007) 

 Czech Point – kontaktní místa veřejné 
správy(2009) 

 Datové schránky (2009) 

 Základní registry veřejné správy (plánováno 
2010, ale bylo až 2012) 
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E-government dosud tvoří: 

 Registr smluv (2016) 

 eGovernment cloud (2018) 

 systém pro elektronickou identifikaci 

fyzických osob, elektronické občanské 
průkazy s čipem, spuštěn Portál občana 
(2018)  
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Portál veřejné správy 

 = informační systém(IS) poskytující 
systematicky utříděné a vzájemně propojené 
informace o jednotlivých subjektech 

 www.portal.gov.cz 

 Cílem je poskytnout garantované informace: 

  Informační část 
  Transakční část – komunikace s úřady 
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Informační systémy veřejné 
správy 

Účelem zákona o ISVS je zajistit koexistenci 
různých IS veřejné správy ve smyslu 
vzájemného předávání údajů (např. provoz 
datových schránek) 

ISVS musí obsahovat: 

 data uspořádaná tak, aby je bylo možné je 
zpracovávat a zpřístupňovat 

 technické, organizační, personální nástroje 
zajišťující výkon jeho informační činnosti 
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Ověřují a ověřené výstupy z ISVS 
na žádost vydávají 

 notáři,  
 krajské úřady, 
 matriční úřady, 
 obecní úřady, úřady městských částí nebo 

obvodů  
 zastupitelské úřady 

 držitel poštovní licence  
 Hospodářská komora České republiky. 

 
8 



Postavička eGON, Klaudie 

 Prsty (soustava dostupných kontaktních míst 

CZECH POINT) 

 Oběhová soustava (KIVS = Komunikační 
infrastruktura veřejné správy) 

 Srdce (Zákon o eGovernmentu) 

 Mozek (Základní registry veřejné správy) 
 Klaudie 
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CZECH POINT- kontaktní místa 
veřejné správy 

 Český Podací Ověřovací a Informační Terminál  
 Lze získat : výpisy z veřejných i neveřejných 

rejstříků, autorizovaná konverze dokumentů, zřízení 
datové schránky, legalizace, vidimace 

 Cílem - zjednodušení komunikace se státem:  
„obíhají pouze data a ne občan“ 

 CP mají: pošty, úřady, pobočky hospodářské 
komory, kanceláře notářů 
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Czech POINT  
neslouží k nahlížení – pouze 
výpisy 

 Ověřené výpisy z KN – postačí k.ú. a číslo 
LV 

 Ověřené výpisy z OR, ŽR – postačí IČO 

 Ověřený výpis z Rejstříku trestů 

 Výpis z bodového hodnocení řidiče 

 Výpis z insolvenčního rejstříku 

  

 CZECH POINT E-SHOP – žádost o výpis 

pomocí  webového formuláře (Česká pošta) 
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KIVS Komunikační infrastruktura 
veřejné správy 
 

 představuje sjednocení datových linek 
subjektů veřejné správy do jedné datové sítě 

 zajišťuje efektivní propojení orgánů s 
informačními systémy veřejné správy (např. 
s CZECH POINTY nebo registry) 

13 



Základní registry veřejné správy 
 

 Registr obyvatel (údaje o FO+cizinci s 

povolením k pobytu, cizinci – azyl) 

 Registr osob ( všechny PO, FO podnikatelé, 
orgány veřejné moci) 

 Registr územní identifikace adres a 

nemovitostí 

 Registr práv a povinností (obsahuje údaje o 

vykonávaných agendách a údaje o oprávněních k 
přístupu k údajům v ostatních registrech) 
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Zákon o e-governmentu (o 
elektronických úkonech  
a autorizované konverzi dokumentů ) 

 účinnost zákona 1.7.2009  
 Oblast úpravy: 

 1. datové schránky 

 2. konverze dokumentů mezi el. a listinnou 
podobou 

 

 orgány veřejné moci a právnické osoby měly 
povinnost od 1.11.2009, mít schránku aktivní 
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Informační systém datových schránek  
 

