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Příloha: - dle textu 

 

Podáno prostřednictvím el.pošty na adresu el. podatelny soudu: podatelna@msoud.pha.justice.cz 

Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu 

 

 

I. 

Úvod 

 

1. Navrhovatel se v tomto řízení dožaduje nařízení předběžného opatření (dále též „Návrh na PO“), na 

základě kterého by mělo být odpůrci uloženo: 

- aby z webové stránky https://kverulant.org odstranil články s názvem „Fejkový respirátor“, „Češi 

zahájili run na respirátory, kverulant varuje před těmi od firmy tex-tech“, „Výrobce fejkových respirátorů 
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opět vyhrožuje kverulantovi“, „Česká obchodní inspekce provádí kverulantův podnět kontrolu 

respirátorů“, „Výrobce fejkových respirátorů vyhrožuje kverulantovi“; 

 

- a aby se zdržel dalšího šíření těchto článků. 

 

 

2. Odpůrce tímto využívá svého práva a k takto uplatněným odstraňovacím a zdržovacímu nároku 

předkládá soudu následující procesní stanovisko. 

 

 

II. 

Vyjádření odpůrce ke skutkovému stavu 

 

3. Hlavním a klíčovým článkem, jehož obsahem žalobkyně odůvodňuje Návrh na PO, je článek s názvem 

„Fejkový respirátor“ (dále jen „Hlavní článek“). 

 

4. Tento Hlavní článek je kombinací pravdivých tvrzení odpůrce (vycházejících z citací pravých a 

obsahově správných listin, a to i veřejnoprávního charakteru, včetně hypertextových odkazů 

na tyto listiny přímo v textu Hlavního článku) a dále hodnotících soudů, jimiž odpůrce vyjadřuje 

svůj úsudek o nebezpečnosti respirátorů uvedených na trh navrhovatelem. 

 

5. Odpůrce na tomto místě zdůrazňuje, že naprosto zásadním předmětem jeho kritiky – ať už v Hlavním 

článku a/nebo i v dalších článcích na tento Hlavní článek obsahově navazujících (dále též „Další 

články“) - byly výlučně respirátory, které navrhovatel uvedl na trh, resp. prodával jako respirátory 

třídy FFP2, ačkoli podle výsledku testování Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (dále též 

„VÚBP“) tyto filtrační polomasky odpovídaly pouze třídě FFP1. Z hlediska svých, v té době takto 

objektivně, ze strany jediné k tomu v ČR certifikované autoritě (VÚBP) zjištěných vlastností. 

Navíc byly tyto respirátory označeny značkou CE, přestože nevyhověly ani evropské 

homologaci.  

 

6. Tato kritika tedy jednoznačně obsahovala popis a hodnocení určitého stavu předmětných 

respirátorů v minulosti, pročež je veškerá argumentace navrhovatele, prostřednictvím které soud 

obšírně informuje, jaké certifikáty ve vztahu k jakým respirátorům, od jaké certifikační autority 

v mezidobí získal, pro účely předběžného posouzení přípustnosti této klíčové části uvedené kritiky 

zcela irelevantní. 

 

7. K tomu viz následující citace z Hlavního článku, která se vztahuje k této klíčové části kritiky 

předmětných respirátorů: 

 

Kverulant.org odhalil prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto 

respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování 

nevyhověly. Navíc byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly ani evropské 

homologaci. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl 

toho, že internetový obchod ALZA dočasně zastavil prodej těchto respirátorů. Firma TEX-

TEX za to Kverulantovi nejprve vyhrožovala žalobou a pak ji skutečně podala. Kverulant se 
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ani tentokrát nechá zastrašit a svou kauzu nestáhne. 

Certifikace respirátorů 

Zařadit respirátory do třídy FFP2 či FFP3 lze, jen pokud příslušný výrobek splní příslušné normy. 

Vydat prohlášení o tom, že výrobek normu splnil, přitom nemůže každý. U nás tak mohou učinit jen 

dvě certifikační autority. Jednou z nich je Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha. 

