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od soudních poplatků, jeví se uložení povinnosti zaplatit náklady řízení žalované  
jako nepřiměřená tvrdost. Dle názoru odvolacího soudu jsou tu důvody hodné 
zvláštního zřetele, pro které nelze žalobci a) uložit náhradu nákladů řízení ani zčásti 
ve smyslu ustanovení § 150 o.s.ř. Proto byl rozsudek krajského soudu v této části 
změněn. Přitom žalovaná se náhrady nákladů odvolacího řízení ve vztahu k žalobci 
a) výslovně vzdala, a proto o odvolacích nákladech bylo rozhodnuto tak, že žalobce 
a) a ani žalovaná nemají právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. 
 
 Žalobci b) a c) odůvodnili odvolání tím, že rozhodla vyloučená soudkyně           
Mgr. Dagmar Bastlová, která byla vůči žalobcům b) a c) podjatá, když se k nim                 
u jednání soudu chovala opakovaně nepřátelsky a žalobci vnímali její jednání jako 
arogantní a povýšené, kdy je svévolně přerušovala, zvyšovala na ně hlas                     
a zpochybňovala jejich výpovědi. K tomu jako důkazy navrhli svědecké výpovědi lidí 
z řad veřejnosti a nahrávku z jednání. Pokud krajský soud dospěl k závěru,              
že nedošlo k zásahu do osobnostních práv žalobců b) a c) tím, že žalovaná sdělila 
citlivé osobní údaje o domácím porodu nezletilého žalobce a) a o tom, že se žalobci 
b) a c) nedostavili k odběru krve na novorozenecký screening do její ordinace orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí a  tento závěr krajský soud opřel o to, že právní úprava 
stanoví právo ale i povinnost lékaři hlásit odboru sociálně-právní ochrany dětí 
skutečnosti, které nasvědčují tomu, že je dítě ohrožené, pak se ovšem krajský soud 
nevypořádal s argumentací žalobců, že nezletilý žalobce a) nebyl ohroženým 
dítětem, šlo o zdravé dítě, v jehož zájmu bylo dle nejlepšího a důvodného 
přesvědčení rodičů, aby byl zachován jeho nepřetržitý kontakt s matkou a kojením, 
nešlo v žádném případě o zanedbávání péče ze strany rodičů, kteří péči neodmítali. 
Krajský soud se rovněž nevypořádal s tím, že předmětné vyšetření není povinné         
a vztahuje se na něj informovaný souhlas a rodiče byli oprávněni                                    
je i odmítnout, což neudělali. Krajský soud rovněž nesprávně dovodil, že pokud 
žalovaná odepřela předat kopie zdravotnické dokumentace jejich dětí žalobcům b)              
a c), nešlo o neoprávněný zásah do osobnostních práv, když je součástí práv rodičů 
disponovat  zdravotnickou dokumentací dětí a kompletními informacemi o jejich 
zdravotním stavu a poskytnuté zdravotní péči.  
 
 Žalovaná navrhla potvrzení rozsudku krajského soudu ve zbylé napadené 
části jako věcně správného s tím, že to byla naopak právní zástupkyně žalobců, 
která se chovala zcela neadekvátně, drze a arogantně a byla to právě ona,             
kdo zvyšoval hlas na soudkyni, chovala se povýšeně, soudkyni skákala do řeči. 
Poukazovala v této souvislosti na to, že u jednání odvolacího soudu námitka 
podjatosti vznesena nebyla. K tomu došlo teprve účelově až poté, co žalobci v řízení 
neuspěli. Krajský soud své rozhodnutí řádně a pečlivě zvážil a na základě 
předložených a provedených důkazů správně rozhodl.  
 

Podle ustanovení § 14 odst. 1 a 4 o.s.ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni                   
z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci,                
k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. 
Důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají               
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v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování 
v jiných věcech. 

 
Podle ustanovení § 15a odst. 2 o.s.ř. účastník je povinen námitku podjatosti 

soudce (přísedícího) uplatnit nejpozději při prvním jednání, kterého se zúčastnil 
soudce (přísedící), o jehož vyloučení jde; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení 
nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 15 dnů po té,                     
co se o něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit jen tehdy, 
jestliže nebyl soudem poučen o svém právu vyjádřit se k osobám soudců 
(přísedících). 

 
Podle ustanovení § 118a odst. 4 o.s.ř. při jednání předseda senátu poskytuje 

účastníkům poučení též o jiných jejich procesních právech a povinnostech; to neplatí, 
je-li účastník zastoupen advokátem nebo notářem v rozsahu jeho oprávnění 
stanoveného zvláštními předpisy. 

