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USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátu složeném z pĜedsedy
JUDr. Pavla Pavlíka a soudcĤ JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila DvoĜáka, Ph.D. LL.M.,
v právní vČci žalobce MUDr. Mgr. Ivana Langera, bytem v Olomouci, 8. kvČtna 25,
zastoupeného Mgr. Martinem Elgerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodiþkova 30,
proti žalované MAFRA, a.s., se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 519/11, IýO 45313351,
zastoupené JUDr. Helenou Chaloupkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2,
Na Kozaþce 7/1289, o ochranu osobnosti, vedené u MČstského soudu v Praze pod
sp. zn. 32 C 184/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne
13.Ĝíjna 2015, þ.j. 1 Co 212/2014–404, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradu nákladĤ dovolacího Ĝízení þástku
3.338,- Kþ k rukám jeho zástupce Mgr. Martina Elgera, advokáta se sídlem v Praze 1,
Vodiþkova 30, do tĜí dnĤ od právní moci tohoto rozhodnutí.

Struþné odĤvodnČní
(§ 243f odst. 3 o.s.Ĝ.):
1.
MČstský soud v Praze (dále též „soud prvního stupnČ“) v poĜadí druhým
rozsudkem ze dne 19. bĜezna 2014, þ.j. 32 C 184/2008-334, výrokem I. uložil žalované
uveĜejnit na stranČ 2 deníku Mladá fronta DNES omluvu žalobci v rozsahu nejménČ jedné
þtvrtiny této tiskové strany ve znČní: „V deníku MF DNES jsme uveĜejnili následující
nepravdivá tvrzení se vztahem k osobČ pana Ivana Langera: že Ivan Langer je ve spisu
Krakatice ´podezĜelý´ z propojení na organizovaný zloþin kolem zavraždČného bosse Mrázka
(MF DNES 22. 9. 2008) a že Ivan Langer v roce 2000 jednal nezákonnČ tím, že porušil zákon
o stĜetu zájmĤ (MF DNES 1. 11. 2008). Tímto se panu Ivanu Langerovi omlouváme. MAFRA,
a.s., vydavatel deníku MF DNES.“ Výrokem II. uložil žalované uveĜejnit na serveru
iDNES.cz na webové adrese www.zpravy.idnes.cz omluvu žalobci a tu zde minimálnČ
po dobu 14 dnĤ ponechat ve znČní: „Na internetových stránkách iDNES.cz jsme uveĜejnili
následující nepravdivá tvrzení se vztahem k osobČ pana Ivana Langera: že Ivan Langer
je ve spisu Krakatice ´podezĜelý´ z propojení na organizovaný zloþin kolem zavraždČného
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bosse Mrázka (MF DNES 22. 9. 2008) a že Ivan Langer v roce 2000 jednal nezákonnČ tím,
že porušil zákon o stĜetu zájmĤ (MF DNES 1. 11. 2008). Tímto se panu Ivanu Langerovi
omlouváme. MAFRA, a.s., provozovatel serveru iDNES.cz.“ Výrokem III. zamítl žalobu,
pokud ve znČní písemné omluvy mČlo být, že si Langer i Kyselý pomohli navzájem
(MF DNES 2. 10. 2008), že okolnosti úvČru Langer tají (MF DNES 2. 10. 2008),
že Kyselý koupil i dluhy „Langerova golfu“ (MF DNES 4. 10. 2008), že Kyselý koupil
pohledávky za firmou, v jejímž pĜedstavenstvu byl Ivan Langer (MF DNES 4. 10. 2008),
že se pĜes Langerova pĜítele Kyselého dostala pohledávka k pĤvodním dlužníkĤm (MF DNES
4. 10. 2008), že nepĜímá vazba Ivana Langera na obchodníka s LTO souvisí s jeho
olomouckým domem a že daĖový poradce Tomáš Paclík, který je v tomto domČ v nájmu,
krátce pĤsobil ve firmČ, kterou pĜes jinou spoleþnost ovládal Kutal, a že Paclík dČlal pro
Kutalovy firmy daĖová pĜiznání a když byl Kutal ve vazbČ, spravoval majetek jeho firem (MF
DNES 29. 9. 2008), že Langer bojoval proti zveĜejĖování dluhĤ (MF DNES 3. 10. 2008),
že existuje pĜíþinná souvislost mezi olomouckým golfem (golfovým hĜištČm) a dotací pro jiná
sportovištČ v obci Dolany (MF DNES 29. 9. a 4. 10. 2008) a pokud ve znČní internetové
omluvy mČlo být, že si Langer i Kyselý pomohli navzájem (idnes.cz 2. 10. 2008), že okolnosti
úvČru Langer tají (idnes.cz 2. 10. 2008), že podnikateli Kyselému dlužila i „Langerova“ firma
(idnes.cz 4. 10. 2008), že Kyselý mČl pohledávku i u firmy, v jejímž vedení sedČl Langer
v dobČ, kdy spoleþnosti vznikl patnáctimilionový dluh (idnes.cz 4. 10. 2008), že nepĜímá vazba
Ivana Langera na obchodníka s LTO souvisí s jeho olomouckým domem a že daĖový poradce
Tomáš Paclík, který je v tomto domČ v nájmu, krátce pĤsobil ve firmČ, kterou pĜes jinou
spoleþnost ovládal Kutal, a že Paclík dČlal pro Kutalovy firmy daĖová pĜiznání a když byl
Kutal ve vazbČ, spravoval majetek jeho firem (idnes.cz. 29. 9. 2008), že Langer bojoval proti
zveĜejĖování dluhĤ (idnes.cz 3. 10. 2008), že existuje pĜíþinná souvislost mezi olomouckým
golfem (golfovým hĜištČm) a dotací pro jiná sportovištČ v obci Dolany (idnes.cz 29. 9.
a 4. 10. 2008). Výrokem IV. rozhodl o náhradČ nákladĤ Ĝízení.
