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RoZSUDEK

.IMENEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 4 roáodl předsedou senátu Mgr, Michaelern Květem, jako

samosoudcem, v právní věci žalobce: Jiří Wonka, U nemocnice 869, 543 01, Vrchlabí, proti

žalovanému: P€lŤ Šámal, nar. 1ó.06.1949, Petftkoya 1966125,148 00, Plaha 4 - Chodov,

zast.: ruDr. Petr Zavřel, advokát, íměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3,

o ochl3$u osobnosti.
takto:

I. Za m í t á s e žaloba, že žaloýarý je povinen uveŤejnit na stránkách

nakladatelství Epocha httD]^ary!€pq§!3ddetailknihy.php?id=659 s informacemi o krrize

PetI Šámal: IGiminalista a o chybě, již se žalovaný dopustil a to na této stránce i na jakékoli

možnó web- stránce nakladatele knihy o této knize a v případných dalších vydráních knihy,

kdy by měla být provedena oprava přímo v texfu a navic § umístěním vysvětlení chyby, ke

které došlo v pŤvním lTdiiní a omluva:

,,Vysvětlení s omluvou, že Pavel Wonka v pruím odsouzení tzv, vniknutí do vlastního b},tu

nebyl nikdy ani žalován, nalož odsouzen Za fuzické napadení své matky a maiželky, že tento

skutek se také nestal, a že se předmětný rozsudek Pavlu Wonkovi podařilo zrušit u oke§ního
soudu Ústí nad orlicíještě za svého života, dne l5.04,1986, pod čj, NT 92186.*

ll. Za ín í t á se ža|oba, že žjovaný je povinen uveiejnit na těahto

intemetových adresách:
Fantom
httD://www.fan-tom.c/?claneF7 ] 4]
KultuTa 21

.kultur 254l
Novinky

,70625

odarcenko.html
Tvi-pol-zub
httD://ivi-pot-zub.blo
klub krrihomolů

_iohansson-bok-
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http://wÝw.klubknihomolu.cz]l21677lvzDominkv-ii.iho_markovice-sefa-!rysetrovani-uazd/
h@83 2&nazeÝ-kriminalista
čBDB
htto://w\ryw.chbdb.c/kniha-1 46835-kiminalista-kriminalista
svět Knihy
httD://sk2015.svetknih),.cz]userdata./files/20l5lprogram,kalalog-Droelamu-2o15-denni-
sobola.Ddf
Echo
hthr://xxx.noviny€cho,c//soubory/stranky/souborY/strantv souborv-725.pdf
JFc Gamecentrum
httplqalvjrsaz/e !!iby k! !!al §
Kni}kupectví Pap}Tus
http://www.knihkuD§ctvi-papyrus.cz&riminalista-ii -mafkovic-p848928
supeť§tať Shop
h@iminalista
Broumovskénoviny
http://www.broumov-
mesio.cz-lVismoOnline ActionScripts/File,asbx id ore=1276&id dokumenty=l 1l41
Město Náchod
htto://mestonachod.czlmesto-nachod/zDravodaisky_servis/akfualitv/aktualita,asp?ud:3436 

1

Náchodský deník
http://nachodskv.denik.c/zpraw reeioD./nachodsky-rodak-pqk!!i:§!qtk4!!4:bi!4i44!i§]!q:
20150622.hfun
eReading
https://www.ereadine.czlnakladatele/data./ebooks/ l 2470 preview.pdf.

uveřejnit dodatek s inlonnací o chybě, jíž se žalovarrý dopustil:
,,vysvětl€ní s omluvou, že Pavel Wonka, v pr\alím odsouzení tzv, \.niknutí do vlastního b},tu
nebyl nikdy ani áIován, natož odsouzen za fyzické napadení své matky a manželky, že tento
skutek se také nestal, a že se předmětrrý rozsudek Pavlu Wonkovi podařilo zrušit u OLT esního
soudu Ustl nad Orlicí ještě za svého ávota, dne 15.04.1986, pod čj. NT 92186.'

L Z amit á se žaloba, že žalovaný je povinen uveřejdt v dosud neprodaných
kopiích knihy, které jsou na prodejnách po celé lepublice a to na těchto mistech:

Kniha
http ://\^!rv.kniha.cz,erimi
Kosmas
https ://www.kosmas.czfl<tihy/20489 1,4<riminalista/
Martinus
hta44.44-m4ni@$l]qt!@
Heureka
httpl&4i!y.b9rE9k4§k&iE!!di§lď
h@
Dobré knihy
h
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
http ://www. sckn.czlceskeknihv,Ťrtml/titul.php?id=74 1 42
srovnlíme
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http://xxx,srovname.cz]peř_samal_kriminalista-iiIi-markovic/sroÝlani-
ceít &.3255369#details{ab
NeoLuxor
http://íeoltr\or.czlp9pq!449:!auqďkriai!4li§ta-i iri-markovic_227805/
Knihy
htíťb44arkdhY9z.lai]9E:§4lnal-kriminalista-P46868
iTunespreview
https://ittmes.aDpDle.com,/ee,/booVkriminalista./id1 0 1 4720570?út:1 1

Knihy ABZ
http/kníhy.abz.czJpíodejAriminalista-jiri -markovicJegenda-prazske-moldparty-deviantum-
na-stope
Lerrrré učebnice
http://www.levneucebnice.cz]p,&eiminalista-jiri-markovicJegenda-půrazske-mordparty-
deviaírtum-na-stope/
Krrihy Dobrovský
httD://eshop.knihydobrovsky,c/eshop-kiiminalista_iiri-markovic-leqenda-prazske-mo.dDafiv-
deviantum-na -stope-650520.html
Krrihkupec'
http://u,u,w.knilrlupec.com/detai]/kriminalistajiri_markovidegenda praoloBEske_mordpart l
y_deviantum_na stope-pelí voB9 anal/262]"l 5 /
Megaknihy
http://www.meqatnihv.czniteřatura_í'akflr./] 938 1 6_kiminalista,html
Inter-Store
httBý7]a4a4alid!9!§!a!Qrzb!a!hkuK!i! nalista-ps052649.html
AlzaMedia
https ://www,alza.cz]media,&riminalista_d242682 8,htm?o= 1

Digiport
http://diqiDolt.c/detaivcore 41923 Kriminalista
Zboží
http/yrylrygbEli.qzbryqbqbbcl:seoalkdminalista-jiri-markovicJegenda-prazske-
mordpalty-deviantum-na-stope/
zomam Tovalu
http://www.zoznarntovaŤu. sk/knihy/ 1 249846 1 0/
Superkauf
hltD://www.suDerkauf.cz]kiminalista-iiťi-markovic-pl 460845/
Litera
http ://wu,w,littera. sk /kniha,/69269

Litelama
httD ://www.literama.sldsk^nih),/2443 3 9,&rimi nal i sta-Detr-samal
iPark
http://www. ipark,sV3 02944-kriminalista,/
Vydavatel
http://vydavatel,sk,&niha,/kriminalista
Market24
http ://lvlvw.matket2a. skóio eď
Draz§ke-mořdp4!!y<!9ri4!]!@d
Ikarius
httD://www.ikaxus,sVkniha^riminali§ta-jiři-markovic
Gorila
http://www.qorila,sVproducť561 729



