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Úvodní prohlášení žalobce:
Tato žaloba byla sepsána ve dnech 12. srpna – 3. října 2013, poté, co
právní zástupce třetího, resp. prvního žalovaného dopisem ze dne 6. srpna
2013 odmítl žalobcův návrh na mimosoudní urovnání (srovn. přílohy 11
a 12 žaloby). Protože ve stejné době byly vyhlášeny předčasné volby
do Sněmovny Parlamentu České republiky, ve kterých třetí žalovaný usiloval
o místo poslance za politickou stranu SPOZ, tedy za stranu, jejíž ústřední
postavou je druhý žalovaný, žalobce podání této žaloby odložil až na dobu
po volbách, aby nemohl být obviněn, že se touto cestou snaží ovlivnit
volební výsledky. Další odklad byl způsoben žalobcovými ohledy na vážný
zdravotní stav druhého žalovaného.
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A.

I.

POPISNÁ ČÁST

Úvod

1.
Žalobce byl zaměstnán u prvé žalované (dále též jen „zaměstnavatel“ nebo „KPR“)
na pozici právní konzultant od 1. července 2003. Nejdříve byl pracovně zařazen v odboru
legislativy a práva, od 1. listopadu 2009 v téže pozici v odboru politickém.
Důkaz:

pracovní smlouva z 1. července 2003, její dodatky a náplň práce (příloha 1)

2.
V rámci své pracovní činnosti u zaměstnavatele byl 19. října 2012 žalobce požádán
svým přímým nadřízeným p. Ladislavem Jaklem, tehdejším ředitelem politického odboru
KPR a současně osobním tajemníkem prezidenta republiky prof. Václava Klause, zda by
mohl připravit svůj vlastní návrh případné amnestie, a dostal od něho velmi stručné,
pětibodové zadání.
Důkaz:

- výslech Ladislava Jakla, nyní zaměstnaného: Institut Václava Klause,
Šárecká 15/29, 160 00 Praha 6
- e-mailová komunikace mezi žalobcem a Ladislavem Jaklem, zejména e-mail
z 19. října 2012, 15:06 hod. (příloha 2)

3.
O možnosti vyhlásit amnestii se v KPR velmi vážně uvažovalo již v roce 2008,
a to v souvislosti s blížícím se 90. výročím vzniku samostatného československého státu.
Tehdy k vyhlášení amnestie nedošlo. Od té doby se o této možnosti diskutovalo pouze
příležitostně, zejména s ohledem na tlak Ministerstva spravedlnosti, resp. ministra
spravedlnosti Jiřího Pospíšila neustále se potýkajícího s přeplněnými věznicemi (do té doby
poslední amnestie byla vyhlášena v roce 1998), zcela bez významu nebyla ani skutečnost,
že prezident Václav Klaus byl v té době jediným československým, resp. českým
prezidentem, který amnestii nikdy nevyhlásil. Na druhou stranu, v KPR panovaly i silné
obavy z takového kroku dané zejména setrvale negativní reakcí veřejnosti na první amnestii
prezidenta Václava Havla. V širokém spektru názorů byl přítomen i názor stavějící se obecně
proti jakékoli amnestii z důvodů filozofických, jehož věčným nositelem byl zejména zástupce
vedoucího KPR pan Petr Hájek. Konečně, ze zmíněných příležitostných debat v rámci
politického odboru bylo žalobci známo, že prezident Klaus nikdy nepřistoupí na standardní
typ amnestie, jejímž jediným, čistě přízemním cílem by bylo vyprázdnění věznic, jak to
pravidelně praktikoval bývalý režim od 60. let minulého století až do svého zániku v roce
1989. Žalobce se ztotožnil s přístupem, podle něhož by amnestie neměla plnit pouze roli
jakéhosi vězeňského ventilu, ale měla by být i státnickým rozhodnutím obsahujícím určitý
politický podtext. Žalobci tak bylo zřejmé, že stojí před mimořádně obtížným úkolem, a to
nejen z hlediska odborného, ale zejména z hlediska politického, a úkol zadaný mu Ladislavem
Jaklem proto vnímal jako výzvu.
4.
Nejdříve se žalobce pokusil získat od Ladislava Jakla přesnější, méně povšechné
zadání, v této snaze však byl jen málo úspěšný. Proto se rozhodl napsat amnestii skutečně
takovou, jakou by byl ochoten vyhlásit sám, pokud by měl tu moc, takovou, za kterou by se
nemusel stydět nejen po formalní, ale ani po obsahové stránce. Protože žalobce není
specialistou na trestní právo, začal tím, že si znovu a velmi podrobně nastudoval nejen platný
trestní zákoník, ale i dnes již neplatný trestní zákon, pro svou vlastní potřebu si udělal
srovnávací tabulku všech existujících trestných činů a jim odpovídajících sazeb trestů odnětí
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svobody, a to opět nejen podle platného trestního zákoníku, ale i podle bývalého trestního
zákona, a v neposlední řadě se podrobně seznámil se všemi 48 amnestiemi, které u nás byly
kdy vyhlášeny, počínaje amnestií Národního výboru československého ze dne 5. listopadu
1918 a konče rozhodnutím prezidenta republiky č. 20/1998 Sb., o amnestii, ze dne 3. února
1998. Svůj definitivní návrh amnestie žalobce odevzdal Ladislavu Jaklovi 28. listopadu 2012
(dále též jen „návrh A“). Žalobce navrhl:
- prominout všechny tresty odnětí svobody uložené nanejvýš na 6 měsíců;
- prominout tresty odnětí svobody za nedbalostní trestné činy, nejvýše ale 5 let z uloženého
trestu;
- poměrně zkrátit tresty odnětí svobody za přečiny (a contrario nikoli za zločiny), a to
v závislosti na délce uloženého trestu: čím delší by byl uložený trest, tím nižší měla být jeho
promíjená část (polovina nebo třetina);
- obdobně koncipovat poměrné zkrácení trestů vyhoštění a dob pro zahlazení odsouzení;
- tzv. privilegovaným pachatelům, tj. těhotným ženám, matkám malých dětí, osamělým
rodičům, těžce nemocným a seniorům prominout vyšší poměrnou část trestu odnětí svobody,
trestu vyhoštění a doby pro zahlazení odsouzení, než ostatním (dvě třetiny namísto poloviny,
resp. polovinu namísto třetiny);
- prominout celý trest vyhoštění bývalým československým občanům a jejich potomkům
(amnestie měla být vyhlášena v den 20. výročí rozdělení Československa);
- výslovně vyloučit z jakéhokoli dosahu amnestie zvlášť nebezpečné pachatele (tj. pachatele
organizovaného zločinu, násilníky a recidivisty), zvlášť surové pachatele (např. trestných činů
spáchaných na dětech nebo seniorech) a pachatele zvlášť vyjmenovaných cca tří desítek
trestných činů, na které by amnestie jinak teoreticky mohla dosáhnout (např. pachatele
znásilnění, které je dnes ve své základní skutkové podstatě pouhým přečinem, pachatele
loupeže, lichvy, týrání zvířat, přijetí úplatku, pomluvy a dalších trestných činů, které žalobce
subjektivně vnímá jako zvlášť odporné či nežádoucí);
- přiměřeně snížit tresty pachatelům zabití a ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky,
tj. privilegovaných trestných činů, u kterých obligatorním znakem skutkové podstaty je
spáchání v obraně anebo v afektu, tj. tresty za taková jednání, která by byly v mnoha zemích
světa posouzena jako přiměřená obrana apod. a byla by považována za beztrestná;
- prominout tresty pachatelům - v praxi však zejména pachatelkám - drobných úvěrových
podvodů spáchaných pod vlivem neúnosné rodinné finanční situace (např. neuvedení již
poskytnutých půjček v dotazníku finančnímu ústavu, fakticky tzv. “vězení pro dluhy”);
- prominout tresty uložené za neoznámení nebo schvalování trestného činu a tresty za jednání
spočívající výhradně v nenásilné demonstraci politického názoru; a konečně
- prominout tu část trestů uložených podle bývalého trestního zákona, která přesahuje trest,
který by byl za stejné jednání uložen podle nyní platného trestního zákoníku.
Důkaz:

návrh A amnestie připravený žalobcem (příloha 3)
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5.
Poté, co se žalobce výslovně ujistil u svého nadřízeného Ladislava Jakla, že návrh má
reagovat i na nepřiměřeně dlouho se vlekoucí trestní stíhání, tj. že má obsahovat i abolici
netradičně pojatou zcela samostatně a nikoli tradičně pouze jakožto praktický doplněk
agraciačních ustanovení, svůj návrh ještě dodatečně doplnil o aboliční ustanovení (čl. 15
návrhu A). Žalobce navrhl:
- zastavit trestní stíhání pouze pro přečiny (a contrario nikoli pro zločiny), a to pouze:
-- jestliže od zahájení trestního stíhání (tj. od sdělení obvinění) nebylo více než dva
roky vůbec nařízeno hlavní líčení, nebo
-- jestliže o odvolání státního zástupce proti rozsudku nebylo rozhodnuto do tří let
od zahájení trestního stíhání,
- výslovně z abolice vyloučit pachatele zvlášť nebezpečné anebo surové a pachatele trestných
činů, na které se návrh A amnestie vůbec neměl vztahovat (tj. žalobce se alespoň částečně
snažil dodržet princip, že abolice má sledovat agraciaci a ne ji svým rozsahem přesahovat),
- výslovně z abolice vyloučit trestní stíhání vlekoucí se pouze pro obstrukce na straně
pachatele nebo jeho právního zástupce,
- poskytnout orgánům činným v trestním řízení lhůtu do 7. března 2013 (tj. do konce mandátu
Václava Klause a současně výročí narození TGM), během které by měly možnost vlekoucí se
trestní stíhání urychlit anebo dokončit a z dosahu abolice je tak zcela vyloučit. (Vyloučena by
v takové situaci nebyla ani budoucí možnost případné novelizace, která by tuto lhůtu
prodloužila, pokud by se to ukázalo žádoucí.)
Důkaz:

článek 15 návrhu A amnestie připraveného žalobcem (součást přílohy 3)

