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Shodu s prvopisem potvrzuje Romana Milerská. 

USNESENÍ 

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Yvony 
Svobodové a soudců JUDr. Jiřího Macka a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci 

žalobců:  a/ Helena Vondráčková, narozená 24. června 1947 
 bytem Řitka, Sportovní 122 

 b/ Martin Michal narozený 1. dubna 1959 
 bytem Řitka, Sportovní 122 

 d/ Agentura MM Praha, s. r. o., IČ 27145123 
 sídlem Řitka, Sportovní 122 

 e/ Mgr. Jana Gavlasová, narozená 6. prosince 1970 
 bytem Hostivice, Západní 449 
proti 
žalovanému:  Jan Šinágl, narozený 9. prosince 1952 
 bytem Žebrák, Bratří Nejedlých 335 

o ochranu osobnosti, k odvolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 
26. července 2019, č. j. 36 C 85/2011-909, 

takto: 

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje. 

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto odvolacího řízení. 

Odůvodnění: 

1. Soud prvního stupně v záhlaví označeným usnesením odmítl podání žalobců ze dne 29. 3. 2011 
(výrok I.) a rozhodl, že o výši náhrady nákladů řízení, kterou jsou žalobci povinni zaplatit 
žalovanému, bude rozhodnuto samostatným usnesením, vydaným do tří dnů od právní moci 
samotného usnesení (výrok II.).  Podání žalobců soud prvního stupně odmítl podle ust. § 43 
odst. 2 o. s. ř. poté, co žalobci, přes jeho výzvy ze dnů 17. 7. 2018 a 18. 6. 2019, neodstranili vady 
svého podání, když toto neopravili a nedoplnili tak, aby bylo srozumitelné a určité. Přestože na 
uvedené výzvy reagovali podáními, tak všechna označil soud prvního stupně za nesrozumitelná, 
jelikož neopravené petity žaloby nekorespondovaly s jednotlivými skutky pod body 1 až 22 
v podání ze dne 10. 8. 2019 a naopak žalobci v podání ze dne 27. 6. 2019 uvedli další tvrzení, ale 
žaloba se jimi stala ještě více nesrozumitelnou než před posledním poučením soudu. V žádném 
svém podání nevylíčili, jakým způsobem došlo k zasažení do jejich osobnostních práv a jaká 
nemajetková újma jim jednotlivými zásahy byla způsobena. Výrok o nákladech řízení odůvodnil 
ust. § 146 dost. 3 ve spojení s ust. § 151 odst. 1 o. s. ř. 

2. Proti tomuto usnesení podali všichni žalobci odvolání v plném rozsahu. Uvedli, že od roku 2011, 
kdy byla žaloba podána, došlo k zásadní změně právní úpravy i změnám v judikatuře a přístupu 
k formulacím žalob na ochranu osob obecně, i žalobních petitů konkrétně. Namítli, že každý text 
v žalobě byl samostatně popsán a byly připojeny kopie s označenými výroky, kdy v textu žaloby 
pak bylo uvedeno, z jakého důvodu je ten který text nepravdivý či dehonestační. Požadavky na 
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morální a finanční satisfakci také odůvodnili v souladu s platnou judikaturou a právní úpravě v té 
době platnou. Nicméně žalobu podáním dne 10. 8. 2018 doplnili tak, že u každého žalobního 
bodu přesně citovali, které výroky napadají, z jakého důvodu, kterého ze žalobců se který výrok 
dotýká, jak zasahuje do jeho práv a doplnili skutková tvrzení stran rozsahu a hloubky zásahu do 
osobnostních práv, včetně doložení úmyslnosti jednání žalovaného. Jednalo se o další, nově 
vzniklé skutečnosti v mezidobí od podání žaloby do doby sepisu doplnění žaloby, a v dalším 
podání ze dne 1. 6. 2019 žalobci doplnili žalobu o další desítky dehonestační textů na jejich 
adresu. Kromě požadavků na omluvu a finanční satisfakci požadovali od počátku i odstranění 
částí textů a v podání z 1. 6. 2019 nově vznesli i požadavek zdržovací, specifikovali, kterých 
výroků se má žalovaný do budoucna zdržet. Uvedli, že nerozumí poučení při ústním jednání dne 
18. 6. 2019 ohledně konkretizace žalobního petitu, a že formulovat ho není možné tak, aby v něm 
bylo uvedeno, za jaký konkrétní výrok ve vztahu ke konkrétnímu žalobci se má žalovaný omluvit. 
Taktéž vyčíslení finanční satisfakce a vyčíslení konkrétní újmy za každý konkrétní výrok při stále 
pokračujícím jednání žalovaného je absurdní a zákonu i judikatuře zcela odporující. Žalobci 
uvedli, v jakém bodě jakého doplnění žaloby co zopakovali nebo naopak vyjmuli, či jaké výroky 
v jakém oddíle doplnili. Namítli, že ačkoliv soud jejich žalobu označuje za nesrozumitelnou a 
požadované formulace žalobního petitu že nekorespondují s žalobními body, nikdy jim soud 
nesdělil, v čem konkrétně je žaloba nesrozumitelná. Jak budou formulovat znění omluvy, je jejich 
věcí a na soudu pak je, aby vyhodnotil přiléhavost omluvy, avšak až po řádně provedeném 
dokazování. Soudu prvního stupně vytkli, že hodnotí přiléhavost omluvy v rámci přezkumu 
projednatelnosti žaloby, bez jakéhokoli dokazování a zaujímá zde již tedy meritorní stanovisko a 
pokud shledává formulaci omluvy za nepřiléhavou, pak to není důvodem k odmítnutí žaloby pro 
její nesrozumitelnost či neprojednatelnost, ale důvodem k zamítnutí žaloby ve vztahu 
k požadavku na morální satisfakce. Závěrem uvedli, že soudem ukládané povinnosti žalobcům 
jsou neopodstatněné, nezákonné a navíc nesplnitelné. Za osm let tohoto řízení byly vyhlášeny dva 
rozsudky soudu prvého stupně, jež odvolací soud zrušil pro zásadní pochybení, ale žalobci se cítí 
být odůvodněními obou rozsudků soudu prvního stupně dehonestováni a dochází tak 
k poškozování jejich práv a působí jim to závažné újmy, za něž budou požadovat poskytnutí 
zadostiučinění státem. Všichni žalobci shodně navrhli, aby odvolací soud zrušil napadené 
usnesení v plném rozsahu a aby v dalším řízení věc projednal a rozhodl jiný samosoudce.  

