
č. j. 36 C 413/2017-249 

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hermanová.  
 

ČESKÁ REPUBLIKA 

ROZSUDEK 

JMÉNEM REPUBLIKY 

Okresní soud ve Zlíně rozhodl samosoudkyní Mgr. Danou Matoušovou ve věci 
 
žalobkyně Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČO 49454561  

sídlem tř. T. Bati 383, 760 01  Zlín  
zastoupená advokátem Mgr. Ondřejem Kneblem 
sídlem Korunní 1302/88, 101 00  Praha 10  

proti  
žalovaným 1. Pavel Sekula, narozený 25. 4. 1963 

bytem Podlesí V 5407, 760 05  Zlín 
2. Spolek Aliance Voda Zlínsku, IČO 06328709 
sídlem Družstevní 4510, 760 05  Zlín  
zastoupeným advokátkou Mgr. Evou Štauderovou 
sídlem Masarykovo nám. 329, 686 01  Uherské Hradiště       

 

o ochranu osobnosti  
takto:  

 
I. Soud zamítá žalobu, kterou se žalobkyně domáhala, aby se oba žalovaní zdrželi 

šíření informací, že Svatopluk Březík je manipulátor, podvodník a lhář. 
 

II. Soud zamítá žalobu, kterou se žalobkyně domáhala, aby žalovaní společně a 
nerozdílně na vlastní náklady zajistili odstranění textu: „Jeden fakt za všechny. Pan 
Kamas (ANO) a pan primátor Adámek (STAN), koaliční partneři, dosadili do čela 
VaK Zlín pana Svatopluka Březíka, který je předsedou představenstva VaK Zlín 
s platem cca 108 000 Kč měsíčně. Je to největší lhář a podvodník, který pracuje pro 
VEOLII a proti zájmu občanů. Jeho lži, podvody a manipulace jsou lžemi, podvody a 
manipulacemi i pana Kamase a pana Adámka. Pan Adámek navíc pana Březíka v 
rámci své funkce v jeho lžích kryje a podporuje.“ zveřejněného na adrese 
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http://www.vodazlinsku.cz/cs/rubrika-o-vode-3/ano-bude-lip-dil-2.html                       
z webových stránek 2. žalovaného. 

 
III. Soud zamítá žalobu, kterou se žalobkyně domáhala, aby žalovaní společně a 

nerozdílně na vlastní náklady zajistili odstranění textu: „Tak proč pane Adámku 
nevyměníte předsedu představenstva pana Březíka, kterého kryjete v jeho lžích, 
manipulacích a podvodech?“  z Magazínu Aliance Voda Zlínsku č. 1/2017. 
 

IV. Soud zamítá žalobu, kterou se žalobkyně domáhala, aby 1. žalovaný zveřejnil 
v periodickém tisku Zlínský deník, na úvodní straně internetových stránek 2. 
žalovaného www.vodazlinsku.cz a ve speciálním čísle Magazínu Aliance Voda 
Zlínsku omluvu za citované výroky k osobě Ing. Svatopluka Březíka vyslovené dne 
14. 9. 2017 na zasedání Zastupitelstva města Zlína, zveřejněné na internetových 
stránkách 2. žalovaného http://www.vodazlinsku.cz/cs/rubrika-o-vode-3/ano-
bude-lip-dil-2.html a v Magazínu Aliance Voda Zlínsku č. 1/2017.          
 

V. Soud zamítá žalobu, kterou se žalobkyně domáhala, aby 2. žalovaný zveřejnil v 
periodickém tisku Zlínský deník, na úvodní straně svých internetových stránek 
www.vodazlinsku.cz a ve speciálním čísle magazínu Aliance Voda Zlínsku omluvu 
za citované výroky k osobě Ing. Svatopluka Březíka zveřejněné na svých 
internetových stránkách http://www.vodazlinsku.cz/cs/rubrika-o-vode-3/ano-
bude-lip-dil-2.html a v Magazínu Aliance Voda Zlínsku č. 1/2017.          

VI. Žalobkyně je povinna nahradit 1. žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 13 806 
Kč k rukám jeho zástupkyně Mgr. Evy Štauderové do tří dnů od právní moci 
rozsudku. 
 

VII. Žalobkyně je povinna nahradit 2. žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 13 008 
Kč k rukám jeho zástupkyně Mgr. Evy Štauderové do tří dnů od právní moci 
rozsudku.  