6.
Celá amnestie včetně abolice měla být podle žalobcova návrhu samozřejmě
podmíněna tím, že se amnestovaní nedopustili a ani v budoucnu nedopustí další trestné
činnosti. Žalobce vědomě nenavrhoval zmírnit trest ani zastavit trestní stíhání lidí
obecně označovaných jako „tuneláři“, „mafiáni“ nebo „kmotři“ ani nenavrhoval
amnestovat žádné formy korupčního jednání nebo jiné závažné hospodářské trestné
činnosti – právě naopak, jeho návrh obsahoval hned několik legislativních pojistek,
které měly tento typ pachatelů z dosahu amnestie zcela vyloučit. Amnestie, navržená
žalobcem, preferovala především pachatele sociálně slabé, popř. takové, kteří by se
podle žalobcova názoru měli trestat alternativně např. doživotním zákazem činnosti
(řízení motorových vozidel, například), protože jejich uvěznění je v praxi v lepším případě
neefektivní, v horším kontraproduktivní. Takto koncipovaná amnestie tak měla být
politickým vzkazem zákonodárci – jak již bylo uvedeno, prezident Klaus byl zásadním
odpůrcem amnestií pojatých ryze utilitárně.
7.
Jak již bylo uvedeno, svůj návrh žalobce definitivně odevzdal 28. listopadu 2012.
Poté, dne 10. prosince 2012, mu Ladislav Jakl předložil k vyjádření další, diametrálně
odlišný, nikým nepodepsaný návrh amnestie (dále též jen „návrh B“). Žalobce zaujal
k návrhu B odmítavé stanovisko, a to právě pro jeho účelovost: jeho jedinou „filozofií“ bylo
uvolnit přeplněné věznice a zbavit justici kauz, se kterými není léta schopna pohnout, aniž by
obsahoval alespoň náznak takových žádoucích změn trestní politiky státu, které by efektivně
bránily tomu, aby se věznice v krátké době opět nezaplnily.
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Důkaz:

- výslech Ladislava Jakla
- e-mailová komunikace mezi žalobcem a Ladislavem Jaklem
- návrh B amnestie (příloha 4)

8.
Žalobce dal svému nadřízenému najevo svoji nechuť podílet se na další práci
s návrhem B. Ladislav Jakl žalobcův postoj respektoval. I přesto však byl žalobce dne
19. prosince 2013 krátce konfrontován s dalším návrhem, který zjevně vycházel z návrhu B
a byl oproti němu jen mírně upraven (dále též jen „upravený návrh B“). Ani upravený návrh
B nebyl nikým podepsán. Žalobce byl požádán, aby tento upravený návrh B krátce
zkontroloval po technické stránce, s tím, že žalobce byl výslovně požádán, aby se
nevyjadřoval k obsahu, ale pouze k formě. Upravovat formu nemělo smysl, znamenalo by
to napsat zcela nový návrh. O to zjevně nebyl zájem, nebyl na to již ani čas, a především,
žalobce skutečně neměl sebemenší chuť na této verzi participovat. Přesto se žalobce pokusil,
marně, upravit alespoň jasné dílčí obsahové nesrovnalosti.
Důkaz:

- výslech Ladislava Jakla
- e-mailová komunikace mezi žalobcem a Ladislavem Jaklem (zejména ze dne
10. a 11. prosince 2012)
- upravený návrh B amnestie (příloha 5)

9.
Dne 1. ledna 2013 prezident republiky prof. Václav Klaus vyhlásil amnestii v samém
závěru svého novoročního projevu vysílaného v přímém přenosu televizí NOVA a Českým
rozhlasem. Poté, co byl vlastní text rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii
(dále též jen „rozhodnutí o amnestii“ nebo “novoroční amnestie”), zveřejněn v tištěných
a internetových médiích a ve Sbírce zákonů, žalobce prostým srovnáním zjistil,
že prezidentovo rozhodnutí beze zbytku věcně a až na cca dva nepodstatné jazykové detaily
i formálně odpovídá upravenému návrhu B. Až do novoročního projevu Václava Klause
žalobce nevěděl, zda amnestie bude skutečně vyhlášena, a až do zveřejnění jejího textu
dne 2. ledna 2013 nevěděl, jaký je věcný obsah rozhodnutí o amnestii.
Důkaz:

- rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii
- upravený návrh B amnestie

10.
Žalobce samozřejmě zajímalo, kdo je autorem návrhu B amnestie, a také se na to
Ladislava Jakla zeptal. Ten mu mezi čtyřma očima řekl, že autorem návrhu (zde
označovaného jako „návrh B“) je bývalý poslanec doc. Zdeněk Koudelka, a že tento návrh
upravil do konečné podoby (tato konečná podoba odpovídá návrhu zde označovanému jako
„upravený návrh B“) osobně prezident republiky.
11.
Bezprostřední ohlasy po vyhlášení amnestie byly pozitivní či neutrální, protože
i profesionálům v oblasti trestního práva několik dní trvalo, než se zorientovali a uvědomili si
skutečný dosah amnestie. Teprvé poté, kdy toto uvědomění proniklo i do médií, začaly se
objevovat i ohlasy negativní, které postupně zcela převážily. Následovala jedna
z nejvýraznějších a nejdelších mediálně-politických kampaní posledních let, zaměřených
primárně proti prezidentu Václavu Klausovi, která vyvrcholila teatrálním a politicky
účelovým podáním ústavní žaloby pro velezradu na prezidenta republiky krátce
před vypršením jeho mandátu. Předmětem veřejné kritiky byla především aboliční část
rozhodnutí o amnestii, tj. jeho článek II. Tyto skutečnosti jsou obecně známé a jsou součástí
moderní historie České republiky.
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12.
Do této mediálně-politické kampaně se žalobce původně vůbec nechtěl zapojit:
na rozhodnutí o amnestii neměl co pochválit a jako zaměstnanec KPR se rozhodl mlčet a být
vůči Václavu Klausovi loajální. Teprve postupně, jak kampaň gradovala, stávala se
nenávistnou a iracionální a přerostla až ve snahu popřít samotné právo prezidenta rozhodovat
o vyhlášení amnestie, žalobce začal vyvracet různé mediální fikce, hájit institut prezidenta
republiky, vysvětlovat jeho pravomoci a obecně kritizovat fakt, že některá trestní stíhání se
v rozporu s účelem trestního stíhání vlečou dlouhá léta. Jinými slovy, přestože žalobce
s prezidentovým rozhodnutím o amnestii nesouhlasil, prezidenta hájil alespoň nepřímo,
protože se mu příčila mediální štvanice, které byl prezident v souvislosti s amnestií vystaven.
Žalobce hájil prezidentovu pravomoc, hájil právo na spravedlivý proces, snažil se prezentovat
vlastní pohledy na trestní politiku státu (tak, jak je vyjádřil v prezidentem neakceptovaném
návrhu A amnestie), nikdy však netvrdil, že je autorem rozhodnutí o amnestii ani je nehájil
jako takové a vždy velmi pečlivě rozlišoval mezi obecnými tvrzeními na straně jedné
a tvrzeními týkajícími se přijatého rozhodnutí o amnestii na straně druhé.
Důkaz:

články zveřejněné na žalobcově blogu v období leden – únor 2013
( http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-hasenkopf.php?archivelist=429 )

13.
Logickou reakcí na takto vybičované cítění české veřejnosti bylo všeobecné volání
po odhalení totožnosti skutečných původců (tzv. “autorů”) novoroční amnestie. V té
souvislosti začalo být uváděno i žalobcovo jméno. K žalobci postupně a z několika stran
začaly pronikat informace, že zejména v brněnských právnických kruzích „si všichni myslí“,
že amnestii psal on. Nadto se dne 15. ledna 2013 v médiích - nejdříve zřejmě v internetovém
deníku Insider - poprvé objevily zprávy o interním stanovisku Dany Římanové, ředitelky
odboru legislativy a práva KPR, pro prezidenta Klause z 2. ledna 2013, které vyzněly tak,
jako by se Dana Římanová od článku II distancovala. 1 Jakým způsobem se její stanovisko
dostalo do rukou novinářům z deníku Insider se žalobce může jen dohadovat.
14.
Z hlediska žalobce tato kampaň vyvrcholila dvěma souvisejícími články novináře
Tomáše Němečka: Na článek „Kdo vymyslel Klausovu amnestii“, který vyšel jako hlavní
článek vydání Lidových novin dne 19. ledna 2013, navazoval článek „Jak vznikala
amnestie“, uveřejněný v témže vydání, v příloze Právo & Justice. Němeček zmínil
„alternativní návrh amnestie“ (tj. žalobcův) s tím, že „kdyby ji Hrad přijal, všechnu dnešní
kritiku by si ušetřil“. Tomáš Němeček již dva dny předtím zaslal žalobci na jeho pracovní
e-mail fotokopii několika listů žalobcova návrhu, zřejmě ve snaze přimět žalobce k rozhovoru
pro Lidové noviny. Jak se Tomáš Němeček k žalobcovu návrhu A dostal se žalobce opět
může jen dohadovat.
Důkaz:

- vydání deníku Lidové noviny ze dne 19. ledna 2013 (příloha 6)
- žalobcův článek “Kdo psal ammestii”
( http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-hasenkopf.php?itemid=18827 )

15.
Žalobce, po dlouhém váhání, se 13. února 2013 rozhodl zveřejnit svůj návrh amnestie,
včetně původního komentáře k němu, na svém blogu. Doufal, že tím záležitost svého
údajného „autorství“ uzavře, a především, byl si vědom toho, že Lidové noviny mají
k dispozici celý text jeho návrhu a chtěl tak předejít dílčím, účelovým únikům pouze jeho
vybraných pasáží. Po zveřejnění každý mohl prostým porovnáním obou dokumentů –
1