2.
Soud prvního stupnČ vyšel ze zjištČní, že žalobce se domáhá ochrany osobnosti
za jím tvrzený neoprávnČný zásah do jeho osobnostní sféry, ke kterému došlo sérií þlánkĤ
o jeho osobČ uveĜejnČných žalovanou jako vydavatelkou tiskoviny Mladá fronta Dnes
a provozovatelkou webu idnes.cz, v období od 19. záĜí do 4. listopadu 2008, týkajících
se þinnosti Františka Mrázka a informací získaných Policií ýR v rámci tzv. spisu Krakatice.
Ve stejném období byla publikována kniha redaktora žalované novináĜe Jaroslava Kmenta
s názvem Kmotr Mrázek II (Krakatice). V þláncích žalovaná poskytovala informace i o tom,
že policejní vyšetĜování ve spise Krakatice objevilo závažné skuteþnosti týkající se poslancĤ
a þlenĤ vlády, které nikdy nebyly projednány. OdĤvodĖovala tím vyšší míru pĜípustné kritiky
i z toho dĤvodu, že žalobce v té dobČ byl osobou dlouhodobČ veĜejnČ þinnou, a v dobČ podání
žaloby byl ministrem vnitra ýR a v roce 2000 pĤsobil jako právní poradce
Ing. Ivana Kyselého a spoleþností s ním spojených ve vČci možného získání podílu
ve spoleþnosti IPS a.s., kdy souþasnČ vČc konzultoval s Lućkem Sekyrou a jednal
i s tehdejším generálním Ĝeditelem IPB a.s. a jeho námČstkem a dále s tehdejším generálním
Ĝeditelem Komerþní banky a.s. Soud prvního stupnČ svým pĜedchozím rozsudkem žalobu
zamítl, odvolací soud jej poté zrušil. Vrchní soud v Praze ve zrušovacím rozsudku mimo jiné
vyslovil názor, že skutkovým základem sporu je dokazování pĜed soudem prvního stupnČ
o skuteþnostech, jež mČly být souþástí spisu Krakatice. PĜedpokladem k provedení dĤkazu
pĜeþtením pĜedmČtného spisu je požadavek soudu na zproštČní povinnosti zachovávat
mlþenlivost.
3.
Soud prvního stupnČ poté doplnil dokazování v souladu s vysloveným názorem
odvolacího soudu. Vzhledem k tomu, že u spisu Krakatice dosud nenastaly podmínky
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pro odtajnČní, a proto nemohl být proveden dĤkaz celým spisem, vyžádal si a zapĤjþil listiny
ze spisu oznaþeného jako Krakatice od Policejního prezidia ýeské republiky, ve kterých
jakýmkoliv zpĤsobem procházelo jméno žalobce, þi se vyskytovala souvislost s jeho osobou.
Soud tČmito listinami provedl dĤkaz v souladu s veškerými právními pĜedpisy a dále doplnil
dokazování i výslechem svČdkĤ, bývalých kriminalistĤ (poté co byli zproštČni povinnosti
zachovávat mlþenlivost), kteĜí se na spise Krakatice podíleli. Soud prvního stupnČ uzavĜel,
že použitá formulace, že žalobce je ve spise Krakatice podezĜelý z propojení na organizovaný
zloþin kolem zavraždČného bosse Mrázka, neodpovídá realitČ, když svČdkové oznaþili žalobce
spíše za osobu, která procházela spisem a mohla být zájmovou osobou. Proto soud tuto
formulaci považoval za zásah do osobnostní sféry žalobce. U tvrzení, že žalobce v roce 2001
jednal nezákonnČ tím, že porušil zákon o stĜetu zájmĤ v þlánku uveĜejnČném 1. 11. 2008 pod
názvem „Langer loboval i radil, podle právníkĤ nezákonnČ“, soud toto tvrzení doslova
neshledal, dovodil však, že žalovaná zvolila natolik nepĜesnou formulaci, že tak byla
zpĤsobilá zasáhnout do obþanskoprávní sféry žalobce. U dalších žalobcem oznaþených výrokĤ
zjistil soud, že redaktoĜi žalované se snažili podat informace veĜejnosti o aktuálním dČní
v politice a v podsvČtí, že v této souvislosti tedy nutnČ museli porušit urþitý okruh osobnostní
sféry politikĤ. V prĤbČhu Ĝízení bylo dále prokázáno, že kniha Kmotr Mrázek I vyšla v roce
2007, tedy pĜed rokem a že mimo jiné o žalobci byly shromažćovány informace na základČ
toho, co již pĜedtím bylo veĜejnČ pĜístupné nebo bylo získáno z veĜejných zdrojĤ,
nebo co pĜedtím žalobce sám uvedl v rozhovorech s redaktory. Proto žalobu v tomto rozsahu
zamítl vþetnČ tvrzení uvedených v þlánku „Kyselý koupil i dluhy Langerova golfu“ ze dne
4. 10. 2008, které shledal pravdivými.