Na celém světě existuje řada samostatných normalizačních systémů, přičemž stejný okruh výrobků 

upravují v různých částech světa technické normy odlišně. Základním parametrem každého 

respirátoru je konkrétní hodnota jeho filtrační účinnosti. Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco 

čínská norma GB 2626 tuto filtrační účinnost pro KN95 předepisuje pouze pro aerosol NaCl 

(tedy běžnou kuchyňskou sůl v aerosolu, tvořící miniaturní krychličky), evropská norma EN 

149 předepisuje test nejen aerosolem pevných částic NaCl, ale též parafinovým olejem 

(tvořícím v aerosolu miniaturní kulové kapičky), který konkrétně v případě pandemie 

onemocnění COVID-19 podstatně lépe simuluje situaci záchytu kapének, a to včetně delšího 

časového intervalu, kdy respirátor při používání v důsledku dýchání postupně vlhne. A právě 

v takovém testu výrobky firmy TEX-TECH selhaly. 

Respirátor TEX-TECH nevyhověl 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) provedl v listopadu 2020 měření výrobků TEX-

TECH. V klíčovém parametru průnik miniaturních kapének parafínového oleje výrobky 

nevyhověly. V protokolu o zkoušce číslo 748/2020 z 25. listopadu 2020 se uvádí, že všechny 

tři dodané vzorky vykazovaly průnik od 14 do 17 %. Přitom normě pro FFP2 by vyhověly, jen 

pokud by tento průnik byl pod 6 %. Přesto TEX-TECH svoje podvodné respirátory označoval 

zkratkou FFP2. A stejné je to s označením CE. 

Označení CE vzniklo jako zkratka slov Communité Européen, tedy Evropské společenství. Značka 

CE vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská 

norma. Tedy, že výrobek splňuje předpisy ohledně zdraví, bezpečnosti či ochrany životního 

prostředí v Evropě. Než nějaký výrobce či dovozce může legálně takto označit svůj výrobek, musí 

projít poměrně složitým procesem. Tento proces je pro oblast osobních ochranných prostředků a 

zdravotnických prostředků detailně popsán v publikaci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví. Tato publikace je zdarma ke stažení. 

 

8. Celá tato klíčová pasáž je vystavěna na zcela pravdivých skutkových tvrzeních, jak vyplynuly 

z provedeného testování předmětných respirátorů v listopadu roku 2020 ze strany VÚBP, na 

jehož protokol o zkoušce č. 748/2020 je přímo v textu Hlavního článku i Dalších článku 

hypertextový odkaz (tzn. že je integrální součástí předmětné kritiky). Stejně tak je součástí kritiky 

též příručka „Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických 

prostředků“ vydaná Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvím, ve které si 

čtenář všech předmětných článků může rovněž ověřit pravdivost odpůrcem připomenuté právní 

úpravy. 

 

9. Co se týká informací o tom, že internetový obchod ALZA dočasně zastavil prodej těchto 

respirátorů (konkrétně v období od 4.2.2021 do 15.2.2021), a to v důsledku aktivit odpůrce (nejen 

formou zveřejnění předmětných článků, ale i podnětem podaným k ČOI), její pravdivost nijak 

nezpochybňuje ani navrhovatel ve svém Návrhu na PO, když tuto skutečnost navrhovatel uvádí 
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jako jeden z hlavních důvodů, proč je namístě tuto informační a občansky aktivní činnost odpůrce 

nařízením předběžného opatření zastavit. 

 

10. K tomu, jaké přesně nedostatky předmětných respirátorů dosud ČOI zvládla k podnětům odpůrce (k 

prověření předmětných respirátorů) objektivně zjistit, získal odpůrce následující odpověď - na svou 

žádost o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb.: 
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11. Z těchto nedostatků, jak byly dosud zjištěny kontrolní činností k tomu pověřeného orgánu veřejné 

moci - a proto by měl z těchto závěrů vycházet i zdejší soud při hodnocení skutkového stavu - 

jednoznačně plyne, že ačkoli prozatím nejsou známy výsledky testování vzorků ve zkušebně, tedy 

z hledisek filtračních schopností předmětných respirátorů (k tomu viz citace třetího odstavce odpovědi 

ČOI ze dne 21.4.2021), navrhovatel zcela jistě porušil hned několik důležitých veřejnoprávních 
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povinností, zejména pak těch, o kterých odpůrce referuje v předmětných článcích 

(neoprávněné používání označení CE apod.). 

