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Komu soudce
Šulc nevěří
a velký ranec
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everočeský kmotr Petr Benda (je skutečným a nefalšovaným kmotrem dcery Jiřího Paroubka) rád hájí svou čest
před soudem. Až k pražskému
vrchnímu soudu dospěl v úterý
jeho spor se společnostmi Europlakat a Media Flow. Ty před časem
instalovaly v severních Čechách
billboardy, které Bendu zesměšňovaly. Na obřích plakátech byla politikova fotografie, nápis „nákup za
babku, prodej za ranec“ a jeho telefonní číslo. Konec ale příběh ještě
nemá, vrchní soud totiž v úterý rozhodl, že prvoinstanční rozsudek je
vadný, a vrátil ho proto pražskému
městskému soudu k přepracování.
Prvoinstanční verdikt měl pár
zajímavých momentů. Předně
ten, že plakát jako celek do Bendových práv zasáhnout nemohl, protože šlo o ironizující politickou sa-

„Mohu prohlásit, že už
nebudu žádnou trestní
věc posuzovat pouze na
základě znaleckých
posudků z oboru
grafologie nebo ruční
písmo.“
tiru, což je nepříjemnost, se kterou musí politik coby veřejně známá osoba počítat a taky ji ustát.
Omluvu přesto Benda vysoudil.
Důvodem bylo zveřejnění telefonního čísla, na které mu pak začaly
chodit sprosté esemesky. To je
také zajímavý poznatek – když
zveřejňovatele čísla nepotrestá
Úřad pro ochranu osobních údajů,
lze to zkusit žalobou na ochranu
osobnosti a úspěch není vyloučen.
Vrchní soud, ke kterému se odvolaly obě strany, se ale těmito nuancemi vůbec nezabýval, protože
v rozsudku našel několik fatálních
chyb. Odvolacímu senátu pod vedením Karla Podolky vadilo třeba
to, že městský soud řízení částečně
zastavil, údajně však o tom „nevyhotovil žádné písemně usnesení“.
Městský soud navíc prý zkrátil
Bendu na jeho právech. Na plakátu totiž kromě nápisu byla i tři
loga velkých firem v čele s ČEZ,
což zřejmě mělo naznačit, že Benda pracuje v jejich prospěch či v jejich žoldu. Loga však na fotografii
billboardu dodané Bendou byla
částečně překryta a soud, místo
aby politika vyzval k dodání lepší
fotografie, bez upozornění rozhodl, že přítomnost loga ČEZ a dalších společností nelze prokázat.
***
rálovéhradecký soudce
Zdeněk Šulc podle serveru iDnes ve čtvrtek prohlásil: „Kauza je pro mě osobně
obrovským ponaučením a mohu
prohlásit, že už nebudu žádnou
trestní věc posuzovat pouze na základě znaleckých posudků z oboru grafologie nebo ruční písmo.“
Kauzou, kterou soudce ve svém
velmi rozumném výroku zmínil, je
případ grafoložky Anny Grabowské. Ta často překračuje hranice svého oboru a dělá písmoznalecké posudky (písmoznalectví ověřuje autorství rukou psaného textu,
grafologie odhaduje osobnost pisatele na základě rozboru písma
a řada odborníků ji pokládá za pavědu). Na základě několik let starého posudku Grabowské uložil
soud podmínku Haně H. Ta nakonec díky reviznímu posudku kriminalistického ústavu (ten s Grabowskou léta válčí) vyvázla a před
Šulcem místo ní stanula za nepravdivý posudek právě Grabowská.
Šulc Grabowskou osvobodil, doporučil jí ale, aby se už navždy od
písmoznalectví držela „na míle daleko“. Další šok soudci během jednání způsobil podle iDnesu
písmoznalec Igor Nitrianský. Ten
prý nedovedl pořádně vysvětlit, co
vlastně do posudku napsal, a když
se ho soudce zeptal, bohorovně odvětil: „Tak to jsem se asi spletl.“
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Naše práva jsou „pauhý auhoř“
U LEDU Před 163 roky zprostila porota Karla Havlíčka obžaloby, že nepravě a oušklebně tupil ústavu.

Nezávislá rakouská justice
neuměla Havlíčka potrestat.
V prosinci 1851 ho proto úřady
poslaly do vyhnanství.

Karel Havlíček Borovský (1821–1856)
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14. března 1849 ve svých Národních nowinách zkritizoval
a zesměšnil panovníkem oktrojovanou ústavu. Prokurátor
ho za to pohnal před soud, ale pražská porota ho v dubnu
osvobodila.

