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U s n e s e n í 
 
 
 

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy   
JUDr. Tomáše Novosada a soudců JUDr. Veroniky Křesťanové, Dr., a Mgr. Hynka Zoubka 
ve věci žalobce: Jiří Wonka, nar. 8. 4. 1950, bytem ve Vrchlabí, Dělnická 1031, zast.                        
Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Národní 58/32, proti 
žalovanému: Petr Šámal, nar. 16. 6. 1949, bytem v Praze 4, Petýrkova 1966/25, zast.                     
JUDr. Petrem Zavřelem, advokátem, se sídlem v Praze 3, náměstí Winstona Churchilla 
1800/2, o ochranu osobnosti, k odvolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 
4 ze dne 27. října 2016, č. j. 16 C 17/2016 – 59, 

 
 

t a k t o : 
 
 

Rozsudek soudu I. stupně  s e  m ě n í  tak, že soud schvaluje tento mezi účastníky 
uzavřený smír: 

 
1.  Žalovaný  j e  p o v i n e n  do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaslat žalobci                      

a České tiskové kanceláři doporučeným vlastnoručně podepsaným dopisem svou 
omluvu v tomto znění: 

 
 „OMLUVA 

Omlouvám se, že jsem v knize „Kriminalista Jiří Markovič“ vydané nakladatelstvím 
Epocha v roce 2015 nepravdivě napsal o zemřelém Pavlu Wonkovi, že byl odsouzen       
za fyzické napadení své matky a manželky. Skutečnost je taková, že Pavel Wonka nikdy 
nebyl souzen za fyzické napadení své manželky ani maminky a že rozsudek                      
o porušování domovní svobody byl následně zrušen Okresním soudem v Ústí nad 
Orlicí.  

Petr Šámal“. 
 
2.    Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy všech stupňů. 
 
 

 
O d ů v o d n ě n í  

 