 
Odůvodnění:  

1. Žalobkyně coby právnická osoba uplatnila dle ust. § 83 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění (dále jen o. z.), jménem Svatopluka Březíka (dále jen S.B.) právo na 
ochranu jeho osobnosti s tvrzením, že žalovaní zasáhli do jeho osobnostních práv (právo na čest, 
vážnost a důstojnost) těmito svými veřejně prezentovanými výroky: 

a) 1.žalovaný na zasedání Zastupitelstva města Zlína dne 14. 9. 2017 ve svém vystoupení 
pronesl výrok „……já to nemůžu říct jinak než manipulátor, podvodník a lhář pan Březík, 
předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Zlín….“  (dále jen výrok 1);  

b) na webových stránkách 2. žalovaného byl zveřejněn výrok „ S.B. je největší lhář, a podvodník, 
který pracuje pro VEOLII a proti zájmům občanů, Jeho lži, podvody a manipulace jsou lžemi a 
manipulacemi i pana Kamase a pana Adámka.“  (dále jen výrok 2)  

c) v Magazínu Aliance Voda Zlínsku č. 1/2017 byl zveřejněn výrok: „Tak proč pane Adámku 
nevyměníte předsedu představenstva pana Březíka, kterého kryjete v jeho lžích, manipulacích a 
podvodech?“ (dále jen výrok 3). 
  

2. Útoky nebyly ojedinělé, žalovaní se jich dopouštějí i nadále, výroky lze stále dohledat – projev 1. 
žalovaného z 14. 9. 2017 je zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Zlína a další dva 
výroky jsou stále zveřejněny na webových stránkách 2. žalovaného a Magazín Aliance Voda 
Zlínsku byl nadto distribuován v nákladu 30 000 ks občanům Zlína. Výroky byly proneseny 
v blízké časové souvislosti s cílem dehonestovat S.B. a všechny lze přičítat i 1. žalovanému, který 
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aktivně vystupuje jako předseda výboru 2. žalovaného a je jeho kontaktní osobou. Výroky byly 
proneseny bez kontextu – bez vysvětlení, proč by měl být S.B. lhářem, podvodníkem a 
manipulátorem, aby si čtenáři či posluchači mohli udělat sami úsudek -, o to citelnější újmu S. B. 
v osobní i profesní rovině způsobily. Výroky nelze považovat za pravdivé, neboť S.B. nelže a 
nemanipuluje, pouze veřejně prezentuje pravdivé informace týkající se žalobkyně, avšak 
žalovanými je zatahován do politického boje.  
 

3. Žalovaní uplatněné nároky odmítali s tím, že veřejně vyjádřené hodnotové soudy jsou podložené 
a nejsou nepřiměřené. Byly proneseny v rámci veřejné debaty na téma vodárenství, přičemž voda 
je věcí veřejného zájmu. Žalobkyně podniká v oboru vodárenství a S.B. jako její předseda 
představenstva je osobou veřejnou, která musí snést vyšší míru kritiky. 1. žalovaný je politikem a  
2. žalovaný spolkem založeným za účelem prosazování veřejného zájmu, tudíž se oba účastní 
veřejné debaty na téma vodárenství, přičemž i kontroverzní kritika pronesená v rámci této debaty 
o věci veřejné požívá ochrany a není neoprávněná. Žalovaní tvrdili, že kritice podrobili S.B. za 
jeho veřejná sdělení v infoKapce (sdělení S.B. coby předsedy představenstva žalobkyně 
adresovaná veřejnosti a zveřejněná na webu žalobkyně a periodickém tisku Zlína a okolních 
měst), kde uváděním polopravd a lží manipuloval veřejnost s cílem obhájit současný model 
provozování vodárenství na Zlínsku tzv. provozní model, v němž žalobkyně jako vlastník 
pronajímá vodohospodářskou infrastrukturu Moravské vodárenské, a.s. (dále jen MOVO), která 
ji provozuje za účelem realizace dodávek vody a odvodu odpadních vod. Zamlčel, že cena vody 
na Zlínsku je vyšší než v okolních městech díky nepřiměřeným ziskům MOVO a výši ceny vody 
na Zlínsku a zisk MOVO obhajoval. Současně nadhodnocoval výši investic do vodárenské 
infrastruktury.  
 