VÁCLAV DRCHAL

C

ísař František Josef nechal 7. března 1849
vojskem
rozehnat
ústavodárný kroměřížský sněm. Ve stejný
den oktrojoval (z moci panovníka
vyhlásil) vlastní, tzv. březnovou
ústavu, která těžce zklamala nacionalisty i liberály. O pouhý týden
později publikoval Karel Havlíček
Borovský ve svých Národních
nowinách článek Wýklad oktrojowané ústawy od 4. března (den formálního vydání konstituce).
Císařskou ústavu Havlíček zkritizoval a zesměšnil. Císařský prokurátor Ambros žádal pro novináře
čtrnáctidenní vězení, pražská porota ho však obžaloby, že „tupením
a oušklebným vypisováním hleděl
ústavu rakouského mocnářství
v opovržení uvésti“, zcela zprostila. Rakouské soudy byly tenkrát nezávislé, ve společnosti ještě dozníval velký revoluční rok 1848 a koneckonců i poměry za nadcházejícího Bachova absolutismu měly být
daleko svobodnější než ty, které
v Praze panovaly o 100 let později.

Černožlutá livrej
Za co si vlastně Havlíček obžalobu
vykoledoval? Hned na začátku čtenářům (náklad Národních nowin
byl tehdy 2400 kusů) doporučil, aby
se zaměřili na to, co „chytře wynecháno jest, než na to, co w ní (ústavě) skutečně obsaženo“. Jinak řečeno, reálný život daleko víc ovlivní
zatím nevydané zákony – o osobní
svobodě, o volbách či o poměru
zemí k centru – než samotná konstituce. Ze základních práv podle něj
ústava negarantovala vůbec nic, až
na to, že je v ní „obsažena auplná
emancipace židů“ a až do vydání
zmíněných zákonů jsou proto „pauhý auhoř, který se wšude wykrautí“.
Ústava slouží prý jen „k tomu aučelu, aby se mohli Němci poznenáhlu wšude rozplemeniti, a jak jich
bude někde několik, mají právo (...)
o školu a auřad žádati“, přičemž
ostatní národy se oblečou „do jedné
černožluté livreje“ a „budau míti
čest, býti příwěskem“! O všem důležitém navíc podle textu bude rozhodovat centrum, a nikoliv historické
země: „Wlastně jen rožeň zemím ponechán jest, kdežto pečeně we Wídni se sní.“ Havlíčkovi vadil i fakt, že
císař dostal právo absolutního veta,
a mínil, že vláda bude de facto neodpovědná, protože říšský soud, který
by na ni měl dohlížet, si ustaví sama.
Už 17. března přišlo Havlíčkovi
od zemského soudu vyrozumění, že
je obžalovaný. Mnoho si z toho nedělal a psal dál. Proces za obrovského
zájmu veřejnosti proběhl 13. dubna
1849 v síni Svatováclavských lázní
(paradoxně právě tady se v březnu

minulého roku konalo první veřejné
protestní shromáždění v Praze).
Jednání zahájil předseda senátu
Rozkošný v devět hodin ráno losováním poroty. A Havlíčka soudila mimořádně vzdělaná porota. Ruce živily jen dva z 12 porotců, naopak v ní
však zasedli tři lékaři a univerzitní
docent francouzštiny Jan Vočadlo.

Havlíček porotě
připomněl, že jde o první
případ, kdy proti sobě
stojí občan a koruna –
„velmi slabá strana
proti velmi silné moci“.
Porota také byla z větší části česká,
protože, jak v knize Karel Havlíček
před porotou pražskou (popis procesu lze najít také v biografii Jiřího
Moravce C. k. disident Karel Havlíček) napsal J. K. Javor, potíže se složením slibu v češtině měli jen „poslední čtyři, jsouce rození Němci“.
Písař nejdřív přečetl obžalobu.
Havlíčkův článek byl podle ní „tupící kritikou“, která měla novou „ústavu rakouského císařství do opovržení uvésti“. Novináři podle prokurátora „nezáleželo na tom, vysvětlit
ústavu od 4. března ze všech stran“,
ale jen na tom, aby ji pohaněl. Obžaloba rozebírala článek bod po bodu
a prakticky všude shledávala protistátní úmysl. Na konci navíc stálo,
že se Havlíček při výslechu
23. března přiznal, že mu šlo o to,
aby lidé ústavu při oslavě jejího vydání „měli v pohrdě (pohrdání)“.
Havlíček okamžitě protestoval
a namítal, že Ambros jeho slova