4.
K odvolání obou úþastníkĤ Vrchní soud v Praze (dále též „odvolací soud“)
rozsudkem ze dne 13. Ĝíjna 2015, þ.j. 1 Co 212/2014-404, výrokem I. rozsudek soudu prvního
stupnČ zmČnil
5.
ve výroku I. – ohlednČ rozsahu uveĜejnČní omluvy v deníku MF Dnes tak,
že žalovaná je povinna omluvu uveĜejnit v rozsahu nejménČ 1/8 tiskové strany a dále tak,
že se zamítá žaloba požadující omluvu za tvrzení, že Ivan Langer jednal nezákonnČ tím,
že porušil zákon o stĜetu zájmĤ (MF dnes 1. 11. 2008) a ohlednČ požadavku na uveĜejnČní
omluvy v rozsahu zbývající 1/8 tiskové strany
6.
ve výroku II. tak, že se zamítá žaloba, požadující omluvu za tvrzení,
že Ivan Langer jednal nezákonnČ tím, že porušil zákon o stĜetu zájmĤ (idnes.cz 22. 9. 2008)
7.
ve výroku III. tak, že zveĜejnČná omluva bude poskytnuta i za tvrzení,
že podnikateli Kyselému dlužila i „Langerova“ firma (idnes.cz 4. 10. 2008); ve zbývajícím
napadeném rozsahu ve vČci samé rozsudek soudu prvního stupnČ potvrdil. Výrokem II.
rozhodl o náhradČ nákladĤ Ĝízení pĜed soudy obou stupĖĤ.
8.
Odvolací soud konstatoval, že vzhledem k tomu, že se nezdaĜilo pĜes snahu
soudu prvního stupnČ provést dĤkaz celým kompletním spisem Krakatice a nahrávkami
k nČmu, neunesla žalovaná dĤkazní bĜemeno, a proto musí nést následky spojené s tím,
že se rozhodla použít informace, které získala zĜejmČ nedovoleným jednáním osob,
které porušily pĜedpisy k ochranČ bezpeþnosti ýeské republiky. Ztotožnil se se závČrem soudu
prvního stupnČ, že žalobce „podezĜelý“ z propojení na organizovaný zloþin nebyl.
Žalovaná jej tak oznaþila nepochybnČ v trestnČprávním smyslu slova, uþinila tak však
zpĤsobem objektivnČ zpĤsobilým zasáhnout þest žalobce. U tohoto závČru dbal odvolací soud,
aby nebyla dána bezdĤvodnČ pĜednost jednomu ze základních práv v pĜípadČ jejich stĜetu.
PĜipustil, že obecnČ lze tolerovat tzv. novináĜskou zkratku, ovšem ne v takto závažné vČci.
Pokud jde o pĜisouzený požadavek žalobce na omluvu za sdČlení v Mladé frontČ DNES ze dne
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1. 11. 2008 a na idnes.cz, že žalobce jednal nezákonnČ tím, že porušil zákon o stĜetu zájmĤ,
dospČl odvolací soud k jinému závČru. Vyšel z toho, že formulace požadované omluvy
je nepĜimČĜená, neboĢ text sdČlení neobsahuje toto znČní. Navíc vyslovený názor žalované
o nezákonném jednání žalobce byl dostateþnČ podložen a vysvČtlen. Ze zamítavého výroku III.
shledal dĤvodné odvolání žalobce proti sdČlení, že podnikateli Kyselému dlužila i „Langerova
firma“ (idnes.cz 4. 10. 2008). Po doplnČní Ĝízení soudem prvního stupnČ považoval sdČlení
za nepodložené a nepravdivé, zpĤsobilé zasáhnout zejména þest a dĤstojnost žalobce.
9.
Rozsudek odvolacího soudu byl doruþen žalované dne 27. ledna 2016 a téhož
dne nabyl právní moci.
10. Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze podala žalovaná dne 29. bĜezna 2016
dovolání, a to do þásti výroku I., kterou odvolací soud zmČnil a potvrdil rozsudek MČstského
soudu v Praze ve výroku I., na jehož základČ je žalovaná povinna zveĜejnit na stranČ 2 deníku
Mladá fronta DNES omluvu žalobci v rozsahu nejménČ 1/8 tiskové strany v tomto znČní:“
V deníku MF DNES jsme uveĜejnili následující nepravdivé tvrzení se vztahem k osobČ pana
Ivana Langera: že Ivan Langer je ve spisu Krakatice „podezĜelý“ z propojení
na organizovaný zloþin kolem zavraždČného bosse Mrázka (MF DNES 22. 9. 2008) a dále
do þásti uvedené ve výroku I., kterou odvolací soud potvrdil uvedený rozsudek soudu prvního
stupnČ ve výroku II., na jehož základČ je žalovaná povinna zveĜejnit na serveru iDNES.cz
omluvu žalobci ve znČní: „Na internetových stránkách iDNES.cz jsme uveĜejnili následující
nepravdivé tvrzení se vztahem k osobČ pana Ivana Langera: že Ivan Langer je ve spisu
Krakatice „podezĜelý“ z propojení na organizovaný zloþin kolem zavraždČného bosse Mrázka
(idnes.cz 22. 9. 2008).