 

12. Za takto objektivně daného stavu, je odpůrce přesvědčen, že jeho hodnotící soudy – tedy, že se 

jedná o respirátory podvodné (neboli anglicky „fejkové“) a nebezpečné, nejsou ničím jiným než 

vyjádřením jeho úsudku o tomto klamavém a celospolečensky nebezpečném postupu 

navrhovatele při prodeji předmětných respirátorů, jehož důležitým cílem by měla být – 

z hlediska celé společnosti – i ochrana života a zdraví osob před nebezpečnou pandemií, a to 

právě prostřednictvím maximálně účinných a v souladu s dosaženým stupněm této účinnosti 

označených respirátorů. 

 

13. Podle odpůrce se zde tedy jedná o zcela přípustnou kritiku, tedy takovou, jež vychází z 

pravdivých podkladů, je přiměřená co do zásahu i formy, a tedy nijak nevybočuje z hranic 

nutných k dosažení účelu této kritiky - tedy poukázat na společensky nežádoucí jev při 

zajišťování věcí všeobecného zájmu. Respektive navrhovatel v Návrhu na PO rozhodně 

neosvědčil, že by odpůrce z mezí této přípustné kritiky vybočil, natož v požadované intenzitě (k 

tomu v podrobnostech viz níže). 

 

14. Nadto je potřeba zdůraznit, že míru snášenlivosti kritiky je nutné v projednávané věci stanovit s 

přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o diskusi o důležité věci veřejného zájmu; tím má odpůrce na 

mysli právě oblast ochrany života a zdraví před nebezpečnou pandemií. Měřítka posouzení kritiky 

jsou v takovém případě měkčí ve prospěch původců kritiky, což je dáno tím, že i činnost 

navrhovatele se v tomto případě stává věcí veřejného zájmu (o čemž nepřímo svědčí též nezbytná 

ingerence ze strany ČOI). Je proto v těchto případech nezbytný benevolentnější přístup k posouzení 

meze přípustnosti uveřejnění kritických informací. Při posuzování, zda došlo k zásahu do pověsti 

navrhovatele, je pak rovněž nutné přinejmenším osvědčit, zda konkrétní výroky odpůrce dosahují 

takové intenzity, že zasahují do práva na ochranu pověsti navrhovatele. Rovněž z tohoto 

hlediska odpůrce postrádá v Návrhu na PO dostatečně určitá tvrzení a důkazy, jimiž by 

navrhovatel jejich pravdivost pro účely nařízení předběžného opatření osvědčil. 

 

15. Z druhé strany ovšem odpůrce ještě k otázce přiměřenosti předmětné kritiky připomíná, že bez 

určitého zjednodušení, ostrosti a kontroverze ve způsobu vyjadřování na adresu kritizovaných 

osob je v dnešním mediálním prostředí velice obtížné, ne-li nemožné potřebnou pozornost 

veřejnosti k prezentovanému jevu či problému získat, byť by byly obsahově sebezávažnější. 

 

16. Jinými slovy vyjádřeno platí, že stroze a hyperkorektně učiněné sdělení, byť by se týkalo velmi 

závažného jevu, s celospolečenským významem, by bez uplatnění těchto dnes již zcela 

nezbytných komunikačních nástrojů velmi pravděpodobně potřebný prostor - k otevření 

společensky žádoucí veřejné diskuse o daném problému - a to dokonce ani v médiích veřejné 

služby, nezískalo.  

 
17. Za těchto objektivně daných okolností tedy k určitému zkreslení skutečnosti (tedy pravdivých 

informací) obecně jistě může dojít. Ovšem i pro míru tohoto zkreslení musejí platit určité limity 

(přípustnosti). Odpůrce ve vztahu k tomuto aspektu uvádí, že ani z těchto mezí (tedy určitého 

přípustného zkreslení) při šíření posuzovaných výroků nijak nevybočil. 
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Podvod je jednání, kterého se dopustí ten, kdo zneužije cizí nevědomosti či důvěřivosti k vlastnímu 

neoprávněnému prospěchu či obohacení, resp. někoho za tímto účelem uvede v omyl (viz definice 

podvodu podle wikipedie).   

 

18. Odpůrce je přesvědčen, že jednání navrhovatele při prodeji předmětných respirátorů rysy 

podvodných praktik vykazovalo, a proto o něm – rovněž v souladu se svým přesvědčením a 

v dobré víře, že jeho medializace přispěje k jeho nápravě a/nebo odstranění – daným způsobem 

v nyní posuzovaných článcích referoval. 