zkreslil. Nechal přečíst inkriminovanou část protokolu a skutečně o „pohrdě“ tam nebylo ani slovo. „Obával
jsem se, že lid z neznámosti této konstituce bude překvapen a že bude
slavnost slaviti a že pak ministerstvo
tyto slavnosti bude sobě vykládati,
jako by lid s ústavou spokojen byl,“
stálo v protokole.
Ambros se snažil situaci zachránit slovy: „Když v protokolu není
slovo o pohrdě, tím více je jí v článku samém.“ A jednací síň se mu vysmála. Prokurátor dále tvrdil, že proti kritice založené na vědeckých důkazech by vláda nic neměla, ale Havlíček prý „nechce nic vysvětlit, on
chce jen, aby se lidé smáli, a čemu
se směju, to mám pak v nevážnosti“.
Tohle není ústava
Havlíček se hájil sám. Obžalobu odmítl s tím, že „pan prokurátor podal spíše nějakou literární kritiku“.
Připustil, že opravdu zmínil „jen
chybné stránky této konstituce, neboť jest známo, že ta nejlepší konstituce jediným článkem se může
v nejhorší proměnit“. Vysvětlil, že
je redaktor populárních novin
a „mezi mým čtenářstvem je největší část takových, kteří neštudovali,
proto nemohu psát všecko vědecky, nýbrž srozumitelně“.
Pak začal obhajovat konkrétní výroky, které mu Ambros vytýkal. Tvrzení o základních právech coby
úhoři (čeština se v těch letech bouřlivě vyvíjela a slova se proto objevují v různých podobách – auhoř,
ouhoř, úhoř) označil za pravdivé
přirovnání, nikoli kritiku, ohledně
„rozplemeňování“ Němců poznamenal, že každý se sice může stěhovat,

kam chce, měl by ale přijímat zvyklosti a jazyk svých hostitelů: „Za
krátký čas se (Němci) mohou jazyku
tomu naučiti, nemohou ale slušně žádati, aby kvůli nim se jejich jazyk ve
školy a v úřady zaváděl.“ Prokurátor
Havlíčkovi vytýkal i to, že se výroky o „černožluté livreji“ nebo o rožni a pečeni vysmíval snahám o unifikaci říše. To novinář nepopřel, ale
mínil, že kritika je namístě, protože
z Čecha či Vlacha (Itala) se Rakušan
nikdy nestane. „S radostí bude sebe
každý nazývati občanem rakouské
říše, když to bude čest, posud ale člověk nemá proč a zač býti vlastencem
rakouským,“ dodal jedovatě.
Poté se Havlíček pustil do útoku.
Začal předčítat starší císařovy sliby
a konfrontoval je s realitou březnové
ústavy. Na místech, kde mocnáře
usvědčoval ze lži, zvedal hlas a publikum v síni mu nadšeně tleskalo.
Když dočetl, prohlásil, že za tupení
ústavy nemá být co stíhán. Zvedl výtisk březnové ústavy a prohlásil:
„Co tuhle jest vytištěno, není žádná
konstituce, nýbrž jen ministeriální
ordonance (nařízení),“ na kterou se
tiskový zákon nevztahuje.
Spěšný dostavník do Brixenu
Pak dostal slovo opět Ambros. Vytkl Havlíčkovi útok na císaře a trval na tom, že o zesměšňování ústavy šlo. Úhoř byl podle něj sice
v článku opravdu použit jako obraz, ovšem potupný: „Když ku př.
řeknu člověku liška, tedy si vždycky myslím při tom, že je šelma a že
dělá nějaké špatné kousky.“
Když domluvil, Havlíček se obrátil na porotu a připomněl, že jde
o vůbec první soudní případ, kdy