11. PĜípustnost dovolání odvozuje žalovaná z ustanovení § 237 o.s.Ĝ.,
když podle jejího názoru napadené rozhodnutí závisí na posouzení otázky hmotného práva,
pĜi jejímž Ĝešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu
a Ústavního soudu ýR, neboĢ odvolací soud pĜi stĜetu práva na ochranu osobnosti s právem
na svobodu projevu neprovedl test proporcionality a nezabýval se tČmi aspekty, které by soudy
pĜi posuzování stĜetu tČchto základních práv mČly brát v potaz. Dovolání podává žalovaná
z dĤvodu uvedeného v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.Ĝ., když rozhodnutí odvolacího soudu
spoþívá na nesprávném posouzení vČci. Žalovaná se pĜedevším domnívá, že odvolací soud
se nezabýval východisky, která dle judikatury Ústavního soudu ýR, jakož i soudu dovolacího,
je nutné pĜi kolizi dvou základních ústavních práv brát v potaz. Uvedla nČkolik rozhodnutí
Ústavního soudu (nález ÚS ze dne 10. 12. 1997 sp. zn. II. ÚS 357/96, nález
sp. zn. II. ÚS 2051/14 ze dne 3. 2. 2015), které se zabývaly východisky po posuzování stĜetu
práva svobody projevu s právem na ochranu osobnosti. Dále žalovaná odkazuje na rozhodnutí
sp. zn. 30 Cdo 3121/2012 ze dne 18. 4. 2013, ve kterém Nejvyšší soud ýR mimo jiné
konstatoval v souvislosti s užitím výrazu „pĜeþin“, v þlánku zveĜejnČném v periodickém tisku,
že je obecnČ pĜijímanou zásadou, že u zpráv tisku se zcela rigoróznČ nevyžaduje
bezpodmíneþná pĜesnost užitých výrazĤ, takže v pĜedmČtné vČci nepochybnČ nebylo dĤvodu
akcentovat trestnČprávní význam takového výrazu. Žalovaná se domnívá, že autor þlánku byl
v dobré víĜe, pokud se rozhodl uvedené informace zveĜejnit a jednal v souladu s novináĜskou
etikou a vycházel z pravdivých skuteþností (viz rozhodnutí IV. ÚS 23/2005 ze dne
17. 7. 2007). Žalovaná si je vČdoma odpovČdnosti a limitĤ, jež jsou vymezeny þlánkem 17
odst. 4 Listiny základních práv a svobod, nicménČ se snaží souþasnČ naplnit úlohu sdČlovacích
prostĜedkĤ, pĜispívat k diskusi o vČcech veĜejného zájmu. Jiný postup by bylo možno
posuzovat jako omezení svobody projevu (rozhodnutí ESLP z 21. l. 1999 þ. stížnosti
29183/95 a rozhodnutí ESLP z 19. 12. 2006 þ. stížnosti 62202/2000). Žalovaná uvádí,
že v daném pĜípadČ nebyly ve vztahu ke zveĜejnČným informacím splnČny materiální znaky
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utajované skuteþnosti podle zákona þ. 148/1998 Sb., resp. zákona þ. 412/2005 Sb.,
a proto jsou závČry odvolacího soudu o tom, že žalovaná mČla nést riziko zveĜejnČní,
nepĜípadné. Pokud by se utajované skuteþnosti a následky uveĜejnČní informací
(oznaþených jako utajované) mČly vykládat v souladu s rozhodnutím odvolacího soudu,
byla by znemožnČna investigativní žurnalistika. Evropský soud pro lidská práva opakovanČ
konstatoval, že v pĜípadČ zásahu do práva podle þl. 10 Úmluvy je nezbytné posoudit,
jestli takový zásah byl v demokratické spoleþnosti nezbytný, a to i v pĜípadČ,
kdy jsou pĜedmČtem zveĜejnČných informací utajované skuteþnosti. Dále žalovaná nesouhlasí
s tvrzením odvolacího soudu, že potĜebným dĤkazem mČl být celý spis Krakatice,
když žalobce se týká jen dílþí zcela nepatrná þást spisu, kterou také bylo provedeno
dokazování a jejíž autenticita byla potvrzena navrženými svČdky. PĜedevším žalovaná
upozorĖuje na tu skuteþnost, že spis Krakatice byl zamČĜený na „operativní rozpracování
podezĜení z páchání trestné þinnosti podle pĜíslušných ustanovení trestního zákona,
z þehož vyplývá, že policie šetĜila v rámci spisu Krakatice podezĜení z páchání závažné
trestné þinnosti, oznaþenou jako „organizovaný zloþin“. V této rovinČ obecné mluvy bylo
žalovanou použito slovo „podezĜení“, pĜiþemž ani z kontextu þlánku (i þlánkĤ pĜedchozích)
nevyplývá, že by žalobce mČl být na úrovni podezĜelého ve smyslu formálním (tj. ve smyslu
terminologie trestního Ĝádu). Navíc šlo v kontextu, v jakém použila výraz „podezĜelý“
o obvyklou novináĜskou zkratku, blížící se více hodnotícímu soudu, než skutkovému tvrzení
a nelze tak vést dĤkaz pravdivosti tohoto výrazu.