Žalobce se žalobou podanou u soudu I. stupně dne 12. 2. 2016 domáhal postmortální 
ochrany osobnosti svého bratra Pavla Wonky, a to v souvislosti s obsahem knihy Kriminalista 
Jiří Markovič s podtitulem Legenda pražské mordparty deviantům na stopě, jejímž autorem je 
žalovaný a kterou v roce 2015 vydalo nakladatelstvím Epocha pod ISBN 978-80-7425-248-8 
(dále také jen „Kniha“). Žalobce Knize vyčítal, že obsahuje řadu nepřesností, konkrétně pak 
jako nepravdivé a dehonestující ve vztahu k osobě jeho zemřelého bratra namítal tuto pasáž          
ze strany 151 Knihy: „Dne 24. 11. 1981 byl Pavel Wonka uznán vinným tr. činem dle § 238/1 
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tr. z. – za násilné vniknutí do bytu matky a své manželky, kde obě ženy fyzicky napadl… 
(pozn. aut.).“. Namítal, že jde o tvrzení lživá, neboť jeho bratr nikdy nebyl odsouzen                                 
za fyzické napadení matky a své manželky, trestní věc, která byla řešena, se týkala jeho 
manželky a její matky a k fyzickému napadení vůbec nedošlo. Pavel Wonka byl                                     
ve vykonstruovaném   procesu odsouzen v roce 1981 Okresním soudem v Trutnově (sp. zn. 2 
T 764/81), a to pro porušování osobní svobody, kdy však šlo – jak Pavel Wonka říkal –                            
o odsouzení „za vniknutí do vlastního bytu“, rozsudek byl potvrzen Krajským soudem 
v Hradci Králové (sp. zn. 3 Tc 2092/81). Pavlu Wonkovi se po pěti letech k opakovaným 
žádostem o obnovu řízení podařilo, ještě za socialismu, odsuzující rozsudek zrušit, když 
prokázal, že jeho tchýně byla v rozhodné době již několik let odhlášena a odstěhována z bytu. 
V Knize uveřejněná pomluva se významně dotýká zemřelého Pavla Wonky a ubližuje celé 
jeho rodině. Žalobce se  v řízení před soudem I. stupně domáhal, aby soud uložil                           
žalovanému povinnost: 1) uveřejnit na stránkách nakladatelství Epocha 
http://www.epocha.cz/detailknihy.php?id=659  s informacemi o knize Petr Šámal: 
Kriminalista a o chybě, jíž se žalovaný dopustil a to na této stránce i na jakékoli možné web- 
stránce nakladatele knihy o této knize a v případných dalších vydáních knihy, kdy by měla být 
provedena oprava přímo v textu a navíc s umístěním vysvětlení chyby, ke které došlo 
v prvním vydání a omluva: „Vysvětlení s omluvou, že Pavel Wonka v prvním odsouzení tzv. 
vniknutí do vlastního bytu nebyl nikdy ani žalován, natož odsouzen za fyzické napadení své 
matky a manželky, že tento skutek se také nestal, a že se předmětný rozsudek Pavlu Wonkovi 
podařilo zrušit u Okresního soudu Ústí nad Orlicí ještě za svého života, dne 15.04.1986,                           
pod č.j. NT 92/86.“; 2) uveřejnit na těchto internetových adresách: Fantom http://www.fan-
tom.cz/?clanek=7143; Kultura 21 http://www.kultura21.cz/literatura/12541-epocha-jiri-
markovic-kriminalista-petr-samal; Novinky http://www.novinky.cz/kultura/370625-nove-
knihy-johansson-bok-perry-samal-j-odarcenko.html; Ivi-pol-zub http://ivi-pol-
zub.blog.cz/1505/petr-samal-kriminalista; Klub Knihomolů; 
http://www.klubknihomolu.cz/121677/vzpominky-jiriho-markovice-sefa-vysetrovani-vrazd/; 
http://www.klubknihomolu.cz/knihy/detail/?kniha=29832&nazev =kriminalista; ČBDB 
http://www.chbdb.cz/kniha-146835-kriminalista-kriminalista; Svět Knihy 
http://sk2015.svetknihy.cz/userdata/files/2015/program/katalog-programu-2015-denni-
sobota.pdf; Echo http://xxx.novinyecho.cz//soubory/stranky/soubory/stranky_soubory-
725.pdf; JFC Gamecentrum; http://www.jrc.cz/e_knihy_kriminalista; Knihkupectví Papyrus 
http://www.knihkupectvi-papyrus.cz/kriminalista-jiri-markovic-p848928; Superstar Shop 
http://superstarshop.cz/obchod.php?prodej=1327887-kriminalista; Broumovskénoviny 
http://www.broumov-meslo.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx_id_org=1276&id_ 
dokumenty=11141; Město Náchod http://mestonachod.cz/mesto-nachod/zpravodajsky-
servis/aktuality/aktualita.asp?ud=3436; Náchodský deník http://nachodsky.denik.cz/zpravy_ 
region/nachodsky-rodak-pokrti-svou-knihu-kriminalista-20150622.html; eReading 
https://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/12470_ preview.pdf dodatek s informací                       
o chybě, jíž se žalovaný dopustil:  „Vysvětlení s omluvou, že Pavel Wonka, v prvním 
odsouzení tzv. vniknutí do vlastního bytu nebyl nikdy ani žalován, natož odsouzen za fyzické 
napadení své matky a manželky, že tento skutek se také nestal, a že se předmětný rozsudek 
Pavlu Wonkovi podařilo zrušit u Okresního soudu Ústí nad Orlicí ještě za svého života, dne 
15.04.1986, pod č.j. NT 92/86.“; 3) uveřejnit v dosud neprodaných kopiích knihy, které jsou 
na prodejnách po celé republice a to na těchto místech: Kniha 
http://www.kniha.cz/kriminalista-jiri-markovic/ Kosmas https://www.kosmas.cz/knihy/ 
204891/kriminalista/; Martinus http://www.martinus.cz/?ultem=203306; Heureka 