4. Mezi účastníky nebylo sporu, že vytýkané výroky skutečně zveřejněny byly. Sporné mezi 
účastníky bylo jejich právní posouzení - zda je lze považovat za protiprávní zásah do 
osobnostních práv S.B. Žalobkyně uplatnila oba nároky z titulu ochrany osobnosti dle ust. § 82 
odst. 1 o. z., jak negatorní nárok (zdržet se výroků, že S.B. je manipulátor, podvodník a lhář), tak 
odstraňovací nárok (uložení povinnosti odstranit následky útoku – odstranit výroky z webu 2. 
žalovaného). Dále žalobkyně požadovala morální zadostiučinění (satisfakci) v podobě omluvy za 
zveřejněné výroky, a to po 1. žalovaném za všechny tři výroky a po 2. žalovaném za dva výroky 
zveřejněné na jeho webu a v Magazínu Aliance Voda Zlínsku. 

 
5. Dle ust. § 83 odst. 1 o. z. souvisí-li neoprávněný zásah do osobnosti člověka s jeho činností v právnické osobě, 

může právo na ochranu jeho osobnosti uplatnit i tato právnická osoba; za jeho života však jen jeho jménem a s 
jeho souhlasem. Není-li člověk schopen projevit vůli pro nepřítomnost nebo pro neschopnost úsudku, není souhlasu 
třeba.  
 

6. Z citovaného ustanovení vyplývá, že právnická osoba může jménem člověka, který je pro ni 
činný, uplatnit právo na ochranu osobnosti, má-li jeho souhlas. Doslovně pojímáno tak ust. § 83 
odst. 1 o. z. neupravuje nic jiného než smluvní zastoupení, kdy právnická osoba vystupuje ve 
sporu jako zástupce na osobnostních právech dotčeného člověka, který však zůstává aktivně 
legitimován k uplatnění nároku (viz Komentář k občanskému zákoníku, C.H. Beck, 2014). 
Důvodová zpráva k danému ustanovení naproti tomu hovoří o aktivní legitimaci právnické 
osoby. Pokud by smyslem daného ustanovení bylo pouze smluvní zastoupení na osobnostních 
právech dotčeného člověka právnickou osobou, nebylo by ale speciální právní úpravy vůbec 
třeba. Obecně platí, že činnost právnické osoby a její důsledky je třeba přičítat přímo právnické 
osobě, která odpovídá i za újmu  způsobenou při výkonu její činnosti. V tomto kontextu je třeba 
ust. § 83 odst. 1 o. z. vykládat tak, že právnická osoba je oprávněna (aktivně legitimována) 
uplatňovat nároky na ochranu osobnosti člověka, který byl na svých osobnostních právech 
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dotčen při výkonu její činnosti, stejně jako odpovídá za újmu, kterou by tento člověk výkonem 
její činnosti způsobil.   
 

7. Uvedené však platí pouze pro osobnostní nároky vypočtené v § 82 o. z. (nárok zápůrčí a nárok 
odstraňovací), nikoli pro nároky na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za zásah do 
absolutního práva dle ust. § 2910 ve spojení s § 2956 o. z. a § 2951 odst. 2 o. z. K uplatnění 
nároku na přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu je oprávněna jen na osobnostních 
právech dotčená osoba. Domáhala-li se žalobkyně omluvy za vytýkané výroky, kdy omluvu je 
třeba považovat za morální zadostiučinění, nebyla k uplatnění takového nároku aktivně 
legitimována a již z tohoto důvodu bylo třeba žalobu v této části zamítnout.     
     

8. Za výroky zveřejněné na webových stránkách 2. žalovaného a v Magazínu Aliance Voda Zlínsku 
č. 1/2017, tedy učiněné v rámci činnosti 2. žalovaného, odpovídá jen 2. žalovaný (ust. § 2914              
o. z.), byť by i byl jejich autorem 1. žalovaný, což žalobkyně ani netvrdila. Jak vyplývá z čl. 
V stanov 2. žalovaného, tento byl založen za účelem prosazení smíšeného modelu provozu 
vodárenství na Zlínsku. Články zveřejněné na jeho webu  a v jím vydávaném periodiku Magazín 
Aliance Voda Zlínsku, v nichž byly použity vytýkané výroky (reakce na článek Voda. Jak je to 
s nepřiměřenými zisky? a článek ANO – bude líp, díl 2.), svým obsahem zcela korespondují 
s tímto účelem, neboť kritizují zástupce politického hnutí ANO a STAN za podporu S.B. a 
obhajobu provozního modelu vodárenství, byť ve volbách slibovali vrátit vodu občanům. Autor 
článků tak vytýkané výroky 2 a 3 nečinil sám za sebe, ale za 2. žalovaného, který za ně odpovídá. 
1. žalovaný tak nebyl pasivně legitimován v části žaloby, v níž se žalobkyně domáhala ochrany 
osobnosti a přiměřeného zadostiučinění v podobě omluvy za výroky 2 a 3 (srovnej rozhodnutí 
Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2712/2005). Absence pasivní věcné legitimace 1. žalovaného 
byla sama o sobě důvodem pro zamítnutí žaloby v této části vůči 1. žalovanému, přičemž na 
tomto závěru nic nemění ani skutečnosti, že 1. žalovaný je statutárním orgánem 2. žalovaného.    
  