Ahakniha
htp y'/wv/w.áakniha.sVpradaj/3 3 46 1 8/kiminalista/
Hrebenda
httD://www.híebenda.sk/p!g!ql3!!il&L!i!!i@li§lď
Lacné nri,kupy
https://wwwlacne-nakupy. sVpredai -kniha-krinid
moídpart_y-deviantum-na-stoDe-0346482
Moja kniha
httD://www.moi a-L-niha.sk &nihá./kimiía]istika-2
Nejlevnější knihy
http://www.nei levnei si-knihv.czlkniha.4oiminalista,htnl
Mega Knihy
http://\,v.r4v.nre gaknihy.sldliterď
Pre školy
http:/Ávlvw.pteskolv.sk/p/34
Knibkupectví,,U Malých"
httD://www.knihaiilemnice.czlkiminalista-jiri-markovic/d- l 55 1 25l
semilton
http://semilton.skóooks/personalities-presentKriminalista-Ji%C5%99oZC3%AD- 1

Markovi%C47o8D--Leqenda-pra7oCRo/oBEskoÁC37oA9-mordpartv-deviant%CR%AFm-na-
stotlo/oC49'o9B/
Najdu zboží
httD://www,naiduzbozi,c/produkťkrimina]ista-_iiri-maíkovic-l433437/srovnani-cen/
Kauf
http ://w\rw.kauf. sva&iqi!4li§!4?4i!É|
Brloh
http:/^vww,brloh.sk/e knihy kriminalista
Patro
httD://wwwDatro.c/produkť1 076696202-kriminalista-jiri-markovic
knihcentrum
htto :i/,wlvwknihcentrum.c/Kniha&
httD://www.knihcenlrum.cz,E-Kniha/Iciminalista- 1

Co chceš
http://www,cochces,czls/samal+pg]t||t!!!qi!4!i§E|ij!i
Dům knihy
httpsl$4ryd!4kqibYaz&ilqildi§lq
Heureka
http:/,4<nihy.heureka.czÁriminalista-jiň-markoviclegenda-Iazske-moldDartv-devianfum-na-
stoDe-Detť-samal-epocha/

,,vysvětlení s omluÝou, že Pavel WoŇa, v prvním odsouzení žv. vniknutí do vlastního bytu
nebyl nikdy ani žalován, natož odsouzen za ryzické napadení své matky a manž€llT, že tento
skutek se také nestal, a že sc předmětný lozsudek Pavlu Wonkovi podařilo zrušit u okesního
soudu Ustí nad Orlicíještě za svého života, dne 15.04.1986, pod čj, NT 92186.'

Iv, Zamítá se žÁoba, žr žalovuý je povinen uveřejnit ve veřejně dostupných
knihovnách a to těchto:

Soubomý katalog České republiky
httD://aleph.nl-p.c/publ/skc/006/6 1/42100661 42 1 9.htm
Jednotá informační brána

I6C ] 720]6
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httD://Www.iib,cz,^r'/55GHHA3RGNo758HL8BE6Lv2DM7BF7vlCoIN25DlIH35NXTFE
9V- 1 65 67?func:quiqb]&§ba4:
formaF()02&selnumber:0027 l 7&set entrvYo00000 l &format=999
Národní knihovna
httD://aleph.ntp,czlF,trHoHT675IYYE9Bo73ITUs3I1EK6sPYLL6YFo76oCFG4694vGB
G-25600?func=full-set-set&set nubeI=141 286&set entY:o00004&rofmaÉ999
Moravská zemská knihovna Bmo
https://vuťtnd,mzk. czA.ecord/MZK0 1 -00 1 4665 2 6
vědecká knihovna olomouc
http://alepM2,vkol,czlpub/svk0 I /00l l2193/001 1 29356.htm
Městská knihovna praha

hnn://scarch,mlD.cZlcl-llilul,&riminalistaú4 l ]o047l
Jihočeská vědecká knihovna Ceské Budějovice
http://www.cbvk,czlindex,oho?lang:CZ&s:izdroje&pg-eknihv
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové:
httos.//aleoh,svkik.cz,/F/358]DXP1 lP9RHAHM4KHVESPXJ2TVEDHIDXS lV2Y5K3U5E
F9UPv- l9l3 8?func=full-set-set&set nuber:060799&set_entrv=000001&format=g99
Moravskoslézská vědecká knihovna ostrava
https:/kataloe,svkos.czlF/9lOT2RRAlFYH6JANC2YY6U639XFJBNK9SEVFESUGlYOQ.
PUlxFBT-17410?funFfull-serset&set numbeFooo161&set entr.y:000001&fomat=999
Krajská vědecká knihovna Liberec
http://ipac,kvkli.c/ar1-1i./m-csúdetai1-1i us cat-o510036-Kriminalista/?iset=l &disprec:3
Knihovna Akademie věd České republiky
httDs://WWW,lib.cas.cžonline-katalo,ry/
parlamentni klihovna
http://wÝw.psD,czlsqw,ttp,sq]adk-2qoq
NriŤodni technická Knihovna (dříve státrí technická Knihovna)
https ://www,techlib.c2lcs/
knihor.na Národního muzea
httD ://www.nm.czlKnihovna-Nlr4/
Knihovna Památniku písennictví
http://www.pamatniknarodnihoDisemnictýi. czl2069- kniho\na-l
středočeská vědecká knihovna kladno
htttl://ipac.svkkl,czlarl-kl/cs/detail-klus cat l0l7674-I(iminalista/2disprec:2&iseF1
Studijní a vědecká Knihovna Plzeňského kaje
htto ://www. svkpl, c/csÁ<ataloey/9lektronicke-katalo,rv/
severočeská vědecká knihovna ustí nad Labem
http://karalog.svkul,c/l.dll?cllť:628 1 50
Kraiská knihovna Karlolry Vary
http:/lkatalog.knihovnakv.cz./F/C2BFlIS2ST8E4EC65LL2EXHH3HtlLl6HJVEEl4BUKl7J
LbJc74I-3 1 l 73?funFlil1l-set-set&set numbeF000509&set_entn:000001 &format=999
KIajská Knihovna PaŤdubice
http://www.dambazelcrih,cz.&nihy/kriminalista-iiri-markovicleeenda-prazske-mordparty-
deViantum-na-stope-250695
Klajská Kaihovna Františka Bartoše ve Zlině
http://kaL og.kJbz,c/documents/524857?back-httpo/o3A7o2F0lo2kataloq.kíbz.cz%2Fsearcho/o
3Fwpe:]Delobalozo26q%]Dkiminalista%23%3Ftype%3Dgloba1%26q%3Dkriminalista%26i
d%3Dvlest-{dMcOF614WivK2MK9A%26pa!.eSize%3D 1 0%26
24857 ,193936.443547 ,361028,352,166.1 56233 .528626.4996,I .64655 .5000,7 6