 

19. Odpůrce rozhodně není v žádném soutěžním vztahu vůči navrhovateli, ať už přímém či nepřímém. 

 

20. Jeho jediným zájmem, který při šíření nyní posuzovaných článků sledoval, bylo upozornit a poukázat 

na tento společensky nežádoucí jev, jenž se bezprostředně dotýká věcí veřejného zájmu, a to v oblasti 

života a zdraví osob. Respektive navrhovatelem nebyl osvědčen opak, tedy že by odpůrce touto 

kritikou sledoval jiný cíl, než na tyto nešvary upozornit. K právě uvedenému odpůrce doplňuje, že je 

obecně prospěšnou společností, která již od roku 2009 v zájmu široké veřejnosti důsledně uplatňuje 

veškeré zákonné prostředky na obranu proti nehospodárnému a korupci nasvědčujícímu nakládání s 

veřejnými zdroji při zajišťování veřejných služeb. Z toho plyne, že je odpůrce na poli veřejné kritiky – 

byť pro její objekty bezpochyby nepříjemné, leč pro společnost velmi prospěšné - osobou relativně 

zkušenou a autenticky odhodlanou. Přehled úspěchů, jichž odpůrce při této své činnosti dosáhl – tedy 

na poli potírání nepravostí s důsledky do oblastí důležitého veřejného  zájmu - je podrobně zachycen 

na internetových stránkách této společnosti - www.kverulant.org 

 

21. Co se pak týká další kritiky uveřejněné v předmětných článcích, tedy absence tzv. EU Prohlášení o 

shodě v době uvedení předmětných respirátorů na trh, resp. rozporu těch, které si navrhovatel 

dodatečně opatřil (až dne 14.10.2020, resp. dne 11.12.2020) a kdy tato i podle zjištění ČOI (viz 

jejich citace výše, na které odpůrce pro stručnost odkazuje) nesplňovala požadavky 

příslušného nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425, o osobních ochranných 

prostředcích, i tato část kritiky vychází z jednoznačně pravdivého základu ohledně okolností 

panujících v rozhodné době, tedy době, kdy odpůrce Hlavní článek na svých internetových 

stránkách zveřejnil. 

 

22. Skutečnost, že navrhovatel alespoň z formálního hlediska dokončil certifikaci předmětných 

respirátorů, ovšem až v době po uveřejnění této kritiky v Hlavním článku, na důvodnosti a tím i 

přípustnosti kritického poukazu na absenci těchto nezbytných dokladů v době před dokončením této 

certifikace (k čemuž došlo až ke dni 15.2.2021) nemůže ničeho změnit. 

 

23. Celou tuto časovou souslednost jednotlivých kroků potvrzuje sám navrhovatel v Návrhu na PO i ve 

svém tiskovém prohlášení, které odpůrce v předmětných článcích rovněž uveřejnil. Zde odpůrce 

poukazuje na další důležitou okolnost, totiž že navrhovatel ani u odpůrce nikdy neuplatnil právo na 

zveřejnění odpovědi podle tiskového zákona, a to v intencích nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 

2257/18 ze dne 23.6.2020. Namísto toho se tedy rovnou obrátil na soud s návrhem na nařízení 

předběžného opatření. Rovněž v absenci uplatnění tohoto prostředku způsobilého zajistit ochranu 

práv navrhovatele proti tvrzeným zásahům do jeho pověsti odpůrce spatřuje nenaplnění zákonných 
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požadavků na nezbytnost a naléhavost zásahu do svobody projevu nařízeným předběžným 

opatřením (k tomu v podrobnostech viz níže). 

 
24.  

 

25. Jinými slovy vyjádřeno, toto dodatečné zhojení předchozích závažných nedostatků v rámci 

prodeje předmětných respirátorů nemůže být důvodem k suspendaci práva (v tomto případě 

odpůrce) na přípustnou kritiku tohoto dřívějšího, objektivně nežádoucího a protiprávního 

jednání navrhovatele ve věci tak důležitého společenského zájmu, a to samozřejmě i včetně 

možného přesahu do současnosti.  