Např.: http://zpravy.idnes.cz/dana-rimanova-zpochybnila-klausuv-argument-pro-amnestii-pev/domaci.aspx?c=A130115_172649_domaci_cen
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žalobcova návrhu A amnestie a rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii –
dojít k závěru, že oba dokumenty se zcela zásadně liší nejen po stránce obsahové i formální,
ale zejména i svými ideovými východisky, obrazně řečeno, asi jako se liší originální secesní
vila od moderního typizovaného rodinného domku. Žalobce nepředpokládal, že by se někdo
vůbec mohl domnívat, že oba dokumenty mají téhož autora, předpokládal, že každého udeří
do očí již zcela rozdílný styl. Žalobce by musel vynaložit opravdu mimořádné úsilí, zcela
potlačit své legislativně-technické a stylistické návyky a svoji osobnost vůbec, aby byl
schopen napsat dokument, který by svou úrovní odpovídal návrhu B, tedy návrhu, který byl
zcela zjevně vzat za základ rozhodnutí o amnestii.
Důkaz:

žalobcův článek “Má osobní tečka za amnestií”
( http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-hasenkopf.php?itemid=19162 )

16.
Kandidát na prezidenta republiky Ing. Miloš Zeman ještě v průběhu své prezidentské
kampaně veřejně přislíbil vypátrat skutečné původce novoroční amnestie a „představit“ je
veřejnosti. Bezprostředně po svém zvolení prezidentem tento svůj záměr zopakoval ve zhruba
hodinovém exkluzivním rozhovoru pro Českou televizi vedeném moderátorem Václavem
Moravcem, jehož citace následuje:
Václav Moravec: “Myslíte si, že by nový prezident republiky měl pomoci
spoluzodpovědět veřejnosti, kdo připravil amnestii novoroční?”
Miloš Zeman: “Zcela určitě ano, já sice nemám problem s amnestií, protože jsem
jasně tisíckrát řekl, že za mě amnestie nikdy nebude ani na začátku, ani na konci
funkčního období, ale budu samozřejmě velmi rád, když se zjistí, kdo tenhle nesmysl,
a já někdy říkám zločin, vlastně připravil.”
Václav Moravec: “Takže budete chtít po svých budoucích podřízených …”
Miloš Zeman: “… samozřejmě, že ano …”
Václav Moravec: “… aby byla zveřejněna jména a veškeré dokumenty, které se týkaly
přípravy prezidentské amnestie?”
Miloš Zeman: “Na sto procent, a budu se na to dokonce těšit, protože bych se pak
případně dozvěděl i koho mám z té hradní kanceláře vyhodit.”
Důkaz:

rozhovor zvoleného prezidenta Miloše Zemana pro Českou televizi, vysílaný
v přímém přenosu dne 26. ledna 2013 ve 20:00 hod., od 50. minuty
(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10483849868-rozhovor-s-nove-zvolenymprezidentem-ceske-republiky/213411033210126/ )

17.
Uvedená slova Miloše Zemana posílila již tak hmatatelnou nervozitu většiny
zaměstnanců KPR, a zejména mezi některými zaměstnanci odboru legislativy a práva
vyvolala paniku. Žalobce tuto paniku nesdílel, jednak si nebyl jist, zda v KPR bude vůbec
chtít zůstat, jednak považoval závěrečný Zemanův výrok za jeden z jeho typických bonmotů,
ale nikoli za plán, který by někdo mohl, už s ohledem na platné zákony, myslet vážně.
Nicméně jakožto zaměstnanec KPR loajální především vůči instituci prezidenta republiky
jako takové byl žalobce připraven být takovému šetření, bude-li iniciováno nikoli médii, ale
prezidentem republiky, nápomocen, a předpokládal, že v této věci bude novým prezidentem
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republiky nebo jeho nejbližšími spolupracovníky osloven záhy po inauguraci. Přestože nový
prezident se ujal své funkce již 8. března 2013, žalobce byl pozván na předem blíže
nespecifikovanou pracovní schůzku s novým vedoucím KPR až na 18. dubna 2013. Z této
schůzky pro pracovní zaneprázdnění vedoucího KPR (účast na jednání ústavněprávního
výboru Senátu) sešlo a uskutečnila se až v náhradním termínu v pátek dne 26. dubna 2013
ve 13 hodin. Z níže popsané debaty s Vratislavem Mynářem2 žalobce nabyl dojmu, že šetření,
jak vznikala novoroční amnestie, je vedeno poněkud naivním způsobem a není pro nové
vedení KPR prioritou, nicméně je vedeno, a rozhodně se tehdy nenadál osobního útoku
na svou osobu, který pak bezprostředně následoval, bez jakéhokoli varování, ve dnech
27. a 28. dubna 2013 3.
Důkaz:

výslech účastníka řízení Vratislava Mynáře

18.
Na schůzce 26. dubna 2013 se žalobce vůbec poprvé viděl či vůbec jakýmkoli
způsobem komunikoval s novým vedoucím KPR, a teprve přímo na této schůzce se dozvěděl,
že jejím předmětem má být novoroční amnestie prezidenta republiky: Žalobce sdělil
vedoucímu KPR Vratislavu Mynářovi vše, co bylo o přípravě amnestie řečeno shora, a dále
že netuší, zda vedle žalobcova návrhu A, návrhu B a upraveného návrhu B existovaly ještě
nějaké jiné návrhy a kolik jich bylo. V té souvislosti mu doporučil požádat ředitelku odboru
legislativy a práva Danu Římanovou o seznam členů tzv. Konzultativního orgánu právnického
(KOP), tj. externích právníků, se kterými se bývalý prezident republiky velmi zřídka radíval
formálně a kolektivně, ale lze předpokládat různé individuální, neformální konzultace,
o kterých žalobce neměl možnost vědět.
Důkaz:

výslech účastníka řízení Vratislava Mynáře

19.
Na přímý dotaz Vratislava Mynáře mu žalobce sdělil, že mu není nic známo o účasti
Pavla Němce, bývalého ministra spravedlnosti, na přípravě amnestie, ale že ani to nemůže
pochopitelně vyloučit.
Důkaz:

výslech účastníka řízení Vratislava Mynáře

20.
Na přímý dotaz Vratislava Mynáře, zda je žalobci něco známo o podílu dalších
zaměstnanců KPR či dalších osob na přípravě amnestie, žalobce odpověděl, že nikoli,
nicméně doporučil mu ptát se, kdo provedl autorskou korekturu rozhodnutí č. 1/2013 Sb.
přímo v redakci Sbírky zákonů, která je součástí odboru legislativy a koordinace předpisů
Ministerstva vnitra; taková korektura se provádí u všech vyhlašovaných právních aktů
na základě ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních
smluv, zaznamenává se a podepisuje se a je podmínkou vyhlášení čehokoli ve Sbírce zákonů.
Dále jmenoval opět Danu Římanovou, ředitelku odboru legislativy a práva, s tím, že si neumí
představit, že by o přípravě amnestie nebyla vůbec informována.
Důkaz:

výslech účastníka řízení Vratislava Mynáře

21.
Na přímý dotaz Vratislava Mynáře mu žalobce sdělil, že neví nic o tom, zda se pan
Petr Hájek, bývalý zástupce vedoucího KPR, podílel na přípravě novoroční amnestie,
předpokládá pouze, že o její přípravě věděl, neboť spolu s Ladislavem Jaklem a bývalým
vedoucím KPR PhDr. Jiřím Weiglem vždy tvořil nejužší okruh spolupracovníků prezidenta
2
3

srovn. odst. 18 – 22 žaloby
srovn. odst. 23 – 25 žaloby
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Klause. Žalobce však výslovně upozornil Vratislava Mynáře, že Petr Hájek vždy byl zásadně
proti jakékoli amnestii jako takové, a že to byl právě on, kdo se velmi ostře postavil proti
vyhlášení amnestie už v roce 2008 a fakticky ostatní odradil od vyhlášení amnestie
k 90. výročí vzniku Československa.
Důkaz:

výslech účastníka řízení Vratislava Mynáře

22.
Konečně, žalobce navrhl Vratislavu Mynářovi, že mu předá všechny písemné
podklady, které má k dispozici. S tím vedoucí KPR rád souhlasil, s tím, že k tomu má dojít
až po víkendu, kdy hned v pondělí 29. dubna 2013 měl rozhovor žalobce s vedoucím KPR
pokračovat. K tomu však již nedošlo.
Důkaz:

výslech účastníka řízení Vratislava Mynáře

II.

Žalované výroky vedoucího KPR Vratislava Mynáře

23.
V exkluzivním rozhovoru pro deník Právo, vedeném redaktorem Jiří Ovčáčkem
a zveřejněném v sobotu dne 27. dubna 2013 na titulní straně a dále na str. 7 jakožto hlavní
článek celého vydání, vedoucí KPR Vratislav Mynář označil žalobce za jednoho ze tří
jediných „pravých otců“ amnestie vyhlášené prezidentem republiky Václavem Klausem dne
1. ledna 2013, za člena „nesvaté trojice“ složené dále z panů Ladislava Jakla a Petra Hájka.
Jedná se zejména o tyto Mynářovy výroky (zdůraznění provedl žalobce):
- výrok č. 1: „Praví otcové amnestie jsou pan Jakl, pan Hájek a pan Hasenkopf,
což je právník u nás na Hradě.“;
- výrok č. 2: „Myslím, že mohu sdělit, že už i to složení napovídá, kdo jakou roli v té
amnestii měl. Myslím, že když zůstaneme u těchto tří jmen, tak to jsou ti praví
otcové.“;
- výrok č. 3: „Ano mohu říct, že tito tři lidé velmi intenzivně pracovali na textu
amnestie pro pana prezidenta ... připravovali to celé, to znamená, že druhý článek
nedomýšlel nikdo jiný než lidé z tohoto týmu.“;
- výrok č. 4: „Beru to tak, že prohlášení bylo od pana prezidenta Klause velmi
gentlemanské a dělal to podle mě i v rámci ochrany té nesvaté trojice.“
Důkaz:

vydání deníku Právo ze dne 27. dubna 2013 (příloha 7)

