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Věc : Výzva k bezodkladnému odstranění protiprávního stavu 

 

 

Obracím se na Vás v právním zastoupení pana Martina Michala a společnosti Agentura MM Praha, 

s.r.o., kopie plných mocí jsou přílohou tohoto podání.  

 

Dne 16.10.2022 jste na svých stránkách www.sinagl.cz uveřejnil text pod názvem „Alexandrovci 

nepřijedou. Snad už nikdy – Helena Vondráčková bez práce…“. Text je dostupný na hlavní straně 

www.sinagl.cz a na adrese https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/12819-alexandrovci-

neprijedou-snad-uz-nikdy.html. V rámci textu jste uveřejnil fotografii ze soukromí mého klienta 

(nachází se v koupelně ve vaně, na fotografii je zachycen rovněž pes). Již v minulosti jsem vás vyzývala 

k jejímu odstranění v souvislosti s jiným textem. Tato fotografie je jednak soukromá, nikdy nebyla 

určena ke zveřejnění a vy jste nikdy neobdržel k takovému jednání souhlas, ba právě naopak, jednak je 

kradená a z toho důvodu byla předmětem trestního řízení. Dlužno dodat, že se nejedná o první natož 

jediný případ, kdy zveřejňujete soukromé listiny či fotografie, které nebyly získány legální cestou.   

 

Skutečnost, že jste fotografii zveřejnil, ačkoli jsou vám uvedené okolnosti známy, je dalším důkazem 

vašeho úmyslného jednání – za každou cenu pomluvit, poškodit, dehonestovat mého klienta, potažmo 

jeho manželku a další spolupracovníky.  

 

V právním zastoupení pana Martina Michala vás tímto vyzývám k bezodkladnému odstranění 

fotografie mého klienta, jak je výše popsána. Nedojde-li k odstranění, budete ve vztahu k uveřejnění 

fotografie čelit nejen občanskoprávní žalobě.  

 

Současně vás v právním zastoupení společnosti Agentura MM Praha, s.r.o., která exkluzivně zastupuje 

paní Helenu Vondráčkovou, vyzývám, abyste bezodkladně odstranil část názvu shora uvedeného textu 

ve znění „Helena Vondráčková bez práce…“. Tato část nebyla součástí původního textu, tuto jste do 

názvu dosadil sám, jak jinak než s úmyslem co nejvíce mé klienty poškodit. Když obsah této části textu 

je lživý, což je vám ostatně rovněž velmi dobře známo. Nedoje-li k bezodkladnému odstranění, bude 

postupováno obdobně jak uvedeno shora.   

 

Vedle toho platí, že se jedná o další z vašich kroků, které brání tomu, aby byla zastavena exekuční 

řízení k vymožení povinností dle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí Okresního soudu 

v Berouně, a to jak ve věci 6C 101/2016, tak ve věci 13C 319/2018. Zde odkazuji na „Oznámení 

stanoviska v reakci na protiprávní jednání“ ze dne 12.09.2022, jak vám bylo doručeno do vlastních 

rukou prostřednictvím datové schránky.    

 

 

Dne 17.10.2022                                                                                                       Mgr. Jana Gavlasová 

                                                                                                                                 advokát v plné moci  
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