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ČESKÁ REPUBLIKA 

 
ROZSUDEK 

 
JMÉNEM REPUBLIKY 

 
 

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl samosoudkyní JUDr. Dagmar Stamidisovou ve věci  
 
žalobce:               PaedDr. Zdeněk Šarapatka, nar.   
                                   bytem   
                                   zast. JUDr. Artur Ostrý, advokátem  
                                   se sídlem Praha 5, Arbesovo nám. 257/7 
proti  
žalované:                   Česká republika - Ministerstvo financí České republiky, 

IČ 00006947, se sídlem Letenská 15, Praha 1 
 
o náhradu nemajetkové újmy dle zákona  82/1998 Sb. 
 

takto: 
 
I. Žalovaná je povinna do sedmi dnů od právní moci tohoto rozsudku zaslat na adresu žalobce 

prostřednictvím držitele poštovní licence doporučený dopis, který bude označen aktuálním 
datem a podepsán osobou oprávněnou zastupovat žalovanou, následujícího znění: 

Dne 16. 11. 2017 uvedl prezident České republiky ing. Miloš Zeman v rámci televizního pořadu s názvem 
„Týden s prezidentem“ vysílaný na televizní stanici TV Barrandov následující tvrzení: „Zdeněk Šarapatka 
je člověk, který kdysi pracoval, teď nevím, jestli v Lidovém domě nebo Úřadu vlády, už je to hrozně dávno, 
ale vím, že jsem ho vyhodil pro neschopnost“.  
PaedDr. Zdeněk Šarapatka, Ph.D nebyl Úřadem vlády České republiky vyhozen pro neschopnost, neboť 
jeho pracovní poměr byl v daném případě rozvázán dne 9. 10. 2000 dohodou uzavřenou mezi PaedDr. 
Zdeňkem Šarapatkou, Ph.D a Úřadem vlády České republiky a to z iniciativy PaedDr. Zdeňka 
Šarapatky, Ph.D. Česká republika se za tento dehonestující výrok omlouvá. 

 
II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 51 492,5 Kč k rukám JUDr. Artura 

Ostrého, advokáta se sídlem Praha 5, Arbesovo náměstí 257/7, do tří dnů od právní moci 
rozsudku. 
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Odůvodnění: 

 
1. Žalobce podal dne 9. 1. 2018 u Obvodního soudu pro Prahu 1 žalobu na ochranu osobnosti proti 

žalované České republice, jednající Kanceláří prezidenta republiky. Obsahem žaloby bylo tvrzení, 
že dne 16. 11. 2017 uvedl prezident České republiky Ing. Miloš Zeman v rámci televizního 
pořadu s názvem „Týden s prezidentem“ vysílaném na televizní stanici TV Barrandov následující 
tvrzení: „Zdeněk Šarapatka je člověk, který kdysi pracoval, teď nevím, jestli v Lidovém 
domě nebo Úřadu vlády, už je to hrozně dávno, ale vím, že jsem ho vyhodil pro 
neschopnost“. Žalobce se v roce 1998 stal z iniciativy tehdejšího předsedy vlády Ing. Miloše 
Zemana, současného prezidenta České republiky, zaměstnancem Úřadu vlády České republiky a 
to na pozici poradce předsedy vlády pro školství, vědu a výzkum. V květnu roku 2000 došlo 
k medializaci tzv. kauzy Olovo, jejímž předmětem byla zejména zpráva, že mezi poradci 
tehdejšího předsedy vlády Ing. Miloše Zemana vznikl hanopis, jehož účelem bylo zdiskreditovat 
JUDr. P  B , vnitrostranickou kritičku Ing. Miloše Zemana. V srpnu téhož roku 
žalobce informoval veřejnost o svém přesvědčení, že autorem onoho hanopisu je pan V  
Š , který byl následně příslušným orgánem činným v trestním řízení obviněn. Státní zástupce 
konstatoval, že skutek V  Š  sice spáchal, avšak nepovažoval jej za natolik společensky 
nebezpečný, aby dosahoval intenzity trestného činu, v důsledku čehož bylo trestní stíhání 
zastaveno. V návaznosti na průběh kauzy zaslal žalobce 4. 10. 2000 tehdejšímu vedoucímu Úřadu 
vlády ČR Ing. Karlu Březinovi dopis označený jako „výpověď z pracovního poměru“, v němž 
žalobce sděluje své rozhodnutí nadále v daném pracovním vztahu nepokračovat z důvodu ztráty 
důvěry v čestnost, statečnost, pravdomluvnost a otevřený postoj tehdejšího předsedy vlády Ing. 
Miloše Zemana ve vztahu k tzv. kauze Olovo. S ohledem na obsah tohoto dopisu došlo dne 9. 
10. 2000 k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru mezi žalobcem a Úřadem vlády 
České republiky. V současnosti žalobce působí jako publicista, novinář, moderátor a politický 

komentátor na webovém portálu www.forum24.cz a www.info.cz a dále jako člen rady České 
televize. Žalobce je přesvědčen, že výrok Ing. Miloše Zemana má charakter difamačního, 
nepravdivého skutkového tvrzení, nikoliv hodnotícího soudu a tvrzení Ing. Miloše Zemana je 
nepravdivé, závažné a je objektivně způsobilé očernit žalobce, zejména jeho čest jakožto 
uznávaného a váženého žurnalistu v očích širší veřejnosti, a dosáhnout tak jeho profesní a 
společenské dehonestace. Čest člověka je integrální a důležitou součástí jeho důstojnosti, formuje 
rovněž základ mnoha rozhodnutí činěných členy demokratické společnosti, které jsou 
fundamentální pro jejich dobré fungování. Čest hraje roli ve vztazích, jako například koho 
zaměstnavatel zaměstná, pro koho pracovník má zájem pracovat, je rozhodující při úvaze o tom, 
kdo má postoupit do vyšších pracovních či funkčních pozic. Je-li čest pošpiněna 
neopodstatněným obviněním vyjádřeným veřejně, tím spíše v médiích, může být pověst a čest 
osoby poškozena navždy. Tvrdí, že jednáním Ing. Miloše Zemana, prezidenta České republiky, 
došlo u žalobce ke vzniku újmy, za kterou odpovídá žalovaná Česká republika a jejíž odškodnění 
je žalobce oprávněn ve smyslu ustanovení § 2951 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 2956 
občanského zákoníku nárokovat, a to prostřednictvím účinného přiměřeného zadostiučinění, 
proto žalobce požadoval po žalované omluvu. 
 
2. S ohledem na změnu soudní judikatury soud vyzval usnesením č. j. 31 C 1/2018-41 ze dne 5. 6. 
2018 žalobce, aby ve lhůtě 15 dnů upravil označení žalované České republiky, to znamená, aby 
s ohledem na závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2018, č. j. 30 Cdo 5848/2016-186 
označil zástupčí orgán státu, neboť z tohoto rozsudku vyplývá, že zástupčím orgánem státu 
nemůže být Kancelář prezidenta republiky. Žalobu sice žalobce označil jako žalobu na ochranu 
osobnosti, ale z citovaného rozsudku Nejvyššího soudu (shora uvedeného) vyplynulo, že 
v obdobné právní věci bylo judikováno, že soud dostatečně věc neuvážil, pokud uplatněný nárok 
podřadil pod obecnou právní úpravu vyvěrající z občanského zákoníku a vyloučil tak 
opodstatněnost posouzení věci podle zvláštní úpravy, kterou přináší zákon číslo 82/1998 Sb. 