proti sobě stojí občan a koruna –
„velmi slabá strana proti velmi silné moci“. Připustil, že před rokem
1848 by byl „bez všeho soudu rovnou cestou odveden do vězení“,
a dodal, že nyní je situace jiná a on
proto doufá, „že ta vláda, která
mne nyní obžalovala, brzy bude sedět na stolici obžalovaného“.
Pak ještě Rozkošného požádal,
aby přeformuloval otázku porotě.
Ta zněla, jestli Havlíček „hleděl tupením a oušklebným vypisováním
ústavu rakouského mocnářství v opovržení úvésti“. Novinář však tvrdil,
že prokurátor se nedržel zákona a vypadlo mu slovo „nepravým (nepravdivým)“, takže v otázce by měla být
formulace „tupením a nepravým
a oušklebným vypisováním“. Soud
mu vyhověl. To bylo (kromě většinově české poroty) důležité, protože
„oušklebně“ Havlíček jistě psal.
Porotě stačilo k rozhodnutí 10 minut. Její předseda, lékař Pichl, předstoupil před soud a předpisově s pravicí na srdci pronesl: „Na mou čest
a svědomí, před Bohem a před lidmi
výpověď porotců jest: Nevinen.“
Osvobozujícím rozsudkem nic
nekončilo. Silvestrovské patenty
z roku 1851 odvolaly březnovou
ústavu (ta ani nenabyla účinnosti)
a začal Bachův absolutismus. Národní nowiny byly zakázány a Havlíček
začal v Kutné Hoře vydávat časopis
Slovan. V březnu 1851 ho kutnohorská porota osvobodila v dalším tiskovém procesu. V prosinci však vláda
s císařem obnovili možnost konfinování nepohodlných osob (přikázání
místa pobytu) a Havlíčka zvláštní
spěšný dostavník odvezl do fešáckého vyhnanství v Brixenu.

Spotřebitel, po němž se slehla zem
Soudní dvůr EU se zastal české banky pátrající po zmizelém dlužníkovi

Soud členského státu, ve
kterém měl žalovaný poslední
známé bydliště, může
rozhodnout o žalobě, pokud
není aktuální bydliště známo.

VOJTĚCH
STEININGER
právník

Č

eská Hypoteční banka, a. s.,
se žalobou proti jistému
Udo Lindnerovi, německému občanovi, domáhala zaplacení
dlužné částky z hypotečního úvěru.
Pan Lindner si ho vzal v době, kdy
ještě měl bydliště v České republi-

ce. Následovaly složité peripetie,
do kterých se vložil dokonce
i Soudní dvůr EU.
Soudní patálie
Okresní soud v Chebu nejprve vydal platební rozkaz, který se ale
panu Lindnerovi nepodařilo doručit do vlastních rukou, a byl proto
zrušen. Následně mu chebský
soud, jako účastníku neznámého
bydliště, ustanovil opatrovníka.
Kvůli pochybnostem, zda je
ovšem ustanovení opatrovníka osobě neznámého bydliště v souladu
s nařízením známým jako Brusel I,
vznesl soud žádost o rozhodnutí
o předběžné otázce k Soudnímu
dvoru EU.
Pomyslný čertík spočíval především v tom detailu, že nařízení Brusel I pouze stanoví, že žalobu proti

Kvůli pochybám, zda lze
ustanovit opatrovníka
osobě neznámého
bydliště v EU, vznesl
soud předběžnou otázku
k Soudnímu dvoru
spotřebiteli lze podat jen u soudů
toho členského státu, na jehož území má spotřebitel bydliště. Neřeší
však situaci, kdy se po něm takříkajíc slehne (evropská) zem.
Bič na dlužníky
Přestože Soudní dvůr EU v této
věci rozhodl již 17. listopadu loňského roku, tedy v den, který se
svobodou – a jistě nejen svobodou
pobytu – souvisí pro Čechy více

než výmluvně, nebyl tento rozsudek doposud zveřejněn v oficiální
soudní sbírce.
Soudní dvůr v něm konstatoval,
že nařízení nebrání použití norem
členského státu, které umožňují
vést řízení proti tomu, kdo se řízení
neúčastní a nemá známé bydliště –
pokud se soud předem ujistí, že proběhla veškerá rozumná pátrání
k jeho zjištění.
Vyzdvihl také ochranu osob usazených v Evropské unii tím, že nařízení Brusel I umožňuje žalobci
snadno určit soud, u něhož může
podat žalobu a žalovanému přiměřeně předvídat, u kterého soudu
může být žalován.
Tento postup má zároveň zabránit tomu, aby nemožnost určit aktuální bydliště žalovaného zabránila určení příslušného soudu, a zba-

vila tak žalobce práva na soudní
ochranu.
Poučení pro příště
Český případ tak významně přispěl
k vyjasnění toho, co si mají soudy
počít v podobných situacích.
Pokud by si tedy například český občan s bydlištěm na západ od
našich hranic vzal úvěr od německé banky, nesplácel jej a pak se z ničeho nic – jistě k velkému údivu
bankovních úředníků – potajmu
rozhodl odstěhovat třeba do Bulharska, aby tam v rybářské vesničce
na pobřeží Černého moře za zbylé
peníze prožil poklidný zbytek života, měl by si to propříště dvakrát
rozmyslet.
Autor (* 1983) je advokátním
koncipientem v bpv Braun Partners