 

26. Tím má odpůrce na mysli, že i po dokončení této formální certifikace vyjádřil určité podezření stran 

skutečného (materiálního) vyhovění požadavkům komunitární úpravy i ve vztahu k onomu 

certifikátu ze dne 15.2.2021, vydaného tureckou společností UNIVERSAL CERTIFICATION. Kromě 

vcelku pochopitelného podivu nad tím, proč si navrhovatel nezajistil nezbytné dokumenty od některé 

z domácích certifikačních autorit, nebo od autorit z členských zemí EU, byl odpůrce i při šíření této 

kritiky veden předchozími zkušenostmi, jak jsou shora i v předmětných článcích popsány, tedy 

v tom směru, kterak podezřele a protiprávně si navrhovatel ve vztahu k předmětným 

respirátorům počínal po celou od jejich uvedení na trh dne 18.9.2020 přinejmenším do data 

formálního dokončení certifikace dne 15.2.2021. 

 

27. Navíc, jak odpůrce zdůrazňuje, odpůrce tento turecký certifikát dle obsahu Hlavního článku považuje 

„pouze“ za podezřelý a proto dále čtenáře pouze informuje o tom, že toto své podezření znovu 

nahlásil na ČOI. Rovněž tyto informace, jak vyplývá z přiložené e-mailové komunikace odpůrce s ČOI 

jsou objektivně zcela pravdivé.  

 
28. Odpůrce tuto skutkovou část svého vyjádření uzavírá poukazem na časovou souslednost, kdy je 

zjevné, že samotný navrhovatel začal brojit proti předmětným článkům, nejprve prostřednictvím 

předžalobní výzvy ze dne 28.2.2021 a následně Návrhem na PO, až s poměrně značným odstupem 

po zveřejnění předmětné kritiky. Odpůrce tuto okolnost interpretuje tak, že tak navrhovatel učinil až po 

formálním dokončení certifikačního procesu ke dni 15.2.2021, neboť do té doby neměl tzv. v ruce nic, 

na čem by mohl své požadavky vůči odpůrci stavět. Prvek naléhavosti a nezbytnosti vyžadovaný pro 

nařízení předběžného opatření tak navrhovatel sám svým postupem, resp. reakcí na předmětnou 

kritiku v principu vyloučil.   

 
Důkazy:  - Články šířené odpůrcem (již byly založeny navrhovatelem) 

- Protokol o zkoušce VÚBP ze dne 25.11.2020 (v příloze) 

- Podnět odpůrce adresovaný na ČOI, MSZ v Praze a Policii ČR ze dne 1.2.2021 (v příloze) 

- Odpověď ČOI ze dne 16.2.2021 (v příloze) 

- e-mailová komunikace odpůrce s ČOI ze dne 18.2.2021 (v příloze) 

- Žádost odpůrce o poskytnutí informací ze strany ČOI ze dne 15.4.2021 (v příloze) 

- Odpověď ČOI ze dne 21.4.2021 (v příloze) 
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III. 

Vyjádření odpůrce k právnímu posouzení, zejména k podmínkám pro nařízení předběžného opatření 

ve věcech týkajících se práva na svobodu projevu osoby potenciálně zasahující do dobré pověsti 

jiného 

 

29. Odpůrce v této části svého vyjádření připomene především závěry nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. 

ÚS 3169/19, ze dne 31. 3. 2019, totiž že v případě zásahu do ústavně zaručeného práva na 

svobodu projevu nařízeným předběžným opatřením, by takové rozhodnutí muselo obsahovat 

náležité odůvodnění. A to zejména v tom směru, že by soud musel tento zásah (do svobody projevu 

odpůrce) podrobit testu naplnění podmínek stanovených v čl. 17 odst. 4 Listiny a výsledek své úvahy 

vtělit do odůvodnění příslušného usnesení. 

 

30. Tím má odpůrce na mysli to, že v případě omezení svobody projevu nařízením předběžného opatření 

musí soudy vždy pečlivě zvážit, zdali je odůvodnitelné a nezbytné (ve smyslu čl. 17 odst. 4 

Listiny), a to nejen z hlediska ochrany proti navrhovatelem tvrzenému zásahu do jeho dobré pověsti, 

ale i z hlediska zachování práva na svobodu projevu odpůrce a veřejného zájmu na 

informování veřejnosti.   

 

31. Zároveň však nesmí dojít k tomu, aby soud nařízeným předběžným opatřením fakticky 

prejudikoval konečný výsledek sporu (o ochranu dobré pověsti navrhovatele), a tím tak 

svobodu projevu odpůrce fakticky znemožnil, bez možnosti budoucí nápravy. 