12.
odmítnutí.

K dovolání se vyjádĜil žalobce podáním ze dne 29. 7. 2016 a navrhl jeho

13. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.Ĝ.) pĜihlédl k þl. II bodu 2. zákona
þ. 293/2013 Sb., kterým se mČní zákon þ. 99/1963 Sb., obþanský soudní Ĝád,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a další související zákony, a vyšel tak ze znČní tohoto
procesního pĜedpisu úþinného od 1. ledna 2014.
14. Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.Ĝ. lze dovoláním napadnout pravomocná
rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon pĜipouští.
15. Není-li stanoveno jinak, je dovolání pĜípustné proti každému rozhodnutí
odvolacího soudu, kterým se odvolací Ĝízení konþí, jestliže napadené rozhodnutí závisí
na vyĜešení otázky hmotného nebo procesního práva, pĜi jejímž Ĝešení se odvolací soud
odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování
dovolacího soudu dosud nebyla vyĜešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ
anebo má-li být dovolacím soudem vyĜešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.Ĝ.).
16.

Podle § 241a odst. 2 o.s.Ĝ. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí
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rozhodnutí se konkrétnČ mČl odvolací soud odchýlit), nebo která v rozhodování dovolacího
soudu dosud nebyla vyĜešena (zde je tĜeba vymezit, která právní otázka, na níž závisí
rozhodnutí odvolacího soudu v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyĜešena),
nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ (zde je tĜeba vymezit rozhodnutí dovolacího
soudu, která takový rozpor v judikatuĜe dovolacího soudu mají podle názoru dovolatele
zakládat a je tak tĜeba tyto rozpory odstranit), anebo má-li být dovolacím soudem vyĜešená
právní otázka posouzena jinak (zde je zapotĜebí vymezit pĜíslušnou právní otázku,
její dosavadní Ĝešení v rozhodovací praxi dovolacího soudu a alespoĖ struþnČ uvést,
pro jaké dĤvody by mČla být dovolacím soudem posouzena jinak).
19. Dovolání podané proti rozhodnutí odvolacího soudu, které není pĜípustné
nebo které trpí vadami, jež nebyly ve lhĤtČ (§ 241b odst. 3) odstranČny a pro nČž nelze
v dovolacím Ĝízení pokraþovat, dovolací soud odmítne (§ 243c odst. 1 vČta první o.s.Ĝ.).
20. Dovolatelka ve svém dovolání se v otázce jeho pĜípustnosti výslovnČ dovolala
toho (že podle jejího názoru) rozhodnutí odvolacího soudu závisí na posouzení otázky
hmotného práva, pĜi jejímž Ĝešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe
dovolacího soudu a Ústavního soudu v tom smyslu, že odvolací soud pĜi stĜetu práva na
ochranu osobnosti s právem na svobodu projevu neprovedl test proporcionality a nezabýval se
tČmi aspekty, které by soudy pĜi posuzování stĜetu tČchto základních práv mČly brát v potaz.
Odkazuje pĜi tom na rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 18. dubna 20123,
þ.j. 30 Cdo 3121/2012-198, a ze dne 27. þervna 2013, þ.j. 30 Cdo 1286/2013-247. Z hlediska
takto dovolatelkou definovaného dĤvodu tvrzené pĜípustnosti dovolání však pĜíslušná
zákonná kritéria naplnČna nebyla.
21. V dovolatelkou zmínČném rozsudku
ze dne 18. dubna 2013,
þ.j. 30 Cdo 3121/2012-198, Nejvyšší soud jako soud dovolací odkázal mimo jiné
na skuteþnost, že podle ustanovení § 11 obþ. zák. má fyzická osoba právo na ochranu
své osobnosti, zejména života a zdraví, obþanské cti a lidské dĤstojnosti, jakož i soukromí,
svého jména a projevĤ osobní povahy. Požadavek zajištČní úþinné obþanskoprávní ochrany
vyžaduje, aby neoprávnČný zásah do osobnosti fyzické osoby, který má za následek vznik
nemajetkové újmy, spoþívající v porušení þi již v pouhém ohrožení osobnosti dotþené fyzické
osoby, byl pro pĤvodce neoprávnČného zásahu spojen s nepĜíznivými právními následky
ve formČ zvláštních obþanskoprávních sankcí. Ty mohou podle okolností konkrétního pĜípadu
spoþívat v nové povinnosti pĤvodce neoprávnČného zásahu buć upustit od tohoto zásahu,
þi odstranit následky neoprávnČného zásahu, anebo poskytnout pĜimČĜené zadostiuþinČní.