9. Bez ohledu na uvedené se soud zabýval i otázkou, zda vytýkané výroky zakládají nároky z titulu 
ochrany osobnosti (přiměřeného zadostiučinění se žalobkyně domáhat nemohla).  
 

10. Dle ust. 82 z. č. 82/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen o. z.), člověk, jehož osobnost 
byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho 
následek.   
 

11. Předpokladem vzniku nároků z titulu ochrany osobnosti dle ust. § 82 o. z. jsou: 
a) zásah objektivně způsobilý vyvolat újmu na osobnosti člověka 
b) protiprávnost tohoto zásahu 
c) příčinná souvislost mezi zásahem a vzniklou újmou.   

 
12. Byť by i byl zásah způsobilý vyvolat újmu v osobnostní sféře, nároky z titulu ochrany osobnosti 

vnikají pouze za předpokladu, že lze zásah označit za protiprávní. Aby bylo možné učinit závěr, 
zda je difamační výrok neoprávněným (protiprávním) zásahem do osobnosti člověka, je nutné 
posoudit kolizi mezi dvěma sobě rovnými ústavou zaručenými právy na ochranu osobnosti  
člověka a na ochranu svobody projevu. Svoboda projevu je jedním ze základních kamenů 
demokratické společnosti, přičemž ochrany požívají nejen informace příznivé a neškodné, ale i ty 
nepříjemné, zraňující a šokující, jen tak může být zajištěna pluralita názorů a lze hovořit o 
tolerantní a otevřené demokratické společnosti. Dochází-li při realizaci práva na svobodu projevu 
ke střetu s právem na ochranu osobnosti, je na soudu, aby v každém jednotlivém případě 
vyhodnotil, zda výrok dosahuje takové intenzity a je v dané situaci natolik nepřiměřený, že 
zasahuje do práva na ochranu osobnosti. V opačném případě je třeba upřednostnit právo na 
svobodu projevu a šíření informací. Při posouzení, zda je vytýkaný výrok přiměřený či nikoliv, je 
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třeba rozlišit zda se jedná o skutkové tvrzení či o hodnotící soud (viz např. rozhodnutí Ústavního 
soudu sp. zn. II. ÚS 2051/14 a rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3689/2017). 
 

13. Skutkové tvrzení se opírá o fakta a ta lze zjistit pomocí dokazování. U skutkového tvrzení lze 
tedy ověřit jeho pravdivost, přičemž pravdivé tvrzení vylučuje protiprávnost zásahu do 
osobnostních práv.   

 
14. Hodnotící soud vyjadřuje subjektivní názor autora, který jím na základě vlastního úsudku hodnotí 

fakta z hlediska jejich správnosti a zaujímá k nim určitý postoj. Subjektivní názor (kritiku) nelze 
prokazovat, je však nutné zkoumat, zda při ní autor vychází z pravdivých informací a je třeba 
posuzovat, zda je kritika svým obsahem a formou přiměřená.  

 
15. Při posuzování kolize práva na ochranu svobody projevu a na ochranu osobnosti je třeba dle 

nálezové judikatury Ústavního soudu (např. rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 2051/14) vzít v potaz: 
a) povahu výroku (zda jde o skutkové tvrzení či hodnotící soud) 
b) obsah výroku (zda se jedná o výrok politický či komerční) 
c) formu výroku (zda jde o výrok expresivní, vulgární či zraňující)  
d) postavení (status) dotčené osoby (osoba veřejně známá, politicky činná, působící 

v showbyznysu) 
e) zda se výrok dotýká soukromí nebo veřejného života dotčené osoby 
f) chování a postoj dotčené osoby (zda výrok vyprovokovala a jak se k němu postavila) 
g) autora výroku (zda se jedná o běžného člověka, politika, novináře atd.) 
h) kdy je výrok učiněn (v jaké situaci a zda mohl informace ověřit). 

