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Nejvyššímu soudu  

prostřednictvím 

Okresního soudu v Ostravě  

U Soudu 6187 

708 00 Ostrava-Poruba  

 

Brno, 15. 2. 2022.  

ke sp. zn. 71 T 121/2018 

 

 

Obžalovaný: Ing. Marek Gába, nar. 8. 7. 1977,  

trvale bytem Za Školou 2840/10, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

právně zastoupen Mgr. Michaelem Strakou, advokátem společnosti 

BRUNCKO & STRAKA, advokáti s.r.o., 

se sídlem Vídeňská 849/15, 639 00 Brno 

 

 

v řízení vedeném pro spáchání přečinu pomluvy dle § 184 odst. 1 trestního zákoníku 

 

Dovolání obžalovaného 

 

Příloha:  1. plná moc advokáta 
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I. 

Procesní stav 

1. Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 24. 5. 2021, č. j. 71 T 121/2018-1426, byl 

obžalovaný uznán vinným ze spáchání přečinu pomluvy dle § 184 odst. 1 trestního 

zákoníku. Toho se měl obžalovaný dopustit tím, že dne 25. 9. 2017 v době kolem 13.00 hod. 

v Bílovci, na ul. Ostravské č. 658/28, před vstupem do budovy Základní školy T. G. Masaryka, 

v úmyslu poškodit dobrou pověst své manželky - poškozené Mgr. Jarmily Gábové, narozené 

16. 3. 1979, zaměstnané na uvedené škole jako učitelka, sdělil ředitelce školy Renátě Fialové, 

narozené 4. 10. 1969, a zástupkyni ředitele školy Ivě Vaňkové, nar. 24. 3. 1963, že je přišel 

varovat, že jde o zdraví žáků školy, protože jeho manželka chodí po testech HIV, ačkoliv 

se tato skutečnost nezakládala na pravdě, načež z místa odešel, čímž vystavil poškozenou 

nebezpečí narušení jejího profesního života a vážností (dále také jen „rozsudek soudu prvního 

stupně“).  

2. Proti rozsudku soudu prvního stupně podal obžalovaný odvolání.  

3. Z podnětu odvolání obžalovaného vydal Krajský soud v Ostravě dne 26. 10. 2021 

usnesení č. j. 5 To 314/2021-1640, kterým odvolání obžalovaného zamítl (dále také jen 

„napadené rozhodnutí“). Napadené rozhodnutí bylo obžalovanému doručeno dne 21. 12. 

2021.  

4. Obžalovaný tímto prostřednictvím svého obhájce podává dovolání proti napadenému 

rozhodnutí.  

 

 

II. 

Stručné vymezení dovolacích důvodů 

5. Dle názoru obžalovaného trpí napadené rozhodnutí vadami, pro které je třeba jej zrušit. 

Stejně tak je třeba pro stejné vady zrušit rozsudek soudu prvního stupně.  

6. Napadené rozhodnutí, stejně jako rozsudek soudu prvního stupně, totiž spočívá na 

nesprávných skutkových závěrech o úmyslu obžalovaného a o jeho vědomosti o tom, 

že informace, kterou kolegyním poškozené sdělil, byla skutečně nepravdivá. Vzhledem 

k tomu, že se touto částí otázky naplnění subjektivní stránky předmětného přečinu soudy 

obou stupňů řádně nezabývaly, nemohlo dojít k prokázání existence jednoho 

z obligatorních znaků dané skutkové podstaty. V tomto ohledu proto obžalovaný 

uplatňuje dovolací důvod dle § 265b odst. 1 písm. m) trestního řádu ve spojitosti s § 265b 

odst. 1 písm. g).  

7. I kdyby snad byly naplněny všechny zákonné znaky předmětné skutkové podstaty, 

spočívala by rozhodnutí soudů obou stupňů na nesprávném právním hodnocení 

skutku. Soud prvního stupně ani soud odvolací totiž v daném případě řádně neaplikovaly 

§ 12 odst. 2 trestního zákoníku a v něm vyjádřený princip ultima ratio. Důvod, pro který 

dle názoru soudů obou stupňů nepostačuje v daném případě uplatnění občanskoprávní 

odpovědnosti obžalovaného, přitom ani soud prvního stupně ani odvolací soud 
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neobjasnily. V tomto ohledu proto obžalovaný uplatňuje dovolací důvod dle § 265b odst. 