http://www.forum24.cz/
http://www.info.cz/
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ve znění účinném od 27. 4. 2006 a jejíž vztažení na projednávanou věc se jeví jako nezbytné a 
souladné s analogickou judikaturou dovolacího soudu. Tato skutečnost se nutně odrazila i 
v souvislosti s vymezením odpovědného subjektu za posuzovaný zásah, resp. organizační složky 
státu, která jedná za žalovanou Českou republiku. Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 82/1998 
Sb. (dále i jako „zákon o náhradě škody státu“) ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem a o regresních úhradách jednají jménem státu ministerstva a 
jiné ústřední orgány. Úřadem podle odstavce 1 je za a) Ministerstvo spravedlnosti, došlo-li ke 
škodě v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení a dále v případech, kdy bylo soudem 
ve správním soudnictví vydáno nezákonné rozhodnutí, jímž soud rozhodl o žalobě proti 
rozhodnutí územního celku v samostatné působnosti a v případech, kdy škoda byla způsobena 
notářem nebo soudním exekutorem, b) příslušný úřad, došlo-li ke škodě v odvětví státní správy, 
jež náleží do jeho působnosti a dále v případech, kdy bylo soudem ve správním soudnictví 
vydáno nezákonné rozhodnutí, jímž soud rozhodl o žalobě proti rozhodnutí vydaném v odvětví 
státní správy, jež náleží do působnosti tohoto úřadu (odstavec 2). Není-li možno příslušný úřad 
určit podle odstavce 2, jedná za stát Ministerstvo financí (odstavec 3). Podle odstavce 6 takto 
určený úřad jedná za stát jako organizační složka i v řízení před soudem. Proto soud, vázán 
právním názorem Nejvyššího soudu ve skutkově a právně obdobné věci (srov. § 13 nového 
občanského zákoníku) vyzval žalobce podle ustanovení § 118a o.s.ř. k opravě a doplnění žaloby 
v tomto směru a dále ho vyzval k doplnění skutkových tvrzení v případě, že by dospěl k závěru, 
že se jedná o náhradu škody.  
 
3. Na výzvu soudu žalobce označil jako žalovaného Českou republiku – Ministerstvo financí, dále 
v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2018, sp. zn. 30 Cdo 5848/2016 upravil 
tvrzení týkající se právního hodnocení předmětu sporu s tím, že způsobí-li prezident České 
republiky jakožto státní orgán (ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. o 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem) škodu nebo nemajetkovou újmu v souvislosti s výkonem jeho funkce, 
považuje se takové jednání za nesprávný úřední postup, přičemž za vzniklou škodu nebo 
nemajetkovou újmu tak odpovídá Česká republika, a to právě podle § 1 odst. 1 odst. 3 a § 3 odst. 
1 písm. a) ve spojení s § 5 písm. b) a § 13 zákona č. 82/1998 Sb. Žalobce tudíž požaduje náhradu 
vzniklé nemajetkové újmy prostřednictvím přiměřeného zadostiučinění ve formě uvedené 
omluvy.  
 
Dále žalobce navrhl změnu žalobního petitu, o které soud rozhodl usnesením ze dne 24. 5. 2019 
a změnu žaloby připustil. 
 
4. Žalovaná Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky se vyjádřila dne 1. 
10. 2018 tak, že nárok nebyl ještě Ministerstvem financí předběžně projednán ve smyslu 
ustanovení § 15 zákona o náhradě škody státu, což je zákonnou podmínkou pro uplatnění nároku 
u soudu. Soud poskytl účastníkům šestiměsíční lhůtu k předběžnému projednání nároku podle § 
14 zákona č. 82/1998 Sb. a vyzval žalovanou, aby se k žalobě vyjádřila s tím, že lhůta 
k předběžnému projednání nároku uplyne 7. 12. 2018.  
 
5. Žalovaná se vyjádřila tak, že Ministerstvo financí žádost žalobce posoudilo a dospělo k závěru, 
že zákonné podmínky pro přiznání náhrady nemajetkové újmy podle ustanovení § 31a ve spojení 
s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. nejsou splněny. Žalovaná neshledává žádné 
okolnosti a skutečnosti, které by vedly ke změně tohoto stanoviska. Podle ustanovení zákona č. 
82/1998 Sb. je pro existenci odpovědnosti státu za škodu nutné naplnit tři zákonné podmínky: 1) 
existenci nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, 2) vznik škody nebo 
nemajetkové újmy, 3) příčinná souvislost mezi nezákonným rozhodnutím, případně nesprávným 
úředním postupem a vzniklou škodou nebo nemajetkovou újmou, a tyto předpoklady musí být 
splněny kumulativně, pouhé nesplnění jednoho z nich vede k zamítnutí nároku na náhradu škody. 
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Pojem nesprávného úředního postupu není zákonem definován, za nesprávný úřední postup však 
je nutno považovat všechna ta deliktní jednání způsobená orgány a osobami uvedenými v § 3 
zákona, která jsou v jejich obvyklé rozhodovací činnosti nesprávná, a tudíž ve svém důsledku 
nezákonná, která se přímo nepromítla do obsahu rozhodnutí. Znak nesprávnosti úředního 
postupu je třeba obecně vztahovat k porušení pravidel předepsaných zpravidla procesní normou. 
V žalobě nejsou uvedeny žádné rozhodující skutečnosti, které by vedly k učinění závěru o 
existenci nesprávného úředního postupu, tedy že by prezident republiky svým jednáním porušil 
nějakou svou právní povinnost a vzhledem k jeho indemnitě je to i nemožné. Žalobce musí 
prokázat, v čem spatřuje nesprávný úřední postup státu a zejména, jaké konkrétní právní 
povinnosti mu uložené státem výslovně pan prezident porušil. Dále žalovaný namítl, že žádná 
skutková tvrzení o konkrétních skutečnostech, které by byly objektivně způsobilé přivodit žalobci 
újmu na cti v očích ostatních fyzických osob, a tedy působit difamačně, žaloba neobsahuje; 
žalobce bez důkazu uvádí, že tvrzení je natolik závažné, že je objektivně způsobilé očernit 
žalobce jakožto uznávaného a váženého žurnalistu v očích širší veřejnosti a dosáhnout tak jeho 
profesní a společenské dehonestace. Toto není podloženo jediným důkazem. Bezprostředně po 
interview prezidenta republiky v pořadu „Týden s prezidentem“ na TV Barrandov, tj. dne 19. 11. 
2017 byl na webových stránkách Fórum 24 zveřejněn rozhovor V  B  se žalobcem 
s názvem „Šarapatka: Zeman žije v rauši sám ze sebe a ztrácí se v realitě“, kde je tato záležitost již 
v úvodu řešena a v tomto rozhovoru žalobce vysvětluje, jak to podle něj ve skutečnosti bylo. 
Žalobce tam mj. uvedl: „Žádná výpověď Zemana pro neschopnost, naopak moje výpověď i s razítkem Úřadu 
vlády z jeho služeb s odůvodněním, že se coby premiér choval jako gauner.“ V rámci tohoto rozhovoru byly 
zveřejněny i listiny či jejich výňatky a jsou do rozhovoru začleněny. Dále 17. 11. 2017 žalobce 
sdělil své stanovisko na veřejně přístupném facebookovém profilu, jednalo se o stanovisko 
s názvem: „Další utajená diagnóza Miloše Zemana: Paměť na kaši, aneb konsilium ke strojům“, kde uvádí 
s internetovým odkazem na televizní pořad Týden s prezidentem následující: „…aneb když o mně 
lže hradní „paralytik“ Oprah z Barrandova v přímém přenosu Hoši děkujeme! Za nejlepší potvrzení, že o vás 