 
32. Odpůrce konkrétně z uvedeného nálezu cituje takto: 

 

Fundamentálním smyslem předběžného opatření je ochrana toho, kdo o jeho vydání žádá, přičemž 

musí být respektována ústavní pravidla ochrany také toho, vůči komu předběžné opatření 

směřuje (čl. 90 Ústavy)… 

Skutečnost, že nejde o rozhodnutí konečné, nýbrž pouze dočasné, které navíc může být v průběhu 

řízení zrušeno, možnost zásahu do základních práv a svobod sama o sobě nevylučuje, má však 

význam pro hodnocení intenzity takovéhoto zásahu. Porušení základního práva nebo svobody lze v 

případě předběžného opatření zpravidla spojovat jen s případy svévole či takových zásahů, jejichž 

následky pro dotčeného jednotlivce by byly neodčinitelné (např. nález sp. zn. II. ÚS 221/98, III. 

ÚS 3363/10, II. ÚS 1847/16 či III. ÚS 743/19)… 

Zároveň lze za svévoli považovat extrémní porušení práva na spravedlivý (řádný) proces… 

Jeden ze základních rysů spravedlivého (řádného) procesu představuje požadavek na řádné 

odůvodnění. Pokud v rozhodnutí řádné odůvodnění chybí, zapříčiňuje to nejen jeho 

nepřezkoumatelnost, ale zpravidla také protiústavnost; nejsou-li totiž zřejmé důvody toho kterého 

rozhodnutí, svědčí to o libovůli v soudním rozhodování (srov. např. nález sp. zn. I. ÚS 113/02). 

Nepřezkoumatelnost soudních rozhodnutí Ústavní soud považuje za důvod k jejich zrušení (srov. 

např. nález sp. zn. III. ÚS 84/94, II. ÚS 1842/12 či sp. zn. III. ÚS 1836/13)… 

Svobodu projevu a z ní odvozené právo na informace Ústavní soud ve své judikatuře 

konstantně považuje za jeden z úhelných kamenů demokratického právního státu, neboť 
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teprve svobodné informace a jejich výměna a svobodná diskuse činí z člověka občana 

demokratické země; naopak absence této svobody demokracii pojmově vylučuje (nálezy sp. 

zn. II. ÚS 164/15 či I. ÚS 526/98). Svoboda projevu je jedním ze základních předpokladů 

naplnění principů demokracie, neboť její záruky představují podmínky pro skutečnou 

participaci občanů a občanskou i politickou pluralitu. Pro demokracii znamená šíření 

informací, myšlenek a názorů, ať už pochvalných či kritických, životní nutnost. Jde o to, aby 

byla veřejnost seznámena se všemi dostupnými fakty nezbytnými pro vyvolání fundované 

debaty ve věcech celospolečenského zájmu a následného utváření názoru jednotlivců či k 

dosažení konsenzu o řízení a obstarávání věcí celospolečenského zájmu (srov. nález sp. zn. II. 

ÚS 164/15). Ústavní zakotvení svobody projevu jakožto ústavního subjektivního práva jednotlivce 

pak umožňuje každému jejímu nositeli ochranu v rovině ústavního soudnictví a klade limity jak pro 

zákonodárce při tvorbě právní úpravy, tak pro orgány aplikující právo (včetně soudů) při její 

interpretaci a aplikaci (srov. např. BARTOŇ, M. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: 

Leges, 2010, s. 30)… 

Ve vztahu k omezení svobody projevu předběžným opatřením Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 

1847/16 uvedl, že ačkoliv jsou možnosti výkonu svobody projevu omezeny v souladu s čl. 17 odst. 4 

Listiny, možnost vyjádřit svůj názor, jakkoliv s ním lze nesouhlasit nebo mít výhrady k jeho 

formě, představuje výraz práva každého být v této debatě aktivním účastníkem, a podílet se 

tak spolu s ostatními na veřejném životě. Proto stejně jako v případě zatímní úpravy poměrů 

dotýkajících se vlastnických práv účastníků řízení musí též v případě omezení svobody projevu 

nařízením předběžného opatření soudy velmi pečlivě vážit, zdali je odůvodnitelné a nezbytné. 