1 písm. m) trestního řádu ve spojitosti s § 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu.  

 

III. 

Nesprávné hodnocení naplnění subjektivní stránky předmětného skutku 

8. Soud prvního stupně ani odvolací soud řádně nezkoumaly naplnění subjektivní stránky 

předmětného skutku. Soudy obou stupňů se totiž při strohém dokazování zaměřily pouze 

na to, zda byla šířená informace pravdivá či ne. Nezaměřily se však řádně na to, zda 

obžalovaný věděl nebo vědět mohl, že je nepravdivá. Jde přitom o klíčovou 

skutečnost mající dopady na posuzování trestnosti skutku.  

9. Samotná otázka pravdivosti či nepravdivosti šířené informace spadá pod hodnocení 

naplnění znaků objektivní stránky. Pachatelova znalost toho, zda je šířená informace 

pravdivá čine, je však součástí subjektivní stránky. „Subjektivní stránka trestného činu 

pomluvy je charakterizována úmyslným zaviněním. Pachatel tak musí zejména vědět a 

být minimálně srozuměn i s tím, že údaj, který o jiné osobě sděluje, je nepravdivý 

a je způsobilý ohrozit vážnost této osoby u spoluobčanů“ (ŠČERBA, Filip, KALVODOVÁ, 

Věra. § 184 [Pomluva]. In: ŠČERBA, Filip a kol. Trestní zákoník. 1. vydání (1. aktualizace). 

Praha: C. H. Beck, 2021., marg. č. 13.). „Sdělení skutečnosti pravdivé, byť způsobilé ohrozit 

značnou měrou vážnost osoby u spoluobčanů, není pomluvou“ (viz tamtéž).  

10. Je proto zřejmé, že k naplnění všech znaků skutkové podstaty přečinu pomluvy nestačí 

pouze to, že pachatel šíří o poškozeném nepravdivé informace určité vážnosti. Pachatel 

totiž v daný okamžik musí vědět, že šíří nepravdivé informace, resp. mít dostatečné 

informace k tomu, aby o pravdivosti šířených informací mohl důvodně 

pochybovat. Pokud by tedy pachatel o poškozeném šířil nepravdivé informace, o jejichž 

pravdivosti by byl sice mylně, byť důvodně přesvědčen, nemohl by spáchat přečin 

pomluvy.  

11. V nadepsané věci měl však obžalovaný právě takové informace, z nichž mu zcela 

pochopitelně vyplynul jediný závěr, a to sice, že poškozená možná „chodí po testech HIV“. 

Obžalovaný totiž měl dlouhodobé podezření, že mu byla poškozená ve vztahu 

nevěrná. Toto podezření mu ostatně následně potvrdili i rodiče poškozené. Obžalovaný 

našel v tehdejší společné domácnosti erotické prádlo poškozené a vibrátor, přičemž 

žádnou z těchto erotických pomůcek poškozená nepoužívala při intimních chvílích 

s obžalovaným. Dále obžalovaný přes Google účet poškozené zjistil, že ta si opakovaně 

vyhledávala testovací centra na HIV v Ostravě a zjišťovala si informace spojené s tímto 

onemocněním. V neposlední řadě obžalovaný v tehdejší společné domácnosti našel obal 

od testu na přítomnost viru HIV.  

12. Je přitom zcela pochopitelné, že obžalovaný takto zjištěné skutečnosti nepovažoval za 

souhru náhod a předpokládal, že mezi nimi existuje spojitost. Ostatně nechráněná 

soulož je jedním ze statisticky nejčastějších způsobů přenosu viru HIV. Zcela logicky proto 

obžalovaný předpokládal, že zájem poškozené o problematiku viru HIV souvisí s její 

nevěrou. Ve spojitosti se skutečností, že si poškozená na internetu hledala testovací centra 
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a s nalezeným obalem od testu, obžalovaný ani snad nemohl předpokládat, že se jedná o 

náhodu. Na místě obžalovaného by obdobným způsobem uvažovala bezpochyby 

většina standardně smýšlejících lidí.  