 
Odvolací soud se především zabýval vznesenou námitkou, že rozhodla 

podjatá soudkyně, neboť v takovém případě by bylo nutno už z tohoto důvodu 
rozsudek krajského soudu zrušit. Žalobci přitom opírají námitku podjatosti o chování 
výše uvedené soudkyně u jednáních dne 13.6. a 18.7.2013 a tuto námitku vznesli             
po uplynutí výše uvedené patnáctidenní lhůty teprve až v doplnění odvolání ze dne 
14.10.2013. Přitom o možnosti vznést námitku podjatosti byli poučeni již v předvolání 
k jednání soudu a ostatně takovéhoto poučení ani nebylo s ohledem na výše 
citované ustanovení § 118a odst. 4 o.s.ř. ani třeba. Za těchto okolností nebylo možno 
ke vznesené námitce přihlédnout a provádění důkazů, které v této souvislosti žalobci 
navrhli, ani nepřicházelo v úvahu. Ostatně důvodem k vyloučení soudce nejsou 
okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci ve smyslu 
výše citovaného § 14 odst. 4 o.s.ř. a obsah protokolu o jednání svědčí spíše                    
o konfliktním jednání zástupkyně žalobců, která se u jednání soudu dne 18.7.2013 
soudkyni za své nevhodné chování u předešlého jednání 13.6.2013 omluvila. 
Soudkyně Mgr. Dagmar Bastlová se k námitce vyjádřila tak, že k věci, k účastníkům 
a jejich zástupcům nemá jiný poměr než úřední a že námitka byla účelově vznesena 
až po vyhlášení zamítavého rozhodnutí. Nelze tedy shledat nic, co by zakládalo 
důvod pochybovat o nepodjatosti této soudkyně. Odvolací soud tedy uzavřel tak,             
že ve věci nerozhodla vyloučená soudkyně.   

 
Vrchní soud přezkoumal rozsudek krajského soudu ve zbylé napadené části, 

přezkoumal i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání není 
důvodné. Krajský soud učinil správná skutková zjištění, která vrchní soud přejímá           
a na která pro stručnost odkazuje a z nich také dovodil přiléhavé právní závěry. 
Žalobci netvrdí, že by sdělení, které učinila žalovaná vůči orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí, bylo nepravdivé, tvrdí, že už sama okolnost, že tato sdělení učinila, 
představuje neoprávněný zásah do jejich osobnostních práv. Odvolací soud provedl 
důkaz úředním záznamem ze dne 2.3.2010 a úředním záznamem ze šetření v rodině 
žalobců ze dne 3.3.2010 pořízeného Městským úřadem v Blansku jako orgánu 
sociálně právní ochrany dětí – žalovaného a) a z nich zjistil, že žalovaná oznámila, 
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že došlo k domácímu porodu žalobce a) a že se žalobci b) a c) nedostavili na odběr 
krve nezletilého dle domluvy, že včasný odběr krve je důležitý a že má strach                
a obavu, zda dítě je v pořádku. Požádala o navázání kontaktu se žalobci a jejich 
poučení o důležitosti odběru krve a možných důsledcích. Při šetření tohoto orgánu 
žalobce b) uvedl, že žalobci mají vše o odběrech krve na screening nastudované           
a také, že se informovali na mnoha místech a zjistili, že není vůbec nutné krev 
odebírat do tří či pěti dnů, jak jim bylo tvrzeno ze strany žalované, je to jen výmysl 
porodnic. Žalobce b) byl poučen o možných negativních následcích.  

 
Právo na ochranu osobního soukromí lze vymezit jako právo fyzické osoby 

rozhodnout podle vlastního uvážení, zda, popř. v jakém rozsahu a jakým způsobem 
mají být skutečnosti jejího osobního soukromí zpřístupněny jiným (pozitivní složka 
práva) a zároveň se bránit (vzepřít) proti neoprávněným zásahům do této sféry           
ze strany jiných osob s rovným právním postavením (negativní složka práva).                     
I odvolací soud má za to, že výše uvedeným způsobem nedošlo ke zpřístupnění 
skutečností z osobního soukromí žalobců. Informace o tom, že došlo k domácímu 
porodu a že se rodiče nedostavili k novorozeneckému screeningu, takovýmito 
skutečnostmi nejsou. Především však nemohlo dojít k neoprávněnému zásahu                 
do osobnostních práv žalobců s ohledem na to, že ze strany žalované šlo                           
i dle názoru odvolacího soudu o výkon tzv. zákonné licence, tedy že žalovaná plnila 
právní povinnost, kterou jí uložil zákon. V této souvislosti krajský soud správně 
poukázal na ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní 
ochraně dětí, podle kterého státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení            
a poskytovatelé zdravotních služeb, popř. další zařízení určená pro děti, jsou povinni 
oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují 
tomu, že jde o děti uvedené v § 6, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové 
skutečnosti dozví. Při plnění výše uvedené povinnosti se pak nelze dovolávat 
povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního předpisu. Přitom dle ustanovení  
§ 6 písm. a) bod 2. cit. zákona jde o děti, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí 
z rodičovské odpovědnosti. Důležitost provedení včasného novorozeneckého 
screeningu, aby nedošlo k opožděné diagnostice při léčení onemocnění,                     
které  by mohlo novorozenci způsobit nezvratné poškození zdraví či mohlo být 
příčinnou jeho nepříznivého vývoje, je zcela nepochybná. Jak vyplývá z výše 
uvedeného úředního záznamu, však žalobce b) tuto důležitost zcela bagatelizoval. 
Námitka žalobců, že šlo o zdravé dítě, není správná, neboť o tom, že ve skutečnosti 
šlo o zdravé dítě, bylo možno hovořit až s odstupem času, ale v té době šlo o dítě 
ohrožené, a to právě tím, že u něj nebylo provedeno toto vyšetření. V případě,                
že jde o zákonnou licenci, nemůže jít o neoprávněný zásah do osobnostních práv,                 
leda v případě, že by výkon této zákonné licence byl nepřiměřený. O takovéto 
nepřiměřenosti však v daném případě hovořit nelze.  