http://knihy.heureka.sk/kriminalista/; http://e-book-elektronicke-knihy.heureka.sk/ 
kriminalista/ ; Dobré knihy http://www.dobre-knihy.cz/kriminalista-e-kniha-254264.html;  
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Svaz českých nakladatelů a knihkupců http://www.sckn.cz/ ceskeknihy/ 
html/titul.php?id=74142 Srovnáme http://xxx.srovname.cz/ petr-samal-kriminalista-jiri-
markovic/srovnani-cen/k.3255369#details-tab; NeoLuxor http://neoluxor.cz/popularne-
naucna/kriminalista-jiri-markovic-227805/; Knihy http://www.knihycz.cz/petr-samal-
kriminalista-P46868; iTunesPreview https://itunes.appple.com/ee/book/kriminalista/ 
id1014720570?mt=11; Knihy ABZ http://knihy.abz.cz/prodej/kriminalista-jiri -markovic-
legenda-prazske-mordparty-deviantum-na-stope; Levné učebnice 
http://www.levneucebnice.cz/p/keiminalista-jiri-markovic-legenda-půrazske-mordparty-
deviantum-na-stope/; Knihy Dobrovský http://eshop.knihydobrovsky.cz/eshop-kriminalista-
jiri-markovic-legenda-prazske-mordparty-deviantum-na -stope-650520.html; Knihkupec 
http://www.knihkupec.com/detail/kriminalista_jiri_markovic_legenda_pra%BEske_mordpart
y_deviantum_na stope-petr_%B9amal/262175/; Megaknihy http://www.megaknihy.cz/ 
literatura-faktu/193816-kriminalista.html; Inter-Store https://www.inter-store.cz/produkt/ 
Kriminalista-p5052649.html; AlzaMedia https://www.alza.cz/media/kriminalista-
d2426828.htm?o=1; Digiport http://digiport.cz/detail/core_41923_Kriminalista;                                      
Zboží http://www.zboti.cz/vyrobek/pet-samal-kriminalista-jiri-markovic-legenda-prazske-
mordparty-deviantum-na-stope/; Zoznam Tovaru http://www.zoznamtovaru.sk/ 
knihy/124984610/; Superkauf http://www.superkauf.cz/kriminalista-jiri-markovic-p1460845/ 
Litera; http://www.littera.sk/kniha/69269; Literama http://www.literama.sk/sk/knihy/244339/ 
kriminalista-petr-samal; iPark http://www.ipark.sk/302944-kriminalista/; Vydavatel 
http://vydavatel.sk/kniha/kriminalista; Market24 http://www.market24.sk/biogafie-zivotopisy-
osudy/kriminalista-jiri-markovic-legenda-prazske-mordparty-deviantum-n/; Ikarius 
http://www.ikarus.sk/kniha/kriminalista-jiri-markovic; Gorila http://www.gorila.sk/ 
product/561729; Ahakniha http://www.ahakniha.sk/pradaj/334618/kriminalista/; Hrebenda 
http://www.hrebenda.sk/predaj/334618/kriminalista/; Lacné nákupy https://www.lacne-
nakupy.sk/predaj-kniha-kriminalista-jiri-markovic-legenda-prazske-mordparty-deviantum-na-
stope-0346482; Moja kniha http://www.moja-kniha.sk/kniha/kriminalistika-2; Nejlevnější 
knihy http://www.nejlevnejsi-knihy.cz/kniha/kriminalista.html; Mega Knihy 
http://www.megaknihy.sk/literatura-faktu/193816-kriminalista.html; Pre školy 
http://www.preskoly.sk/p/340627-kriminalista/; Knihkupectví „U Malých“ 
http://www.knihajilemnice.cz/kriminalista-jiri-markovic/d-155125/; Semilton 
http://semilton.sk/books/personalities-present/Kriminalista-Ji%C5%99%C3%AD-
Markovi%C4%8D---Legenda-pra%CR%BEsk%C3%A9-mordparty-deviant%CR%AFm-na-
stop%C4%9B/; Najdu zboží http://www.najduzbozi.cz/produkt/kriminalista-jiri-markovic-
1433437/srovnani-cen/; Kauf http://www.kauf.sk/q/Kriminalista/?min=4; Brloh  
http://www.brloh.sk/e_knihy_kriminalista; Patro http://www.patro.cz/produkt/1076696202-
kriminalista-jiri-markovic; Knihcentrum http://www.knihcentrum.cz/Kniha/kriminalista 
http://www.knihcentrum.cz/E-Kniha/kriminalista-1; Co chceš http://www.cochces.cz/s/ 
samal+petr+kriminalista+jiri+markovic/; Dům knihy https://www.dumknihy.cz/kriminalista; 
Heureka http://knihy.heureka.cz/kriminalista-jiri-markovic-legenda-razske-mordparty-
deviantum-na-stope-petr-samal-epocha/ „Vysvětlení s omluvou, že Pavel Wonka, v prvním 
odsouzení tzv. vniknutí do vlastního bytu nebyl nikdy ani žalován, natož odsouzen za fyzické 
napadení své matky a manželky, že tento skutek se také nestal, a že se předmětný rozsudek 
Pavlu Wonkovi podařilo zrušit u Okresního soudu Ústí nad Orlicí ještě za svého života, dne 
15.04.1986, pod č.j. NT 92/86.“; 4) uveřejnit ve veřejně dostupných knihovnách a to těchto: 
Souborný katalog České republiky http://aleph.nkp.cz/publ/skc/006/61/42/006614219.htm 
Jednotná informační brána;  http://www.jib.cz/V/55GHHA3RGNQ758HL8BE6LV2DM7 
BF7V1CQIN25D1IH35NXTFE9V-16567?func=quick-3&short-format=002&set_number 
=002717&set_entry%000001&format=999; Národní knihovna http://aleph.nkp.cz/F/ 
PHQHT675IYYE9BQ73ITUS3I1EK6 SPYLL6YFQ76QCFG4694VGBG-25600?func=full-
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set-set&set_nuber=141286&set_entry= 000004&rofmat=999; Moravská zemská knihovna 
Brno https://vufind.mzk.cz/Record/MZK01-001466526; Vědecká knihovna Olomouc 
http://aleph22.vkol.cz/pub/svk01/00112/93/001129356.htm; Městská knihovna Praha 
http://search.mlp.cz/cz/titul/kriminalistaú4136047/; Jihočeská vědecká knihovna České 
Budějovice http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=izdroje&pg=eknihy; Studijní                                 