Krajská Krrihovna vysočiny
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http://www.kkvysociny.czlclavius/l.dll?cllP=52 t 868
Městská knihovna vrclrlabí
hrrp] l89 .190.72.195/katalog/ 1 .dll?cllP=5 8 8 02
Městskí knihovna Hradec Králové
htťpr?equagLkliaYlabk{z: 8 08 0/Camer/er/detail/605290?st=SMART&d=41 7&q =kIiminali
§ta&w ALL&p_1&t=FooGLE&s=řeIevance#.vtiurihg6vM
Městská knihovna Trutrov
http://oíiline.mktrutnov.c/l,dll?cllP=1 396665
I(nihovna Policejní akademie ČR v Praze
http ://www.polac,cz,4<nihor,na./
http ://www.pqleqgg2&iey.pbp?knihoma/index.hhnl
Městská knihovna ustí nad orlicí
http/lr]Ed.kd}qYla:lD.czlvufi nd,Record/76460
Městská knihovna TáboI
http://\Ýww.vkta.c/clavius/l.dll?clIP:424884
Knihowa václava štecha slaný
http ://kataloq.knihovnaslan),. c/documents/76667?loca]e:de
KP_sYs
http:/n@taloq.knihovnalysa.cz7zažnam,php?detai1 num=5 83lo&vels:1&lang=qer
Městská knihovna valašské Meziiíčí
http://kataloe.mekvalmez. czlauthorities/ 1 975 5 8#id:9WOdbzíCTfacJOk5vZOZTO&pagq§ize
= l 0&soltingdefault
Městská knihovna sokolov
http://mail.mksokolov.cz:8 1,4<atalog/slo/1.dll?ct}?:1 45449
Kniho\Ťa Karla Dvořáčka \,yškov
httpjl^aryaallibrary,sk/arl-vy/m-cs/detaii-\ry un cat 021 1569-Kriminalista-Jiri-
Markovic/?iser1 &disprec=6
Městská kniholrra Broumov
http://88.100.221.84/zaznam.php?detai1 num=59353&vers:1&]ane:cze&user hash:2O1603
044632cfc8ae46le85b7bc766af484cc3ba733bc99&ascdesc=0
,,vysvětlení s omluvou, že Pavel Wonka, v prvrrim odsouzení tzv. vniknutí do vlastního b},tu
nebyl nikdy ani žaloviin, natož odsouzen za fuzické napadení své matky a maflželky, že tento
skutek se také nestal, a že se předmětný rozsudek Pavlu Wonkovi podařilo zrušit u okesního
soudu Ustí nad orlicí ještě za svého života, dne l5.04.1986, pod čj, NT 92186.'

v. Za ín í t á se žaloba, že žaloýaiý je povinen zaplatit žalobci částku
100.000,_ Kč.

VI. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na lkladech soudního říZeni částku
10.200,- Kč, ve lhůtě do 3 dnů od právní moci tohoto lozsudku, k ruk|ím pní\,niho zásfupce
žalovaného JlIDr. Petra Zavřela, advokála, se sídlem v Praze 3, Nám. Winstona Churchilla 2.

odůvodnění:

Žalobce podal ke zdejšímu soudu náwh,na jehož základě se rlomáhal ochrany
osobnostrrich práv svého zeťlielého bratra Pavla WonLT, neboť žalobce vychází
z přesvědčení, že žAloýaný se nepřípustrrým způsobem dotkl osobnosti Pavla Wonky tím, že
ve své knize pod názvem ,,Kriminalista legenda pražské mordparty deviantům na stopě"
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zveřejnil informace, že bratr žalobce byl 24.11,1981 uznán vinným trestným činem d|e § 238
odst. l trestního zákona za násilné vniknutí do b}tu matky a své manželky, kde obě ženy
fyzicky napadl (žalobce odkazuje z knihy především na stranu 151, má sejednat o lži).

S ohledem na výše uvedené žalobce požadoval, aby byla žalovanému uložena
povirrnost zveřejnit ,,lysvětlení s omluvoť' s tim, že Pavel WoŇa ,,v prvním odsouzení tzv,
vniknulí do vlastního b}tu nebyl nikdy ani žalovrán, natož odsouzen za fyzické napadení své
matky a manželky, že tento skutek s€ také nestal, a že se předmětný rozsudek Pavlu Wonkovi
podařilo zrušit u okesního soudu Ustí nad orlicí ještě Za svého života, dne l5.04,1986, pod
čj. NT 92186, přičemž žalovanému měla b;ít uložena poviniost, aby takov:ýto žalobcův
požadavek byl ža|ovaný povinen uveřejňovat na stránkích Nakladatelství Epocha, piičemž
žalobce dodatečně, k výzvě sotrdu, tyto stránky Nakladatelství Epocha specifikoval, dále měla
blt žalovanému uložena povinnost žalobcovo ,,\Tsvětleni s omluvou" (rozuměno omlwrr),
zveřejnit na intemetových stránkách - v žalobě specifitovrino, jako ,,ruznýcť', na základě
r".ýzrry soudu žalobcem specifikovaných intemetorých stránkách, jak lryplývá z výroku IL
rozsudku a dále žalobce požadoval také, nechť je žalovanému uložena povinnost žalobcův
požadavek (omluvu) uveřejnit žalovaným ,,v dosud neprodaných kopiích knihy, které jsou na
prodejnách po celé republice", přičemž takovéto ,,místa" specifikoval žalobce, la zákJadé
výZl,T soudu jednotli\"ými intemetoiimi stránkami, jenž maji reprezentovat, dle žalobce, .
patrně jednotlivé prodejny a konečně žalobce požadoval, nechť je žalovanému uložena i
povinnost uveřejnit žalobcův požadavek i ,,ve veřejně dostupných knihol,ních", které k výzvě
soudu, žalobce rovrrěž specifikoval nriary a intemetovými adresami.

K žalobě je možno dodat, že byla podlína u soudu dne 12.02.2016, kniha byla vydána
v roce 2015.

Žalovaný se k obsalru álobního návrhu q,jádřil prosťednictvím svého právního
zástupce, podáním ze dne 02.06.2016 (č,1. 29-31 spisu) a uvedl, že neměl v úmyslu šíňt
nepÉvdy o bratrovi žalobce, tedy zásadně negoval, že by mohlo snad jít o jakákoli úmyslná i
lživá tvrzefi.

Žalovaný také uvedl, že ohledně své zmínJ<y o bratrovi žalobce ze stráŇy l5l knihy
(žalovanj nepopírá, že o bratrovi žalobce by se v knize skutečně z]1-IifiI), že vypovidal před
Policií CR v Praze 4 a to dne 16,06,2015, kde inkriminovanou větu označil za n€šťashě
zfomulovanou a za to lyslovil svou omlur.u. Později, po svém výslechu však celou záležitost
podrobněji plošel a zjistil, že vjeho rukopise knihy je správně uvedeno, že ,,Pavel Wonka
\,nikl do bytu matky §vé manželky ....". Žalovaný tedy má za to, že je skutečnosti, že tento
inkriminovaný text vznikl ďejmě nepřesností při závěrečných korekturách, Tato skutečnost
má q.r'racet twzeni žalobce, že mělo jít o védomě lživé t\Ťzeni žalovaného, Žalovaný neměl
mít v době vznil-u knihy k dispozici navazující roáodnuti příslušných soudnich orgánů, na
zrikladě nichž by Pavel Wonka vtéto věci byl zproštén obžaloby, Šlo pouze o dobové
přiblíženi celé situace, za níž probíhalo tehdejší policejní lTšetřování. ZiměIem knihy j€
především popis práce b;ivalého elitniho ÝTšeťovatele, bez toho, že by v dalších případech
byl uváděn připadný osud řízení navMrrjicích na předchozí odsuzující rozsudky, žalovaný
tedy neměl ani v připadě Pavla Wonky a jeho rodiny úmysl, jakkoli poškozovat na
osobnostnich právech.

