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Vážený pane předsedo,

České advokátní komoře byla dne 3.1.2020 doručena Vaše stížnost, která směřuje na 
jednání advokáta JUDr. Libora  Grygárka , ev. č. 14514, se sídlem AK Praha 4, Nad cihelnou 
417/25.

      Ve své stížnosti uvádíte, že Vás dne 16.7.2019 telefonicky oslovil bývalý náměstek 
Vrchního státního zastupitelství Praha, JUDr. Libor  Grygárek , v reakci na Váš článek  „Bývalý 
náměstek vrchního státního zástupce Libor  Grygárek  připravil stát svojí nečinností o dvě miliardy 
– soud zastavil jeho trestní stíhání?“  V telefonním hovoru jste byl titulován slovy: „blázen“, 
„pomátl jste se na rozumu“ a dodal, že si Vás vychutná. Jste přesvědčený, že Libor  Grygárek  
porušil zákonnou povinnost mlčenlivosti, kterou má státní zástupce i po ukončení pracovního 
poměru na státním zastupitelství. Dodáváte, že dalším článkem nazvaným „ Bývalý náměstek VSZ 
v Praze mi vyhrožuje a vydírá“  ze dne 19.7.2019 jste reagoval na uvedený telefonát. V tomto 
článku jste zveřejnil záznam telefonního rozhovoru. Dodal jste, že Libor  Grygárek  hovořil 
s novinářem, a proto si musel být vědom toho, že hovor může být nahráván. Závěrem dodáváte, že 
jste přesvědčen, že etický kodex advokáta byl flagrantně porušen a že jmenovaný je v podezření 
ze spáchání protiprávního jednání, které lze kvalifikovat jako vydírání či nebezpečné vyhrožování. 
Profesní minulost a současnost Libora Grygárka zesiluje společenskou škodlivost jeho jednání.

      Ke stížnosti se vyjádřil advokát, který uvedl, že dochází dlouhodobě k jeho difamaci 
z Vaší strany. Uvedl, že o něm šíříte „vlastní pravdy“. 

      Vaše stížnost nebyla shledána důvodnou a Vy jste o tom byl vyrozuměn dopisem ze dne 
24.8.2020.

      Dne 31.8.2020 jste zaslal opakovanou stížnost v podobě odkazu na článek na 
internetových stránkách sinagl.cz, kde je uvedeno, že ČAK shledala vydírání a vyhrožování 
advokáta v pořádku a ČAK odsuzuje novináře. To, co jste uvedl v nadpisu článku neodpovídá 
skutečnosti, protože ze strany advokáta šlo o reakci na Vaše jednání, když jste si advokáta 
nahrával, aniž byste ho na to upozornil. Takováto praktika ovšem nic nevypovídá o osobě 
advokáta.

      Opakovaná stížnost byla jako naprosto nedůvodná odložena s tím, že v případě podání 
další obdobné stížnosti, pokud v ní nebudou uvedeny zcela nové skutečnosti, se jí kontrolní 
orgány České advokátní komory zabývat nebudou.

     
S pozdravem

JUDr. Jan Mikš
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