a vědecká knihovna v Hradci Králové: https://aleph.svkhk.cz/F/3583DXP11P9RHAHM4KH 
VESPXJ2TVEDHIDXS1V2Y5K3U5EF9UPV-19138?func=full-set-set&set_nuber=060799 
&set_entry=000001&format=999; Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava 
https://katalog.svkos.cz/F/9IQT2RRA1FYH6JANC2YY6U639XFJBNK9SEVFESUG1YQQ
PUIXFBT-17410?func=full-set-set&set_number=000161&set_entry=000001&format=999; 
Krajská vědecká knihovna Liberec http://ipac.kvkli.cz/arl-li/m-csúdetail-li_us_cat-0510036-
Kriminalista/?iset=1&disprec=3; Knihovna Akademie věd České republiky https://www.lib. 
cas.cz/online-katalogy/; Parlamentní Knihovna http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2000; 
Národní technická Knihovna (dříve státní technická Knihovna) https://www.techlib.cz/cs/; 
Knihovna Národního muzea http://www.nm.cz/Knihovna-NM/; Knihovna Památníku 
písemnictví http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/2069-knihovna/; Středočeská 
vědecká Knihovna Kladno http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_cat-1017674-
Kriminalista/2disprec=2&iset=1; Studijní a vědecká Knihovna Plzeňského kraje 
http://www.svkpl.cz/cs/katalogy/elektronicke-katalogy/; Severočeská vědecká Knihovna Ústí 
nad Labem http://katalog.svkul.cz/1.dll?cll ̴P=628150; Krajská knihovna Karlovy Vary 
http://katalog.knihovnakv.cz/F/C2BF1IS2ST8E4EC65LL2EXHH3HHL16HJVEE14BUK17J
LbJC74I-31173?func=full-set-set&set_number=000509&set_entry=000001&format=999; 
Krajská Knihovna Pardubice http://www.databazeknih.cz/knihy/kriminalista-jiri-markovic-
legenda-prazske-mordparty-deviantum-na-stope-250695; Krajská Knihovna Františka Bartoše 
ve Zlíně http://katalog.kfbz.cz/documents/524857?back=http%3A%2F%2katalog. 
kfbz.cz%2Fsearch%3Ftype=3Dglobal%26q%3Dkriminalista%23%3Ftype%3Dglobal%26q%
3Dkriminalista%26id%3Dv1esHdMcQF6r4WiyK2MK9A%26pageSize%3D10%26sorting%
3Ddefault&group=524857,193936,443547,361028,352766,156233,528626,49967,64655,500
076; Krajská Knihovna Vysočiny  http://www.kkvysociny.cz/clavius/l.dll?cllP̴=521868; 
Městská knihovna Vrchlabí http://89.190.72.195/katalog/1.dll?cll̴P=58802; Městská knihovna 
Hradec Králové http://carmen.kniovnahk.cz:8080/Carmen/en/detail/605290?st= 
SMART&d=417&q=kriminalista&w=ALL&p-1&t=FOOGLE&s=relevance#.Vtjurih96VM; 
Městská knihovna Trutnov http://online.mktrutnov.cz/1.dll?cll̴P=1396665; Knihovna 
Policejní akademie ČR v Praze http://www.polac.cz/knihovna/ 
http://www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/index.html; Městská knihovna Ústí nad Orlicí 
http://vufind.knihovna-uo.cz/vufind/Record/76460; Městská knihovna Tábor http://www.vkta. 
cz/Clavius/1.dll?cll̴P=424884;  Knihovna Václava Štecha Slaný http://katalog.knihovnaslany. 
cz/documents/76667?locale=de; KP-SYS http://katalog.knihovnalysa.cz/zaznam.php?detail 
_num=58310&vers=1&lang=ger; Městská knihovna Valašské Meziříčí http://katalog. 
mekvalmez.cz/ authorities/197558#id=9W0dbzfCTfacJQk5yZOZTQ&pageSize=10&sorting 
=default; Městská knihovna Sokolov http://mail.mksokolov.cz:81/katalog/slo/1.dll?cllP̴ 
=145449; Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov http://www.library.sk/arl-vy/m-cs/detail-
vy_un_cat_0211569-Kriminalista-Jiri-Markovic/?iset=1&disprec=6; Městská knihovna 
Broumov; http://88.100.221.84/zaznam.php?detail_num=59353&vers=1&lang=cze&user 
_hash=201603044632cfc8ae46fe85b7bc766af484cc3ba733bc99&ascdesc=0   „Vysvětlení 
s omluvou, že Pavel Wonka, v prvním odsouzení tzv. vniknutí do vlastního bytu nebyl nikdy 
ani žalován, natož odsouzen za fyzické napadení své matky a manželky, že tento skutek se 
také nestal, a že se předmětný rozsudek Pavlu Wonkovi podařilo zrušit u Okresního soudu 
Ústí nad Orlicí ještě za svého života, dne 15.04.1986, pod č.j. NT 92/86.“; 5) zaplatit žalobci 
částku 100.000 Kč.  
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Žalovaný k žalobě uvedl, že  rozhodně neměl v úmyslu šířit nepravdy o bratrovi 
žalobce. K napadané větě ze strany 151 Knihy vypovídal již před Policií ČR v Praze 4 dne 
16. 6. 2015, uznal tam, že je nešťastně formulovaná a omluvil se za to. V rukopise Knihy je 
ohledně osob správně uvedeno, že „Pavel Wonka vnikl do bytu matky své manželky ....“, 
inkriminovaný text vznikl zřejmě nepřesností při závěrečných korekturách. Pokud jde o 
navazující rozhodnutí příslušných soudních orgánů, na základě nichž byl Pavel Wonka 
v předmětné trestní věci zproštěn obžaloby, neměl předmětné informace v době psaní Knihy 
k dispozici. Záměrem Knihy je především popis práce bývalého elitního vyšetřovatele. 
Žalovaný každopádně neměl v úmyslu poškozovat Pavla Wonku na osobnostních právech a 
ublížit jeho rodině. Dále namítal, že nepříznivý dopad obsahu Knihy není žalobcem nijak 
konkretizován. Závěrem vyjádřil ochotu uzavřít dohodu o znění omluvy, kterou by veřejně 
poskytl na svých webových stránkách, v rozsahu požadavku na zaplacení zadostiučinění 
v penězích žalobu navrhl zamítnout.  