v www.info.cz píšeme pravdu.“ K tomu jsou dále připojeny listiny, a to dopis žalobce adresovaný 
Ing. K  B  ze dne 4. 10. 2000 označený jako výpověď z pracovního poměru, dopis Ing. 
Miloše Zemana jako předsedy vlády adresovaný Ing. Z  V  jako předsedovi klubu 
ČSSD, Senátu Parlamentu České republiky týkající se pověření žalobce funkcí koordinátora a část 
rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 23 C 67/2004. Dále žalobce poskytl další 
vyjádření týkající se této věci na svém veřejnosti přístupném facebookovém profilu, žalovaný má 
tudíž za to, že žalobce se sám prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek v médiích v 
předmětné věci poměrně hojně vyjadřoval, dále poukazuje na informace o žalobci zveřejněné pod 
heslem Zdeněk Šarapatka na serveru Wikipedia.org, kde se mj. uvádí, že na protest proti 
praktikám premiéra Zemana žalobce odešel z Úřadu vlády, vystoupil z ČSSD a opustil politiku a 
státní správu. Ode dne 22. 1. 2018 do 26. 1. 2018 byla zveřejňována na webových stránkách 
Hlídací pes.org série ukázek z tzv. chystaného díla žalobce pod názvem „Zdeněk Šarapatka: 
Zemanova kauza Olovo“ v pěti dílech. Žalovaný poukazuje na časovou souvislost ukázek propagace 
díla žalobce s podanou žalobou, původně na Kancelář prezidenta republiky a poukazuje na to, že 
žalobce má možnost uvést jím tvrzené důvody ukončení pracovního poměru u Úřadu vlády a 
tyto důvody široce medializovat. Žalobce se dále vyjádřil pro server info.cz dne 19. 11. 2017, kde 
uvedl, že ho ta „Televizní šmíra“, kterou Miloš Zeman sehrál s českou Oprah z Barrandova“ alias 
panem S  opravdu rozesmála. Na dotaz, jak může vystupování Miloše Zemana na TV 
Barrandov ovlivňovat veřejné mínění o České televizi, když ji stejně jako majitel televize neustále 
kritizuje, odpověděl, že by byl klidný – „tyhle estrády mají jen své stálé publikum, které podle něj nijak 
extra nenarůstá, oslovuje totiž již oslovené“, chvilku Zeman se S , chvilku Duo Yamaha, chvilku Pláč 
H  M , pak Do peřin a ráno na sociálku“. Odpověď na výše uvedený dotaz žalobce uzavírá 
tak, že „Barrandov dějiny nezmění“. Žalobce sám v médiích výrok prezidenta republiky o skončení 
pracovního poměru žalobce výrazně bagatelizuje. Žalovaná dále poukazuje na to, že žalobce je 
osobou působící ve veřejném životě, ve vztahu k osobám veřejného zájmu jsou hranice práva 
kritiky širší než ve vztahu k osobám soukromým, což je přirozeným důsledkem rozhodnutí 

http://www.info.cz/


31C 1/2018 

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Proboštová 

  

5 

veřejně činných osob učinit své jednání předmětem veřejné pozornosti, byť i zde je třeba ještě 
diferencovat mezi skupinou osob, která vstoupila do politiky a mezi jinými skupinami veřejně 
činných osob. Pro osoby činné v oblasti veřejného života, ať jde o politiky nebo o osobnosti 
veřejně známé, obecně platí, že disponují mnohem snadnějším přístupem k médiím a mají tak 
mnohem snadnější možnost vyvrátit to, co ony samy považují za smyšlenky. Soudní ochrana 
dobrého jména takových veřejně činných osob je i proto realizována v míře menší než ochrana 
dobrého jména kohokoliv jiného, který má mnohem menší spektrum možností vstoupit do 
veřejné diskuse než osoba veřejně činná. Veřejné osoby musí počítat s tím, že jejich aktivity či 
projevy budou hodnoceny i nelichotivě. Takovému projevu i expresivnímu a kritickému je 
v zásadě poskytována ochrana ve smyslu článku 17 Listiny a zpravidla nezasahuje do 
osobnostních práv kritizované veřejně činné osoby. Výrokem prezidenta republiky nebyla 
zasažena čest a vážnost žalobce a tvrzená nemajetková újma v osobě omluvy žalobci nevznikla, 
s ohledem na charakter činnosti prezidenta republiky vzniknout nemohla a nebylo tak zasaženo 
do jeho osobnostních práv. O existenci příčinné souvislosti se nedá uvažovat v případě, že 
neexistuje nesprávný úřední postup a nevznikla nemajetková újma. 
 
6. Při svém rozhodování soud vycházel z následujících provedených důkazů: 
 
Ze záznamu pořadu ze dne 16. 11. 2017 „Týden s prezidentem“ vyplynulo, že byl vysílán na televizní 
stanici TV Barrandov, označen jako Rozhovor s Milošem Zemanem. Pořad byl uvozen 
moderátorem J  S  „…Dobrý večer vážení diváci televize Barrandov. Vítejte u dalšího 
pokračování Týdne s prezidentem. Vítejte u pořadu, kde probíráme věci, které budou hýbat českou veřejností. 
S prezidentem republiky Milošem Zemanem jistě okomentujeme i události posledních dnů a jak je v Týdnu 
s prezidentem zvykem, otevřeme i nová témata. Dobrý večer pane prezidente….“ Ing. Miloš Zeman mj. uvedl: 
„ ….Zdeněk Šarapatka je člověk, který kdysi pracoval, teď nevím, jestli v Lidovém domě, 
nebo Úřadu vlády, už je to hodně dávno, ale vím, že jsem ho vyhodil pro neschopnost.“ 
J  S : „To jsme dva. On pracoval i v televizi Barrandov, ten důvod byl úplně 
stejný...“ Ing. Miloš Zeman, prezident České republiky: „…A taky jste ho vyhodil? No vidíte. 
Mám dojem, že ho dokonce vyhodil i G  tak to už je potřetí, co byl vyhozen 
pro neschopnost. No a je to ubožák, takže nekritizujme jeho. Kritizujme toho, kdo si ho 
najal, nebo zvolil do Rady České televize, protože když tam volíte ubožáky, jste sám 
ubožák.“ 
 

Z webového portálu www.hrad.cz vyplývá, že rozhovor je zveřejněn na tomto webovém portálu. 
 

Z webového portálu www.barrandov.tv vyplývá, že audiovizuální záznam rozhovoru je 
zveřejněn na tomto webovém portálu. 
 
Z pracovní smlouvy ze dne 31. 8. 1998 Úřadu vlády České republiky vyplynulo, že Úřad vlády 
České republiky přijal do pracovního poměru PaedDr. Zdeňka Šarapatku do funkce ministerský 
rada s místem výkonu práce Úřad vlády České republiky 
 
Z dopisu žalobce adresovaného Ing. K  B  označeném jako „výpověď z pracovního 
poměru“ vyplynulo, že žalobce zaslal ministru a vedoucímu Úřadu vlády České republiky Ing. 
K  B  dopis označený jako výpověď z pracovního poměru  v tomto znění: „Vážený 
pane ministře, vzhledem ke skutečnosti, že jsem v několika uplynulých dnech definitivně ztratil jakoukoliv naději 
v čestné jednání a statečný, otevřený postoj pana předsedy vlády a bohužel i Vás k pravdivým okolnostem vzniku 
tzv. operace Olovo, na které jsem včas, „byť z dnešního pohledu s naivní důvěrou“ upozornil nadřízené, navrhuji 
vám rozvázání mého pracovního poměru s Úřadem vlády České republiky dohodou ke dni 31. 10. 2000. Tímto 
krokem vás chci současně ušetřit pokračování politováníhodné frašky okolo mého dalšího pracovního působení 
tamtéž, která je vzhledem k mému neměnnému rozhodnutí odejít ze služeb politika, jenž o této kauze bezostyšně 

http://www.hrad.cz/
http://www.barrandov.tv/
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lže veřejnosti a lidí, kteří se necítí stavět svoji kariéru na téměř kriminálních praktikách proti schopnějším 
kolegům uvnitř stejné politické strany, opravdu nadbytečná. Dovolte mi závěrem vyjádřit přesvědčení, že mnou 
navrhované pracovněprávní řešení alespoň s nepatrným svědomím politika, kterému nezbývá, než upřímně popřát, 
aby se nikdy ve své příští kariéře nestal sám obětí podobných diskreditací, špinavých metod a bezcharakterního 
zbabělého jednání jeho dnešních a mocných přátel.“ 
 
Z dohody o rozvázání pracovního poměru Úřadu vlády České republiky, odbor personální ze dne 
9. 10. 2000 č. j. 9670/2000– OPE vyplynulo, že Úřad vlády České republiky jednající ředitelkou 
personálního odboru ing. K  D  a PaedDr. Zdeněk Šarapatka uzavřeli dohodu o 
rozvázání pracovního poměru dle § 43 zákoníku práce s tím, že pracovní poměr mezi Úřadem 
vlády České republiky a zaměstnancem se rozvazuje a končí dne 31. 10. 2000. 
 