 Z.č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů  

 Správce ISDS -Ministerstvo vnitra  

 provozovatel a držitel poštovní licence -
Česká pošta 

 nástroj komunikace občanů a jiných 
subjektů s orgány veřejné moci 
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Datová schránka 
 

elektronické úložiště, které je určeno k 

 doručování orgány veřejné moci, 
 provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, 
 dodávání dokumentů fyzických osob, 

podnikajících fyzických osob a právnických 

osob 
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Datové schránky 

 Každá FO nebo PO může zřídit DS 

 Povinně státní orgány a PO zapsané v OR 

 Pro doručování písemností v el. podobě 
mezi orgány veřejné moci a FO, PO 
(náhrada obálek s modrým a červeným 
pruhem) ! nahrazuje doporučenou zásilkou 
a zásilku do vlastních rukou 

 Vyšší spolehlivost než běžný e-mail 

 Rozhraní systému DS – připojení spisových 
služeb orgánů veřejné moci 18 



Prostřednictvím dat. schránek 

 lze posílat všechny druhy žádostí a stížností 
(např. žádost o stavební povolení, ohlášení 
stavby, daňové přiznání apod.).  

 Od 1.1.2010 mohou také FO, podnikající FO 

a PO posílat faktury apod. žádosti 
o zaplacení jiné FO, podnikající FO nebo PO 

přes svou schránku do jejich 
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 Zpráva se skládá z obálky a obsahu zprávy 

 V obálce: - informace o příjemci, odesílateli nebo 
přílohách.  

 Obsah zprávy: respektive obsah přílohy, by měl mít 
požadované formáty: pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, 
html/htm, ods, odp, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg/jpeg/jfif, 

png, tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3 

a isdoc/isdocx 

 Max. velikost pouze 10MB  
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 Po uplynutí 90 dnů ode dne dodání datové 
zprávy do schránky,  systém automaticky 

vymaže z centrálního úložiště.  
 Uživatel by si měl zprávy zálohovat na jiném 

úložišti (např. na svém pevném disku nebo 
jiném médiu) 
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 Doručování dokumentů za využití schránky musí 
orgány veřejné moci preferovat. 

 Dokumenty dodané do schránky orgánem veřejné 
moci se považují za doručené v okamžiku, kdy se 
do ní subjekt, který disponuje oprávněním vstupu do 
schránky, přihlásí.  

  Pokud se subjekt nepřihlásí do schránky do 10 dnů 
od dodání, nastává fikce doručení tj. dokument se 

považuje za doručený poslední den této lhůty. 
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Žádost o zřízení d.s. 

1. Osobně na podatelně ministerstva nebo na 
kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT). 

2. Prostřednictvím poštovních služeb, subjekt vyplní 

formulář žádosti na stránkách 
www.datoveschranky.info, vytiskne ho, opatří 
ověřeným podpisem, pošle na poštovní adresu 
ministerstva. 

3. Elektronickou cestou  - obdobně jako v bodě 2., 
žádost se ale podepíše zaručeným elektronickým 
podpisem a odešle se na elektronickou podatelnu 
ministerstva. 
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Zpřístupnění datové schránky 
 

 Oprávněnou osobou pro schránku FO 

a podnikající FO je osoba, pro kterou byla schránka 

zřízena 

 Pro schránku PO je oprávněnou osobou statutární 

orgán, člen statutárního orgánu nebo vedoucí 
organizační složky podniku zahraniční právnické 
osoby zapsané v OR 

 Pro orgány veřejné moci je oprávněnou osobou 
vedoucí organizační složky nebo vedoucí orgánu 
veřejné moci 
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 oprávněná osoba (např. ministr, starosta, 
ředitel úřadu, jednatel) může své právo 
k přístupu do schránky převést na 
pověřenou osobu,  

 oprávněná osoba může jmenovat 
administrátora (má právo pověřovat další 
fyzické osoby k přístupu do schránky -
především na velkým úřadech) 
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Elektronická spisová služba 

 

 Orgány vstupují do schránky přes elektronický 

systém spisové služby kromě prvního přihlášení, 
který realizují přes stránku 
www.mojedatovaschranka.cz 

 Orgány mohou vést spisovou službu v listinné 

i elektronické verzi. 