Dohodu o omluvě na webových stránkách žalovaného žalobce podáním sepsaným dne 
9. 6. 2016 odmítl. Při jednání před soudem I. stupně vedl soud účastníky také smíru. Přestože 
obě strany učinily jisté kroky k tomuto vyřešení sporu, nepodařilo se smír v řízení před 
soudem I. stupně uzavřít.  

Soud I. stupně rozhodl v záhlaví označeným rozsudkem tak, že žalobu v celém 
rozsahu (výroky I. až IV.) zamítl a o nákladech řízení (výrok V.) rozhodl tak, že žalobci 
postupem podle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř. uložil zaplatit žalovanému, který byl ve věci 
plně úspěšný, na náhradě nákladů řízení částku 10.200 Kč. Takto rozhodl soud I. stupně na 
základě skutkových zjištění a právní argumentace uvedených v písemném odůvodnění 
napadeného rozsudku, na něž se pro stručnost poukazuje.  

Pro soud I. stupně bylo stěžejní, že přestože v Knize zveřejněné informace o Pavlu 
Wonkovi nebyly pravdivé a bylo by namístě poskytnutí omluvy, nebyl požadovaný text 
omluvy s vysvětlením přiléhavý a rozsah, ve kterém měla být omluva zveřejněna, nebyl 
přiměřený. Pokud bylo po žalovaném požadováno, aby publikoval omluvu s vysvětlením na 
cizích webových stránkách a aby vkládal text do neprodaných výtisků, vyjádřil soud I. stupně 
i pochybnost o reálné proveditelnosti, tedy i vykonatelnosti rozhodnutí, pokud by žalobě bylo 
vyhověno. Pro poskytnutí zadostiučinění v penězích pak soud I. stupně neshledal důvody, 
když dostatečným zadostiučiněním by byla (přiléhavá) omluva.  

