
Krajský soud v Praze

nám. Kinských 234/5
150 75 Praha 5

Sp. zn.: 36 C 85/2011

Žalobci: 1. Helena Vondráčková, nar. 24. 6. 1947
Sportovní 122, 252 03 Řitka

2. Martin Michal, nar. 1. 4. 1959
Sportovní 122, 252 03 Řitka

3. Michaela Kocourková, nar. 8. 3. 1985
Kafkova 608/20, 160 00 Praha 6

4. Agentura MM Praha, s. r. o.
Sportovní 122, 252 03 Řitka, IČ: 27145123

5. Mgr. Jana Gavlasová, nar. 6. 12. 1970
Západní 449, 253 01 Hostivice-Chýně

Žalovaný: Jan Šinágl, nar. 9. 12. 1952
Bratří Nejedlých 335, 267 35 Žebrák, DS: qqufvh3

Zastoupen: JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem
Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, DS: cp7kgk3

Vyjádření
žalovaného k žalobě projednávané Krajským soudem v Praze pod 
sp. zn. 36 C 85/2011,
ve smyslu ustanovení § 123 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“)

Elektronicky

Plná moc

Přílohy: podle seznamu; dle textu
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I.

1.  Žalovanému  byla  doručena  žaloba,  jíž  se  žalobci  domáhají,  aby  soud  řadou  dílčích 
výroků přikázal žalovanému zdržet se jednání, jež podle jejich mínění představuje zásah do 
jejich osobnostních práv, a poskytnout  jim za toto  jednání  zadostiučinění  jednak ve formě 
omluvy, jednak jako satisfakci relutární.

2.  K této žalobě předkládá žalovaný soudu následující stručnou repliku.

II.

3.  Jak je soudu nepochybně známo, první  žalobkyně je zpěvačka,  svou kariérou i  poli
tickým vystupováním úzce spojená s komunistickým režimem, jenž jí zajišťoval vysokou popu
laritu, dosahovanou často na úkor těch umělců, kteří, ačkoli po umělecké stránce stáli výše 
než ona, kolaboraci s tímto režimem odmítli a byl jim proto záměrně ztěžován nebo znemož
ňován přístup do medií, nebo jim bylo veřejné vystupování zakázáno zcela (např. Marta Kubi
šová).

 4.  Žalovaný, nezávislý novinář a publicista, se o první žalobkyni i o další žalobce, s ní 
spojené, zajímá a věnuje jim již několik let ve svých textech pozornost, přičemž na jednání 
těchto osob často kriticky upozorňuje. To vyvolává z jejich strany pozornost a snahu žalova
ného umlčet. Žalobci tak činí různými formami, nejčastěji podáváním přestupkových oznámení 
na žalovaného (z nichž však dosud žádné nevyústilo v rozhodnutí o spáchání přestupku, a to 
ani nepravomocné), a nejnověji,  jak je patrné z replikované žaloby, prostředky na ochranu 
osobnosti ve smyslu ustanovení § 11 et seq. občanského zákoníku.

III.

5.  Žalovaný konstatuje, že nic z toho, proti čemu žalobci svou žalobou brojí, nepředstavuje 
neoprávněný zásah do osobnostního práva žalobců, neboť jde toliko o výkon práva na svobodu 
projevu  zajištěného  každému ustanovením  čl.  17  Listiny  základních  práv  a  svobod.  První 
žalobkyně, jež dodnes veřejně vystupuje,  je jako  public figure ve smyslu judikatury Evrop
ského soudu pro lidská práva nadto povinna snášet kritiku ve vyšší míře než ty osoby, jimž 
takové postavení nepřísluší.

6.  Závěrem tedy žalovaný konstatuje, že žaloba je nedůvodná a svědčí spíše než o tom, že 
by se žalobcům ze strany žalovaného dělo jakékoli  příkoří,  o jejich nedostatečné orientaci 
v realitě demokratické společnosti  a o nostalgii  po době, kdy první  žalobkyně mohla,  díky 
svým stykům s představiteli zločinného režimu, své kritiky umlčovat mocenskými prostředky. 
Nad jednáním první žalobkyně, minulým i současným, proto žalovaný vyjadřuje i na tomto 
místě své nejhlubší opovržení.
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IV.

7.  Ze  všech  těchto  důvodů proto  žalovaný  navrhuje,  aby  soud žalobu v  celém 
rozsahu zamítl a přiznal mu právo na náhradu nákladů řízení.

V Praze dne 18. září 2011

Jan Šinágl

Seznam příloh:

1. plná moc