Ze žádosti o náhradu nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb. ze dne 7. 6. 2018 
vyplynulo, že žalobce požádal Ministerstvo financí o náhradu škody – nemajetkové újmy 
v souvislosti s předmětným výrokem prezidenta České republiky. 
 
Z přípisu Ministerstva financí, odboru 44 náhradové agendy ze dne 20. 11. 2018 adresovaného 
právnímu zástupci žalobce vyplynulo, že Ministerstvo financí na základě žádosti ze dne 7. 6. 2018 
projednalo uplatněný nárok žalobce na náhradu nemajetkové újmy v souvislosti s tvrzeným 
nesprávným úředním postupem prezidenta České republiky podle zákona č. 82/1998 Sb. o 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem a vyžádalo si k projednání uplatněného nároku stanovisko Kanceláře 
prezidenta republiky. Ministerstvo financí učinilo následně na základě projednání všech údajů a 
skutečností závěr, že nejsou dány zákonné podmínky pro uznání uplatněného nároku na náhradu 
nemajetkovou újmu v podobě omluvy a nelze jej proto přiznat. 
 
Z přepisu pořadu Kauzy J  S  na téma Česká televize ze dne 21. 3. 2018 na TV 
Barrandov vyplynulo, že v tomto pořadu byl moderátorem a autorem pořadu J  
S  opět zmiňován rozhovor s prezidentem republiky Ing. Milošem Zemanem na téma 
PaedDr. Zdeněk Šarapatka v souvislosti s tvrzeními o P D  a Radou České televize. 
 
Moderátor J  S  mj. uvedl: „To, že mně bude pan Šarapatka za tento díl žalovat, je docela jisté 
a já se na ten soud, pane Šarapatko, opravdu těším. Tak normální člověk by se také zastavil nad tím, zda je 
dobré se navážet do někoho, pro koho jsem dlouhé roky pracoval. Ale pro pochopení jeho náhlé změny názoru není 
třeba chodit daleko. Prezident Miloš Zeman totiž dnešního radního České televize Zdeňka Šarapatku vykopl ze 
svého týmu, ptáte se, proč, a já odpovím slovy tehdejšího premiéra Miloše Zemana – pro jeho absolutní 
neschopnost, no, on tedy těch zvláštních věcí pan Šarapatka dělá dost, třeba na prezidenta republiky podal za 
tento výrok trestní oznámení, to ví i malé dítě, že na prezidenta republiky trestní oznámení podat nelze, protože 
požívá absolutní imunity, což tedy znalec Ústavy pan Šarapatka by měl vědět, přesto tedy asi nevěděl a právě to je 
ten jeho problém. Zdeněk Šarapatka je totiž zamindrákovaný člověk, který se umí jenom tupě mstít.“ 

Ze stránky Wikipedie  vyplynulo, že žalobce je český publicista, novinář, moderátor a politický 

komentátor Forum 24 či Info.cz. Vedl premiérské kabinety Miloše Zemana a S  G , 

od roku 2015 je členem Rady české televize. Původní profesí typograf vystudoval speciální 

pedagogiku a sociální patologii na Univerzitě Karlově v Praze. V oboru působil mimo jiné jako 
středoškolský učitel psychologie a od roku 1990 jako ředitel Středního odborného učiliště 

polygrafického v Praze. Do roku 1998 byl členem ČSSD. Ve volbách do Senátu PČR v roce 

1998 kandidoval jako člen ČSSD v obvodu č. 19 – Praha 11. Se ziskem 17,03 % hlasů se však 
umístil na 3. místě a nepostoupil do druhého kola. V něm podpořil tehdejšího senátora ODA 

D  K . Následně si ho tehdejší premiér Miloš Zeman vybral jako svého odborného 
poradce pro školství, vědu a výzkum. Jako jediný nebyl do premiérského týmu vybrán 

Zemanovým šéfporadcem Š . Do širšího povědomí se dostal v souvislosti s Aférou Olovo. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_%C4%8Cesk%C3%A9_televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._19_%E2%80%93_Praha_11
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Af%C3%A9ra_Olovo
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Ta vypukla v květnu 2000, kdy deník MF Dnes přinesl informaci, že mezi poradci premiéra 

Zemana vznikl hanopis za účelem zdiskreditovat významnou představitelku ČSSD a Zemanovu 

vnitrostranickou kritičku P  B . V srpnu téhož roku Šarapatka usvědčil z autorství 

Olova Š  poradce V  Š , bývalého aparátníka SSM, který se jako Š  
podřízený na ústředním výboru SSM zabýval před rokem 1989 propagandistickými kampaněmi. 
Policie a státní zástupce Š  obvinili, nadřízený státní zástupce ale konstatoval, že skutek Š  
spáchal, ale nebyl společensky nebezpečný. Nejvyšší státní zástupkyní byla v době vyšetřování 
aféry Marie Benešová, Zemanova současná poradkyně. Tímto krokem Šarapatka proti sobě 
popudil většinu prozemanovské ČSSD. Na protest proti praktikám premiéra Zemana proto 
odešel z Úřadu vlády, vystoupil z ČSSD a opustil politiku i státní správu. Rok byl nezaměstnaný, 

pak jej ministr vnitra  S  G  přes výhrady Miloše Zemana zaměstnal jako svého 
poradce a vedoucího vicepremiérské kanceláře. Podobný post zastával i poté, co se G  stal 
premiérem. Jako vrchní ředitel sekce premiéra měl na starosti tým poradců, některé odborné 

útvary Úřadu vlády a vládní protokol. Na podzim 2004 byl ale odvolán a dostal výpověď. Ve 
funkci jej G  nahradil pozdějším velvyslancem v Rusku M  K  a pak 
Z  D  z korupční kauzy Pět na stole v českých. V roce 2005 rozhodl soud o 
neplatnosti Šarapatkovy výpovědi; Úřad vlády se proti rozsudku nikdy neodvolal. Je autorem 
knihy Jak jsem se bavil v politice, kterou v roce 2006 vydalo nakladatelství Firma 6P. Od roku 2006 
nastoupil novinářskou dráhu. Píše externí komentáře pro Lidové noviny, Svobodné fórum a 
moderoval také politické diskuze v brněnské televizi, v TV Public, v TV Barrandov a v Rádiu 

Bonton. V květnu 2015 kandidoval do Rady České televize, ale nebyl zvolen, hlasy mu totiž 

odmítli dát příznivci Miloše Zemana mezi poslanci sociální demokracie. V dalších kolech 

hlasování do Rady ČT v září 2015 ale uspěl, získal 93 hlasů od 155 poslanců (porazil tím 

kanoistu M  D  či geologa V  C ). V Radě ČT vystupuje proti snahám 
politiků a ruské propagandy manipulovat veřejnoprávním televizním zpravodajstvím. Znám je 
také jeho veřejný, kritický postoj k zvýhodňování lídra politického hnutí ANO A  B  v 
pořadu ČT Máte slovo a související návrh na jeho zrušení pro nevyváženost a porušení Zákona o 
České televizi.  

 
Z rozhovoru V  B  se žalobcem pod názvem „Šarapatka: Zeman žije v rauši sám ze sebe a 
ztrácí se v realitě“ vyplynulo, že byl zveřejněn dne 19. 11. 2017 na serveru Fórum24.cz. V tomto 
pořadu se žalobce vyjadřoval k tvrzení Ing. Miloše Zemana, prezidenta republiky v pořadu TV 
Barrandov. V úvodu je řešena celá záležitost a v rozhovoru žalobce vysvětluje, jak podle něj ve 
skutečnosti vše bylo, na přímý dotaz, co je na tom pravdy, že Miloš Zeman žalobce vyhodil, když 
pro něj pracoval, žalobce mj. uvedl „žádná výpověď Zemana pro neschopnost, naopak moje výpověď i 
s razítkem Úřadu vlády z jeho služeb s odůvodněním, že se coby premiér choval jako gauner“. V rámci tohoto 
pořadu byly zařazeny i další listiny. 
 