Tvrzení žalobce o údajném nepříznivém dopadu obsahu knihy na jeho rodinu není
ádným konkŤétním způsobem a zejména důkazem prokazováno,
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Žalovaný také Lrvedl, že knihy bylo prodáno ke konci roku 2015 něco málo přes 1.000
výtisků, přičemž celkový nlíklad knihy byl 2,500 výrisků. Jednotlivé vltisky, si podle
informací žalovaného, kupovali pouze soukomé osoby, Ioáodně nebyly zasílriny do rumých
veřejných knihoven v ČR, Dopad obsahu knihy na veřejnost tak nemůie být tak zásadní,lak
žalobce rlvozuje. ostatně žalobce v tomto smyslu ani nic konkétniho netvrdi.

Závérem ža,Iovalý zdfuazril, že dle jeho soudu se jedná o omluvitelný omyl, který
v inkriminova.né větě nastal a je ochoten se veřejně, například prostiednictvim intemefu, za
toto žalobci omluvit, nikoli však v petitem požadovalém rozsahu. Žaloýaný lírLárc\něž zalo,
že zadostiučinění v částce 100.000,- Kč je pro žalobce rovněž nepřiměřené, neboť ťrnanční
náhradu by žalobce molLl žádat, pokud by jiné prostředky satisfakce nestačily, navíc výše
částky není nijak zdůvodněna.

Dopisem ze dne 03.08,2016, kte.ý žalobce doruěil soudu dne 04,08,2016, žalobce
odmítl G,oté, co se obeznámil s lyjádřením žalovaného), od žalovarrého omlur,u na webor"ých
s&ánkác1\ neboť takovouto omluw by povťoval za směšnou a nedostatečnou.

Pá\,ní posouzení věci.

Ochďana osobnostních práv je v tzv. novém občanském zíkoníku účinném oj
01.01.2014 (Llery soud aplikoval s olrledem na skutečnost, že piedmětná kniha byla vydána
v roce 20l5), je upravena v oddílu šestém, v ustanovení § 81 a následujících,

Dle ustarrovení § 81 odst, l je chráněna osobnost člověka, včetně všech jeho
přirozených práv. Každýje povinen ctit svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého,

Podle ustanoveni § 81 odst. 2, ochlany požívají zejména život a dllstojnost člověka,
jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho viážnost, čest, soukomí a jeho
proje\y osobní povahy.

Podle ustanovení § 82 odst. 1, člověk, jehož osobnost byla dotčena má plávo domáhat
se toho, aby bylo od neopár,něného zásahu upllštěno, nebo aby byl odstraněn následek.

Podle u§tanovení § 82 odst. 2, po smlti člověka §e může ocllrally jeho osobnosti
domáhat, kterákoli z osobjemu blízkých.

Podle ěláoku l0 odst, l Listiny základních práv a svobod (dáIe již jen LZPS), má
každý právo, aby byla zachovrinajeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chííněno
jehojméno.

Podle článku 17 odst. 1, 4 LZPS, svoboda projer,rr a právo na informace, jsou
zaručeny. Svoboda pToje!,u a právo lyhledávat a šířit informace ]ze omezit zákonem, jdeJi o
opaťení v demokatické společnosti nezb}tná pro ochrarru práv a svobod dluhých, bezpečnost
státu, veřejná bezpečnost, ochranu veřejného zdlavi a mravnosti,

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že pokud žalobce má za to, že žalovaný sr1m
jednáním zasáhl do osobnostních práv zemielého bratra žalobce pak, dle }yše uvedených
zákonných ustanovení, se žalobce může domlihat ochrany osobnosti zemřelého bratra, jeJi
žalobce osobou jemu blízkou, za což bíaíía poýažnýat lze. skutečnost, že zemřelý Pavel
Wonka byl bratrem žalobce je prokázána (v pruběhu iizenl' žalovaný o tom vznášel
pochybnost) minimálně z usneseni Nejvyššl'ho soudu ČR ze dne 07.08,1987, sp. zn.: To
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11/87, ve věci obžalovaného Pavla Wonky, Jiiího Wonky a m a t k y obou jmenovaných
Gefiy Wonkové. Bylali Geita Wonková matkou, jak Pavla, tak Jiiího Wonkorlich, pak oba
jmenovani mu§eli být bra(ry a ted) příbuzn}imi.

Mezi účastníkyje nespořné, že žalovaný skutečně lrydal knihu, kterou žalobce zmiňuje
ve svém žalobním náwhu, je rovněž i nespomé to, co žalovaný v knize znrínil o bratrovi
žalobce, konkrétně na stBně l51 této knihy. Je nespomé i to, že žalovaný žalobci nabídl
omlulu, jakož i to, vjaké formě takovou omluvu nabízel, jakož je nespomé i to, že žáobce
takovouto omlu.vrl nepňjal, setrval na svém žalobním návrhu, ve znění uvedeném shora.

Spomou skutečností mezi účastniky je, zda požadavek uvedený v žalobním návrhu je
odúvodněn]fon požadavkem,jak co do své povahy, tak co do svého rozsahu,

K otázce §kutko\alch Zjištění soudu.

Jádrem celého řízeníjsou, dle žalobce, nežádouci formulace žalovaného vjeho lydarré
knize ,,Kriminalista legenda pražské moTdpaíy deviantům na stopě'' (dále již jen kniha),
kde konkrétně žalobci vadí zmínka ojeho zemřelém bratrovi na stránce 151, kde se žalovaný,
prostřednictvím zpovídaného bývalého kiminalisty Jiňho Markoviče věnuje ot|ázce.
zetťelého blatra žalobce z 80tých let, kde žalovaný naz;ivá zemřelého Pavla Wonku
,*oníovelzním disidentem" (poznámka autora), což žalobci nevadí, resp. v žalobním návrhu
toto přímo nezmiňuje, ale stranu 151 žalobce napadá, Zhuba od poloviny strany 151 až po
její konec, kde autor knihy uvádi, že trestní rejsťík Pavla Wonty nezačíná žádným
politic§im procesem, první trest dostal na počátku 80tých let, kdy, jak žalovaný uvádí, ,,dne
24,11.1981 byl Pavel Wonka uznán virrným testním činem dle § 238 odst, 1 trestního zákona
za násilné vniknutí do bytu matky a své manželky, kde obě ženy fuzicky napadl,,.(pomámka
autora),
Dáe zde autor uvádi, že 19.01.1984 byl Pavel Wonka uznan virut)tn trestnými činy dle §
l32/1b § l29ll trestního Zíkona a přečjnem dle § ]/2 T.Č. t50/69 a byl mu uložen trest odnětí
svobody v trváni 14ti měsiců s podmíněn]frn odkladem na zkušební bobu 2,5 roku, peněžitý
tlest ve {íši 6,000,- Kčs s niihradním trestem odnětí svobody na 6 měsíců a dále mu byla
uložena povinnost k náhradě škody n.p. Mileta Hoňce ve výši 23.197,40 Kčs, se zb},tkem
svého nfuoku byla poškozená organizace odkázaná na řízení občanskoprávn!. Žalovaný zde
uvádí svůj komentář ozrračený, jako poznámka autora, že s€ zde jednalo o kádeže v Miletě a
vzhledem k v,ýši uváděných více než 23.000,- Kčs, to nebyly na tehdejší dobu žádné
drobno§ti.

