
Městský soud v Brně
Polní 994/41
608 01 Brno

Sp. zn.: (nepředchází)

Žalobkyně: Marcela Šteflová, nar. XXX
XXX

Žalovaný: Mgr. Jan Petrásek, nar. XXX
XXX

Žaloba
na ochranu osobnosti

Elektronicky

Soudní poplatek: 2 000 Kč; k výzvě soudu

Přílohy: dle textu; podle seznamu
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I.

[1] Dne 8. července 2014 kolem 19.40 hod. před bytovým domem na adrese Brno-Bystrc, Čer-
ného 795/35, PSČ: 635 00, došlo nejprve k verbálnímu a poté i fysickému konfliktu mezi žalovaným,
státním zástupcem Městského státního zastupitelství v Brně, a žalobkyní.

[2] Při něm žalovaný, jenž byl relativně silně podnapilý, žalobkyni nejprve obvinil z přestupku
venčení psa bez vodítka a košíku mimo vyhrazený prostor (výběh), a vyzval ji, aby s ním na místě
vyčkala příjezdu hlídky Městské policie Brno, kterou současně telefonicky přivolal. To žalobkyně
učinit odmítla a upozornila žalovaného, že s ním věc s ohledem na jeho podnapilost řešit nebude
a že ji městská policie může kdykoli vyhledat doma. Žalovaný jí poté opakovaně fysicky bránil ve
vstupu do domu, přičemž do ní strkal, násilím přidržoval vchodové dveře a zabraňoval žalobkyni
v jejich otevření též nohou. To se opakovalo u předního i zadního vchodu do domu. Minimálně části
incidentu byl přítomen svědek MVDr. Jiří V.

[3] S ohledem na toto hrubé jednání žalovaného jej žalobkyně prostřednictvím svého zmoc-
něnce dopisem ze dne 15. srpna 2014 vyzvala k zaslání písemné omluvy. Této výzvě žalovaný nevy-
hověl, pouze v rámci ústního jednání Komise k projednávání přestupků Městské části Brno-Bystrc
dne 23. září 2014 pronesl vůči žalobkyni, jak uvedl, „malou, ale zdůrazňuji, malou“ omluvu. To
žalobykně nemůže pokládat za dostačující satisfakci, a proto jí nezbývá než se obrátit s návrhem
na uložení povinnosti k řádné a písemné omluvě na soud touto žalobou na ochranu osobnosti.
Vyčkávat uplynutí ve výzvě stanovené měsíční pariční lhůty je za těchto okolností již zbytečné.

Důkaz: spisem Komise k projednávání přestupků Městské části Brno-Bystrc č. j. 14-10461/VV,
sp. zn. OVV/KPP/326-14

spisem Městské policie Brno sp. zn. MP-00355/08P-14
výslechem svědka: MVDr. Jiří V., bytem na adrese XXX
výzva žalobkyně žalovanému ze dne 15. srpna 2014 – v příloze
doklad o doručení výzvy dne 27. srpna 2014 – v příloze

II.

[4] Podle stávající právní úpravy není ten, kdo byl poškozen přestupkem, účastníkem přestup-
kového řízení, pokud neuplatňuje svůj nárok v adhesním řízení, přičemž takto lze uplatnit toliko
nárok na náhradu materiální újmy, nikoli nároky satisfakční povahy.

[5] Proto žalobkyni nezbývá, než se s tímto nárokem – přes jeho bagatelní povahu – obrátit na
soud.

[6] Verbální omluvu poskytnutou žalovaným na ústním jednání přestupkové komise by žalob-
kyně akceptovala jako dostačující toliko v případě, že by nebyla formulována se zdůrazňovanou
výhradou, že se jedná jen o omluvu „malou“: to žalobkyně oprávněně vnímá jako formulaci vůči své
osobě dehonestující.
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III.

Ze všech těchto důvodů žalobkyně navrhuje, aby soud po projednání její žaloby vydal tento

r o z s u d e k :

1. Žalovaný j e p o v i n e n zaslat žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku
písemnou omluvu následujícího znění: „Vážená paní Šteflová, omlouvám se, že
jsem dne 8. července 2014 kolem 19.40 hod. v blízkosti bytového domu na adrese
Brno-Bystrc, Černého 795/35, aniž bych k tomu byl oprávněn, zasáhl do Vaší
fysické integrity a bránil Vám ve volném pohybu, čímž jsem neoprávněně porušil
Vaše právo na ochranu osobnosti.“

2. Žalovaný je povinen uhradit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku ná-
klady řízení.

Ve Vídni dne 26. září 2014

Marcela Šteflová

Seznam příloh:
1. výzva žalobkyně žalovanému ze dne 15. srpna 2014
2. doklad o doručení výzvy dne 27. srpna 2014