Z kopie facebookového profilu ze dne 17. 11. 2017 žalobce vyplynulo, že tento profil je veřejně 
přístupný a bylo tam uvedeno stanovisko s názvem „Další utajená diagnóza Miloše Zemana. Paměť na 
kaši aneb konsilium ke strojům“ – žalobce tam odkazuje na televizní pořad Týden s prezidentem a 
uvádí následující: „…anebo když o mně lže hradní paralytik z Barrandova v přímém přenosu“. Hoši 
děkujeme! Za nejlepší potvrzení, o vás v info.cz píšeme pravdu.“ K tomuto sdělení jsou připojeny další 
listiny. 
 
Z kopie facebookového profilu žalobce vyplynulo, že k informaci ze serveru info.cz zveřejnil, že 
„Na Zemana míří další žaloba od radního České televize“. Své sdělení ze dne 29. 12. 2017 ve znění „Milí 
přátelé, pokud se neubráníme lžím prezidenta Zemana jako celek ve volbách, musíme každý zvlášť. Hlava státu, 
která veřejně lže a dehonestuje nepohodlné občany, musí být pohnána před soud bez ohledu na postavení, i když 
v to tolik doufá, nejsme v Rusku.“ 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%A1_fronta_DNES
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_vnitra_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/2004
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_%C4%8Cesk%C3%A9_televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_%C4%8Cesk%C3%A9_televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
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Z kopie facebookového profilu ze dne 16. 1. 2018 vyplynulo, že žalobce publikoval sdělení „Miloš 
Zeman lže, po předchozí výzvě k omluvě teď soud obdržel moji žalobu, přál si, aby soudce rozhodl stejně rychle 
jako v případě té ukrajinské slečny. Podmínku Za prsa a „Putinovu děvku“ ve volební místnosti zvládl za 
rekordní dva dny. Zeman na mě sice neskočil s nahým hrudníčkem, ale o to více lhal v televizi. Tak uvidíme, jak 
jsme si tu před zákonem rovni, nebo zda je Zeman rovnější.“ 
 
Z webových stránek Hlídací pes.org ze série ukázek z tzv. chystaného díla žalobce pod názvem 
„Zdeněk Šarapatka, Zemanova kauza Olovo v pěti dílech“, vyplynulo, že toto bylo zveřejňováno 
v období od 22. 1. 2018 do 26. 1. 2018. První díl Loutkovodič 22. 1. 2018, dne 23. 1. 2018 díl 
druhý Past na vlka, dne 24. 1. 2019 díl třetí Cesta přes most, dne 25. 1. 2018 díl čtvrtý Zachraňte 
P , dne 26. 1. 2018 díl pátý Kandidát smrti. Přímo v textu každé ukázky je uvedeno vysvětlení 
k tzv. aféře Olovo s tím, že žalobce odešel ze Zemanových služeb na vlastní žádost z důvodu 
pochybnosti o premiérově mravním kreditu. 
 
7. Při rozhodování soud vycházel z následujících zákonných ustanovení:  
 
Podle čl. 10 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod („Listina“) každý má právo, aby byla 
zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Každý má 
právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.  
 
Podle č. 36 odst. 3 Listiny každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným 
rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním 
postupem. 
 
Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady číslo 
358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti,  (dále jen zákon č. 82/1998 Sb), upravuje odpovědnost 
státu ve věcech náhrady škody, včetně nemajetkové újmy, způsobené při výkonu veřejné moci. 
 
Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. stát odpovídá za podmínek stanovených 
tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Podle ustanovení § 2 citovaného 
zákona odpovědnosti za škodu podle tohoto zákona se nelze zprostit.  
 
Podmínky odpovědnosti jsou upraveny takto: Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. 
stát odpovídá za škodu, kterou způsobily a) státní orgány, b) právnické a fyzické osoby při 
výkonu státní správy, která jim byla svěřena zákonem nebo na základě zákona (dále jen „úřední 
osoby“) c) orgány územních samosprávných celků, pokud ke škodě došlo při výkonu státní 
správy, který na ně byl přenesen zákonem nebo na základě zákona. 
 
Podle ustanovení § 5 zákona č. 82/1998 Sb. stát odpovídá za podmínek stanovených tímto 
zákonem za škodu, která byla způsobena a) rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním 
řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním, b) 
nesprávným úředním postupem. 
 
Podle ustanovení § 6, odst.  citovaného zákona ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem jednají jménem státu ministerstva a jiné ústřední 
správní orgány, 2) úřadem podle odstavce 1 je a) Ministerstvo spravedlnosti došlo-li ke škodě 
v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení a dále v případech, kdy bylo soudem ve 
správním soudnictví vydáno nezákonné rozhodnutí, jímž soud rozhodl o žalobě proti rozhodnutí 
územního celku v samostatné působnosti a v případech, kdy škoda byla způsobena notářem nebo 
soudním exekutorem, b) příslušný úřad, došlo-li ke škodě v odvětví státní správy, jež náleží do 
jeho působnosti a dále v případech, kdy bylo soudem ve správním soudnictví vydáno nezákonné 
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rozhodnutí, jímž soud rozhodl o žalobě proti rozhodnutí vydané v odvětví státní správy, jež 
náleží do působnosti tohoto úřadu. Není-li možno příslušný úřad určit, podle odstavce 2 jedná za 
stát Ministerstvo financí (§ 6 odst. 3). 
 
Podle ustanovení § 13 odst. 1, 2 citovaného zákona stát odpovídá za škodu způsobenou 
nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti 
učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro 
provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup 
rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.  
 
Podle ustanovení § 31a odst. 1, 2 citovaného zákona bez ohledu na to, zda bylo nezákonným 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobena škoda, poskytuje se podle 
tohoto zákona též přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, které se 
poskytne v penězích, pokud jestliže nemajetkovou újmu nebylo možné nahradit jinak a pokud by 
se konstatování porušení práva by nejevilo jako dostačující. Při stanovení výše přiměřeného 
zadostiučinění se přihlédne k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k nemajetkové 
újmě došlo. 
 
Soud dále vycházel z použitelné soudní judikatury (srov. § 13 nového občanského zákoníku): 
 
Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2707/2013 ze dne 5. 2. 2014 (Rc 40/2014) 
v řízeních, v nichž se jedná o odškodnění nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním 
postupem či nezákonným rozhodnutím, se jedná o kompenzaci za zásah do osobnostních práv 
poškozených v širším slova smyslu. Nemajetková újma, o jejíž odškodnění v takových řízeních 
jde, je totiž vždy následkem zásahu do některé ze složek nemajetkové (osobní) složky jednotlivce 
(poškozeného). 
 
Omluva je uznávaným satisfakčním právním prostředkem ke zmírnění následků dotčení 
osobnostních práv fyzické osoby a její přiznání záleží vždy na posouzení obsahu i formy příslušné 
omluvy, stejně jako okolností, za nichž byla učiněna. Ústavní soud v nálezu ze dne 1. 6. 2010, sp. 

zn. I. ÚS 904/08, dovodil, že přiměřené zadostiučinění poskytované podle zákona č. 82/1998 Sb. 
může mít podobu buď morální satisfakce, nebo materiální (peněžní) satisfakce, ta připadá přitom 
v úvahu tehdy, pokud by morální satisfakce nebyla způsobené nemajetkové újmě adekvátní. 
Jednou z forem morální satisfakce, kterou uvádí přímo § 31a odst. 2 citovaného zákona, je 
konstatování, že došlo k porušení práva; vedle toho přicházejí v úvahu samozřejmě i jiné formy, 
mezi něž bezpochyby lze podle Ústavního soudu řadit i omluvu. 
 
Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2357/2010 ze dne 11. 1. 2012 (Rc 52/2012) 
omluva jako satisfakční prostředek zahrnující vyjádření subjektivního požadavku poškozeného na 
projev jemu vstřícné vůle státu uznat chybu není ani konstatováním porušení práva a ani 
náhradou nemajetkové újmy v penězích, a „ve fungujícím právním státě uznávajícím pravidla slušnosti by 
měla být k dispozici vždy, jako kompenzační prostředek první, pro mnohé dokonce jediné volby.“ 
 
.  
Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 2120/2000 ze dne 22. 8. 2002 vyslovil závěr, podle 
kterého nesprávným úředním postupem se rozumí porušení pravidel předepsaných právními 
normami pro počínání státního orgánu při jeho činnosti. 
 
