Pavel Uhl, advokát

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

V Praze dne 17. června 2019
Věc:

předžalobní výzva

Vážený pane,
vážená paní,
dovoluji si Vám oznámit, že jsem převzal zastoupení obecně prospěšné společnosti Transparency
International - Česká republika, o.p.s. v níže uvedené věci. Plnou moc zasílám v příloze.
Během posledního roku předseda vlády České republiky pan Ing. Andrej Babiš opakovaně a často
označil mého klienta za zkorumpovaného, a, to různými způsoby. Použil opakovaně pojem
„zkorumpovaná neziskovka Transparency“, pojem „zkorumpovaná Transparency“ a další podobná spojení
mého klienta s přídavným jménem zkorumpovaný. Činil tak, mimo jiné, i v situacích, kdy vystupoval jako
předseda vlády, tedy osoba ve veřejné funkci. Příkladem budiž projev předsedy vlády v Poslanecké
sněmovně, kde hovořil jako předseda vlády (nikoliv jako poslanec) dne 4. června 2019 krátce po 14.
hodině.
Podle stávající judikatury obecných soudů jsou jednání osob ve veřejných funkcích právně přičitatelná
státu jako takovému. Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. října 2016, čj. 22 Co
303/2016 – 109 platí, že vyjadřuje-li se osoba ve veřejné funkci k otázkám spojeným s výkonem této
funkce, tak je stát (příslušná organizační složka) právně odpovědná za tyto výroky. Zmíněný rozsudek
byl i potvrzen jako věcně správný usnesením Nejvyššího soudu vydaným pod čj. 30 Cdo 610/2017-150
dne 30. srpna 2017. Příslušnou organizační složkou oprávněnou jednat jménem státu je podle mého
názoru v tomto případě Úřad vlády České republiky
Pojem korupce, respektive význam slova zkorumpovaný, má jednoznačný význam. Označuje jednání v
souvislosti s veřejným nebo jiným důležitým zájmem, které je skrytě ovlivněno poskytnutím nějaké
výhody někým, kdo má zájem na jeho jiné podobě, obvykle ve svůj prospěch. Panuje celospolečenská
shoda, že korupce a korupční jednání je špatné, nezákonné, nemravné, trestuhodné a odsouzeníhodné.
Můj klient je právnická osoba, která je součástí mezinárodní sítě podobných neziskových organizací,
které bojují za transparentnost a s korupcí. U odborné i širší veřejnosti pak požívá značnou kredibilitu
právě za svou důkladnost a nestrannost. Myšlenku, že by můj klient byl zkorumpovaný, jednoznačně
odmítá.
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Je-li můj klient označen za zkorumpovaného, zasahuje to značně do jeho pověsti. Podle ust. § 135 odst.
2 občanského zákoníku pak právnické osobě náleží ochrana proti tomu, kdo bez zákonného důvodu
zasahuje do její pověsti nebo soukromí. Podstatou této ochrany podle ust. § 135 odst. 1 občanského
zákoníku je pak právo se domáhat, aby ten, kdo zasahuje do pověsti právnické osoby, od tohoto zásahu
upustil a aby byl odstraněn jeho následek.
Zásah do pověsti mého klienta z Vaší strany je velmi závažný, protože jej činíte opakovaně a způsobem,
který s tímto vaším postojem seznamuje značnou část veřejnosti. Pro mého klienta je takové označení
hluboce urážlivé a velmi to poškozuje jeho pověst. Nelze v této souvislosti odhlédnout od toho, že
takové označení ze strany osoby, která vykonává veřejný úřad, je o to více poškozující, protože
takovému sdělení je obecně věnováno více pozornosti.
V této souvislosti si Vás dovoluji jako příslušnou organizační složku státu jménem svého klienta
požádat o to, abyste do sedmi dnů od obdržení tohoto dopisu zaslali mému klientovi následující dopis
tohoto znění:
„Vážení,
v minulosti Vás předseda vlády České republiky opakovaně označil za zkorumpovanou organizaci. Za toto nepravdivé
osočení se Vám tímto jménem České republiky hluboce omlouvám.
S pozdravem
podpis osoby oprávněné jednat jménem Úřadu vlády České republiky“
Současně si Vás dovoluji požádat, abyste přijali takové opatření, aby se předseda vlády v budoucnu
nadále zdržel používání označení zkorumpovaný v souvislosti s mým klientem, popřípadě jakýchkoliv
podobných urážek.
S pozdravem

podepsáno elektronicky
dle plné moci za
Transparency International - Česká republika, o.p.s.
příloha: plná moc
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