 Povinnost ji vykonávat elektronicky stanoví 

subjektům z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové služba ve znění zákona č.190/2009 Sb. 
26 
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elektronická spisová služba 
zajišťuje  

 distribuci dokumentů došlých do schránky 
pracovníkům a organizačním složkám 

 umožňuje svým pracovníkům a organizačním 
složkám odesílání dokumentů do schránek ostatních 
adresátů 

 editovat, vyřizovat, odesílat, uchovávat velké 
množství dokumentů v digitální podobě až do 
uplynutí skartační lhůty  

 autorizovanou konverzi dokumentu včetně příslušné 
evidence 
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Registr smluv 

 Z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

 státní a veřejnoprávní instituce, územně 
samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, 

v nichž má většinovou majetkovou účast stát, 
územní samosprávný celek a další instituce 
definované zákonem od 1. 7. 2016 povinnost 

zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním 
nad 50 tis. Kč bez DPH 
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eGoverment cloud (eGC) 

 Cílem je zvýšení kvality a bezpečnosti při 
pořizování a provozu informačních systémů 
veřejné správy využíváním sdílených 
cloudových služeb eGC 
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   Trestní právo,  kyberkriminalita 

                

                   

1 



Trestní právo = ochrana již existujících 
společenských vztahů  

TP 

Trestní právo  

hmotné   

Z č. 40/2009 Sb. 
 

Trestní právo  

procesní 

Z č. 141 / 1961 Sb. 
2 



Další prameny trestního práva :  
• Zákon o výkonu trestu odnětí svobody  
• Zákon o výkonu vazby 
• Zákon o probační a mediační službě 
• Zákon o rejstříku trestů 
• Zákon o zvláštní ochraně svědka 
• Zákon o výkonu zabezpečovací detence 
• Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka 

nákladů vynaložených státem v souvislosti s 
předáním odsouzených 
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Působnost TZ  je stanovena podle 
následujících zásad: 

 
Zákaz retroaktivity:  §1 TZ  
 „Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla 

zákonem stanovena dříve, než byl spáchán.“  
 
§2 Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v 

době, kdy byl čin spáchán. Podle pozdějšího zákona 
se posuzuje jen tehdy , jestliže  je to pro pachatele 
příznivější. 
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Působnost TZ  je stanovena podle 

Působnost TZ  je stanovena podle 
následujících zásad: 

 
 
 

 
• zásada teritoriality 

 
• zásada registrace 

 
• zásada personality  

 
• zásada ochrany  

 
• zásada univerzality  
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       Trestní zákon – z. č. 40/ 2009 Sb.  
 

Stěžejní norma trestního práva hmotného. 
Rozdělení :  
Část první : obecná - § 1 - § 139 

Def. TČ , trestu , předpoklady trestní odpovědnosti, zákl. 
zásady ukládání trestu , výkon jednotlivých trestů , 
ochranná opatření ,  

Část  druhá : zvláštní - § 140  – 295  

    13 hlav rozdělených dle jednotlivých skutkových podstat 
trestných činů 

Část třetí : Přechodná a závěrečná - § 419 - 421 
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Část obecná - § 1 - § 139 TZ 

• Působnost TZ,  
• Trestní odpovědnost 
• Okolnosti vylučující protiprávnost činu 

• Zánik trestní odpovědnosti 
• Trestní sankce 

• Zahlazení odsouzení 

• Zvláštní ustanovení o některých pachatelích 

• Výkladová ustanovení § 110 - § 139 
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     Část zvláštní : § 140 - § 418 

• TČ proti životu 
• TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a 

listovního tajemství 
• TČ proti rodině a dětem 
• TČ proti majetku 
• TČ hospodářské 
• TČ obecně nebezpečné 
• TČ  proti životnímu prostředí 
• TČ proti ČR, cizímu státu a mezinárodní organizaci 
• TČ proti pořádku ve věcech veřejných 
• TČ proti branné povinnosti 
• TČ vojenské 
• TČ proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy 
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Trestní odpovědnost  

formálního pojetí trestného činu s materiálním 
korektivem 

• Co je trestným činem vymezuje TZ 

• TZ stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání 
uložit 

• Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní 
důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech 
společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje 
uplatnění odpovědnosti podle jiného právního 
předpisu. 
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Trestný čin 

 = protiprávní čin, který TZ označuje za trestný a 
který vykazuje znaky uvedené v TZ 