Rozsudek soudu I. stupně napadl v celém jeho rozsahu odvoláním žalobce. 
Rozhodnutí soudu I. stupně považuje za nesprávné, napadá zejména jeho nespravedlivé 
vyznění. Ačkoli totiž soud I. stupně dospěl k závěru, že informace o Pavlu Wonkovi obsažené 
v knize nebyly pravdivé, žalobu zcela zamítl. Vytýká-li soud žalobci formální nedostatky 
žalobního návrhu, měl žalobce, který není právně vzdělán a nebyl v řízení před soudem 
I. stupně právně zastoupen, poučit. Navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek změnil tak, 
že žalobě vyhoví, popř. žádal, aby žalobě bylo vyhověno alespoň tak, že žalovanému bude 
uložena povinnost omluvit se za to, že o Pavlu Wonkovi napsal, že byl odsouzen za fyzické 
napadení své matky a manželky, když skutečnost je taková, že Pavel Wonka nikdy nebyl 
souzen za fyzické napadení své manželky ani maminky a že rozsudek o porušování domovní 
svobody byl následně zrušen Okresním soudem v Ústí nad Orlicí, dále povinnost zaplatit 
žalobci 10.000 Kč a náhradu nákladů řízení.  
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Žalovaný odvolání nepovažuje za důvodné. Souhlasí se závěrem soudu I. stupně, že by 
věc vyřešila omluva a připomíná, že již v řízení před soudem I. stupně nabízel v tomto směru 
dohodu. Požadavek na zadostiučinění v penězích považuje nadále za nepodložený. Navrhuje, 
aby odvolací soud rozsudek soudu I. stupně jako věcně správný potvrdil a žalovanému přiznal 
náhradu nákladů odvolacího řízení. 

Odvolací soud přezkoumal rozsudek a řízení před soudem prvního stupně podle 
ustanovení § 212, § 212a a § 214 odst. 1 o. s. ř., zvážil námitky žalobce a vyjádření žalované             
a dospěl k závěru, že postoje účastníků nejsou zcela neslučitelné a vedl účastníky v intencích 
variabilního odvolacího návrhu žalobce postupem podle ustanovení § 99 o. s. ř. ve spojení 
s ustanovením § 211 o. s. ř. ke smíru.  