24.
Mynářův rozhovor opět vyvolal obrovský zájem médií, a pouze z toho důvodu žalobce
dostal ještě během dne 27. dubna 2013 možnost Mynářova tvrzení uvedená v odstavci 23 této
žaloby veřejně popřít. Učinil tak prostřednictvím krátkého rozhovoru pro Českou televizi,
odvysílaného v pořadu Události ČT (3. minuta). Mynářovy výroky veřejně odmítli i ostatní
dva jmenovaní, pan Ladislav Jakl a pan Petr Hájek. Den poté, 28. dubna 2013 ve 20:55,
následovaly další výroky vedoucího KPR, tentokrát citované v článku „Mynář: Autorem
amnestie je Klaus. Hasenkopf pracoval na zadání Jakla“; v tomto článku redaktorky Radmily
Zemanové-Kopecké se prostřednictvím Parlamentních listů Vratislav Mynář, zjevně v reakci
na odmítavá vyjádření Petra Hájka, Ladislava Jakla a žalobce, dopustil, mimo jiné,
následujících výroků:
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- výrok č. 5: „Pokud jde o autorství, je pochopitelné, že autorem musí být prezident.
Ten je pod tím dokumentem podepsaný. Otázka ale podle něj zní, kdo byl aktivní v té
roli tvorby. A těmi, kdo se na tom aktivně podíleli, jsou ti pánové, které jsem
jmenoval ...“;
- výrok č. 6: „Museli najít nějakého loajálního právníka, kterého našli právě v osobě
Pavla Hasenkopfa, který byl navíc v určité době vyhozen z legislativního oddělení
a pan Hájek ho přikryl tím, že ho vzal do odboru pro styk s veřejností“;
- výrok č. 7: „Mluvil jsem s panem doktorem Hasenkopfem v pátek, kdy mi svou
aktivitu přiznal. O to více mě jeho jednání překvapuje,“ podivuje se kancléř. Právník
prý přiznal, že na pokyn Ladislava Jakla začal pracovat na amnestii. „Obecně se o tom
jednalo prý už v roce 2009, konkrétněji prý ale až na podzim roku 2012. A to mi řekl
do očí v kanceláři.“;
Důkaz:

- záznam vysílání pořadu Události ČT dne 27. dubna 2013
(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100427/)
- kopie článku uveřejněného v Parlamentních listech dne 28. dubna 2013
(http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Mynar-Autorem-amnestie-je-KlausHasenkopf-pracoval-na-zadani-Jakla-270380) (příloha 8)

III.

Reakce žalobce na výroky vedoucího KPR Vratislava Mynáře

25.
Shora citované výroky Vratislava Mynáře komentovaly všechny hlavní deníky
a celostátní televizní kanály. Sám žalobce se o výrocích Vratislava Mynáře dozvěděl
až v průběhu dne primárně od vyděšených přátel a příbuzných, následně od novinářů.
26.
Dne 2. května 2013 žalobce nepřistoupil na návrh dohody o ukončení pracovního
poměru s prvním žalovaným, protože pracovní poměr měl podle ní skončit okamžitě a bez
odstupného. Poté, co žalobce nepřistoupil ani na další návrh, podle kterého měl dostat dva
platy odstupného (tedy stejně, jako při výpovědi), bylo mu vzápětí osobně doručeno okamžité
zrušení pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení pracovních povinností. Přestože bylo
odůvodněno tím, že se žalobce údajně během dubna 2013 nedostavoval na své pracoviště,
žalobce je přesvědčen, že skutečným důvodem byl žalobcův údajný podíl na přípravě
novoroční amnestie. Žalobce nadto dostal nevyžádaný slib, že pokud do pondělí 6. května
2013 bude souhlasit s dohodou a dvouměsíčním odstupným, první žalovaný, konkrétně
zástupce vedoucího KPR Petr Mužák, okamžité zrušení pracovního poměru roztrhá.
Zaměstnavatelova snaha nemuset přikročit k jednostrannému ukončení pracovního poměru
a riskovat soudní spor byla evidentní. V současné době je v této věci podána žaloba na určení
neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru.
Důkaz:

žaloba na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, podaná
u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 1. července 2013 a projednávaná jím
pod sp. zn. 17C 139/2013 (příloha 9)

27.
Žalobce nejdříve souhlasil s několika vyjádřeními pro média, ve kterých stále znovu
a znovu opakoval to, co tvrdil a tvrdí po celou dobu od ledna 2013, totiž že vypracoval zcela
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jinou verzi amnestie než je ta, která byla nakonec přijata, a nemůže tedy být považován
za autora přijatého rozhodnutí o amnestii nejen formálně, ale ani fakticky. Současně si znovu
podrobně prohlédl svoji e-mailovou korespondenci z období říjen 2012 – únor 2013
a přeposlal si vše, co se amnestie týkalo, na svou soukromou, pouze pro ten účel vytvořenou
e-mailovou adresu. Nejenže si tak vše podrobně připomněl, ale s odstupem času si uvědomil
i skutečnosti, které ho dříve nenapadly nebo je nevnímal, a napadlo jej prozkoumat i věci,
které dříve nezkoumal, např. elektronickou stopu návrhu B amnestie; zejména si připomněl,
že tento návrh B byl doplněn dokumentem nazvaným „otázky k rozhodnutí“, jakousi
předkládací zprávou, a všiml si, že je zde zmíněn dotaz ministra spravedlnosti na prezidenta
republiky, zda má ve věci připravované amnestie oslovit premiéra sám či nikoli. Utvrdil se tak
v názoru, že tento návrh B byl připraven v resortu Ministerstva spravedlnosti Zdeňkem
Koudelkou, což odpovídalo informaci, kterou mu již dříve dal Ladislav Jakl 4 . Veškerou
dokumentaci spolu s průvodním dopisem žalobce adresoval prezidentu republiky Miloši
Zemanovi a předal je v pátek 3. května 2013 na podatelnu Kanceláře prezidenta republiky.
Důkaz:

dopis žalobce prezidentu republiky ze dne 3. května 2013 (příloha 10)

28.
V neděli dne 5. května 2013 žalobce v pořadu České televize Otázky Václava
Moravce uvedl, že předal veškerou dokumentaci týkající se přípravy novoroční amnestie
prezidentu republiky, že z této dokumentace je patrné, kdo je skutečným původcem amnestie,
nicméně že chce ponechat prezidentu republiky prostor rozhodnout se, zda toto jméno
zveřejní či se rozhodne ponechat si je pro sebe a pouze oznámí, že žalobce tímto původcem
není. Žalobce vycházel z toho, že Zdeněk Koudelka je bývalý poslanec ČSSD, bývalý
kandidát na soudce Ústavního soudu České republiky a především osoba současnému
prezidentu republiky politicky i lidsky blízká.
Důkaz:

záznam pořadu Otázky Václava Moravce vysílaného dne 5. května 2013
(http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclavamoravce/213411030500505/video/ )

IV.

Žalované výroky prezidenta republiky Miloše Zemana

29.
K celé záležitosti se prezident republiky vyjádřil 6. května 2013. Jeho prohlášení,
zveřejněné na webu KPR, zní (zdůrazněno žalobcem):
„Krátce po svém zvolení prezidentem republiky jsem se zavázal, že se pokusím vyšetřit
spoluautorství pracovníků Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) na amnestii
bývalého prezidenta republiky. Důvodem bylo především oprávněné rozhořčení
veřejnosti nad tou částí amnestie, která zastavuje trestní stíhání v případě dlouho se
vlekoucích procesů (tzv. abolice).
Tímto úkolem jsem pověřil nového kancléře KPR Vratislava Mynáře, který v průběhu
zhruba dvou měsíců prostudoval řadu materiálů a poté označil za spoluautory
amnestie tři, dnes již bývalé, pracovníky KPR.
Jeden z těchto pracovníků, Pavel Hasenkopf, veřejně odmítl jakoukoli spoluúčast
na vyhlášení amnestie, zejména pak na zastavení trestního stíhání ve věci vlekoucích
4

srovn. odst. 10 žaloby
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se procesů. Pokládám proto za nutné uvést minimálně dva důkazy svědčící o tom,
že toto tvrzení je nepravdivé.” (tučně označená pasáž dále též jen “jako výrok č. 8” –
poznámka žalobce) “Důkaz číslo jedna je převzat z e-mailové korespondence mezi
Pavlem Hasenkopfem a Ladislavem Jaklem a zní takto: „Hasenkopf: Tím se dostávám
ke čtvrté množině – vlekoucí se soudy vyřešíme jedině abolicí – naformulovat to lze,
jen mi dodejte nějaké základní parametry, co je to vlekoucí se řízení (samozřejmě by
tam musely být výjimky např. na vraždy a podobně). Jakl: Ano“ (22. října 2012).
Důkaz číslo dvě: „Pavel Hasenkopf: Už to mám celé hotové, během dneška to přinesu
včetně vlekoucích se soudů – bude to jen jeden článek navíc oproti té původní verzi“
(20. listopadu 2012).
Tyto dva důkazy považuji za dostatečné pro tvrzení, že Pavel Hasenkopf byl jeden
ze spoluautorů amnestie, a to zejména části zastavující trestní řízení u dlouhodobě
se vlekoucích procesů.” (tučně označená pasáž dále též jen jako výrok č. 9 –
poznámka žalobce) “Uvítám samozřejmě, jestliže šetření dalších institucí prokáže
na základě hodnověrných důkazů, že spoluautory amnestie jsou i jiné osoby mimo
KPR. Toto šetření pochopitelně není v kompetenci Kanceláře prezidenta republiky.
Miloš Zeman, 6. května 2013“
Důkaz:

- web KPR (https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7667.shtml)

V.