TČ se dělí: 
• Přečiny 

• Zločiny 

• Zvlášť závažné zločiny 
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Formální znaky trestní odpovědnosti 

• Objekt trestného činu (hodnoty chráněné zákonem) 
 

• Objektivní stránka trestného činu (jednání pachatele, 
následek, kauzální nexus) 

 

• Subjekt trestného činu (pachatel- FO příčetnost, starší 15 let, 
PO) 

 

• Subjektivní stránka trestného činu (zavinění) 
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Zavinění  
= vnitřní psychický vztah pachatele k vlastnímu 

protiprávnímu jednání 

 

• Úmysl - přímý, nepřímý (alternativní) 
• Nedbalost - vědomá, nevědomá 

 

• K trestní odpovědnosti je třeba úmyslného 
zavinění, nestanoví-li TZ výslovně, že postačí 
zavinění z nedbalosti. 
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        Úmysl  § 15 TZ  

• TČ je spáchán úmyslně, jestliže pachatel 
   věděl, že může porušit nebo ohrozit chráněný 

zájem a chtěl to svým jednáním učinit (úmysl 
přímý) 

 
     věděl že svým jednáním může takové 
     porušení nebo ohrožení způsobit a pro 
     případ, že způsobí, byl s tím srozuměn 
  (úmysl alternativní - nepřímý) 
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            Nedbalost § 16 TZ 

• TČ je spáchán nedbalostně, jestliže pachatel 
 

• věděl, že může způsobem uvedeným v TZ 
porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým 
zákonem a bez přiměřených důvodů spoléhal, 
že takové porušení nezpůsobí 

• nevěděl, že svým jednáním může takové 
porušení způsobit , ač o tom vzhledem k 
okolnostem a k svým osobním poměrům věděl 
měl a mohl  
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Okolnosti vylučující protiprávnost činu :  

 

 

• nutná obrana  

• krajní nouze 

• oprávněné použití zbraně 

• svolení poškozeného (nelze souhlas k ublížení 
na zdraví nebo usmrcení) 

• přípustné riziko 
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               Trestní sankce  

Trestní  sankce 

Tresty 

 
Ochranná opatření 
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Polehčující okolnosti  - § 41 TZ 

• TČ spáchán poprvé 
• V silném rozrušení, ze soucitu,  
• Pod tlakem závislosti a podřízenosti 
• Pod vlivem hrozby a nátlaku 
• Pod vlivem tíživých rodinných poměrů, které si 

nezpůsobil 
• Ve věku blízkému věku mladistvých 
• Při odvracení útoku 
• Sám oznámil úřadům 
• TČ upřímně litoval 
• Vedl před spácháním řádný život 
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  Přitěžující okolnosti - § 42 TZ:  

• TČ spáchal s rozmyslem a po uvážení 
• TČ spáchal ze ziskuchtivosti, z pomsty, nenávisti 
• Zvlášť hrubým způsobem, zákeřně, lstí 
• Využil něčí nouze, tísně, bezbrannosti 
• Zneužil postavení v zaměstnání 
• TČ byl spáchán ke škodě dítěte, těhotné, nemocné, nemohoucí, staré 

• Svedl k TČ dítě mladší 15 let, mladistvého 

• Získal vyšší prospěch 

• Organizátor , člen organizované skupiny 

• Spáchal více TČ 

• Byl již souzen 
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Druhy trestů:  

 1. Pravidelné 
       a/ odnětí svobody 
       b/ domácí vězení 
       c/ obecně prospěšné práce 
       d/ propadnutí majetku 
       e/  peněžitý trest 
       f/  propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 
       g/  zákaz činnosti 
       h/  zákaz pobytu 
       i/  zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 
       j/  ztráta čestných titulů a vyznamenání 
       k /  ztráta vojenské hodnosti 
       l /  vyhoštění 
 2. Výjimečné -  doživotí 
                            odnětí svobody v délce 20 – 30 let 
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Ochranná opatření  
druhy:  

• Ochranné léčení 
    ukládá se osobám nepříčetným 

    lze výkon ústavně nebo ambulantně 

• Ochranná výchova 

    pouze mladistvým pachatelům 15 – 18 

    výjimečně 12 – 15 

• Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 

• Zabezpečovací detence 
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§138 Hranice výše škody, prospěchu 

• Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda 
dosahující částky nejméně 10 000 Kč,  
 

• škodou nikoli malou se rozumí škoda 
dosahující částky nejméně 50 000 Kč,  
 

• větší škodou se rozumí škoda dosahující částky 
nejméně 100 000 Kč,  
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• značnou škodou se rozumí škoda dosahující 
částky nejméně 1 000 000 Kč  
 

• škodou velkého rozsahu se rozumí škoda 
dosahující nejméně částky 10 000 000 Kč. 
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Trestní řízení – Z č. 141 / 1961 Sb. 

tj. zákonem stanovený postup orgánů činných v trestním 
řízení / soudy , státní zastupitelství , vyšetřovatel, policie/  

Úkolem :  

•    zjistit, zda byl spáchán TČ 

•    zjistit pachatele TČ 

•    posoudit daný čin z hlediska T zákona 

•    uložit pachateli trest 
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Trestní odpovědnost právnických osob 

 

• Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim 

• účinný od 1.1.2012 

• trestně stíhány  mohou  být i osoby právnické, (tedy 
např.: obchodní společnosti, spolky, nadace, politické 
strany, vysoké školy, církevní instituce, společenství 
vlastníků bytových jednotek )  
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Počítačová (informační) kriminalita 
nyní lépe: kyberkriminalita 

 
 PC může být předmětem t.č. nebo nástrojem t.č. 

k  tomu má následující výhodné vlastnosti:  

•nejednoduché ovládání, skrývání totožnosti 
•nakládání s informacemi v nehmotné podobě 

•jednoduché zahlazování stop v této nehmotné podobě 

•dostupnost prostředků pro utajování obsahu informací 
– šifrování, hesla 

•páchání t.č. na dálku pomocí sítí - teritorialita práva x 
globálnost internetu 
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Kyberkriminalita 

• Majetková kriminalita vůči počítači jako věci 
movité 
 

• Informační kriminalita / vůči softwaru, datům, 
uloženým informacím/ 
 

• Hospodářská a majetková kriminalita / 
podvody, defraudace/ 
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1. Majetková kriminalita 

• Krádež § 205 TZ 

• Neoprávněné užívání cizí věci § 207 TZ 

• Podílnictví §214 TZ (ukrývání, převod věci získané tč) 
• Podílnictví z nedbalosti §215 TZ !!! Nový tč 

• Zatajení věci § 219 TZ 

 

– krádež 
• kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní  

 

– neoprávněné užívání cizí věci 
• kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty v úmyslu ji přechodně  

užívat 
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2. Informační kriminalita 

• § 230 Neoprávněný přístup k počítačovému 
systému a nosiči informací. 

• § 231 Opatření a přechovávání přístupového 
zařízení a hesla k počítačovému systému a 
jiných takových dat. 

• § 232 Poškození záznamu v počítačovém 
systému a na nosiči informací a zásah do 
vybavení počítače z nedbalosti. 
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2. Informační kriminalita 

• § 234 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku 

• § 270 Porušení autorského práva, práv souvisejících 
s právem autorským a práv k databázi 

• § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji 

• § 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv 

• § 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů 
uchovávaných v soukromí 
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3. Hospodářská trestná činnost 

• § 209 Podvod 

• § 210 Pojistný podvod 

• § 211 Úvěrový podvod 

• § 212 Dotační podvod 

• § 213 Provozování nepoctivých her a sázek 

• § 216 Legalizace výnosů z trestné činnosti 
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Kriminalita páchaná prostřednictvím 
internetu 

 

1. Trestné činy, kde je znakem 
"veřejnost„ 

 
t.č. je spáchán veřejně, je-li spáchán 

obsahem tiskoviny, filmem, 
rozhlasem, televizí, obdobně 
účinným způsobem nebo před více 
než dvěma osobami současně 
přítomnými 
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• pomluva 
• podněcování 
• schvalování trestného činu  
• výtržnictví  
• šíření poplašné zprávy 
• podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo 

k omezování jejich práv a svobod  
• hanobení národa, etnické skupiny, rasy a 

přesvědčení  
• ohrožování mravnosti 
• šíření toxikomanie  
• porušování listovního tajemství  
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Konkrétní jednání pachatelů 
 