Této povinnosti soudy v dané věci nedostály. V případě, kdy důsledkem nařízení předběžného 

opatření může být omezení ústavně zaručeného práva na svobodu projevu ve smyslu čl. 17. odst. 1 

a 2 Listiny, bylo povinností soudů odůvodnit, jaké úvahy jej vedly k závěru, že nařízení 

předběžného opatření a tedy omezení svobody projevu, je v daném případě nezbytné (ve 

smyslu čl. 17 odst. 4 Listiny)… 

Soudy se však touto otázkou vůbec nezabývaly a bez dalšího – tj. tak jak bylo popsáno v návrhu na 

nařízení předběžného opatření – posoudily užití díla stěžovatelem jako zásah do autorského práva, 

aniž by při svém rozhodování zvážily dopad nařízení předběžného opatření na svobodu 

projevu stěžovatele. Tímto postupem soudy fakticky prejudikovaly konečný výsledek sporu, neboť v 

důsledku napadených rozhodnutí byla svoboda projevu stěžovatele fakticky znemožněna. I pokud by 

totiž obecné soudy v rozhodnutí ve věci samé vyložily dotčená ustanovení autorského zákona jinak, 

než jak to učinily v napadených usneseních, zásah do svobody projevu stěžovatele v daném případě 

nelze již napravit. 

 

33. Podle odpůrce by přitom navrhovaným předběžným opatřením požadované odstranění předmětných 

článků, resp. šířeji zamezení v dalším šíření této kritiky (jejíž /ne/přípustností by se měl soud v kvalitě 

„osvědčení“ zabývat), představuje onen zásah do budoucna, který by byl zcela nevratným a 

neodčinitelným (z hlediska výkonu práv odpůrce na svobodu projevu). Smyslem takto šířené kritiky 
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totiž bylo informovat veřejnost o předmětném počínání navrhovatele nyní, tak aby vyvolaná 

veřejná diskuse přispěla k napravení nebo aspoň eliminaci jeho škodlivých následků, a nikoli 

až někdy později, v době, kdy při rozhodování ve věci samé bude tato kritika případně shledána 

přípustnou. 

 
34. Pokud by totiž tato situace nastala, pak bude i tak odpůrce v důsledku předběžného opatření 

nenávratně zbaven svého práva na tuto kritiku navrhovatele, a to po celou dobu od okamžiku 

nařízení předběžného opatření až do okamžiku pozbytí jeho účinků vynesením rozsudku ve 

věci samé. 

 
35. K otázce naléhavosti a nezbytnosti úpravy poměrů mezi účastníky řízení (formou navrhovaného 

předběžného opatření) odpůrce uzavírá, že pokud tuto naléhavost a nezbytnost po značnou dobu 

nepociťoval ani sám navrhovatel, a to přinejmenším do okamžiku formálního dokončení certifikačního 

procesu dne 15.2.2021, kdy navíc se informace uvedené v předmětných článcích v naprosto drtivé 

převaze týkají okolností z období právě před dokončením tohoto certifikačního procesu, nemůže být 

dána naléhavost ani nezbytnost k nařízení předběžného opatření ani nyní, s odstupem více než čtyř 

měsíců, kdy toto téma bylo aktuální. Pokud navrhovatel s obsahem předmětných článků nesouhlasí, 

resp. podle jeho přesvědčení tyto zasahují do jeho dobré pověsti v zákonem požadované intenzitě, 

budiž mu ochranou řádná žaloba o ochranu dobré pověsti. Tedy řízení, v rámci kterého bude mít soud 

– na rozdíl od soudu rozhodujícího o nařízení předběžného opatření – potřebný prostor k posouzení 

všech nuancí a hledisek, z jakých je právo na výkon kritiky ve střetu s právem na ochranu osobnosti 

zapotřebí hodnotit.  

 
IV. 

Závěrečný návrh odpůrce 

 

36. Odpůrce s ohledem na shora uvedené skutečnosti a právní argumentaci navrhuje, aby byl návrhu 

navrhovatele na nařízení předběžného opatření v plném rozsahu zamítnut a odpůrci bylo přiznáno 

právo na náhradu nákladů tohoto řízení.  

 

 

 

 Za odpůrce – Kverulant.org o.p.s, 

Mgr. Daniel Schmied,  

advokát v plné moci 

 

(podepsáno elektronicky) 
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