16. Na základě těchto hledisek je třeba hledat rovnováhu mezi základními právy stojícími v kolizi.  

17. V projednávané věci žalobkyně za zásah do osobnostního práva S.B. považovala veřejné 
označení S.B. – předsedy představenstva žalobkyně - za lháře, podvodníka a manipulátora, což 
bylo rozhodující negativní sdělení, které žalovaní opakovali ve všech třech vytýkaných výrocích.  

18. Je veřejně známo a mezi účastníky to nebylo sporné, že 1. žalovaný opakovaně kandidoval 
v komunálních volbách do Zastupitelstva města Zlína a ve volbách v říjnu 2018 byl zvolen 
zastupitelem. Jeho stěžejním politických tématem, ke kterému se veřejně vyjadřuje, je tématika 
vodárenství na Zlínsku a zasazuje se o zavedení smíšeného modelu provozování vodárenství, 
v němž byl vodohospodářskou infrastrukturu vlastnila i provozovala pouze žalobkyně. Je 
jedním ze zakládajících členů 2. žalovaného – spolku prosazujícího smíšený model provozování 
vodárenství. 

19.  Mezi účastníky nebyl spor ani v tom, že žalobkyně, jejíž akcie vlastní z převážné většiny města a 
obce, má tedy municipální charakter, je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury, kterou 
pronajímá MOVO., a S.B. je jejím předsedou představenstva. Žalobkyně podniká v oboru 
vodárenství. Voda je veřejnou komoditou, která není předmětem vlastnictví, je předmětem 
veřejné ochrany tedy i předmětem veřejného zájmu. Voda a nakládání s ní je veřejnou věcí a 
podniká-li žalobkyně coby municipální společnost s touto komoditou v oblasti vodárenství, 
působí, stejně jako S.B. coby její předseda představenstva, ve veřejném sektoru a soustředí se na 
ně zájem veřejnosti a médií. Na tomto faktu nic nemění, že žalobkyně je obchodní korporací, 
neboť charakter veřejné věci neurčuje její právní forma, ale obor, v němž podniká, a její 
vlastnická struktura.  

20. S.B. má s ohledem na uvedené status veřejné osoby a již z titulu výkonu funkce předsedy 
představenstva žalobkyně je na něj důvodně upřen zájem veřejnosti a jeho profesní činnost 
pohledá veřejné kontrole. Týká-li se kritika jeho profesního života, platí z hlediska ústavního 
presumpce, že jde o kritiku dovolenou.  
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21. O vodárenství a o modelu, jakým bude provozováno, probíhá veřejná debata, které se strany 
sporu účastní. 1. žalovaný si tuto agendu osvojil jako své politické téma a prosazení smíšeného 
modelu provozování vodárenství si vytkl jako svůj politický cíl, přičemž tento cíl prosazuje i                
2. žalovaný. S.B. coby předseda představenstva žalobkyně se této veřejné debaty účastní z titulu 
své funkce. Veřejně prezentuje stanoviska žalobkyně, informace o jejím hospodaření a o 
aktuálním dění ve vodárenství a vyjadřuje se ke kritice na adresu žalobkyně, a to jednak 
v médiích (např. rozhovor v Magazínu Zlín č. 10/2015), jednak v tzv. infoKapkách, které jsou 
zveřejňovány na webových stránkách žalobkyně a v regionálních měsíčnících (Otrokovické 
noviny, Napajedelské noviny, Magazín Zlín). Nelze přisvědčit tvrzení žalobkyně, že S.B. byl do 
veřejné debaty vtažen až žalovanými. I infoKapky, v nichž byly žalovanými kritizované 
informace zveřejněny, jsou primárně určeny a S.B. využívány jako nástroj ke komunikaci a 
informování veřejnosti (viz tvrzení žalobkyně) nikoliv k obraně vůči kritickým výrokům 
žalovaných, byť nelze odhlédnout, že některé infoKapky reakcí na kritiku mj. i ze strany 
žalovaných jsou (viz public infoKapka zveřejněná v regionálních měsíčnících v červnu 2017 či 
infoKapka č. 26 ze dne 21. 3. 2017, infoKapka nazvaná Změna provozovatele ve VaK Zlín by 
výrazně zvýšila cenu vody).   