13. Oblíbenými slovy české soudní soustavy tak obžalovaný měl k dispozici řetězec na sebe 

navazujících důkazů ukazujících bez důvodných pochybností na závěr o tom, že 

poškozená minimálně jednou absolvovala test na přítomnost viru HIV.  

14. Obžalovaný již před obecnými soudy svá zjištění stran historie internetového prohlížeče 

poškozené, přítomnosti erotických pomůcek ve společné domácnosti, nevěry a obalu od 

testu na přítomnost viru HIV tvrdil, a tomu bylo uzpůsobeno i dokazování před soudem 

prvního stupně. To ostatně stručně shrnuje jak napadené rozhodnutí, tak rozsudek soudu 

prvního stupně. Tato tvrzení obžalovaného nebyla v řízení před obecnými soudy 

vyvrácena, zejména pak nebyla vyvrácena tvrzení o nevěře poškozené.  

15. I přesto soud prvního stupně tyto skutečnosti, které v konečném důsledku vedly 

k přesvědčení obžalovaného o pravdivosti jím šířené informace, nehodnotil ve 

vzájemných souvislostech. Ve svém rozsudku totiž uvedl, že obžalovaný vycházel toliko 

z obsahu prohlížeče internetové stránky navštívené poškozenou a mezi věcmi poškozené, 

které prohledal, nalezeného obalu od HIV testu. Zcela však opomněl nevěru poškozené 

a erotické pomůcky, které obžalovaný v tehdejší společné domácnosti našel. Soud 

prvního stupně přitom nezdůvodnil, proč tyto zjevně důležité skutečnosti nemá za 

prokázané, případně proč k nim nepřihlíží. 

16. Při posuzování toho, zda obžalovaný naplnil subjektivní stránku předmětné skutkové 

podstaty, tedy soud prvního stupně nehodnotil všechny důležité skutečnosti a 

zcela nelogicky některé z nich opomněl. Úmysl obžalovaného spočívající v jeho 

vědomosti o tom, že šířená informace nebyla pravdivá, proto nebyl řádně prokázán a 

nemohly tak být naplněny obligatorní znaky skutkové podstaty přečinu pomluvy. Ani 

nepřímý úmysl, natož pak úmysl přímý, přitom nelze předpokládat, neboť je nutné jej jako 

jakoukoliv jinou rozhodnou skutečnost prokázat (viz nález Ústavního soudu ze dne  

7. 1. 2010, sp. zn. III. ÚS 722/09, kde je uvedeno, že „Nepřímý úmysl nelze v žádném 

případě jen předpokládat, nýbrž je nutno jej na základě zjištěných okolností 

prokázat“). 

17. Odvolací soud tento nesprávný postup napadeným rozhodnutím potvrdil.  

18. Je proto zřejmé, že ve smyslu § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu jsou v daném případě 

rozhodná skutková zjištění, která jsou určující pro naplnění znaků trestného činu, tj. 

úmysl obžalovaného, ve zjevném rozporu s obsahem provedených důkazů. Odvolání 

obžalovaného bylo přitom zamítnuto, ačkoliv ve smyslu § 265b odst. 1 písm. m) trestního 

řádu rozhodnutí soudu prvního stupně vytýkanými vadami trpělo.  

19. Napadené rozhodnutí i rozsudek soudu prvního stupně je proto dle § 265k odst. 1 

trestního řádu potřeba zrušit.  
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IV. 

Nesprávné posouzení společenské škodlivosti skutku 

20. Jak soudy obou stupňů jistě dobře ví, trestní právo je prostředkem ultima ratio. Lze jej tedy 

používat jen tam, kde právní prostředky jiných právních odvětví nepostačují k ochraně 

práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob.  

21. Přečin pomluvy patří mezi tzv. verbální trestné činy. V pomyslném katalogu verbálních 

trestných činů je přitom např. mezi trestným činem křivého obvinění, křivého svědectví, 

v některých případech podněcování k nenávisti atd., tím nejmírnějším.  