V rozsudku sp. zn. 25 Cdo 319/2002 ze dne 25. 9. 2003 Nejvyšší soud vyslovil, že definici 
nesprávného úředního postupu zákon nepodává; z obsahu tohoto pojmu však vyplývá, že podle 
konkrétních okolností může jít o jakoukoli činnost spojenou s výkonem pravomocí státního 
orgánu, dojde-li při ní nebo v jejím důsledku k porušení pravidel předepsaných právními 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbpwsx3vonptsmbu
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normami pro počínání státního orgánu nebo k porušení pořádku určeného povahou a funkcí 
postupu. 
 
V usnesení sp. zn. 28 Cdo 323/2011 ze dne 27. 6. 2012 Nejvyšší soud vyslovil, že třebaže 
nesprávný úřední postup není v zákoně definován, vychází právní teorie i soudní praxe z toho, že 
jde o porušení pravidel předepsaných právními normami pro počínání státního orgánu při jeho 
činnosti, a to i při takových úkonech, které jsou prováděny v rámci činnosti rozhodovací, avšak 
neodrazí se bezprostředně v obsahu vydaného rozhodnutí.  
 
V usnesení sp. zn. 28 Cdo 2101/2012 ze dne 11. 9. 2012 Nejvyšší soud vyslovil závěry, podle 
kterých ke vzniku objektivní odpovědnosti státu za škodu, jíž se nelze zprostit, je zapotřebí 
současné splnění tří podmínek: 1) nesprávný úřední postup, 2) vznik škody, 3) příčinná 
souvislost mezi nesprávným úředním postupem a vznikem škody. Zákon bližší definici 
nesprávného úředního postupu nepodává. Z obsahu tohoto pojmu i z výkladu zákona však 
vyplývá, že podle konkrétních okolností může jít o jakoukoliv činnost spojenou s výkonem 
pravomoci státního orgánu, dojde-li při ní nebo v jejím důsledku k porušení pravidel 
předepsaných právními normami pro počínání státního orgánu nebo k porušení pořádku 
určeného povahou a funkcí postupu. Protože zpravidla není možné úřední postup předpisem 
upravit natolik detailně, aby pokrýval všechny představitelné dílčí kroky, které je třeba při výkonu 
pravomocí učinit, musí být správnost úředního postupu poměřována též z hlediska účelu, k jehož 
dosažení postup státního orgánu směřuje.  
 
Avšak ve vztahu k odpovědnosti státu za nemajetkovou újmu Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 
30 Cdo 2865/2015 ze dne 20. 1. 2016 vyslovil, že vznik nemajetkové újmy způsobené 
výkonem veřejné moci zpravidla nelze dokazovat (jde o stav mysli poškozené osoby). V 
řízení se tak obvykle zjišťuje, zda jsou dány objektivní důvody, aby se dotčená osoba mohla cítit 
poškozenou, tedy zda vzhledem ke konkrétním okolnostem případu by se i jiná osoba, v 
obdobném postavení mohla cítit dotčenou ve složkách tvořících ve svém souhrnu nemajetkovou 
sféru jednotlivce. 
 
8. Po provedeném dokazování soud dospěl k následujícím skutkovým a právním závěrům, a to 
s poukazem na shora citovaná zákonná ustanovení, právní nauku, soudní judikaturu a výsledky 
dokazování. 
 
Stěžejním v této věci je rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn.30 Cdo 5448/2016 ze dne 9. 5. 2018, 
vydaný ve skutkově a právně obdobné věci, který znamenal zásadní obrat v dosavadní soudní 
judikatuře, pokud jde o otázku odpovědnosti za difamační výroky pronesené veřejně prezidentem 
republiky, právní úpravy, kterou se taková odpovědnost řídí a určení organizační složky státu, 
která v takovém případě za stát jedná. 
 
V průběhu řízení bylo prokázáno, že dne 16. 11. 2017 v rámci televizního pořadu s názvem 
„Týden s prezidentem“, který je vysílán na televizní stanici TV Barrandov a moderován J  
S , uvedl prezident České republiky Ing. Miloš Zeman následující tvrzení: „Zdeněk 
Šarapatka je člověk, který kdysi pracoval, teď nevím, jestli v Lidovém domě nebo Úřadu vlády, už je to hrozně 
dávno, ale vím, že jsem ho vyhodil pro neschopnost.“ Žalobce tvrdil, že skutková tvrzení uvedená v tomto 
pořadu jsou nepravdivá a difamační, jedná se o skutková tvrzení, nikoliv hodnotící soud a jednalo 
se o výrok Ing. Miloše Zemana. Ing. Miloš Zeman jako hlava státu, nemůže sám za něj 
odpovídat, a proto žalobce označil jako žalovaného v souladu se zákonem č. 82/1998 Sb. stát, 
zastoupený Ministerstvem financí. Pokud se týká samotného skutku, bylo jednoznačně 
prokázáno, že tento výrok skutečně z úst Ing. Miloše Zemana veřejně zazněl. Pokud se 
týká samotného pořadu, je obecně známo, že tento pořad je prezentován uvedenou stanicí jako 
„Exkluzivní rozhovor J  S  s prezidentem republiky“. Prezident republiky Ing. Miloš Zeman 
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v něm vystupuje jako prezident České republiky, kdy promlouvá k veřejnosti. Otázkou je, zda lze 
jeho činnost v souvislosti s prezentací v pořadu lze označit za úřední postup (prezidenta 
republiky), když existence nezákonného rozhodnutí v této věci nepřichází v úvahu.  
 
Výklad k otázce rozsahu výkonu funkce prezidenta podal v minulosti bývalý Ústavní soud ČSFR 
v usnesení sp. zn. II. ÚS 312/92 ze dne 8. 7. 1992. Podle tohoto usnesení „Vymezení veškerých 
činností, které spadají do kompetence hlavy státu, nelze enumerativně provést. Ústavní a jiné zákonné předpisy 
nepokrývají veškeré aktivity, které tvoří a mohou tvořit náplň funkce prezidenta jakožto hlavy státu. Z postavení 
prezidenta jakožto hlavy státu tedy plyne, že jeho jednání je nutno posuzovat jinak, než kdyby je učinil jiný občan. 
Vzhledem k tomu, že náš právní řád nedává přesnou odpověď na to, co vše tvoří náplň prezidenta, je nutno v těch 
případech, kdy vzniká pochybnost, vykládat jeho jednání tak, že je činí jakožto hlava státu.“ 
 
S výkonem funkce prezidenta jako hlavy státu je spojena i realizace celé škály aktivit, jimiž je tato 
funkce blíže dotvářena. S ohledem na ústavní zakotvení prezidenta jako moci výkonné 
s výjimkou alternativy případného excesu jde o výkon pravomoci státního orgánu, byť jeho 
činnost nemá zpravidla přímý vliv na subjektivní práva a povinnosti. Jestliže výkonem těchto 
pravomocí dojde k neoprávněnému dotčení osobnostní sféry člověka, je třeba především vymezit 
odpovědnost za takový zásah, tj. stanovit její právní základ a z toho vyplývající určení 
odpovědného subjektu, stejně jako míru této odpovědnosti.  
 
Článek 36 odst. 3 Listiny stanoví, že každý má právo na náhradu škody způsobené mu 
nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo 
nesprávným úředním postupem. Zákonná úprava, na kterou odkazuje článek 36 odst. 3 Listiny, je 
obsažena v zákoně č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci. Ustanovení § 1 odst. 1 a 3 tohoto zákona zakládá objektivní odpovědnost státu, který za 
podmínek stanovených tímto zákonem odpovídá za škodu i nemajetkovou újmu způsobenou při 
výkonu státní moci. I takovou činnost státního orgánu, kterou státní orgán realizuje svou úlohu, 
byť nemá přímý vliv na něčí subjektivní práva a právní povinnosti, je třeba ve smyslu zákona o 
odpovědnosti posuzovat jako výkon pravomoci státního orgánu. Nároky spadající pod zákon č. 
82/1998 Sb. ve znění účinném od 27. 4. 2006 (kdy nabyl účinnosti zákon č. 160/2006 Sb., kterým 
byl do tohoto zákona vložen institut odpovědnosti za nemajetkovou újmu) již nelze uplatnit 
z titulu ochrany osobnosti podle občanského zákoníku, když úprava odpovědnosti státu za škodu 
v zákoně č. 82/1998 Sb. je zároveň speciální úpravou v oblasti ochrany osobnosti tam, kde bylo 
do těchto práv zasaženo při výkonu veřejné moci (srov. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 
Cdo 2722/2012 ze dne 31. 10. 2012). 
 