22. Vytýkané výroky, které zazněly na zasedání Zastupitelstva města Zlína v rámci tématu 
vodárenství anebo byly zveřejněny na webových stránkách 2. žalovaného či v jeho periodiku, 
byly proneseny ve veřejné debatě týkající se veřejné záležitosti (vodárenství), přičemž takové 
výroky jsou dle nálezové judikatury Ústavního soudu ústavně chráněny i pokud jsou tvrdé, 
nadnesené a přehánějící. Ani nepřípadnost názoru kritika z hlediska logiky a podjatosti 
nezakládá nepřiměřenost projevu. Pouze pokud kritika jednání veřejných osob či veřejné 
záležitosti postrádá věcný základ a nelze pro ni nalézt zdůvodnění, jedná se o kritiku 
nepřiměřenou. Vždy je třeba hodnotit celý projev, nikoliv vytržený výrok.  

23. Vytýkané výroky, jimiž žalovaní označili S.B. za lháře, podvodníka a manipulátora, je třeba 
posoudit jako hodnotící soudy. Žalovaní těmito výroky kritizovali S. B. za to, jakým způsobem 
informoval o hospodaření žalobkyně a MOVO a vysvětloval výši ceny vody na Zlínsku. Byť ve 
vystoupení na Zastupitelstvu města Zlína (výrok 1) a v článcích [ANO – bude líp, díl 2. (výrok 
2) a reakce na článek zveřejněný v Magazínu Zlína č. 4/2017 Voda. Jak je to s nepřiměřenými 
zisky? (výrok 3)], v nichž byly vytýkané výroky použity, žalovaní nevysvětlují, proč S.B. označují 
za někoho, kdo lže, manipuluje a podvádí, zdůvodnění lze nalézt v článku: „Nemravné zisky 
VEOLII zajišťují nemravní politici pomocí lží a podvodů“, který byl též zveřejněn v Magazínu Aliance 
Voda Zlínsku č. 1/2017. 1. žalovaný v tomto článku poté, kdy podrobil věcné kritice informace 
uvedené  v public infoKapce, uzavřel, že S.B. účelově uvedl nepravdivé informace o ceně vody, 
hospodaření žalobkyně a investicích do majetku žalobkyně, čímž podvedl a manipuloval 
veřejnost v zájmu zachování provozního modelu vodárenství, který přináší zisky MOVO. 
Nadále o S. B. proto hovoří jako o lháři, podvodníkovi a manipulátorovi.  

24. S.B. v této public infoKapce uvedl, že cena vody na Zlínsku nevybočuje z ceny vody v ostatních 
krajských a  okresních městech. Maximální nárůst ceny vody v letech 2010 až 2012 o 18 Kč byl 
dán 600miliónovou investicí do infrastruktury. Zisk VaKu Zlín je od roku 2017 vyšší než 
MOVO, což je demonstrováno grafem. S.B. dále informoval, že se podařilo vylepšit provozní 
smlouvu  a navýšit nájemné o 20 mil. Kč ročně, zmrazit a dokonce snížit cenu vody o 1 Kč od 
1. 1. 2018, do infrastruktury se investovalo 1,4 miliardy Kč, objem investic se zdvojnásobil a 
majetek VaKu Zlín byl obnoven z jedné třetiny, přičemž MOVO investovala do infrastruktury 
přes 650 mil. Kč.  

25. 1. žalovaný primárně ve svém článku „Nemravné ziky VEOLII zajišťují nemravní politici pomocí lží a 
podvodů“ tvrdil, že S.B. v této public infoKapce účelově zastírá, že výši ceny vody ovlivnily 
zejména zisky MOVO (dceřinná společnost VEOLIE), které se od roku 2004 ztrojnásobily až 
na 91 mil. Kč v roce 2013. Ke zvýšení nájemného, kterým S.B. zdůvodňuje nárůst ceny o 18 Kč 
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došlo až v roce 2012 a tak výrazný dopad na cenu vody neměla. Cena vody je na Zlínsku 
nejvyšší ze všech okolních měst. Majetek žalobkyně má hodnotu 14,3 miliardy Kč a investice ve 
výši 1,4 miliardy Kč tedy představuje obnovu majetku pouze z jedné desetiny.  