Tam, kde v dĤsledku neoprávnČného zásahu do osobnosti fyzické osoby došlo k jejímu
porušení, resp. pĜípadnČ „jen“ k pouhému ohrožení – tedy ke vzniku nemajetkové újmy,
pak ustanovení § 13 odst. 1 obþ. zák. urþuje, že fyzická osoba má právo se zejména domáhat,
aby bylo upuštČno od neoprávnČných zásahĤ do práva na ochranu její osobnosti,
aby byly odstranČny následky tČchto zásahĤ a aby jí bylo dáno pĜimČĜené zadostiuþinČní.
NeoprávnČným zásahem do práva na ochranu osobnosti je tedy jednání, které zasahuje
do práv chránČných ustanovením § 11 obþ. zák. a je v rozporu s právy a povinnostmi pĤvodce
zásahu stanovenými právním Ĝádem. NeoprávnČným zásahem do práva na ochranu osobnosti
je jednání neoprávnČnČ smČĜující proti osobní i mravní integritČ fyzické osoby,
které je objektivnČ zpĤsobilé snížit její dĤstojnost, vážnost a þest a které ohrožuje její
postavení, resp. uplatnČní ve spoleþnosti (viz napĜ. rozsudek Nejvyššího soudu ýR ze dne
1. Ĝíjna 2002, sp.zn. 28 Cdo 983/2002). Pro úspČšné uplatnČní práva na ochranu osobnosti
není vyžadováno vyvolání konkrétních následkĤ zásahu proti tomuto chránČnému statku,
ale postaþí, že zásah byl objektivnČ zpĤsobilý narušit nebo alespoĖ ohrozit práva chránČná
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ustanovením § 11 obþ. zák. (analogicky srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ýR ze dne
7. kvČtna 2002, sp.zn. 28 Cdo 662/2002).
Podle ustanovení § 13 obþ. zák. ke vzniku obþanskoprávních sankcí za nemajetkovou
újmu zpĤsobenou zásahem do osobnosti fyzické osoby musí být jako pĜedpoklad odpovČdnosti
splnČna podmínka existence zásahu objektivnČ zpĤsobilého vyvolat nemajetkovou újmu
spoþívající buć v porušení nebo jen ohrožení osobnosti fyzické osoby v její fyzické a morální
integritČ. Tento zásah musí být neoprávnČný (protiprávní) a musí zde být zjištČna existence
pĜíþinné souvislosti mezi takovým zásahem a dotþením osobnostní sféry fyzické osoby.
NeoprávnČným zásahem je zásah do osobnosti fyzické osoby, který je v rozporu s objektivním
právem, tj. s právním Ĝádem.
Tam, kde v dĤsledku neoprávnČného zásahu do osobnosti fyzické osoby došlo k jejímu
porušení, eventuálnČ „jen“ k pouhému ohrožení – tedy ke vzniku nemajetkové újmy,
pak ustanovení § 13 odst. 1 obþ. zák. urþuje, že fyzická osoba má právo se zejména domáhat,
aby bylo upuštČno od neoprávnČných zásahĤ do práva na ochranu její osobnosti,
aby byly odstranČny následky tČchto zásahĤ a aby jí bylo dáno pĜimČĜené zadostiuþinČní.
UplatnČní konkrétního a diferencovaného objektivního hodnocení tak v tČchto
pĜípadech znamená, že o snížení dĤstojnosti postižené fyzické osoby þi její vážnosti
ve spoleþnosti pĤjde pouze tam, kde za konkrétní situace, za které k neoprávnČnému zásahu
do osobnosti fyzické osoby došlo, jakož i s pĜihlédnutím k dotþené fyzické osobČ, lze spolehlivČ
dovodit, že by nastalou nemajetkovou újmu vzhledem k intenzitČ a trvání nepĜíznivého
následku spoþívajícího ve snížení její dĤstojnosti þi vážnosti ve spoleþnosti, pociĢovala
jako závažnou zpravidla každá fyzická osoba nacházející se na místČ a v postavení postižené
fyzické osoby.
Právo a svoboda jsou obsahovČ omezeny právy jiných, aĢ již tato práva plynou jako
ústavnČ zaruþená z ústavního poĜádku republiky þi z jiných zábran daných zákonem
chránících celospoleþenské zájmy þi hodnoty. Právo vyjadĜovat názory však mohou zbavit
právní ochrany nejen obsahová omezení, ale i forma, jíž se názory navenek vyjadĜují.
Vyboþí-li tak publikovaný názor z mezí obecnČ uznávaných pravidel slušnosti
v demokratické spoleþnosti, ztrácí tím charakter korektního úsudku (zprávy, komentáĜe)
a jako takový se zpravidla ocitá již mimo meze právní ochrany (obdobnČ srovnej nález
sp. zn. III. ÚS 359/96, Ústavní soud ýR: Sbírka nálezĤ a usnesení, sv. 8, C.H. Beck, 1998,
str. 367). Právo podle þl. 17 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) je zásadnČ
rovno základnímu právu podle þl. 10 Listiny (srovnej nález sp. zn. II. ÚS 357/96, Ústavní soud
ýR: Sbírka nálezĤ a usnesení, sv. 9, C.H. Beck, 1998, str. 355), pĜiþemž je tĜeba dbát na to,
aby s pĜihlédnutím k okolnostem každého pĜípadu jednomu z tČchto práv nebyla bezdĤvodnČ
dána pĜednost pĜed právem druhým (obdobnČ srovnej nález sp. zn. IV. ÚS 154/96,
Ústavní soud ýR: Sbírka nálezĤ a usnesení, sv. 10, C.H. Beck, 1998, str. 113).