Reakce žalobce na výroky prezidenta republiky Miloše Zemana

30.
Vzhledem k tomu, že 6. května 2013 již byl za původce amnestie, a nadto zcela
výslovně i za původce abolice, žalobce označen přímo prezidentem republiky, tedy osobou
těšící se již z titulu funkce mimořádné autoritě a důvěře velké části veřejnosti, nebylo dost
dobře možné se dále bránit pouze tvrzením, že žalobce původcem amnestie není, ale bylo
třeba odhalit, kdo jím ve skutečnosti je. To žalobce učinil, když v reakci na prohlášení Miloše
Zemana sám zveřejnil příslušné dokumenty včetně e-mailové korespondence a uvedl, že
autorem návrhu, ze kterého prezident Klaus vycházel, je doc. Zdeněk Koudelka.
31.
Dne 19. června 2013 se žalobce prostřednictvím svého právního zástupce obrátil
na vedoucího KPR se žádostí, aby svá tvrzení vzal veřejně zpět, a dále jej požádal
o vysvětlení, jakým způsobem k nepravdivým informacím dospěl, resp. kdo mu je sdělil.
V případě, že by mu vedoucí KPR vyšel vstříc, byl žalobce připraven upustit od požadavku
na finanční zadostiučinění. Tento dopis byl předán na podatelnu KPR dne 19. června 2013.
Důkaz:

dopis žalobce ze dne 19. června 2013 (příloha 11)

32.
Právní zástupce prvního, resp. druhého žalovaného (z jeho dopisu není zřejmé, zda
zastupuje KPR jako instituci nebo Vratislava Mynáře jako fyzickou osobu) si vyžádal měsíc
na prostudování celé záležitosti, a 6. srpna 2013, po poradě se svým klientem, jakékoli
pochybení Vratislava Mynáře odmítl a odmítl i jakékoli požadavky žalobce.
Důkaz:

dopis právního zástupce Vratislava Mynáře (příloha 12)
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VI.

Následky způsobené žalovanými

33.
Novoroční amnestie postupně vyvolala mimořádně silně negativní a velmi emotivní
reakci velké části české veřejnosti. Tím, že vedoucí KPR a následně i osobně prezident
republiky označili žalobce za ideového spoluautora novoroční amnestie, a zejména pak
za autora veřejností nejvíce odsuzovaného článku II, obsahujícího mimořádně nadstandardní
abolici, byl žalobce v očích veřejnosti zařazen mezi skupinu lidí schvalujících nebo
bagatelizujících závažnou hospodářskou trestnou činnost, mezi lidi schvalující korupci
nebo se na ní dokonce i nějak podílející (řada běžných konzumentů zpráv je natolik
dezorientována, že se často domnívá, že původce abolice musí být sám zkorumpovaný,
jinými slovy, že abolice byla koupena, protože jinak si neumějí její existenci vysvětlit),
a ve veřejnosti tak byly vyvolány nálady, které se fakticky mohly rovnat – pokud
by žalobce sám okamžitě nezasáhl – jeho společenské likvidaci. V důsledku toho musel
žalobce o své počestnosti přesvědčovat nejen veřejnost, ale dokonce i své příbuzné a blízké,
protože i ti byli zmateni, když žalobcovu morální integritu zpochybnil osobně prezident
republiky, tedy osoba zřejmě disponující nadstandardními informacemi a těšící se, z titulu své
funkce, vyšší míře úcty a respektu než řadový občan.
34.
O údajném ideovém spoluautorství žalobce žalovaní referovali veřejnosti difamačním,
velmi návodným a manipulativním způsobem, když použili výroky s jednoznačně negativní
konotací, ze které se podává, že byť i jen spolupracovat na přípravě amnestie je něco
odsouzeníhodného:
- ve výroku č. 4 shora: „Beru to tak, že prohlášení bylo od pana prezidenta
(roz. Klause – pozn. žalobce) velmi gentlemanské a dělal to podle mě i v rámci
ochrany té nesvaté trojice.“ se sugeruje veřejnosti, že autory amnestie bylo třeba
před něčím či někým chránit;
- ve výroku č. 6: „Museli najít nějakého loajálního právníka ...“ se implicite sděluje
veřejnosti, že ne každý by se k přípravě novoroční, popř. jakékoli amnestie propůjčil,
že jde o něco nemorálního;
- pokračování tohoto výroku: “…kterého našli právě v osobě Pavla Hasenkopfa, který
byl navíc v určité době vyhozen z legislativního oddělení a pan Hájek ho přikryl tím, že
ho vzal do odboru pro styk s veřejností“ naznačuje, že žalobce měl v minulosti v KPR
nějaké pracovněprávní problémy a musel být svým nadřízeným vděčný za to, že mohl
v KPR zůstat, a jako takový byl ochoten udělat cokoli, tj. že žalobce je osobou
bez charakteru;
- z věty výroku č. 7: - „Mluvil jsem s panem doktorem Hasenkopfem v pátek, kdy mi
svou aktivitu přiznal.“ se podává, jako by žalobce byl lhář.
Tímto difamačním způsobem podání skutečností, které jsou již samy o sobě nepravdivé,5
byl negativní společenský sentiment dále posílen.
35.
Žalobce byl vyjádřeními vedoucího KPR a následně i prezidenta republiky difamován
nejen v oblasti společenské a morální, ale i v oblasti profesní, protože je mu jimi přisuzován
5

k pravdivosti jednotlivých výroků srovn. kapitolu X. žaloby
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zásadní podíl na řemeslném, legislativně-technickém zpracování novoroční amnestie.
Rozhodnutí o amnestii je totiž i po legislativně-technické stránce velmi nekvalitní, a i pokud
by se žalobce teoreticky nechal přesvědčit k tomu, aby převedl do legislativně-technické
podoby zadání, se kterým věcně nesouhlasí, pak by to provedl mnohem kvalitněji a novoroční
amnestie by po formální stránce vypadala zcela jinak. Přisuzovat žalobci řemeslné
zpracování novoroční amnestie žalobce vnímá stejně, jako přisuzovat kvalitní značkové
firmě nekvalitní, cizí šunt. Žalobce tak byl dehonestován v rovině odborné a bylo mu
tak i ztíženo i nalezení nového odborného uplatnění.
36.
Konečně, odhlédneme-li od negativních reakcí veřejnosti na novoroční amnestii,
od kvality jejího obsahu i formy, žalobce vnímá jako újmu už jen ten holý fakt, že je mu
přisuzováno faktické spoluautorství dokumentu, jehož spoluautorem není. Neohradit se proti
takovému tvrzení by žalobce vnímal jako jistý druh plagiátorství.
37.
Je pravdou, že svými vystoupeními v médiích žalobce shora popsané nepříznivé
následky částečně sám odvrátil. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že žalobce nebyl
osobou, která by vyhledávala publicitu, ani osobou, u které se taková míra publicity
s ohledem na její společenské postavení předpokládá, nikdy nebyl a ani nechtěl být
politikem, vždy se považoval a považuje za právního specialistu, a proto už samotný vpád
médií do jeho života je žalobcem vnímán jako újma – žalobce není člověkem, kterého by
těšilo, že jej poznávají lidé v metru či tramvaji, ukazují si na něho prstem, dělají hloupé
poznámky či se naopak zoufale vyhýbají pohledem. Žalobce pochopitelně netěší ani to, že
tato nežádoucí pozornost se rozšiřuje i na osoby, v jejichž společnosti se právě nalézá, a cítí
se za toto jejich nepohodlí spoluodpovědný.
38.
Vpád médií do žalobcova života byl mimořádně razantní a zcela nečekaný,
žalobce na něj nebyl vůbec připraven. Jestliže žalobce tuto situaci zvládl jak fyzicky
a psychicky, tak i z hlediska obsahu a formy, je v zásadě věcí náhody a osobnosti žalobce
a žalovaní nemohli jeho relativní mediální úspěch předvídat, spíše naopak - většina lidí by si
v obdobné situaci nevěděla rady, neuměla by reagovat a zejména by vůbec neměla odvahu
vystoupit v televizi nebo v rozhlase. Konečně, nelze pominout ani fakt, že na vystoupení
v médiích neexistuje žádný právní nárok, tj. skutečnost, že se žalobci alespoň částečně
podařilo negativní následky eliminovat, je jen výsledkem mimořádně šťastné souhry
okolností, popř. chyb žalovaných.

VII.

Projev prezidenta republiky Miloše Zemana v Senátu dne 21. srpna 2013

39.
Dne 21. srpna 2013 přednesl prezident republiky Miloš Zeman projev v Senátu
Parlamentu České republiky, kde vysvětloval senátorům, proč se rozhodl požádat je o souhlas
se jmenováním Jana Sváčka soudcem Ústavního soudu České republiky (zdůraznění v textu
projevu provedl žalobce):
„ ...
Pan předseda Štěch mě seznámil se závažnými námitkami, nebo, chcete-li to nazvat
jinak, tedy podezřeními, které se pana Sváčka týkaly, a které vedly k tomu,
že v minulém hlasování minulého Senátu, pokud mě paměť neklame, dostal pan Sváček
38 hlasů proti 36, takže asi o tři hlasy nebyl zvolen. Považoval jsem tato podezření
17