Z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2579/2011 ze dne 31. 1. 2012 (k této otázce) 

vyplývá, že „Nárok na náhradu nemajetkové újmy vzniklý před účinností zákona č. 160/2006 Sb. je možno 
odškodnit prostřednictvím institutu ochrany osobnosti; nárok na odškodnění nemajetkové újmy vzniklý po 

účinnosti zákona č. 160/2006 Sb. je třeba posoudit podle zákona č. 82/1998 Sb., ve znění zákona 

č. 160/2006 Sb.“ 
 
Z uvedeného proto vyplývá, že i prezident republiky je státním orgánem ve smyslu § 3 odst. 1 
zákona č. 82/1998 Sb., když ani v jeho případě není významné, že nerozhoduje o právech a 
povinnostech jiných subjektů cestou individuálních nebo obecně závazných aktů. V případě 
prezidenta republiky nelze uvažovat o jeho osobní odpovědnosti, a to s ohledem na jeho 
indemnitu; v tomto případě nelze žalované jednání prezidenta hodnotit jako exces, když i jeho 
jednání po formální i obsahové stránce nepostrádalo místní, časový a především věcný (vnitřní 
účelový) vztah k jeho činnosti podmíněné ústavním pořádkem (srov. např. rozsudek Nejvyššího 
soudu sp. zn. 25 Cdo 896/2009 ze dne 22. 9. 2010). Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 30 
Cdo 4118/2015 ze dne 27. 9. 2016 (Rc 28/2018) za újmu, kterou způsobily státní orgány a jiné 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjwga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjwga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe4f6obs
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjwga
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subjekty předvídané v § 3 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., odpovídá stát. Přímou odpovědnost 
jednající osoby podle obecné úpravy deliktního práva by zakládal pouze exces z výkonu jejích 
pravomocí. 
 
Za stát jedná organizační složka určená podle § 6 zákona č. 82/1998 Sb., přičemž není-li možno 
příslušný úřad určit podle § 6 odst. 2, jedná za stát Ministerstvo financí (§ 6 odst. 3). Úřad určený 
podle odstavců 1 – 5 jedná za stát jako organizační složka státu i v řízení před soudem, pokud 
zvláštní předpisy nestanoví jinak (§ 6 odst. 6).  
 
S výkonem funkce prezidenta jako hlavy státu je mj. spojena i realizace řady aktivit, jimiž je tato 
funkce blíže dotvářena. S ohledem na ústavní zakotvení postavení prezidenta republiky jako 
součásti moci výkonné je třeba i realizaci těchto úloh posuzovat (s výjimkou alternativy 
případného excesu) jako výkon pravomoci státního orgánu. Jestliže výkonem těchto pravomocí 
dojde k dotčení osobnostní sféry člověka, pak je nezbytné vycházet z toho, že prezident republiky 
je státním orgánem ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.  
 
Proto dospěl soud k závěru, že pokud Ing. Miloš Zeman, jako prezident republiky, pronesl 
v pořadu televize Barrandov „Týden s prezidentem“ uvedené výroky, vystupoval jako prezident 
České republiky, který promlouval k veřejnosti, a jednalo se nepochybně o činnost, kterou lze 
označit za úřední postup, neboť jde o aktivitu, kterou je funkce prezidenta dotvářena. Pokud tedy 
tvrzení, které v tomto pořadu pronesl Ing. Miloš Zeman, jak bylo prokázáno, je nepravdivé, jedná 
se o nesprávný úřední postup, za který odpovídá v souladu se zákonem Česká republika, 
zastoupená Ministerstvem financí. Ing. Miloš Zeman tvrdil, že žalobce vyhodil pro neschopnost, 
což bylo jednoznačně prokázáno záznamem pořadu a přepisem tohoto pořadu. V průběhu řízení 
však bylo prokázáno, že žalobce v roce 1998 se stal zaměstnancem Úřadu vlády České republiky 
na pozici poradce předsedy vlády pro školství, vědu a výzkum. Následně se vztahy mezi 
žalobcem a Ing. Milošem Zemanem zhoršily a došlo v roce 2000 k medializaci tzv. kauzy Olovo. 
Po tento spor je nepodstatné, čeho se tato kauza týkala, nicméně bylo prokázáno, že žalobce 
zaslal tehdejšímu vedoucímu Úřadu vlády České republiky 4. 10. 2000 Ing. K  B  dopis, 
který byl označen jako výpověď z pracovního poměru, jehož obsahem je sdělení, proč nechce 
v pracovním poměru nadále pokračovat z důvodu ztráty důvěry v čestnost, statečnost, 
pravdomluvnost a otevřený postoj tehdejšího předsedy vlády Ing. Miloše Zemana ve vztahu 
k tzv. kauze Olovo. Dne 9. 10. 2000 došlo k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru 
mezi žalobcem a Úřadem vlády České republiky, tedy z uvedeného tedy vyplývá, že tvrzení 
zveřejněné v pořadu není pravdivé – není pravda, že by Ing. Miloš Zemana jako předseda 
vlády vyhodil žalobce pro neschopnost. Pokud se tedy ukázalo toto tvrzení jako nepravdivé, 
jedná se o nesprávný úřední postup (za který odpovídá žalovaná), neboť nepravdivé tvrzení 
nemůže být správným úředním postupem. Následně bylo prokázáno, že toto tvrzení 
se objevilo ještě v dalším pořadu TV Barrandov, kde bylo ve vztahu k osobě žalobce ještě dále 
rozvedeno. Žalovaný tvrdil, že žalobce si v podstatě satisfakci poskytl sám, a to s odkazem na 
veřejný facebookový profil, dále s ohledem na webové stránky Fórum 24 a to rozhovor Viléma 
Bessera s žalobcem, kde podle názoru žalované v podstatě výrok Ing. Miloše Zemana bagatelizuje 
a žalovaný je toho názoru, že žalobce sám prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek 
v médiích se k předmětné věci poměrně hojně vyjadřoval. Soud je toho názoru, že tento přístup 
není postačující. Pokud žalobce požaduje náhradu nemajetkové újmy ve formě shora uvedené, 
tedy písemné omluvy, soud má za to, je tento požadavek zcela přiměřený. Nemůže obstát 
námitka žalované, že žalobce se k výrokům prezidenta republiky vyjadřoval na sociálních sítích, 
případně serveru Hlídací pes a Fórum 24. Ne každý posluchač, který pořad Týden s prezidentem 
na TV Barrandov sleduje, je totiž uživatelem sociálních sítí a nemusí být také osobou sledující 
server Hlídací pes.org nebo server Fórum 24.  Je obecně známo, že pořad Týden s prezidentem je 
sice přístupný na webových stránkách, ale pro posouzení věci je nutné zohlednit skutečnost, že 
pořad je volně šířen celoplošným televizním vysíláním na TV Barrandov. Pokud tedy tvrzení, 
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které je předmětem žaloby, zaznělo v pořadu „Týden s prezidentem“, pak je namístě, aby se žalovaná 
žalobci omluvila formou doporučeného dopisu dle požadavku žalobce. Soud poukazuje na to, že 
tento pořad je exkluzivním rozhovorem s prezidentem. Z této exkluzivity plyne, že podobný 
pořad v jiném sdělovacím prostředku není. Pokud tedy výrok o tom, že žalobce byl vyhozen 
z Úřadu vlády zazní v exkluzivním rozhovoru z úst prezidenta republiky, nadto na volně 
přístupném televizním programu, pak není možno jeho následky odstranit zveřejňováním tvrzené 
obrany žalobce na facebookovém profilu a na serveru Hlídací pes a Fórum 24, tedy tvrzenou 
svépomocí. Ani takto zveřejněná tvrzená obrana žalobce není adekvátní vůči vyznění pořadu TV 
Barrandov, neboť s ohledem na volné šíření uvedeného programu televizním vysíláním nelze 
předpokládat, že se jedná o stejný okruh diváků a uživatelů, jako kdyby byl pořad přístupný pouze 
na webových stránkách. ke kterému se dostane nepoměrně větší množství diváků než 
k internetovým stránkám. Tento exkluzivní pořad sledují diváci, kteří považují pořad za seriózní, 
slovům prezidenta republiky věří a pokud uvedl o žalobci shora uvedené tvrzení, pak to 
nepochybně žalobce v očích veřejnosti poškodilo, byla snížena jeho čest, důstojnost, morální 
kredit, a zvláště pak jeho profesní čest a dobrá pověst. Uvede-li prezident republiky, že konkrétní 
označenou osobu vyhodil pro neschopnost, je toto tvrzení objektivně způsobilé žalobci způsobit 
újmu zvláště v oblasti profesní. Žalobce je členem Rady ČT, je známým publicistou a v této 
oblasti je nezbytný vysoký morální kredit, který byl výrokem Ing. Miloše Zemana snížen. Žalobce 
toto tvrzení nebagatelizoval, neboť z jeho textů zveřejňovaných na internetových stránkách 
vyplývá, že se jedná o jeho charakteristický způsob komunikace a prezentace. Soud má také za to, 
že byly naplněny zákonné podmínky podle ustanovení zákona č. 82/1998 Sb. nezbytné pro 
existenci odpovědnosti státu, a to existence nesprávného úředního postupu, vznik nemajetkové 
újmy a příčinná souvislost mezi nesprávným úředním postupem a nemajetkovou újmou. Jak již 
bylo výše zmíněno - difamační tvrzení zveřejněné v pořadu je objektivně způsobilé žalobce 
poškodit, a to s ohledem na jeho osobu v postavení člena Rady České televize a při jeho dalších 
veřejných, tj. pracovních a společenských aktivitách. 
 