3. Žalovaný se k odvolání nevyjádřil. 

4. Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle ust. § 212 a násl. o. s. ř., a aniž 
nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání žalobců není důvodné. 

5. Podle ust. § 43 odst. 1 o. s. ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno 
nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je 
nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je 
třeba opravu nebo doplnění provést. Podle § 43 odst. 2 o. s. ř. není-li přes výzvu předsedy senátu 
podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud 
usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, 
dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen. 

6. Žalobní petit (údaj, čeho se žalobce podanou žalobou domáhá) musí být úplný, určitý a 
srozumitelný. Vymezení práv a jim odpovídajících povinností v něm obsažené musí být 
provedeno tak přesně a jednoznačně, aby po jeho převzetí do výroku soudního rozhodnutí mohl 
být nařízen a proveden výkon rozhodnutí, protože soud nemůže účastníkům přiznat jiná práva a 
uložit jim jiné povinnosti, než jsou navrhovány, žalobní petit musí svým rozhodnutím zcela 
vyčerpat a nesmí jej překročit. Uvedené současně neznamená, že žalobce je povinen v žalobním 
petitu učinit soudu návrh na znění výroku rozsudku nebo jiného rozhodnutí ve věci samé. Pouze 
soud rozhoduje, jak bude formulován výrok jeho rozhodnutí; případným návrhem žalobce na 
znění výroku rozhodnutí není vázán. Označí-li žalobce v žalobě přesně, určitě a srozumitelně 
povinnost, která má být žalovanému uložena rozhodnutím soudu, nepostupuje soud v rozporu se 
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zákonem, jestliže použitím jiných slov vyjádří ve výroku svého rozhodnutí stejná práva a 
povinnosti, kterých se žalobce domáhal. Naopak tvrzení žalobce musí být natolik určité, aby soud 
mohl formulovat vykonatelný výrok svého rozhodnutí (viz rozhodnutí NS ČR sp. zn. 
26 Cdo 544/2013). 

7. Podle odvolacího soudu jsou obsahem žaloby a jejích třech obsáhlých doplnění skutková tvrzení, 
podle nichž žalovaný na svých webových portálech neoprávněně zasahuje do osobnostních práv 
žalobců a způsobil jim tak nemajetkovou újmu, žalobci se domáhají zveřejnění omluvy, 
odstranění nežádoucího textu z konkrétních webových portálů, zdržení se šíření konkrétní listiny 
a finanční náhrady všem žalobcům. I po doplnění žaloby nejprve podáním ze dne 1. 6. 2019 o 
167 stranách, poté podáním ze dne 27. 6. 2019 o 49 stranách vady žaloby neodstranili, podání 
obsahuje odkazy na polemiky či názory žalovaného na žalobce, kdy jde o jeho subjektivní 
hodnocení na jeho internetových stránkách či blogu, z nichž těžko dovozovat zásahy do 
osobnostních práv. Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že všechna podání jsou 
v souhrnu nesrozumitelná a nepřehledná. Žalovaní požadují odstranění textu celých článků a 
diskuzí pod nimi na webovém portálu žalovaného, uveřejněných v letech 2010 a 2011, vznik 
nemajetkové újmy v řádech milionů vůči každému z žalobců zůstal neobjasněn. Žaloba je 
neprojednatelná, a to i po třetí výzvě k doplnění žaloby. S ohledem na rozsah skutkových tvrzení, 
jež jsou sama nepřehledná, a navrhovanými body petitu o objemu 17 stran není možné uchopit, 
výrok je naformulován tak, že jej nelze do výroku převzít, potažmo vykonat. Se soudem prvního 
stupně souhlasil odvolací soud i v tom, že pro nedostatky žalobního petitu nelze v řízení 
pokračovat, jelikož ten je neurčitý.   

8. S ohledem na shora uvedené důvody, když žalobci na výzvu soudu prvního stupně k odstranění 
vad odvolání reagovali opakovaně nedostatečně, nezbylo soudu prvního stupně nic jiného, než 
postupem dle ust. § 43 odst. 2 o. s. ř. jejich podání ze dne 29. 3. 2011 odmítnout. Nákladový 
výrok odůvodnil správně s ohledem na odmítnutí podání žalobců a až o nich bude rozhodovat 
samostatným usnesením, neopomene aplikovat ust. § 151 odst. 3 o. s. ř. 

9. S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud napadené usnesení podle ust. § 219 o. s. ř. jako 
věcně správné potvrdil. 

10. O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. 
s přihlédnutím k tomu, že žalovanému v tomto odvolacím řízení žádné náklady nevznikly.  

Poučení:   

Dovolání proti tomuto rozhodnutí lze podat za podmínek ust. § 237 až § 238a o. s. ř. ve lhůtě 
dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského 
soudu v Praze. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud. 

Praha dne 30. září 2019 

JUDr. Yvona Svobodová v. r. 
předsedkyně senátu  
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