  
• zásahy do cizích programů a databází 
• kopírování cizích autor. děl, kopírování www stránek, 

umísťování cizích autor. děl na vlastní stránky 
• neoprávněné užívání a distribuce počítačových 

programů 
• počítačová špionáž 
• internetová letadla nebo pyramidy 
• bankovní podvody 
• zadávání nepravdivých čísel nebo čísel cizích platebních 

karet 
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Úmluva Rady Evropy o kyberkriminalitě 

• otevřena k podpisu 23. 11. 2001 v Budapešti.  
• především definice jednotlivých skutkových 

podstat trestných činů, jež se členské státy 
zavazují ve svých jurisdikcích stíhat. 
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Cíle Úmluvy: 

• Harmonizace skutkových podstat TČ 

• Pravomoci práva procesního 

• Pohotový režim mezinárodní spolupráce 
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Typy trestných činů podle Úmluvy: 
 

• nedovolené získání přístupu k systému 

• nedovolené narušování komunikace 

• poškozování dat 
• narušování běhu informačních systémů 

• zneužití technických prostředků k výše 
uvedeným činům (včetně jejich držení) 

• padělání za užití počítače 

 

36 



• počítačový podvod 

• výroba, distribuce, získávání a držení dětské 
pornografie na datových nosičích 

• porušování autorských práv a práv 
souvisejících 

• pomáhání nebo návod k uvedeným činům 
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Podvody 

• Phishing 

• Pharming 

• Spear Phishing 

• Sniffing 

• §§ 120, 182, 183, 209, 231, 234 TZ 
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Řešení sporů v oblasti 
IT 



• Soudní řízení 
• Rozhodčí řízení 
• Mediace 



Prameny právní úpravy 

• Ústava ČR a Listina základních práv a svobod 

• Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

• Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (OSŘ) 
• Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 

• Zákon č. 120/2001 Sb., Exekuční řád 

• Zákon č. 358/1992 Sb., Notářský řád 

• zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu 

rozhodčích nálezů 

• zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci  

 

 



Pravomoc soudů 

• Dle OSŘ mají soudy v civilním řízení pravomoc 

řešit věci soukromoprávní povahy: 
– Občanskoprávní 
– Rodinněprávní 
– Pracovněprávní                
– Obchodněprávní 
…                                                 



Občanské soudní řízení - 
charakteristika 

• OSŘ, tzv. „civilní řízení“ 

• Zvláštní funkce státu – podle stanovených 

pravidel řeší soudy konkrétní případy 

• Prostředek ochrany práva, především ochrana 
soukromoprávních vztahů  

• Postup soudu – upraven v procesních 

předpisech (veřejnoprávní normy) 
 

 



Občanské právo procesní 

• odvětví veřejného práva  
• Souhrn právních norem, které upravují postup 

soudu a účastníků v občanském soudním 
řízení  

• Postup civilního řízení je závazně a kogentně 
upraven procesně právními normami, při 
rozhodování soud aplikuje normy 

hmotněprávní. 



Zásada dvojinstančního řízení 

• Záruka dvoustupňového řízení 
– Proti rozhodnutí soudu je vždy možné podat řádný 

opravný prostředek, o kterém rozhoduje vyšší 
stupeň soudu 

– Řádný opravný prostředek =  odvolání 





Druhy civilního řízení 

• Řízení nalézací 
Rozhodnutím soud zjišťuje, co je právem, nebo 
právo vytváří 
• Sporné – nejběžnější typ řízení, upraven v OSŘ - 

autoritativní stvrzení soudu o existenci nebo 

neexistenci práv a povinností – soudní rozsudek 

 

• Nesporné – zákon o zvláštních řízeních soudních – 

např. o pozůstalosti, o osvojení dítěte, o rozvod 
manželství, péče o dítě 

 

 



Druhy civilního řízení 
• Řízení vykonávací (exekuční) 
–  donucení k výkonu soudem nalezeného práva  

i proti vůli povinného 

 

• Insolvenční řízení 
– upravuje různé způsoby řešení úpadku dlužníka 

– zahrnují prvky nalézacího i vykonávacího řízení 
• Řízení zajišťovací 
– předběžné zajištění práva nebo jeho výkonu  