za závažná, a proto jsem pana Sváčka z první čtveřice navrhovaných kandidátů
vyřadil. A protože prezident má určité informační kompetence, zadal jsem šetření,
jejichž tématem bylo prověření, zda tato podezření jsou nebo nejsou pravdivá. Protože
toto šetření trvalo déle než dva měsíce, vyřadil jsem pana doktora Sváčka z návrhu
další čtveřice kandidátů, které jsem vám nedávno předložil. A teprve nyní – no, nyní –
před několika málo týdny jsem dostal výsledky tohoto šetření. Mohu vám sdělit,
že všechna obvinění, která byla vznesena k panu doktoru Sváčkovi, se ukázala být jako
nepravdivá, česky řečeno, jako pomluvy. Já se tomu příliš nedivím, protože každý
z nás, všichni, jak tady sedíme, jsme se občas stali předmětem pomluv a předmětem
závisti. Je-li nějaké podezření závažné, je třeba ho důkladně prověřit. Ale pokud se
ukáže, že bylo nepravdivé, je třeba odsoudit ty, kteří, ať už ze závisti nebo
z jakýchkoli jiných důvodů toto podezření, či spíše pomluvy, šířili.
...
Jeden neinformovaný komentátor – ono, upřímně řečeno, slovo neinformovaný
komentátor je pleonasmus, protože každý komentátor je neinformovaný – tedy jeden
neinformovaný komentátor v jistém deníku napsal: "Schválí-li Senát doktora Sváčka,
navrhne vám prezident Zdeňka Koudelku." Chci vám říci, a proto je to pro mě smutné,
jeden fakt. Totéž šetření, které jsem si vyžádal, abych vám mohl s čistým svědomím
předložit kandidaturu doktora Sváčka, jsem si vyžádal i u Zdeňka Koudelky. Doktora
Sváčka prakticky neznám. Za posledních 15 let jsme se při nějakých společenských
příležitostech viděli dvakrát, maximálně třikrát. Zdeněk Koudelka je můj osobní
přítel. Dlouholetý osobní přítel. Vážím si ho jako člověka, mám ho rád a obdivuji
jeho odborné schopnosti. Ale zmíněné šetření ukázalo, že se bohužel – a říkám to
s lítostí – měrou nikoli zanedbatelnou podílel na lednové amnestii prezidenta
republiky. A jak dobře víte, jsem zásadní odpůrce této amnestie a nechal jsem
propustit z Kanceláře prezidenta republiky všechny, kdo se na ní podíleli. A nevidím
důvod, abych obdobně nepostupoval i vůči svým nikoli bývalým, ale současným
přátelům. Já ho stále pokládám za svého současného přítele.
Ale jak říkal Sokrates, Platon je můj přítel, ale pravda je přítel větší. Takže chci ujistit
paní senátorky a pány senátory, že vám zcela určitě z důvodů výše uvedených s lítostí,
ale s hlubokým přesvědčením, kandidaturu Zdeňka Koudelky nenavrhnu.
A snad poslední, co bych chtěl na závěr svého vystoupení říci, je, že v naší společnosti,
a samozřejmě ne jenom v naší, je každý člověk, který vynikne v nějaké profesi,
obklopen narůstající vlnou závisti a k ní se vážící vlnou pomluv. A tato vlna pomluv je
často generována právě těmi, kdo nebyli úspěšní a kdo si takto kompenzují svůj
komplex méněcennosti. Dovolte mi proto, abych nám všem popřál, abychom při našem
hodnocení vycházeli z fakt, nikoli z emocí, nikoli ze závisti a nikoli z pomluv. Děkuji
vám za vaši pozornost.“
Důkaz:

část stenozáznamu jednání Senátu dne 21. srpna 2013 (příloha 13)
(videozáznam dostupný na webu Senátu:
(http://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schuze=&zacat
ek=20130821043055&konec=20130821054742 / čas 4:30:55/ )

40.
V právě uvedeném projevu tedy prezident republiky sám uznal, že se Zdeněk
Koudelka “měrou nikoli zanedbatelnou podílel na lednové amnestii prezidenta republiky“,
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tedy v podstatě uznal to, co žalobce sdělil vedoucímu KPR Vratislavu Mynářovi již 26. dubna
2013 6 a co začal tvrdit i veřejně poté, co jej z „autorství“ novoroční amnestie dne 6. května
2013 7 veřejně obvinil i prezident Miloš Zeman. Bohužel, prezident republiky ve svém
projevu v Senátu neuvedl, že žalobce se na novoroční amnestii nijak nepodílel.
41.
Závěrem této kapitoly je na místě uvést toto: Novoroční amnestie se již nyní zapsala
do novodobých českých dějin stejně, jako se do nich zapsaly první amnestie prezidenta
Václava Havla, projev generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše na Červeném Hrádku
či lživý projev prezidenta Antonína Zápotockého popírajícího přípravu měnové reformy den
před jejím zahájením - i amnestie Václava Klause se stane legendou. A součástí této
legendy bude i pátrání po skutečných “autorech”, či spíše po "pachatelích" amnestie a jejich
“odhalení”; součástí této legendy se tak stane i osoba žalobce. Míra vnímání celku a jeho
dílčích částí veřejností bude různá – čím delší doba uplyne, tím více budou lidé mít tendenci
pamatovat si pouze hlavní obrazy a informace a potlačovat detaily. Stejně tak bude klesat
schopnost rozlišit skutečnost od polopravdy a polopravdu od výmyslu. Tak, jako je součástí
obecného povědomí informace - podle historické skutečnosti však zlovolná pomluva -,
že francouzská královna Marie Antoinetta odbyla stížnosti, že v Paříži došel chleba, arogantní
větou: ”Tak ať jedí koláče!”, tak už navždy budou existovat pochybnosti ohledně
žalobcova podílu na přípravě novoroční amnestie prezidenta Klause a míry žalobcova
“zavinění”. A ani žalobci sebepříznivější rozsudek soudu tyto pochybnosti nikdy beze
zbytku nevyvrátí. Nadto žalovaný už navždy zůstane veřejně známou osobou, aniž by o to
kdy stál a aniž by jej to těšilo.
VIII. Pokusy žalobce zjistit další okolnosti přípravy amnestie
42.
Poté, co byl označen za původce amnestie a poté, co vedoucí KPR Vratislav Mynář
ignoroval žalobcova doporučení pokud se týče možností zjistit další okolnosti vzniku
novoroční amnestie, rozhodl se žalobce, že se pokusí zjistit tyto okolnosti sám. Dne 9. května
2013 proto KPR postupně požádal, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, o poskytnutí následujících informací:
- zda a kdy byl doc. Zdeněk Koudelka v pracovněprávním vztahu ke KPR;
- seznamu členů tzv. Konzultativního orgánu právního, který kolektivně i individuálně
poskytoval právní poradenství prezidentu republiky Václavu Klausovi;
- kolik a komu KPR platila za externí právní služby a co bylo předmětem těchto služeb;
- zda a kdy KPR předala Ministerstvu vnitra text rozhodnutí o amnestii a který zaměstnanec
KPR a kdy provedl tzv. autorskou korekturu tohoto rozhodnutí v redakci Sbírky zákonů;
- pro případ, že autorskou korekturu neprováděla KPR, informaci, která instituce a kdy
korekturu provedla a prostřednictvím kterého zaměstnance KPR jí bylo původní, prezidentem
republiky podepsané rozhodnutí o amnestii předáno; a

6
7

srovn. odst. 18 žaloby
srovn. odst. 30 žaloby
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- kopie spisu č. KPR 406/2008, ve kterém byly po uplynutí desetileté lhůty koncentrovány
všechny dílčí spisy týkající se přípravy amnestie vyhlášené prezidentem Václavem Havlem
dne 3. února 1998 8.
43.
První žalovaný na uvedené dotazy odpovídal odmítavě, a to i ve fázi odvolání.
Překvapivě nejobstrukčnější a nejabsurdnější charakter mělo odmítnutí odpovědi na žádost
o poskytnutí kopie spisu č. KPR 406/2008 – podle právního názoru KPR tento spis ještě nebyl
vybrán za archiválii a nelze jej tedy jako archiválii zpřístupnit (pokud by se tento právní názor
prosadil, znamenalo by to úplné popření smyslu a účelu zákona č. 106/1999 Sb.). Rozhodnutí
nedomáhat se poskytnutí většiny těchto informaci soudní cestou žalobce učinil zejména proto,
že fakticky svého cíle dosáhl: tímto cílem bylo zejména zjistit, pro účely kapitoly XI. této
žaloby, míru ochoty žalovaných dohledat všechny informace o přípravě novoroční
amnestie a případně i korigovat veřejnosti již sdělené informace, a reálně tak skutečně
splnit slib prezidenta republiky Miloše Zemana.
Důkaz:

- korespondence žalobce s KPR (příloha 14)

44.
Dne 29. srpna 2013, v reakci na projev prezidenta Zemana v Senátu dne 21. srpna
2013,9 žalobce požádal KPR o poskytnutí dalších informací, konkrétně:
- jakým způsobem se Zdeněk Koudelka podílel na lednové amnestii;
- jakým způsobem a v jakém časovém období probíhalo šetření, které vedlo ke zjištění, že se
Zdeněk Koudelka „měrou nikoli zanedbatelnou podílel na lednové amnestii prezidenta
republiky“;
- kolik zaměstnanců bylo z KPR propuštěno na základě pokynu prezidenta Miloše Zemana
propustit všechny, kdo se podíleli na lednové amnestii;
- kteří zaměstnanci to byli, jaké bylo jejich pracovní zařazení a jakým způsobem se podíleli
na lednové amnestii;
- jakým způsobem a v jakém časovém období probíhalo šetření, které vedlo ke zjištění, kteří
zaměstnanci KPR, jakým způsobem a v jakém rozsahu se podíleli na lednové amnestii; a
- jaký byl podíl Zdeňka Koudelky na přípravě lednové amnestie ve srovnání s podílem
zaměstnanců, kteří byli z toho důvodu na pokyn prezidenta republiky Miloše Zemana z KPR
propuštěni.
Nadto žalobce zopakoval svůj dotaz – tentokrát samostatně, tak, aby jej nebylo možno odbýt
poukazem na to, že jde o informaci vyžadující rozsáhlé vyhledávání – zda byl doc. Koudelka
během roku 2012 v pracovněprávním či jiném smluvním vztahu ke KPR a jakou odměnu
za své služby obdržel.
Důkaz:

8
9

vybraná korespondence žalobce s KPR, včetně správní žaloby vedené
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 A 141/2013 (příloha 14)

rozhodnutí prezidenta republiky č. 20/1998 Sb., o amnestii
srovn. odst. 39 žaloby
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45.
Na dotaz, zda byl doc. Koudelka v nějakém pracovněprávním vztahu vůči KPR,
obdržel žalobce odpověď, že mezi doc. Koudelkou a KPR nebyl v roce 2012 uzavřen žádný
pracovněprávní vztah; žalobce z toho dovozuje, že doc. Koudelka se podílel na vypracování
novoroční amnestie zcela dobrovolně, nebyl k takové práci žádným způsobem povinen
a neobdržel za ni žádnou mzdu; zůstává tedy pouze otázkou, proč ji vlastně vykonal.
Důkaz:

korespondence žalobce s KPR (příloha 14)

46.
Na ostatní dotazy týkající se prezidentem republiky avizovaného podílu Zdeňka
Koudelky na přípravě amnestie žalobce dostal vyhýbavé, informačně zcela bezcenné
odpovědi. 10 Soud si může z přiložené žalobcovy korespondence s KPR sám udělat názor, zda
takto jedná instituce, která skutečně chce rozkrýt všechny okolnosti novoroční amnestie, nebo
zda takto jedná spíše instituce, která se snaží skutečného původce návrhu, který se stal
základem pro novoroční amnestii, krýt.
Důkaz:

korespondence žalobce s KPR (příloha 14)

47.
Žalobce se současně obrátil i na Ministerstvo vnitra České republiky s dotazem, kdo
a kdy provedl tzv. autorskou korekturu rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb.,
o amnestii, ze dne 1. ledna 2013. Dostalo se mu odpovědi, 11 že tuto korekturu provedl dne
2. ledna 2013 pověřený pracovník Kanceláře prezidenta republiky. Vzhledem k tomu,
že tímto pracovníkem nebyl žalobce sám a vzhledem k tomu, že žalobce nepředpokládá, že by
tímto pracovníkem byli pánové Ladislav Jakl anebo Petr Hájek, žalobce dovozuje, že tímto
žalobcem musel být nějaký jiný zaměstnanec KPR.
Důkaz:

10
11

korespondence žalobce s Ministerstvem vnitra (příloha 15)

text dopisu KPR ze dne 27. září 2013, č.j. 8660/2013, který je součástí přílohy 14 žaloby
text dopisu MV ČR ze dne 10. září 2013, č.j. MV-108416-3/LG-2013, je obsažen v příloze 15 žaloby
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B.