Žalobce v žalobním návrhu nenapadá označení svého bratra za ,,zloděje'' (ak je
uvedeno výše v odstavci), íapadá toliko skutečnost, že jeho zemřelý bratr měl bý tťestně
odsouzen ,,za násilné vniknutí do b},tu matky a své manželky, kde obě ženy ffzicky napadl.,,..

Při jednání soudu dne 27.10.2016 žalovaný k tomu uvedl, že pokud jde o formulaci
z knihy, že Pavel wonka byl souzen a odsouzen za ,,násilné vniknutí do bytu manželky ajejí
matky", tedy ve skutečnosti manželky a matky jeho manželky, nikoli své vlastni matla, pak,
že zde se jedná o omyl a žalovaný měl za to, že tam ,,k nějakému násilí došlo", nakonec se
ukázalo, že nikoliv.

Z usnesení Obvodního oddělení VB ve Vlchlabí ze dne l3.03.1981 je zjištěno, že bylo
zahájeno trestni stíhání ve věci niásilného vniknutí do b}tu Květy Dvořákové, nar, 24.06.1930
ve Vrchlabí, ke kterému došlo v měsíci červnu 1980 v přesně nezjištěný den, Pavlem
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Wonkou, nar.23.01.1953, pro trestný čin porušovrání domovni svobody, kdy mělo dojít
k napadeni E\,ry WonkoÝé, jejím bltalým manželem Pavlem Wonkou, Llerý měl nísi]rrě
vniknout do bltujejí matky Květy Dvořákové a měl se tak dopustit tre§tného činu porušování
domovní svobody za použití násilí, Pokudjde o obviněni, toto mělo bý sděleno zemřelému
Pavlu Wonkovi, rozhodnutím policejních orglínů ze dne 13.03.1981, pro porušoviiní domolní
svobody, jak se poddává z tohoto roáodnutí, ve spise 2T 41/88 okresního soudu v Trutnově,
Obvinění bylo rozšířeno také pro v}fužnictví na záldadě roáodnutí policejních orgánů ze dne
13.07.198l, pláýé za tyízený způsob vniknutí do b}.tu, neboť obviněný se měl do b},tu
dob:ivat nejméně po dobu 3 hodin, pomocí kladiva.

Z \.ýpovědi Květy Dvořákové, na Obvodním odd. VB ve Vrchlabi, ze dne 20.03.1981
soud nezjistil ádné jiné skutečnosti, než ty, které vyplývaly z rozhodnuť olglínů činných
v trestním řízení, jenž byly rovněž prováděny jako dťlkaz. Š1o o vysvětleni jmenované,
jakožto matky bývaté manželky zemřelého Pavla Wonky, zejména k záležitosti jeho tzv.
vniknutí do b}tu.

Dále bylo důkazním iízením zjištěno, že Pavel Wonka byl odsouzen Okresnim
soudem v Tnrtnově rozsudkem sp, zn. | 2T 7 6418I, ze dne 24.1 1.198l za \"ýše zmiňované tzv.
,,niisilné otevření dveři a \,1riknutí do b},tť' a to k tlesfu nápravného opatření 2\tiyo síiůce
z odměny za práci ve prospěch státu po dobu 5ti měsíců, bez změny zaměstnání, z roáodnutíl
se nepoddává, že by obžalovaný měl v b},tě kohokoliv, ať už svou bývalou manželku, či její
matku napadnout. Proti roáodnutí zmiňovaného soudu se obžalovaný odvolal a věc projednal
Krajský soud v lŤadci Králové v rozhodnutí 3To 2\92l8l. jak qplývá z usnesení tohoto
soudu, kde odvolání obžalovaného pavla wonky zamítl.

Okresni soud v Ústí nad Orlicí usnese;m ze dne 15,04.1986 povolil obnovu řízení
(usnesení čj. Nt 92186) v testní věci okresního soudu v Trutnově sp, zn.: 2T '76418l ptoti
obžalovanému pavlu wonkovi a současně zrušil v celém rozsahu rozsudek okresniho soudu
v Trutnově ze dne 24,11,1981, sp. zn. 2T 764181 ve věci tzv. násilného oteÝŤení dveří
zmiňovarrého b)tu. Z roáodnutí soudu se poddávi! že Květoslava Dvořáková nebyla
nepřetržitě uživalelkou b},tu od 10.03,1962, naopak b},t k 01.07.1977 trvale opustila a uživací
právo přešlo najejí dceru, bývalou manželku Pavla Wonky, V daném piípadě se tedy jednalo
o nové skutečnosti soudu dříve neznámé, které mohly mít podstatný vliv na roáodnutí ve
věci samé, to je§t zejména na řešení otlázky, jaký byl vztah odsouzeného k předmětnému b}tu,
z hlediska jeho užíváni a zda tedy zjeho strany vůbec došlo k naplnění skutkové podstaty
trestného činu poťušování domovní svobody- Za této situace byla tedy obnova řízeni povolena
a roáodnulí olo-esniho soudu v Trutnově zrušeno,

okresní soud v Trutnově rozhodoval v této věci ještě jednou a to lozhodnutím 2T
41/88 ze dne 04.03.1988, kdy zastavil trestní stíhání obžalovaného Pavla Wonk] pro trestný
čin porušování domor,ní svobody ve věci tzv. nrásilného vrriknutí do b}tu KvětoslaÝ],
Dvořákové, okresní soud své rozhodnutí opřel o zjištění, že byl Zrušen původní lozsudek ze
dne 24,11.1981 ve věci tzv. vniknuti do b).tu, ale zíroveň bylo zjištěno, že Pavel Wonka byl
rczsudkem Městského soudu v Praze, sp. zn,: 1T 518'7 z,e dne 26.05.198'7 rrzrr.in virrným
trestn]ími činy pobuřování a útoku na veřejného činitele a útoku na sální orgrin a společenské
organizace a byl mu uložen úhrnný nepodmíněný trest odněti svobody v trvání 2l měsiců,
takže za télo situace je na místě trestní íizení zasíaýit, neboť pokračováni vněm by,
s ohledem na shora uvedené skutečnosti bylo neúčelné, když za výše zmíněnou (politickou!)
trestnou činnost přichází v úva}ru vyšši trest.
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V pruběhu Ťízell], a to ž do skončení dokazování, nikdo z účastníků nenavrhl
provádění žádných dalších důkazů, které jsou shola uvedeny a ani soud nepovažoval za nutné
doplňovat dokazoviiní jakýmikoliv dalšími dukazy, jejicM potřeba by snad lrypllnula
z obsahu spisu, či z pruběhr.r řízeni (§ 120 o.s.ř.), Pouze nebyl proveden důkaz výslechem
žalovaného, jak rrawhoval jeho právni zrlstupce, neboť soud tento l^ýslech nepovžoval ani za
nezb},tný, ani za účelný, žalovaný se plostřednictvím svého prár.rího zásfupce k věci vyjádřil
dostatečně a všechny potřebné skut€čnosti pro řozhodnutí ve věci soud měl zjištěny
z listirrných dťrkazů shora citovaných.