26. Z uvedeného je zřejmé, že žalovaní rozporují sdělení S.B. věcně, když uvádějí jiná skutková 
tvrzení či ta uvedená doplňují. Namítají, že do ceny vody se v letech 2010 – 2012 větší měrou 
než investice promítl zisk provozovatele MOVO, který byl v době 2012 více jak 91 mil Kč, 
okolní města mají nižší cenu vody a tvrzená investice do infrastruktury ve výši 1,4 miliardy Kč 
znamenala obnovu infrastruktury v menším rozsahu než S.B. tvrdil, což je dáno tím, jak                       
1. žalovaný u jednání upřesnil, že přepočtená hodnota majetku žalobkyně je ve skutečnosti jiná, 
než z níž vycházel S.B.  

27. Aby byla kritika neoprávněná, musela by se zakládat na nepravdivých informacích. Mezi 
účastníky však nebyl spor, že výše zisku MOVO v letech 2010 až 2012 pohybovala v rozpětí 
84,3 – 92,1 mil. Kč ročně (viz graf vývoj zisků žalobkyně a MOVO, zdroj žalobkyně), cena vody 
v roce 2009 činila 62,97 Kč/m3, v roce 2010 71,16 Kč/m3, v roce 2011 73,15 Kč/m3  a v roce 
2012 83,28 Kč/m3 (viz vývoj cen na Zlínsku, zdroj MOVO), přičemž výše zisku MOVO se 
promítá do ceny vody, což vyplývá i článků zveřejněných na webových stránkách Statutárního 
města Zlína 2. 3. a 3. 5. 2017 nazvaných „Cena vody. Dokáže ji Zlín ovlivnit?“ a „Cena vody klesne. O 
korunu za každý kubík.“, v nichž je uvedeno, že Statutární město Zlín coby akcionář žalobkyně 
s téměř 47 % akcií ovlivňuje cenu vody, přičemž cena vody je mimo jiné určena výší zisku 
MOVO, který se jednáními podařilo snížit z téměř 84,5 mil Kč v roce 2010 na necelých 33,5 
mil. Kč v roce 2016. Snížení ceny vody o 1 Kč/m3 znamenalo snížení zisku MOVO o 8 mil. 
Kč. Podle vyjádření žalobkyně se vede odborná diskuse, jakou metodou stanovit hodnotu 
majetku žalobkyně. Poměr investic k účetní hodnotě majetku se tedy liší podle toho, jakou 
metodou se určí účetní hodnota majetku žalobkyně.  

28. Z uvedeného vyplývá, že žalovaní postavili svou kritiku S.B. na věcných argumentech 
(tvrzeních), které nejsou nepravdivé a zdůrazňuje-li S.B. v public infoKapce, a nejen v ní, jen 
„úspěchy“ posledních let - nízkou výši zisku MOVO v roce 2017, snížení ceny vody od 1. 1. 
2018, nárůst investic -, aniž by objektivně popsal výchozí stav v roce 2013 či 2014, nelze 
považovat kritiku, že informace jsou neúplné, zavádějící až manipulativní, za neoprávněnou.  

29. Účastníci se dostali ve svých veřejných sděleních, v nichž byly použity i vytýkané výroky, do 
střetu zejména proto, že S.B. prezentoval veřejnosti „optimalizaci“ provozního modelu, které se 
podařilo dosáhnout po jeho nástupu do funkce v roce 2015 (stagnace a snížení ceny vody, 
snížení zisku MOVO, nárůst zisku žalobkyně a nárůst investic), přičemž žalovaní hodnotí 
provozní model vodárenství na Zlínsku za celou dobu jeho fungování od roku 2004, přičemž 
situace ve vodárenství na Zlínsku se v letech 2004-2014 významně lišila od té aktuální, kterou 
prezentuje ve svých veřejných sděleních S.B., což nepopírala ani žalobkyně, s tvrzením, že od 
roku 2015 se stávající provozní model podařilo „optimalizovat“. To je důvod, proč žalovaní 
považují informace prezentované S.B. za neúplné tudíž zavádějící.  