Žalovaný na výzvu soudu reagoval tak, že na prostřednictvím Nakladatelství Epocha 
s. r.o. uveřejnil na facebookové stránce dne 13. 3. 2017 svou omluvu ve znění: „Omluva 
autora Petra Šámala rodině Pavla Wonky S ohledem na návrh žalobce Jiřího Wonky, aby 
odvolací soud změnil rozsudek obvodního soudu ze dne 27. 10. 2016 a uložil žalovanému 
Petru Šámalovi, aby se omluvil, a to tak: „Omlouvám se zemřelému panu Pavlu Wonkovi, že 
jsem o něm napsal, že byl odsouzen za fyzické napadení své matky a manželky.“ K tomu 
uvádím, že v knize není napsáno – „své matky“, ale doslova uvedeno: Dne 24. 11. 1981 byl 
Pavel Wonka uznán vinným tr. činem dle § 238/1 tr. z. – za násilné vniknutí do bytu matky                   
a své manželky, kde obě ženy fyzicky napadl… Toto jsem napsal na základě Odůvodnění VB 
Trutnov a dále na základě osobního dotazu u soudce JUDr. Evžena Suchánka, který mně 
sdělil, že fyzické napadení je možno považovat už při násilném vniknutí do bytu uživatelky 
proti její vůli. Na vysvětlenou ještě uvádím, že původní rukopis zněl: … násilné vniknutí                        
do bytu matky své manželky … a při korektuře se tam nechtěně dostala spojka a! Rozhodně 
popírám, že bych toto napsal vědomě a že by se jednalo o cílenou pomluvu s úmyslem 
poškodit rodinu Wonkowu. Životopisná kniha byla napsána jako pocta panu plukovníku 
Jiřímu Markovičovi – jednomu z nejlepších vyšetřovatelů pražské policie – a ne jako 
dehonestace pana Pavla Wonky.  Chápu však, že v uvedeném kontextu matky své manželky si 
mohl pan Jiří Wonka nesprávně vyložit, že se jednalo o jejich maminku a ne o matku 
manželky jeho bratra, o které psal autor. Proto se znovu omlouvám celé rodině Wonkových, 
jestli je tato chybně formulovaná věta jakkoliv poškodila. Na závěr ještě uvádím, že v dotisku 
knihy vydaném v listopadu 2016 je uvedená věta již uvedena na pravou míru! Doufám, že                       
i toto bude vnímáno Jiřím Wonkou jako zadostiučinění. Petr Šámal.“. 

Žalobce se k poskytnuté omluvě vyjádřil při jednání konaném před odvolacím soudem 
dne 30. 3. 2017. Namítal, že není dostatečná, neboť v ní chybí informace o tom, že předmětný 
odsuzující trestní rozsudek o porušování domovní svobody byl následně Okresním soudem 
v Ústí nad Orlicí zrušen. 

Odvolací soud na to pokračoval ve snaze dovést účastníky k smíru. Doporučení soudu 
ke kompromisnímu vyřešení sporu účastníci vzali za své a při jednání uzavřeli v celém 
rozsahu sporu smír tak, jak vyplývá z výroku tohoto usnesení. 

Odvolací soud návazně postupem podle ustanovení § 220 odst. 2 a § 223 o. s. ř. změnil 
napadený rozsudek tak, že schválil mezi účastníky řízení uzavřený smír, neboť tento 
neodporoval hmotnému právu (§ 99 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 211 o. s. ř.).  
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O náhradě nákladů řízení mezi účastníky odvolací soud postupem podle ustanovení 
§ 146 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. (pro odvolací řízení ve spojení s ustanovením § 224 odst. 1 
o. s. ř.) již nerozhodoval, protože účastníci i tuto otázku učinili součástí smíru. 

Na soudu I. stupně nyní ještě bude, aby postupem podle ustanovení § 10 odst. 7 
zákona o soudních poplatcích žalobci vrátil na zaplaceném soudním poplatku za odvolání 
částku ve výši 1.000 Kč, když žalobce zaplatila za odvolání soudní poplatek ve výši 2.000 Kč 
a nevratná část soudního poplatku činí 1.000 Kč. 

P o u č e n í :  Proti  tomuto   usnesení  j e  dovolání   přípustné   k  Nejvyššímu soudu  České  
republiky prostřednictvím soudu I. stupně do dvou měsíců od jeho doručení, 
jestliže dovoláním napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného 
nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené 
rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího 
soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně 
anebo má - li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. 
Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.  

 
 
 

V Praze dne 30. března 2017 
 
 

JUDr. Tomáš Novosad  
                        předseda senátu 

 
     z důvodu nepřítomnosti předsedy senátu  
 pro dočasné přidělení k Nejvyššímu soudu ČR  
       v. z. JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. v. r. 

 
Za správnost vyhotovení: 
Jana Abrahámová 
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