IX.

HODNOTÍCÍ ČÁST

Objektivní odpovědnost za žalované výroky

48.
Výroky č. 1 až 4 12 učinil Vratislav Mynář v rozhovoru pro deník Právo publikovaném
dne 27. dubna 2013. 13 V rozhovoru sám uvedl, že hovoří jako vedoucí KPR a odvolal se
na úkol, který dostal od prezidenta republiky Miloše Zemana, aby vyšetřil spoluautorství
zaměstnanců KPR na novoroční amnestii:
“Nechtěl bych být úplně konkrétní. Protože na to nemám ani povolení pana prezidenta
Zemana. Mluvíme o věcech, které jsem si zjišťoval jako kancléř Vratislav Mynář.”
(text na str. 1 přecházející na str. 7)
Toto pověření následně ve svém prohlášení ze dne 6. května 2013 potvrdil sám prezident
Zeman.14 Žalobce se proto domnívá, že za tyto výroky nese odpovědnost Česká republika –
Kancelář prezidenta republiky, tedy první žalovaná.
49.
Výroky č. 5 až 7 15 učinil Ing. Vratislav Mynář v rozhovoru pro webový server
Parlamentní listy publikovaném dne 28. dubna 2013, 16 tedy den po rozhovoru pro deník
Právo. V tomto rozhovoru již výslovně neuvedl, že hovoří jako vedoucí KPR, nicméně
z kontextu je zřejmé, že rozhovor pro Parlamentní listy je replikou na bezprostřední reakci
žalobce a dále na reakce pana Petra Hájka a pana Ladislava Jakla na Mynářův rozhovor
pro deník Právo, a že obsahově tvoří s rozhovorem pro deník Právo jeden celek. Žalobce se
proto domnívá, že i za tyto výroky nese odpovědnost první žalovaná, tedy Česká republika –
Kancelář prezidenta republiky.
50.
Může být sporné, zda KPR má vůbec pravomoc takovéto “vyšetřování” provádět,
a ještě spornější může být, zda je oprávněna sdělovat jeho výsledky veřejnosti. Nemá
však smysl v tomto bodě zacházet do detailu, protože i kdyby se ukázalo, že KPR svá
oprávnění překročila, stale platí, že vedoucí KPR inkriminované výroky činil jejím
jménem a KPR za ně nese právní odpovědnost. Pokud k překročení oprávnění KPR
skutečně došlo, pak je vnitřní záležitostí KPR, zda vůči Vratislavu Mynářovi vyvodí nějaké
sankce, popř. bude uplatňovat případně vzniklou škodu.
51.
Poněkud jiná situace by mohla nastat v případě hodnotově zabarvených tvrzení
Vratislava Mynáře. Vratislav Mynář totiž byl prezidentem republiky pověřen pouze k tomu,
aby zjistil, kdo ze zaměstnanců KPR se podílel na přípravě amnestie a v jakém rozsahu, tedy
k tomu, aby zjistil skutkový stav věci. Z vyjádření prezidenta republiky 17 ale nijak
neplyne, že byl také pověřen k tomu, aby zjištěné skutečnosti hodnotil nebo dokonce
k tomu, aby veřejně hodnotil osoby na přípravě amnestie se údajně nějak podílející.
Taková hodnocení jsou však ve výrocích vedoucího KPR obsažena, a to zejména ve výrocích
č. 4 a 6, náznak hodnocení je přítomen i ve výrocích č. 1 a 2. Pokud Vratislav Mynář nebyl
12
13
14
15
16
17

srovn. odst. 23 žaloby
příloha 7 žaloby
srovn. odst. 29 žaloby
srovn. odst. 24 žaloby
příloha 8 žaloby
srovn. odst. 29 žaloby
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prezidentem republiky pověřen, aby taková hodnocení činil, pak je nemohl učinit z titulu
vedoucího KPR, ale pouze jako soukromá osoba, a jako takový by za ně odpovídal on osobně.
Proto žalobce žaluje nejen KPR, ale subsidiárně i Vratislava Mynáře jako fyzickou osobu.
52.
Výroky č. 8 a 9 učinil prezident republiky Miloš Zeman. Přestože tak neučinil v rámci
výkonu svých pravomocí, 18 učinil je nepochybně jako prezident republiky – to je z kontextu
jeho prohlášení jasně patrné. Ostatně, je velmi nepravděpodobné, že by takové prohlášení
učinil či mohl učinit, kdyby prezidentem republiky zvolen nebyl a neměl k dispozici KPR.
Ať tak či onak, v každém případě za ně nese právní odpovědnost a musí nest důsledky z této
odpovědnosti plynoucí.
53.
Imunita, které se prezident republiky těší podle článku 65, odst. 1 Ústavy 19 ,
v účinném znění, se vztahuje pouze na trestní stíhání anebo stíhání pro přestupek, nikoli
na občanské soudní řízení. Neexistuje tedy právní překážka prezidenta republiky touto
žalobou žalovat. Podobně by se na jednání Vratislava Mynáře, pokud by byl býval zvolen
poslancem, nevztahovala imunita ve smyslu čl. 27 odst. 2 Ústavy.

X.

Hodnocení pravdivosti žalovaných výroků

54.
Jednotlivé žalované výroky lze rozdělit na výroky týkající se “otcovství” či faktického
autorství novoroční amnestie, v tomto rámci speciálně pak výroky týkající se “otcovství”
článku II rozhodnutí o amnestii; a dále na výroky týkající se údajné motivace žalobce podílet
se na přípravě amnestie a s nimi úzce související výroky týkající se žalobcových osobních
poměrů a jeho osobnostního a morálního profilu. Zvláštní skupinu pak tvoří výroky
sugestivní, manipulativní, výroky spoléhající na nedostatečnou informovanost adresátů, resp.
nepřístupnost souvisejících informací, zkrátka účelové polopravdy.
Zadání
55.
Zadání, které měl žalobce k dispozici, bylo obsaženo v e-mailu Ladislava Jakla,
žalobcova nadřízeného, z 19. října 2012, čas 15:06, z textu bylo možno usoudit, že autorem
zadání byl přímo prezident Václav Klaus. Text předmětného e-mailu zněl:20
“Pan prezident prosí o vypracování jednoho z možných řešení amnestie. Jde mu
o těchto pět bodů:
1. Úleva pro seniory (asi pod jistou výši trestu, dejme tomu 3 roky).
2. Jak řešit poměrné zkrácení trestu všem, srovnatelné s těmi, kterým se bude řešit
úplně.
3. Jak řešit omezení pro recidivisty, ale jen s recidivou mladší 5 let.
4. Jak klasifikovat trestné činy směřující vůči zdraví a životu.
5. Jak přihlédnout k dlouho se vlekoucím soudům.
Děkuji. L.J.”

18
19
20

srovn. zejména čl. 62 a 63 Ústavy České republiky
“Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat
pro přestupek nebo jiný správní delikt.”
příloha 2 žaloby
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56.

Je pravděpodobné, nikoli zcela jisté, že stejné zadání dostaly i další osoby.
Pravdivost výroků týkajících se autorství návrhů amnestie obecně

57.
Žalobce se nikterak netají a nikdy netajil tím, že je autorem návrhu A amnestie. 21
Srovnáme-li tento návrh A s rozhodnutím prezidenta č. 1/2013 Sb., o amnestii, shledáme,
že s ním obsahově ani formálně nemá společného zcela nic. Srovnáme-li naopak rozhodnutí
č. 1/2013 Sb. s upraveným návrhem B amnestie 22, zjistíme, že je s ním až na drobné jazykové
detaily zcela totožné, a srovnáme-li tento upravený návrh B s původním návrhem B
amnestie 23 , zjistíme, že jsou si natolik podobné, že návrh B musel být vzat za základ
pro přípravu rozhodnutí. Žalobcův návrh A tak byl slepou vývojovou větví, která
na obsah a formu novoroční amnestie neměla vůbec žádný vliv. Obrazně řečeno, návrh A
má s rozhodnutím č. 1/2013 Sb. společného asi tolik, co ekonomické návrhy Miloše Zemana
z počátku 90. let s kupónovou privatizací.
58.
Žalobce popírá, že je autorem návrhu B amnestie nebo upraveného návrhu B
amnestie. Svůj vztah k návrhu B žalobce popsal v odstavci 7, k upravenému návrhu B
v odstavci 8 této žaloby: S již hotovým návrhem B byl seznámen 10. prosince 2012 svým
nadřízeným Ladislavem Jaklem, jemu také sdělil své negativní stanovisko k návrhu a dále se
na úpravách návrhu B nepodílel. S již upraveným návrhem B byl seznámen dne 19. prosince
2012 opět panem Jaklem s tím, že dostal výslovný zákaz vyjadřovat se k jeho obsahu; přesto
se pokusil prosadit některé změny, ale ani tyto návrhy nebyly vzaty v potaz. Žalobcova
“vina” na tom, že byla přijata novoroční amnestie v tom znění, v jakém byla přijata,
spočívá pouze v tom, že nedokázal prezidenta republiky zaujmout svým vlastním
návrhem.
59.
Žalovaní samozřejmě mohou namítnout, že se žalobcovo tvrzení, že není autorem ani
spoluautorem jak návrhu B, tak upraveného návrhu B amnestie, nezakládá na pravdě. Obecně
však platí, že negativní důkaz, tedy důkaz toho, že se něco nestalo nebo to neexistuje, lze jen
velmi obtížně podat, pokud vůbec. Proto je na každém, kdo něco tvrdí, aby to také doložil:
v tomto případě je tedy na žalovaném, aby prokázal, že žalobce je “spoluotcem” novoroční
amnestie, pokud to o žalobci tvrdí. Nicméně existuje několik indicií, kterými lze podpořit
tvrzení žalobce:
- žalobce byl návrhem B znechucen;
- je krajně nepravděpodobné až absurdní, že by žalobce strávil několik týdnů času přípravou
rozsáhlého a do detailu promyšleného vlastního návrhu A jen proto, aby mohl následně
popírat autorství návrhu B, mnohem ledabyleji zpracovaného;
- žalobcův “legislativní rukopis” je zcela jiný než “rukopis” návrhu B; i pokud by se žalobce
podílel na přípravě amnestie obsahující (v materiálním slova smyslu) normy obsažené
v novoroční amnestii, pak by je po formální stránce vyjádřil jinak; žalobce by amnestii
po formalní stránce připravenou jako návrh B napsat prostě nedokázal – musel by popřít sebe
sama, musel by být někým jiným, aby dokázal uvažovat a formulovat tak ledabyle, jako
uvažoval a formuloval autor návrhu B, resp. upraveného návrhu B amnestie;