V pĜípadech typovČ pĜíbuzných projednávané vČci je vždy nezbytné zkoumat míru
(intenzitu) tvrzeného porušení základního práva na ochranu osobnosti (osobní cti a dobré
povČsti), a v kontextu se svobodou projevu a s právem na informace a se zĜetelem
na požadavek proporcionality uplatĖování tČchto práv (a jejich ochrany). ZároveĖ je nutné,
aby pĜíslušný zásah bezprostĜednČ souvisel s porušením chránČného základního práva,
tj. aby zde existovala pĜíþinná souvislost mezi nimi. Takto je nutno interpretovat i právní
názor (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ýR ze dne 19. 7. 1995, Cdon 24/95),
podle nČhož "samo uveĜejnČní nepravdivého údaje, dotýkajícího se osobnosti fyzické osoby,
zakládá zpravidla neoprávnČný zásah do práva na ochranu její osobnosti." To v souvislosti
tČchto úvah znamená, že k zásahu do práva na ochranu osobnosti sice zásadnČ mĤže dojít
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i objektivnČ, tedy s vylouþením zavinČní narušitele práva, nicménČ každé zveĜejnČní
nepravdivého údaje nutnČ nemusí automaticky znamenat neoprávnČný zásah do osobnostních
práv. K takovému zásahu dochází pouze tehdy, jestliže mezi zásahem a porušením osobnostní
sféry existuje pĜíþinná souvislost a jestliže tento zásah v konkrétním pĜípadČ pĜesáhl urþitou
pĜípustnou intenzitu takovou mírou, kterou již v demokratické spoleþnosti nelze tolerovat.
V souzené vČci tak bylo vČcí soudĤ, aby na základČ konkrétních okolností daného pĜípadu
zvážily, zda sporné výroky první žalované dosahují takové intenzity, že zasahují do práva
na ochranu dobré povČsti žalobce, þi zda jsou situaci pĜimČĜené.
K problematice svobody projevu existuje bohatá judikatura Evropského soudu
pro lidská práva (dále jen "Soud"), v níž je vyzdvižen význam zmínČné svobody,
jakož i urþeny její meze, které jsou dány nutností respektovat jednak spoleþností chránČné
zájmy vymezené þlánkem 10 odst. 2 Evropské úmluvy o ochranČ lidských práv a základních
svobod a jednak práva tĜetích osob. Soud zdĤrazĖuje roli svobody projevu jako jednoho
ze základních kamenĤ demokratické spoleþnosti; absence této svobody ji pojmovČ vyluþuje.
Svoboda projevu platí nejen pro "informace" nebo "myšlenky", pĜijímané pĜíznivČ
þi považované za neškodné þi nedĤležité, ale rovnČž pro ty, které jsou nepĜíjemné,
šokují þi znepokojují: tak tomu chce pluralita, tolerance a duch otevĜenosti, bez nichž není
demokratické spoleþnosti. Tyto principy nabývají zvláštní dĤležitosti, pokud jde o tisk.
Tisk sice nesmí pĜekraþovat vymezené hranice mj. z dĤvodu ochrany dobré povČsti jiných,
nicménČ na nČm spoþívá úkol šíĜit informace a myšlenky týkající se politických záležitostí,
jakož i témat z ostatních oblastí veĜejného zájmu. Nejenže úlohou tisku je šíĜení informací
a myšlenek, veĜejnost má souþasnČ právo tyto pĜijímat (srov. rozsudek ve vČci Lingens proti
Rakousku ze dne 8. 7. 1986, þ. 09815/82, odst. 41). Ústavní soud v typovČ obdobných vČcech
pĜipomíná, že tato judikatura slouží jako inspirativní zdroj rozhodování. ýeská republika
se v þlánku 1 odst. 1 Ústavy definovala jako demokratický stát založený na úctČ k právĤm
a svobodám þlovČka a obþana, þímž se vzdala hodnotové neutrality Ústavy a zakotvením
nepĜípustnosti zmČny podstatných náležitostí demokratického právního státu se pĜihlásila
k principu materiálního právního státu. Pro demokracii, chápanou jako vládu lidu,
lidem a pro lid, je životní nutností šíĜení informací, myšlenek a názorĤ, aĢ už pochvalných
þi kritických, proto, aby byla veĜejnost zásobena všemi dostupnými fakty nezbytnými
pro vyvolání kvalitní debaty ve vČcech celospoleþenského zájmu a následného utváĜení názoru
jednotlivcĤ þi k dosažení konsenzu o Ĝízení a obstarávání vČcí celospoleþenského zájmu.