Soud pň své úvaze o opodstatněnosti žaiobního náwhq zejména s ohledem na rozsah,
jakož i formu požadavku žaloby v žalobním petitu, soud vycházel ze zákorrrrých ustanovení
shora citovaných a Zeiména také přihlížel kjudikatuře, jenž by bylo možno aplikovat na
projednávaný případ a která v případě osobnostnich nároků obecně, je velmi podstatná (viz
niže).

v první Ťadě je ťeba zminit, jakou povahu mají DŤoky, jenž žalovaný prczentoval ve
své knize (\"ýše citovaná strana 15l knihy), kde žalobci vadi fomulace, že,,dne 24.11,1981
byl Pavel Wonka r.rznín vinným trestným činem dle § 238/l trestního zákona - za násilné
\,niknutí do brtu matky a své manželky, kde obě ženy fyzicky napadl..,.

Formulace z této knihyje, dle úízoru soudu, jednoznačně podřadit lná zatzý.
s k u t k o v á í ý í z e n í a nejedná se tedy, v takovémto případě, o tzv. h o d n o t i c í
soudy.Termínyskutkovétvrzeníahodnotícísoudyjsouuosobnostníchrr.írokuterminy
zásadní. Jejich rczlišovací kitéria jsou upravena judikafurou, podmínlry kladené na
přípustnost kťdé z těchto kategorii se podstatně liší,

skutkové twzení se opírá o falt, objektivně exisfujicí realitu, která je zjistitelná
pomoci dokazovriní, pravdivost twzení je tedy ověřitelná. v zásadě platí, že uveřejnění
píavdivé informace nezasahuje do práva na ochTanu osobnosti, pokud tento údaj není podávlin
tak, že zkresluje skutečnost, či neni natolik intirnní, že by odporoval prál,u na ochranu
soulrromí a lidské důstojnosti.

Hodnoticí soud naopak \yjadřuje subjektivní niízor svého autola, který k danému faktu
zaujimá. Jde tedy o hodnocení z Nediska správnosti a přijatelnosti a to Ďa základě vlastních,
tedy subjektivních kritérií. Hodnotící soud pIoto nelze jakkoli dokazovat, je však nutné
zkoumat zda se zakládá na pravdivé informaci, zda forma jeho veřejné prezentace .je
přiměřeni a zda zásah do osobnostních práv je nevybnuteln;ím pruvodním jev€m }^ýkonu

kijiky, tzn., Zda primiimím cíIem kriťLa není hanob€ní a zneuctění dané osoby (srov. např.

I.US l56/99).

V daném případě žalobcem napadená věta je jednoznačně skutkovým t\ŤZením,

žalovaný do této formulace nevnáši žádné své subjektivní néEory, síaži se konstatovat

,,objektir,ně existující realitu", která ovšem, s ohledem na qiše uvedené dokazovriní, je
nepravdou, neboť v důkazním řizení nebylo prokázlno, že by zemřelý Pavel Wonka,,nási]ně
vnikl do bynr matky a své manželky, kde obě ženy fyzicky napadl", naopak z dokazování je

zjištěno, že sice zemřelý Pavel Wonka za použiti násilí \,nikl do b}tu (sám zemielý Pavel
Wonka toto podrobně popisoval před tehdejšími orgány činnými v trestním řízeni.,.), není

však pravdou, že by v tomto b}tě kohokoliv napadl. Ze žádlého roz§udku z 8otych let se toto

nepoádávri jedná se tedy o nepravdivé skutkové tlrz€ní a zfuoveň není prokiizáno ani to, že

by se iednalo o b}t ,,matky a své manželky", neboť je naopak prokázrino, že od roku 1977
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matka_b]ívalé manželky Pavla Wonl(y v b}tě již nebydlela, nemohlo se tedy jednat o žádný
,její" b},t, po jeho vniknutí byla v b},tě přítomna jeho rozvedená manželka spolu se svojí
matkou. Je také nespomé, že rozsudek ještě v 80tý,ch letech byl zrušen a t; již v rám;i
podauého návrhu zemřelého Pavla Wonky na obnow řízení. NejŠou tedy pravdivá §kutková
tvrzení uvedená v knize, že by zemŤelý Pavel Wonta v citovaném byě kohokoli napadl, ani
není pravdivé fvrzení z hlediska určení osob, kt§rým měl b}1 ,,paiřiť' 1r"rci.ty u to-iy"t
letech min. stoleti těžko mohl b}t někomu ,,patřiť' - fuzická osota jej rnohla nanej.výš mít
Y nájmu).

Je tedy nepochybné, že žalgvaný ve své knize zveřejnil inlbrmace, které jsou
n9pravdivé.

. . 7: tao zjištěné sifuace se pak soud zabýYal dalšim po§ouzenim tohoto zjištěného
§kutkového 

,stalu_ 
a zkoumal zejmérra míru (intenzitu) porušeni základního práva ná ochranu

osobnosti (ť. osobní cti a dobré pověsti) a to v kontextu se svobodou projeiru a s právem na
informace, a se ďetelem rra požadavek proporcionality uplatňovaných těchto priv a jejich
ochrany (30Cdo 1016/2010 - rozhodnutí Nejvyššího soudu čR ze'dne 31,01.2b12), kdý §e
zřetelem k tomu, §oud konstatuje, že nepochybně k zásahu do osobnostních práv zemŤeiého
bratra žalobce, uvedením neplavdivých inlbrmací došlo a tedy v takovémto přípa<tě šlřeni
nepravdivých informací neni v souladu s ústavnim požadavkem na svobodu proleurr, ale ,c.la
jednoznačně musí převážit požadavek na ochlanu osobnostních práv pošioieného, nebot'
v takovém případě je nepochybné, že zásah do osobnostnich práv, uveáením nepravdir,"ých
informací, přesráhl určitou připustnou intenzitu, takovou míróu, Llerou již v demokatické
společnosti tolerovat nelze.

Žalovaný se nemůže úspěšně bránit proti žalobě t\,Ťzením, že v době sepsání knihy a
jejího vydrání ještě ,,neměl k dispozici všechny podklady'', nebot' pokud tomu tak skutečně
bylo a žalovaný nebyl vtéto době ještě \,ybaven všemi důležitými informacemi (vice než
251et po zrušení původního odsuzujícího rozsudku Pavla Wonky za násilné vniknutí do
b}tu...), pak t},to iniormace o zemielém prostě neměl zveřejňovat. Pokud tak přesto žalovaný
učinil,pak tíha odpovědnosti za takové jednláni musí jít za ním_ Je ostatně vůbec otázkou, zda
opravdu,v roáodné době (sepisu a vydání knihy) žalovaný t}to informace měl (neměl), nebot'
z roáodnuti orgrinů činných v trestnim řizení z konce 80-tých letje zcela zřejmé, že púvodní
rozsudek trutnovského soudu byl nejen zrušen, al€ hlavně, že v žádném tre§anim Ioz§udku o
,,vniknutí Pavla Wonky do b},tu" neni zmínka o tom, že by Pavel wonka v bytě svoji bývalou
manželku a její matku skutečně fyzicky napadl - a piitom pIávě toto žalovaný na straně t 5l
knihy výslovně uvádí - jako skutkové tr'ŤzenJ. Žalovaný přitom zmirtované Iozhodnuti
tre§tnich §oudů z.8o-tých let k dispozici mohl mit a měl i mít, pokud měl v úmyslu takovéto
informace uvďejňovat, Nelze proto rozwEtě uvažovat o omluvitelném omylu, jak se
žalovaný snaží obhajovat.