22. Primární ochranu práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob před 

verbálními trestnými činy však poskytuje občanské právo. To upravuje mechanizmus 

náhrady škody v penězích či nemajetkové újmy, ať už formou přiměřeného zadostiučinění 

v penězích či formou omluvy. Teprve pokud se taková ochrana jeví jako neúčinná, je 

namístě v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe a se zásadou ultima ratio 

přistoupit k uplatnění prostředků trestního práva.  

23. Výše uvedené závěry jsou ostatně rozsáhle potvrzovány i související judikaturou. Ústavní 

soud k danému uvedl, že „trestní právo a trestněprávní kvalifikaci určitého jednání, které 

má soukromoprávní základ, jako trestného činu je třeba považovat za ultima ratio, tedy za 

krajní právní prostředek, který má význam především celospolečenský, tj. z hlediska 

ochrany základních společenských hodnot. V zásadě však nemůže sloužit jako 

prostředek nahrazující ochranu práv a právních zájmů jednotlivce v oblasti 

soukromoprávních vztahů, kde závisí především na individuální aktivitě jednotlivce, aby 

střežil svá práva, jimž má soudní moc poskytovat ochranu. Je však nepřijatelné, aby tuto 

ochranu aktivně přebíraly orgány činné v trestním řízení, jejichž úkolem je ochrana 

převážně celospolečenských hodnot, nikoliv přímo konkrétních subjektivních práv 

jednotlivce, jež svou povahou spočívají v soukromoprávní sféře. Ústavní soud k tomu 

dodává, že je v právním státě nepřípustné, aby prostředky trestní represe sloužily k 

uspokojování subjektivních práv soukromoprávní povahy, nejsou-li vedle toho splněny 

všechny předpoklady vzniku trestněprávní odpovědnosti, resp. nejsou-li tyto předpoklady 

zcela nezpochybnitelně zjištěny“ (viz nález Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 

4/04). Ve vztahu k přečinu pomluvy svůj názor Ústavní soud následně rozvinul, když 

uvedl, že „právě stěžovatelem popisované skutky, někdy označované jako tzv. verbální 

trestné činy, jsou typickým příkladem jednání, jejichž postih by měl být v prvé řadě 

ponechán v civilněprávní rovině. S ohledem na ochranu svobody projevu a na možnost 

civilněprávní ochrany v řadě demokratických států dokonce ani není pomluva součástí 

katalogu trestných činů“ (viz usnesení Ústavního soudu ze dne ze dne 20. 8. 2014, sp. zn. I. 

ÚS 2548/14).  

24. Při posuzování společenské škodlivosti skutku a s tím souvisejících úvah o nutnosti 

použití prostředků trestního práva je třeba samostatně posuzovat závažnost sdělované 

informace. „Trestný čin pomluvy by měl být vyhrazen pouze pro výjimečné případy 

těch nejzávažnějších jednání a zásahů do osobnostních práv (cti a dobré pověsti 

jednotlivce), které nelze plně zhojit soukromoprávními prostředky, které zřetelně přesahují 

míru běžných lží a nepravd, jež o sobě lidé šíří v běžném životě, a které nemají být 



strana 6 / 7 

 

sankcionovány trestním právem, neboť účelem trestního práva není sankcionovat běžné 

pomlouvačné jednání napříč populací“ (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2021, sp. 

zn. 3 Tdo 288/2021). V případech např. nepravdivých informací o krutém týrání psů (NS, 3 

Tdo 288/2021) nebo o nekalých a neodborných službách advokáta (II. ÚS 474/19) nebyly 

skutky shledány jako dostatečně závažné pro aplikaci norem trestního práva.  