V nálezu sp. zn. I. ÚS 453/03 ze dne 11. 11. 2005 (který se týká skutkově a právně obdobné věci) 
Ústavní soud definoval následujících deset hledisek, ze kterých je třeba komplexně posuzovat 
tvrzená difamační fakta:  
1. Závažnost obvinění. Čím závažnější obvinění je, tím více byla veřejnost dezinformována a 
difamovaná osoba poškozena, pokud tvrzení není pravdivé. 
2. Povaha informace a uvážení, do jaké míry je předmětný problém záležitostí veřejného zájmu.  
3. Zdroj informace. Někteří šiřitelé informace nemají přímou znalost o události. Někteří mají 
vlastní důvody rozmělnit informaci anebo jsou placeni za své příběhy.  
4. Vynaložené úsilí a konkrétní kroky k ověření pravdivosti informace.  
5. Status informace. Obvinění již může být předmětem vyšetřování, které vyžaduje ohledy.  
6. Naléhavost záležitosti. Zprávy jsou často komoditou podléhající rychlé zkáze.  
7. Zda byl žádán komentář od stěžovatele (žalobce). Ten může mít informace, kterými jiní 
nedisponují nebo které nesdělili. Oslovení stěžovatele (žalobce) nemusí být vždy nutné.  
8. Zda médii šířené sdělení obsahovalo podstatu události viděné očima stěžovatele (žalobce).  
9. Tón sdělení šířeného médii. Původce mediálně šířené informace může iniciovat diskusi nebo 
vyšetřování. Nemusí prezentovat obvinění jako sdělování faktu.  
10. Okolnosti zveřejnění včetně jeho načasování. 
 
Z provedeného dokazování vyplynulo nejen to, že difamační tvrzení o žalobci veřejně pronesená 
v pořadu TV Barrandov dne 16. 11. 2017 byla nepravdivá, závažná a objektivně způsobilá 
žalobce poškodit, ale pro velký časový odstup (17 let) zde ani nebyl veřejný zájem rozpoutávat 
jakoukoliv veřejnou diskusi o důvodech ukončení pracovního poměru žalobce na Úřadu vlády 
České republiky, ke kterému došlo v roce 2000. 
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Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2865/2015 ze dne 20. 1. 2016 „Vznik 
nemajetkové újmy způsobené výkonem veřejné moci zpravidla nelze dokazovat (jde o stav mysli poškozené osoby). 
V řízení se tak obvykle zjišťuje, zda jsou dány objektivní důvody, aby se dotčená osoba mohla cítit poškozenou, 
tedy zda vzhledem ke konkrétním okolnostem případu by se i jiná osoba, v obdobném postavení mohla cítit 
dotčenou ve složkách tvořících ve svém souhrnu nemajetkovou sféru jednotlivce.“ 
 
S ohledem na skutková zjištění učiněná soudem z provedených důkazů je nepochybné, že jsou 
dány objektivní důvody pro to, aby se žalobce mohl cítit poškozeným, neboť vzhledem ke 
konkrétním okolnostem projednávané věci by se i jiná osoba, v obdobném postavení (na místě 
žalobce) mohla cítit dotčenou ve složkách tvořících ve svém souhrnu nemajetkovou sféru 
jednotlivce, a právem by pociťovala nemajetkovou újmu tak, jak ji pociťuje žalobce. Výroky 
prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana v pořadu TV Barrandov dne 16. 11. 2017 proto žalobci 
vznikla nemajetková újma. 
 
Soud proto rozhodl, jak ve výroku rozsudku shora uvedeno, tedy žalobě v plném rozsahu 
vyhověl a uložil žalované povinnost se žalobci písemně omluvit. 
 
Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobce měl ve věci plný 
úspěch, soud mu proto přiznal náhradu nákladů řízení sestávající se ze zaplaceného soudního 
poplatku 2000 Kč, a dále odměny advokáta podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 
177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb 
(advokátní tarif) a to za 12 úkonů právní služby, z toho 11 úkonů ve smyslu § 11 odst. 1 
advokátního tarifu (příprava a převzetí a zastoupení, výzva k náhradě nemajetkové újmy se 
základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé ze dne 27. 12. 
2017, žaloba ze dne 8. 1. 2018, další porada s klientem přesahující jednu hodinu dne 2. 4. 2018 za 
účelem zpracování vyjádření žalobce, dále vyjádření žalobce k vyjádření žalované ze dne 3. 4. 
2018, porada s klientem přesahujícím jednu hodinu 5. 6. 2018 za účelem zpracování žádosti o 
náhradu nemajetkové újmy a dalšího postupu ve věci po vydání rozhodnutí Nejvyššího soudu, 
žádost o náhradu nemajetkové újmy ze dne 7. 6. 2018 adresovaná České republice – Ministerstvu 
financí, vyjádření žalobce na výzvu soudu ze dne 25. 6. 2018, další porada s klientem přesahujícím 
jednu hodinu 29. 3. 2019 za účelem zpracování vyjádření žalobce, vyjádření žalobce k vyjádření 
žalované ze dne 2. 4. 2019, změna žalobního petitu a doložení důkazů ze dne 20. 5. 2019) a jeden 
úkon ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 advokátního tarifu (za účast na soudním jednání 24. 5. 
2019) včetně dvanácti paušálních náhrad výdajů po 300 Kč dle § 13 odst. 4 a. t. ve výši 3600 Kč. 
Soud vycházel z tarifní hodnoty ve výši 50 000 Kč v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 písm. a) 
advokátního tarifu a judikaturou Nejvyššího soudu (Rc 40/2014). Náhrada nákladů řízení proto 
činí celkem 49 492,50 Kč včetně DPH. 
 
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného 
vyhotovení k Městskému soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.  
 
Praha 24. května 2019 
 
 
JUDr. Dagmar Stamidisová v.r. 
soudkyně 
 
 
 