Návrh (žaloba) na zahájení řízení 
• Překážka litispendence (věci rozhodnuté nebo již 

zahájeného řízení) 
• Obsah  
– Obecné náležitosti  

• Datum, označení soudu 

– Označení účastníků 
• Žalobce, žalovaný, navrhovatel, právní zástupci - advokáti 

– Vylíčení rozhodných skutečností a označení (návrh 
důkazů) – popis merita věci 
• Důkazní břemeno nesou strany 

– Žalobní petit 
• Čeho se žalobce (navrhovatel) domáhá; návrh na rozhodnutí 



Důkazní prostředky 

• Listiny soukromé a veřejné 

• Výslech účastníků a svědků 

• Znalecké posudky 

• Zprávy a vyjádření fyzických a právnických 
osob 



Druhy rozhodnutí 

• Rozsudek – rozhodnutí  ve věci samé (nabývá 
právní moci doručením v případě nevyužití 
odvolání v 15 denní lhůtě) 

• Usnesení –usnesení o procesních věcech 

• Platební rozkaz – na návrh žalobce ve zkráceném 
řízení (povinnost do 15 dnů zaplatit) 

• Elektronický platební rozkaz – na návrh podaný 
elektronicky; částka nesmí převyšovat 1 mil. Kč 

• Evropský platební rozkaz – doručení do vlastních 
rukou, není možné náhradní  
 



Opravné prostředky 

• Řádné  
– Odvolání (proti usnesení nebo rozsudku) 

– Odpor (proti platebnímu rozkazu) 

– Námitka (proti směnečnému platebnímu rozkazu) 
– Stížnost (proti usnesení soudu) 

• Mimořádné  
– Žaloba na obnovu řízení (nové důkazy a skutečnosti) 
– Žaloba pro zmatečnost  
– Dovolání (k Nejvyššímu soudu ČR proti 

pravomocnému rozhodnutí – nutné zastoupení 
advokátem, notářem) 



Vykonávací řízení (exekuční) 
Možnost domáhat se splnění povinnosti na návrh  
• Prostřednictvím soudů výhradně ve věcech: 

– výchovy nezletilých dětí, 
– při podání návrhu na vyklizení bytu s bytovou náhradou, 
– vykázání ze společného obydlí, 
– nenavazování kontaktů s oprávněným, 
– rozhodnutí orgánů EU, 
– jde-li o cizí rozhodnutí. 

• Prostřednictvím exekutorů: 
– v ostatních případech je nutné podávat návrhy přímo 

exekutorům. 



Způsoby výkonu rozhodnutí 
Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést 

• a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů, 
• b) přikázáním pohledávky, 
• c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, 
• d) postižením závodu, 
• e) správou nemovité věci, 
• f) pozastavením řidičského oprávnění. 
Výkon rozhodnutí nepeněžitých plnění 
• a)vyklizením, 

• b) odebráním věci, 
• c) rozdělením společné věci, 
• d) provedením prací a výkonů. 



Alternativní řešení sporů 

• Rozhodčí (arbitrážní) řízení 
– upravuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím 

řízení a výkonu rozhodčích nálezů 

– na základě rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí 
doložky ve smlouvě je založena pravomoc 

rozhodce - jeho volba je v dispozici stran 

– Rozhodce: občan ČR, zletilý, svéprávný, bezúhonný 

– v obchodních věcech – ochrana obchodního 

tajemství  

 

 



– Nález rozhodce je vykonatelný soudně po celém 
světě 

– Řízení jednoinstanční, neveřejné, méně formální 
než soudní, levnější 
 

– V ČR stálý rozhodčí soud při Hospodářské komoře 
ČR a Agrární komoře ČR – administrativní zázemí, 

seznam kvalifikovaných rozhodců 



Alternativní řešení sporů 

• Mediace v soukromoprávních sporech – např. 
rodinné, spoluvlastnické, sousedské, pracovní 

• zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci  
• Mediace je vždy dobrovolná -  její započetí je 

založeno vždy a pouze na vůli stran 

• Mediátor spor nerozhoduje, moderuje 
komunikaci mezi stranami sporu 

• Výsledkem je dohoda sporných stran, 
dobrovolně dodržovaná 

 