Tisk bývá také titulován hlídacím psem demokracie, neboĢ tím, že informuje o záležitostech
veĜejného zájmu, zároveĖ upozorĖuje na negativní jevy ohrožující chod demokratické
spoleþnosti; informace mĤže být podnČtem pro adekvátní nápravu ze strany pĜíslušných
orgánĤ þi vyvolat urþité vzepČtí veĜejnosti vyjadĜující nespokojenost s momentálním stavem,
které mĤže vést k rychlejšímu odstranČní negativ. OtevĜenost odlišným názorĤm a kritickým
pohledĤm skýtá obohacení spoleþnosti, dostatek informací mĤže napomáhat k bourání
názorových stereotypĤ a podporovat zvýšení tolerance. V neposlední ĜadČ svoboda projevu
a právo na informace výraznČ pĜispívají k osobnímu rĤstu jedince jak v oblasti intelektuální,
tak osobnostní, což je taktéž v zájmu otevĜené demokratické spoleþnosti (obdobné závČry
pĜináší i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. þervna 2013, þ.j. 30 Cdo 1286/2013-247) .
22. Z obsahu napadeného rozsudku odvolacího soudu však vyplývá, že se pĜi svém
rozhodování tento soud uvedenými zásadami Ĝídil. Soud druhého stupnČ pĜedevším pĜipomnČl
skuteþnost, že jde-li o zásah do osobnostních práv v podobČ výrokĤ (textĤ) publikovaných
v tisku, je úkolem soudu, aby na základČ konkrétních okolností daného pĜípadu zvážil,
zda urþitý výrok (text), vycházející jinak ze svobody projevu, dosahuje takové intenzity,
že zasahuje do práva na ochranu cti a dobré povČsti fyzické osoby, þi je situaci pĜimČĜený.
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Mimo jiné dále poukázal na zásadu, podle níž vyboþí-li uveĜejnČný názor z mezí
demokratickou spoleþností uznávaných pravidel slušnosti, ztrácí charakter korektního úsudku
(zprávy, sdČlení) a jako takový se zpravidla ocitá již mimo meze ústavní ochrany svobody
projevu a práva na informace (þl. 17 Listiny základních práv a svobod), pĜiþemž o takový
pĜípad jde v souzené vČci. V pĜedmČtné vČci se žalované nepodaĜilo prokázat,
že by publikovaná informace byla pravdivá, resp. její pravdivost se nepodaĜilo prokázat.
Odvolací soud mimo jiné zdĤraznil, že dbal, aby nebyla dána bezdĤvodnČ pĜednost jednomu
ze dvou základních práv v pĜípadČ jejich stĜetu, pĜiþemž nepominul, že lze obecnČ tolerovat
tzv. novináĜskou zkratku, tím spíše ve vztahu k osobČ veĜejnČ þinné. Nelze tak však uþinit
v tak zásadní vČci jako je konstatování podezĜení z napojení (konkrétní osoby)
na organizovaný zloþin.
23. S ohledem na uvedené skuteþnosti nelze proto mít za to, že by se odvolací soud
byl odchýlil pĜi Ĝešení otázky hmotného práva od ustálené rozhodovací praxe dovolacího
soudu, jak se dovolatelka domnívá. Nadto dovolání je výraznČ poznamenáno akcentem
na skutkový základ daného sporu, pĜiþemž výtky v tomto smyslu nejsou zpĤsobilým
dovolacím dĤvodem.
24. Z uvedeného vyplývá, že v oznaþené vČci nebyl naplnČn pĜípad pĜípustnosti
dovolání uplatnČný žalovanou. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.Ĝ.) proto toto
dovolání odmítl (§ 243c odst.1 o.s.Ĝ.). Rozhodoval, aniž naĜídil jednání (§ 243a odst. 1 vČta
první o.s.Ĝ.).
25. Výrok o náhradČ nákladĤ dovolacího Ĝízení je odĤvodnČn ustanovením § 243c
odst. 3 vČta prvá o.s.Ĝ. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 3 o.s.Ĝ.,
když v dovolacím Ĝízení žalobci vznikly úþelnČ vynaložené náklady spojené s jeho
zastoupením advokátem, v souvislosti s jedním úkonem právní služby (sepis vyjádĜení
k dovolání). OdmČna v þástce 2.500 Kþ byla stanovena podle § 6, § 7 bod 5, § 9 odst. 3 písm.
d) a § 11 odst. 1 písm. k) vyhl. þ. 177/1996 Sb., o odmČnách advokátĤ a náhradách advokátĤ
za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Žalobci dále
náleží náhrada hotových výdajĤ ve výši 300 Kþ za jeden úkon právní služby podle § 13 odst. 3
vyhlášky þ. 177/1996 Sb., tj. celkem 2.800 Kþ. Žalobci rovnČž pĜísluší náhrada za daĖ
z pĜidané hodnoty ve výši 21% podle § 137 odst. 3 o.s.Ĝ., tj. 588 Kþ. Celková výše nákladĤ
dovolacího Ĝízení tak þiní 3.338 Kþ.
Proti tomuto usnesení není pĜípustný opravný prostĜedek.
V BrnČ dne 14. prosince 2016

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
pĜedseda senátu

Za správnost vyhotovení: Tereza Figurová