_ .. 
Při celkovém posouzeni lýše uvedené právní věci se soud zaobíral ještě dalšími

kriterii podstamýrni pro rozhodnutí ve věci, tedy nejen otázkou povahy žalobou napadeného
výroku, či otázkou t\,Ťzeného omylu žalovaného, ale charaktěrem výroku, jeho ťormou,
postavenlm kíitizované osoby a autora výroků, chováním žalovaného před podáním žaloby a
po nl, v v neposledni ladě obsahem a formou požadovaného nároku v žalobě, včeině
proporcionality požadavků kjednání žalovaného, což bylo zásadní (viz níže) včetně vůbec
reálné možno§ti naplnění clle sledovaného žalobou (vykonatelnosú) připadného poziti\,Ťťho
rozhodnuli soudu (srov, Ná]cz ÚS ČR ze dne 0].02.20l5. ll. ÚS :OS i ')o i+1.
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K otiázce charalderu \".hoku žalovaného v knize o jednriní zemielého Pavla Wonky -
při jeho ,,l,niknutí do b;tu" soud z provedeného dokazování nedospěl ke zjištěni, že by autor
knihy musel blýt nutně motivov.ín ,,touhou škodit" zemielému, b}ť z knihy patmé, že pisatel
bezesporu nebyl (a není) farrouškem bývalého politického vězně Pavla Wonky, Lterak jej
označuje za ,,kontroverzního disidenta", jenž nestál před soudem ,,poprvé za politickou
činnost", ale dle autoÉ za ,,nepolitickou kriminalitu" (kterou plávě bylo na počátku 80 let
odsouzení za tzv. vniknutí do b}tu, jenž bylo ještě v dobách tzv. totality, koncem 80. let
zrušeno!). LZe ovšem uvěřit tvrzení žalovaného, že informace z.Veřejnll za situace,kdy si
neudělal zcela komplexní obraz o věci a domníval se (jak ostatně žalovarrý sám uvedl v tomto
řízení), že ,,k nějakému nrisilí v bytě došlo" , tedy nelze mít za to, že by text byl publikován
Za sitLrace, že by autor uvedeným skutečnostem sám nevěřil, či dokonce věděl, že )de o ]ž1, a
byl pouze motivován poškozováním konklétní osoby, §vým Zviditelněnim a fuisledn]fin
finančnim plofitem (soud toto uvádí výslovně proto, že takovémuto jednrini - byloJi by
prokázáno a žalobce tvrdil, že o lži šlo by omluva nepostačovala a byla by finanční
kompenzace na místě).

Na druhou stranLr je nepřehlédnutelĎé, že z hlediska povahy výroku, jde o wýroky
publikované'v knize komerční povahy úe nevýznamné, že šlo ,jen" o 2.500 qaisků, jak
ža|ovaný uvádí, že bylo prodáno ,jen" 1.000 \.ýtisků atd...,). Z lrlediska obsahu a formy knihy
je zřejmé, že tato byla (|e) určena široké veřejnosti, žalovaný se (mj.) touto čiímosti i živí,

Z hlediska formy výroku je dejmé, že na straně jedné se nejedná o nepřiměřeně
expresivni či snad až lulgámí 1írok, ovšem jeho obsah by byl způsobilým poškodit každou
osobu, neboť je značně dehonestLrjící napsat o muži, že se zachoval natolik zbaběle a
nečestně, že byl schopen fyzicky napadnout ženu (2 ženy v b},tě), polemika o tom, čí vlastně
byl onen bl,t, je ve světle 1íše uvedeného ,,prohiešku" již vcelku malichemá.

Pokud jde o postavení osoby, jenž byla žalovaným napadena, soud uvádí, ve zkatce
následuj ící.

Pavel Wonka je po sYnňi již téměř 30 l€t (zemřel 1988) a jako zemřelá osoba se

pochopitelně žádným útokům bránit nemůže , může tak činit dle zákona i ,,selského"
rozumu, již pouze někdo jiný za něj , napříldad j eho příbuzný (zde blatl).
Zemielý nepochybně není žádnou osobou, která by snad měla být někým, kdo by měl b;ír
benevoletni ke své kitice (e mrtev a není to ani možné), ale především Pavla Wonku nelze
podřadit pod okruh osob, jenž by tal1o benevoletrú bl,t měly (za situace, že by uveiejněné
informace nepravdivé snad nebyly); tm, politici, tzv, ,,mediání hvězdy" apod. (§rov. např.

Ná9z Ús ČR ze dne 04.04,2005, IV. ÚS 146/2004),
v případě bratra žalobce by jeho podřazení pod tako\,yto okLrh osob bylo postupem
nepřiměřeným (ba cl.rrickým), blť je nepochybné, že zemřelý ,,bojoval" s totalitním režimem
vědomě a musel vědět, že se tím ,,zviditelní" (v dané době ovšem logicky velmi negativně).
Pro úplnost soud dodává, žeje známo, současné společnosti kdo zemřelý Pavel Wonka byl, je
to znlímo bezesporu alespoň těm, kterým není lhostejná pohnutá minulost státu ajednotliqich
osob, jenž totalitnímu režimu v minulo§ti vzdorovaly, těm, kleří se o děni ve společnosti
chtějí zajímat, O§oba zemielého byla médii mnohokáte zmíněna (samozřejmě po

17,1 l,l989) jako osoba která otevřeně vyj ádřila nesouhlas s poliťclaími praktikami totalitniho
režimu v ,,předlistopadovém období", která se díky tomu opakovaně dostala do konfliktu se

zá{<onern a kteráje (převažující částí společnosti) obecně vnímánajako tzv. ,,vězeň svědomí".
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Napřoti tomu je žalovaný osobou, která uvedený výrok zveřejnila v rámci své činrrosti,
kterou profesionálně provozuje a kterou se (mj. ) i živi a proto mu;i dobře vědět, jaká zika
tato_činnost přináší a tomu se přizpů§obit, se zřetelem k tomu, jaká jsou únosná kiteria pro
publikaci toho kterého textu a použt jen údaje pravdivé (což zcela naplněno nebylo).