30. Vytýkané hodnotící soudy, že S.B. je manipulátor, podvodník a lhář jsou sice expresivní a tvrdé, 
ale vycházejí z věcné kritiky tvrzení S.B., tudíž nepostrádají věcný základ a mají svůj důvod, byť 
ho žalovaní neuváděli pokaždé, když S. B. za manipulátora, lháře a podvodníka označili, což 
však není nezbytné. Jelikož výroky byly použity v debatě na veřejné téma vodárenství, kde je 
názorová pluralita vítaná, nelze vytýkané hodnotící soudy označit za nedovolené, byť jsou tvrdé. 

31. Nelze pominout ani to, že S.B. má ve veřejné debatě dostatečný prostor (v regionálních 
měsíčnících či infoKapkách) informace, za něž je kritizován vysvětlit a doplnit, tedy na kritiku 
adekvátně reagovat, což taktéž činí (viz infoKapka public a infoKapka č. 26, v nichž slovy S.B. 
staví fakta proti mýtům a uvádí na pravou míru polopravdy a účelové lži).     
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32. Aplikaci hledisek nastavených Ústavním soudem, která jsou relevantní pro posouzení kolize 
práva na svobodu projevu a práva na ochranu osobnosti lze shrnout tak, že vytýkaná kritika 
(hodnotící soudy) informací poskytovaných veřejně činnou osobou v rámci výkonu její funkce 
ve veřejné debatě na téma vodárenství (veřejná záležitost), pronesená v rámci politické 
prezentaci 1. žalovaného a v rámci činnosti spolku, jehož cílem je prosadit smíšený model 
vodárenství, není neoprávněným zásahem do osobnostních práv S.B., byť se jedná o kritiku 
expresivní a tvrdou, neboť důvodem této kritiky je odlišný názor správu věcí veřejných. Z 
uvedených důvodů soud v provedeném testu proporcionality poskytl ochranu svobodě projevu 
a žalobu na ochranu osobnosti zamítl včetně nároku na morální zadostiučinění v podobě 
omluvy.  

33. Žalovaní byli v řízení zcela úspěšní a dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. jim vůči žalobkyni náleželo 
právo na náhradu všech účelně vynaložených nákladů řízení. Žalovaní měli v řízení samostatné 
postavení dle ust. § 91 odst. 1 o.s.ř.. Po obou žalovaných žalobkyně požadovala v zásadě totéž, 
jejich podíl na věci a na nařízení tak byl shodný. Oba byli zastoupeni týmž zástupcem, který činil 
společně úkony za oba žalované. Dle ust. § 12 odst. 4 vyhl. č. 177/1996 Sb. tak každému 
z žalovaných náležela odměna za zastoupení advokátem dle ust. § 9 odst. 3 písm. d) vyhl č. 
177/1996 Sb. (2 500 Kč za úkon) ponížená o 20 % (500 Kč). Každému z žalovaných přiznal 
soud náhradu nákladů řízení ve výši 13 008 Kč sestávající se z odměny za zastupování 
advokátem dle ust. § 9 odst. 3 písm. d) vyhl. č. 177/1996 Sb. ve výši 5×2 000 Kč za převzetí a 
přípravu zastoupení, vyjádření k žalobě a účast u jednání od 9:00 do 15 hod (3 úkony právní 
služby), ½ paušální náhrady hotových výdajů Kč dle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. 
(zástupkyně žalovaných činila úkony za oba účastníky) ve výši 5×300 Kč za uvedených pět 
úkony právní služby, 21 % DPH ve výši 2 258 Kč z přiznané odměny a náhrad. Přiznanou 
náhradu nákladů řízení je žalobkyně povinna nahradit k rukám zástupkyně žalovaných (ust. § 
149 odst. 1 o.s.ř.).  

34.   Nad rámec uvedených nákladů řízení přiznal soud 1. žalovanému jím požadovanou náhradu 
mzdy, neboť účast u jednání soudu je překážkou v práci bez práva na náhradu mzdy. Coby 
úspěšnému účastníku řízení mu přísluší právo na náhradu ušlého výdělku vůči žalobkyni. 
Jednání trvalo od 9:00 hod do 15:00 hod, tedy 6 hodin, proto soud 1. žalovanému přiznal 
náhradu mzdy ve výši 798 Kč (133,06×6).     

 
Poučení: 

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu 
v Brně prostřednictvím Okresního soudu ve Zlíně.  

Nebude-li povinnost uložená tímto rozsudkem splněna dobrovolně, může oprávněný podat 
návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci. 

Zlín 26. října 2018  

 

Mgr. Dana Matoušová v. r.  

samosoudkyně 