 
Pokud jde o část omluvy týkající se nevydání opisu zdravotní dokumentace, 

pak mezi účastníky nebylo sporné, že žalovaná žalobcům vydala výpis ze zdravotní 
dokumentace. Oboje obsahují totožné údaje ze zdravotní dokumentace,                      
takže nemůže jít o situaci, kdy by žalovaná blokovala tyto informace o zdravotním 
stavu dětí žalobců. Tím, že žalovaná žalobcům poskytla výpis ze zdravotní 
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dokumentace nikoliv jeho opis, pak se neoprávněného zásahu do osobnostních práv 
žalobců nedopustila. Nejde o situaci, kdy by údaje byly nepřístupné ve smyslu 
ustanovení § 4e a § 4h zákona č. 101/200 0Sb. o ochraně osobních údajů.  

 
Z těchto důvodů byl rozsudek krajského soudu ve zbylé napadené části           

ve věci samé jako ve výroku věcně správný ve smyslu ustanovení § 219 o.s.ř. 
potvrzen.  

 
Krajský soud správně vyčíslil náklady řízení žalované částkou 65.945 Kč,        

ze které jedna třetina připadala na žalobce a). Po odečtení této části ve výši                 
21.981 Kč zbyla pak k náhradě částka 43.964 Kč, kterou by měl zaplatit každý              
ze žalobců b) a c) jednou polovinou, tedy částkou 21.982 Kč.  

 
Ve smyslu ustanovení § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. zavázal soud 

žalobce b) a c) k náhradě nákladů odvolacího řízení žalované, přičemž náklady 
řízení žalované jsou představovány pouze náklady za právní zastoupení za dva 
úkony právní služby, a to vyjádření k odvolání učiněné dne 6.11.2013 a zastupování 
u jednání odvolacího soudu dne 30.4.2014. Zatím co náklady za právní zastoupení 
v souvislosti s vyjádřením k odvolání se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb. ve znění 
platném do 31.1.2013, pak zastupování u odvolacího soudu se řídí touto vyhláškou 
ovšem ve znění  platném od 1.1.2014. Zatím co ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4,  
§ 9 odst. 3 a § 7 bod 5. cit. vyhlášky činí odměna za zastupování stejně jako v řízení 
před soudem prvního stupně částku 4.200 Kč, pak odměna za zastupování                    
ve smyslu těchto výše uvedených ustanovení ve znění platném od 1.1.2014 činí 
částku 7.500 Kč, neboť tarifní hodnota za úkon právní služby činí již částku                    
35.000 Kč místo 25.000 Kč, takže odměna činí pak částku 2.500 Kč a při společném 
zastupování  ve více věcech v tomto případě ve věcech tří žalobců činí odměna 
součet všech odměn za spojené věci, tedy trojnásobek, tedy částku 7.500 Kč. 
K částce 11.700 Kč je nutno připočíst náhradu hotových výloh za tyto 2 úkony                 
po 300 Kč, tedy částku 600 Kč a k částce 12.300 Kč je nutno připočíst také náhradu 
za ztrátu času cestou zástupce žalované k jednání soudu za 4 půlhodiny po 100 Kč. 
K částce 12.700 Kč pak je nutno připočíst i jízdné za tuto cestu k odvolacímu soudu 
v částce 1.390 Kč dle vyúčtování žalované ze dne 2.5.2014 a částku 14.090 Kč             
je nutno zvýšit o 21% daň z přidané hodnoty, které je dle předloženého osvědčení 
zástupce žalované plátcem, tedy o částku 2.959 Kč. Výsledné náklady pak činí 
částku 17.049 Kč, z čehož jedna třetina činí 5.683 Kč.  
  

P o u č e n í :        Proti tomuto rozhodnutí  j e  dovolání přípustné do dvou měsíců 
od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně 
prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pouze pokud                
na základě podaného dovolání dospěje dovolací soud k závěru, 
že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného 
nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud 
odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo 
která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena 
nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li 
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být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. 
Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud          
(§ 237 a § 239 o.s.ř.). 

 
 

Olomouc 30. dubna 2014 
 
 
Za správnost vyhotovení:                                                         JUDr. Jan Zavrtálek v.r. 

Petra Šlajsová                                                                      předseda senátu 
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