25. Ani v nadepsané věci nešlo dle názoru obžalovaného o natolik závažné informace, aby 

poškozené nemohla být případně poskytnuta efektivní ochrana prostředky civilního 

práva. Obžalovaný o poškozené uvedl pouze, že možná chodí po testech HIV, nikoliv, že 

tento virus má, a učinil tak pouze před dvěma osobami. Takto sdělená informace tedy 

neměla nijak zvlášť poškozující potenciál vůči poškozené. V dnešní společnosti se na 

testování na přítomnost viru HIV nenahlíží nikterak s despektem, není to zákonný důvod 

pro ztrátu zaměstnání, není to důvod pro ztrátu přátel ani vážnosti. Poškozená navíc 

mohla snadno vysvětlit svým kolegyním, jak se k onomu testu na HIV dostala, a proč tak 

učinila. Na půdě školy, která vytváří osnovy, kvůli kterým poškozená studovala 

problematiku viru HIV, by to jistě nebyl žádný problém a celá situace by byla spíše 

k pousmání. Ostatně to, že v zaměstnání poškozené tato informace nezpůsobila žádné 

následky potvrdila ve své svědecké výpovědi i Mgr. Renáta Fialová (viz protokol o hlavním 

líčení ze dne 1. 3. 2019, který je součástí spisu). Dle názoru obžalovaného proto v daném 

případě neměly být k ochraně práv poškozené použity prostředky trestního práva.  

26. Když už soudy obou stupňů použití prostředků trestního práva aprobovaly, měly ve svých 

rozhodnutích řádně odůvodnit, proč nepostačí normy práva civilního. To se však nestalo. 

„Při zvažování, zda aplikovat zásadu subsidiarity trestní represe, se soudy musí zaměřit 

na existenci a možnost efektivního použití jiných právních prostředků k dosažení 

sledovaného legitimního cíle. Pokud princip subsidiarity trestní represe neaplikují a 

shledají, že je již nutný trestní postih, musí konkrétně odůvodnit, proč podle jejich názoru 

takové prostředky k dispozici nebyly, a proč neexistovala jiná možnost než trestní 

postih. 

Nalézací soud se přitom otázkou subsidiarity trestní represe vůbec nezabýval. Odvolací 

soud se této otázce věnoval pouze z toho pohledu, že jednání obviněné vážně zasáhlo do 

života a osobnostních práv poškozeného. Argumenty o nedostatečnosti či neúčinnosti 

uplatnění občanskoprávních norem k ochraně práv poškozeného však v napadeném 

rozhodnutí absentují“ (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2021,  

sp. zn. 3 Tdo 288/2021).  

K podobným závěrům dospěl také Ústavní soud v nálezu ze dne 5. 11. 2019,  

sp. zn. II. ÚS 474/19, kde uvedl, že „Obecné soudy v tomto směru v zásadě neuvedly žádné 

argumenty; nedostatečnost či neúčinnost uplatnění občanskoprávních prostředků nijak 

nevyplývá z poukazu soudů na možnost odrazení potenciálních či stávajících klientů 

poškozeného advokáta vlivem hodnocení stěžovatelky.“  

27. Právě absence řádného zdůvodnění, proč nebylo možné použít prostředky civilního práva, 

byla jedním z důvodů, pro které byla napadená rozhodnutí v obou výše uvedených 

případech zrušena.  
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28. Dle názoru obžalovaného proto napadené rozhodnutí a rozhodnutí soudu prvního stupně 

spočívá ve smyslu § 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu na nesprávném právním 

posouzení skutku, přičemž touto vadou rozhodnutí soudu prvního stupně ve smyslu § 

265b odst. 1 písm. m) trestního řádu trpělo již v odvolacím řízení.  

29. Napadené rozhodnutí je proto spolu s rozhodnutím soudu prvního stupně podle § 265k 

odst. 1 trestního řádu třeba zrušit.  

 

Důkaz:  - protokol o hlavním líčení ze dne 1. 3. 2019, který je součástí spisu 

 

V. 

Návrh rozhodnutí 

30. Vzhledem k výše uvedenému obžalovaný navrhuje, nechť dovolací soud vydá toto 

usnesení: 

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 10. 2021, č. j. 5 To 314/2021-1640, 

a rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 24. 5. 2021, č. j. 71 T 121/2018-1426, 

se podle § 265k odst. 1 trestního řádu zrušují.  

II. Podle § 265k odst. 2 věta druhá trestního řádu se zrušují i všechna další 

rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke 

změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. 

III. Podle § 265l odst. 1 trestního řádu se Okresnímu soudu v Ostravě přikazuje, 

aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.  

 

 

Ing. Marek Gába, 

zastoupen Mgr. Michaelem Strakou, 

obhájcem v plné moci 