Za situace, kdy soud dospěl k \iýše uvedeným zjištěním a závěrum, se zab;ival
otázkou, zda požadavl1 žalobního návrhu jsou v souladu s principem proporcionáity,
vzhledem ke způsobenému zrisahu, kterj žalovaný způsobil, Válede; k zelrťelému brafu
žA|obce a žalobcoýými požadavky, zejména vzhledem kjejich formě a k obsahu a také
vzbledem ke skutečnosti, ž€ žalovaný nabídl žalobci (nesporná skutečnost), on uvu za svoje
jednání a futo omlu\,,tl chtěl prezentovat na intemetu (žalobce toto odmítl, ž;je to směšné).

soud také byl nucen pňhlížet ktomu, zda vtbec žalovaný má leánou možnost
1Thovět požadavkům žalobce v náhradě nemajetkové újmy, ve formě omlur,y ,,na stránkách
Nakladatelství Epocha", v dosud neprodaných kopiích knihy, ve veiejně dostrrpných
knihowách a na ruzných intemetových stránkách s recenzemi knih y .

vátedem k \"ýše uvedenému také bylo třeba posoudit, zda, s obledem na všechny
zjištěné skutečnosť, je opodstatněná niihrada nemajetkóvé újmy ve formě relutrimí satisfakce
\ čáslce l00,000,- Kč,

_ Především je ťeba uvést, že pokud žalobce požaduje koDklétní omlu!,u, pak je to
především žalobce, kteď musí vědět, co konkrétního požaduje. Soud nemůže žalobce
poučovat, jak konkétně má své požadavky na omluvu formulovat, nebot' takov]ýto postup by
byl v rozporu s principem řovnosti účastnikli a soud by ásadním způsobem prekoeil ivou
poučovací povinnost, Své porrčovaci povinnosti soud učinil za dost pokud žalobce vedl
k odstranění vad žaloby, kdy jeho původní petit byl petitem neurčitýrrr a žalobce násle<lně
specifikoval jednotlivá místa, kde by omluva měla být zveřejňována.

S obledem na r,liše uvedené soud konstatuje následujicí:

_ Pokud jde o konkrétní omlu\,T, které žalovaný má plezentovat na růZrrých místech,
které si žalobce v},tyčil, pak i když žalovaný uvedl nepravdivou informaci o tom, že zenřelý
bratr žalobce měl fuziclcy napadnout, ve zmiňovaném b},tě ,,matku a svou manželku'', že
taková informace je zcela nepravdivá, pak ale nelze \,yhovět požadavku žalobce, jak stojí
v žalobním petitu, aby žalovaný zveřejňova] ,.Ýysvětlení s Ómluvou, že Pavel Wonl<a
v prvnim odsouzení tzv. vniknutí do vlastního bíu nebyl nikdy ani žalován, natož odsorrzen
za fyzické napadení své malky a manželky, že tento skutek se také neslal..,.. neboť
z přovedeného dokazovrini je zřejmé, že zeírielý Pavel Wonka za \,niknutí do b\,tu
(piedmětného b}tu Zrlíněného v žalobě, lhostejno, zda vlastního bltLr zemtelého Pavla
WonLT, či b},tujeho manželky, či matky), žalován byl (resp. obžalován prokurátorem), neboť
toto qplynulo z dokazoyiLri a byl nejen žalován, ale také v 80t/ch ietech odsouzen a to
pravomocně, pokud odvolání bylo krajským soudem zamítnuto. S ohledem na r"ýše uvedené
!9 wžadavek žalobce, v tomto smyslu, požadavkem nereáným, nebot'je prav(lou, že Pavel
Wonka byl žalován a odsouzen za,,\'Ťiknutí do bytr-l'' a není přitom podst;tné, že odsuzující
rozslidek v této věci bylještě v 80tých letech zrušen.

Ziiroveň je třeba přihlédnout k otázce proporcionality, jak je shora konstatoviino, kdy
soud nepovťuje za přjměřené, s ohledem rra jednu napadenou věfu v celé knize, aby býl
důvodným požadavek, omlu\,u publikovat vtom lozsahu, jak žalobce požaduje, tzn, ve
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veřejně dostupných knihovnách, které žalobce specifikuje, v dosud neprodaných kopiích
knihy, které isou na prodejnách, které žalobce specifikuje a na intemetoťch stránl(ích
s recenzemi knihy, které žalobce specifrkuje, neboť neni soudu vůbec zřejmé, zda takov,.ýto

požadavek by byl reálně Foveditelný a tedy násled[ě i případně vykonatelný. Každop.idně je
neadekvátrí, ale především, těžko by bylo možno po žalovaném poádovat, aby vůbec
provedl reálně žalobcor,y požadavky, neboť strrinky Nakladatelství Epocha žalovanému
nepaťi, jedná se o ťetí osobu, zcela nezávislou na účastnicich řízení, jejíž povinností není na
v,ýzw álovaného cokoli zveřejňovat a tedy pokud by soud tak roáodl, takové roáodnutí by
nebylo vykonatelné.
S ohledem na to, že požadavky žalobce, jenž jsou shnuty pod výroky I. až IV, jsou jednak

v lozponr s pfincipem proporcionality,dílem nejsou ani leálně ploveditelné a část texfu
omlu\,ry neodpovídá zjištěným faktům (viz shora), pak soud \Tcházel z přesvědčeni, že

žalobce mohl přijmout omluvu žalovaného, ktelou žalovaný hodlal publikovat na irrtemetu,
jako satisfakci, líerá mohla b:ýt postačující §atisfakcí a netrvat na požadavcich, kteným nebylo
možno, z rlýše \Tsvětlených důvodů, vyhovět a takováto omluva molrla b:ýt i do§tatečnou
satisfakcí ve smyslu náhrady nemajetkové újmy a nebylo Proto Ze strany žalobce nutno tNat
na relutiilrni satisfakci v částce 100,000,- Kč, neboť sitrraci mohla (a měla) vťešit slušná
oniuva.

o nakladech řízeni soud rozhodl ve smyslu ustanovení § l42 odst. 1 o,s,ř. a přiznal
žalovanému právo na jejich niibradu, neboť žalovaný měl ve sporu plný úspěch, pokud

žalobní návrh byl zamítnut.
Žalovaný byl v řízení zastoupen advokátem, soud tedy přiznával nriklady řízení

žalovaného dle \Thlášky č. 177196 Sb, v současném znění (advokátni tariD a to konkrétně dle

§ 9/4 písm. a) k § 7 bod 5, za jeden úkon právní pomoci 3,100,- Kč, pňčemž zá§tupce

álovaného rrykonal celkem 3 úkony prár,ní pomoci a to převzeti věci ze dne 26.05.2016 (plná

moc na č,l. 32 spisu), d,íle k vyjádření k věci ze dne 02.06.20!6 (č.l, 29 spisu) a dále účast
zástupce najednání soudu dne 27.10,20l6.

Režiiní paušá, dle ustanovení § 137 odst.2 a § 15l odst. 3 o.s.ř. ve znění účinnérn od

01.0'7.2015 a dle ustanovení § 3 odst. 3 \Thlášky č, 25412015 Sb., čini 300,- Kč za 1 úkon; ke
ťem úkonům prár,ní pomocijsou počítány tedy 3 režijni paušály v celkové výši 900,- Kč.

celkové náklady řízeni žalovaného tedy před§ta\ují částku 10.200,- Kč,

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku 1ze podat odvoláni do 15ti dnůode dne doručení,
k Městskému soudu v Plaze, prostřednicfuím soudu zdejšího.

Y Praze dne 27 .l0 .20l6
Mgr. Michael Květ,v,r.

předseda senátu
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