21
22
23

příloha 3 žaloby
příloha 5 žaloby
příloha 4 žaloby
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- žalobce vůbec neměl důvod předpokládat, že jednou bude označen za faktického autora
novoroční amnestie, jeho “podíl” pro něho skončil odevzdáním vlastní verze návrhu; žalobce
nemohl předpokládat, že autor návrhu B se nebude hlásit ke svému návrhu tak, jako se
žalobce hlásí k návrhu A, a stát si za ním;
- Zdeněk Koudelka již 2. ledna 2013, tedy v době, kdy se ostatní teprve snažili zorientovat, co
vlastně novoroční amnestie obsahuje a co bude znamenat v praxi, zveřejnil v deníku Právo
a na svém blogu 24 článek “Amnestie předchází vězeňským nepokojům”, ve kterém uvedl
i přesná čísla počtů vězněných; věděl například i to, že v roce 2011 bylo u nás vězněno 27
osob starších 70 let (pro žalobce toto byla nová informace, kterou v době přípravy svého
návrhu A vůbec neměl k dispozici). Celkové vyznění i název článku nadto odpovídá právě
onomu utilitárnímu přístupu, jehož podstatou je pouze uvolnit prostor ve věznicích, kterému
se žalobce při vypracování svého návrhu A chtěl především vyhnout. Koudelkův článek
z jeho blogu později zmizel, nicméně mezi tím jej převzal Václav Klaus na blog svůj, kde je
v rubrice “Jinýma očima” uveřejněn dodnes. 25
- dnes už i prezident Zeman připustil “nikoli zanedbatelný podíl” doc. Koudelky
na novoroční amnestii; 26
- vzhledem k tomu, že Zdeněk Koudelka se zcela jistě nijak nepodílel na přípravě varianty A
(tu připravil beze zbytku žalobce), je třeba se ptát, jaký tedy jeho podíl, kvalitativně
i kvantitativně, vlastně byl? - žalobce má hned několik důvodů se domnívat, že právě Zdeněk
Koudelka je autorem návrhu B (nota bene v situaci, kdy žalobci není nic známo o existenci
eventuálních dalších návrhů C, D, E atd.):
-- jednak mu to sdělil osobně Ladislav Jakl v lednu 2013,27
-- jednak z elektronické stopy návrhu B;28
- Zdeněk Koudelka své autorství posléze sám připustil v prohlášení pro Lidové noviny ze dne
6. května 2013.29
60.
Žalobce shrnuje, že existuje velmi vysoká pravděpodobnost hraničící s jistotou,
že autorem návrhu B, vzatého za základ novoroční amnestie, je doc. Zdeněk Koudelka,
zatímco pravděpodobnost, že autorem návrhu B je žalobce, je prakticky nulová. Pokud
žalovaní mají k dispozici nějaké další informace, které by tato tvrzení zvrátily a indikovaly
či dokonce prokazovaly žalobcovo autorství návrhu B, nic jim nebránilo a nebrání je
předložit.
Pravdivost výroků týkajících se autorství návrhů ustanovení o abolici
61.
Zvlášť je třeba porovnat text čl. II rozhodnutí č. 1/2013 Sb., o amnestii, s textem
aboličních ustanovení jednotlivých tří žalobci známých návrhů. Příslušné ustanovení
návrhu A amnestie, zpracovaného žalobcem, znělo: 30
24
25
26
27
28
29
30

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/zdenk-koudelka.php
http://www.klaus.cz/clanky/3268
srovn. odst. 39 žaloby
srovn. odst. 10 žaloby
srovn. odst. 27 žaloby
http://www.lidovky.cz/koudelka-s-abolici-souhlasim-ale-nepsal-jsem-ji-flk-/zpravydomov.aspx?c=A130506_163256_ln_domov_khu
příloha 3 žaloby
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„Článek 15
(1) Nařizuji, aby bylo zastaveno trestní stíhání, jestliže dosud nebylo nařízeno hlavní
líčení a ode dne zahájení trestního stíhání do dne tohoto rozhodnutí uplynuly více
než dva roky; to neplatí, bude-li hlavní líčení nařízeno nejpozději do dne účinnosti
tohoto rozhodnutí.
(2) Nařizuji, aby bylo zastaveno trestní stíhání, jestliže dosud nebylo rozhodnuto
o odvolání podaném státním zástupcem a ode dne zahájení trestního stíhání do dne
tohoto rozhodnutí uplynuly více než tři roky; to neplatí, bude-li o takovém odvolání
rozhodnuto nejpozději do dne účinnosti tohoto rozhodnutí.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují pouze na trestní stíhání pro skutky, v jejichž
spáchání je spatřován přečin, pro který lze uložit trest odnětí svobody nejvýše na pět
let, anebo v jejichž spáchání je spatřován trestný čin ve smyslu článku 9 nebo 10.
(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na trestní stíhání vedené proti zvlášť
nebezpečnému pachateli ve smyslu článku 5, pro skutek, kterým byl spáchán zvlášť
nebezpečný následek ve smyslu článku 6 anebo pro skutek, v jehož spáchání je
spatřován trestný čin uvedený v článku 7.
(5) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže průtahy v řízení byly z velké části
způsobeny pachatelem nebo jeho obhájcem.
(6) Doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se zkracují o polovinu, jde-li o trestní stíhání
pachatele, který byl v okamžiku zahájení trestního stíhání mladistvým nebo je ke dni
tohoto rozhodnutí privilegovaným pachatelem ve smyslu článku 3 odst. 1.
(7) Trestní stíhání zastavuji pouze pod podmínkou, že se obviněný v době dvou let ode
dne zastavení trestního stíhání nedopustí přečinu spáchaného úmyslně anebo zločinu.
(8) Ustanovení článků 12 a 13 se použijí přiměřeně.“
62.

Žalobcův komentář plnící funkci předkládací zprávy k tomuto návrhu článku 15 zněl:
“K části šesté (čl. 15):
- Stanovit nějaká obecná, sjednocující kritéria pro vlekoucí se soudní řízení je
obtížnější, než amnestie samotná. Důvody prodlev jsou totiž různé (pro ilustraci
přikládám článek soudce ÚS prof. Musila, s důrazem na jeho bod 6 /str. 11 až 16/).(31 poznámka žalobce, která nebyla součástí komentáře)

- Navrhuji soustředit se pouze na dobu od zahájení trestního stíhání do zahájení
hlavního líčení. O shromažďování důkazů před zahájením stíhání nemusí pachatel
vůbec vědět, naopak hlavní líčení už může zdržovat převážně jen sám, a po jeho
ukončení už má nějaký rozsudek, byť nepravomocný. Případná odvolání řeší
odstavec 2.
(31)

Jednalo se o tento článek: Prof. Judr. Jan Musil, CSc., Ústavní soud České republiky: Rychlost
trestního řízení ( http://www.mvcr.cz/clanek/rychlost-trestniho-rizeni.aspx )
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- Stíhání, na která by se amnestie tak jako tak nevztahovala, by se nezastavila
(recidivisté, mafiáni, surovci, vrazi apod.).
- I tak amnestie dává šanci zvrátit zastavení trestního stíhání, začne-li stát konat
v době mezi dnem platnosti amnestie (1. ledna) a dnem její účinnosti (7. března 2013).
Je na státních zástupcích a soudcích, aby si vytipovali extrémní kauzy, které by
zastaveny být neměly a na které by se jinak amnestie mohla vztahovat a ukončili je
pokud možno přednostně a do 7. března.
- Zastavení trestního stíhání navrhuji jen jako podmíněné.
- Z návrhu není patrná jedna věc, která nastane automaticky v důsledku trestního
řádu, cituji: "V trestním stíhání, které bylo zastaveno z důvodu ... amnestie ... se však
pokračuje, prohlásí-li obviněný do tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení o zastavení
trestního stíhání oznámeno, že na projednání věci trvá. O tom je třeba obviněného
poučit."
Z toho plyne:
1. bude-li TS zastaveno a spáchá-li pachatel nějaký nový trestný čin, bude obnoveno
i toto zastavené trestní stíhání s tím, že může vést nejen k odsouzení, ale i k uložení
trestu; důvod - pachatel se neosvědčil, porušil podmínku amnestie;
2. bude-li TS zastaveno a obviněný bude trvat na jeho dokončení (bude se chtít
"očistit"), bude rozsudek vynesen, ale nebude uložen trest, popř. bude snížen v souladu
s rozhodnutím o amnestii;
3. bude-li TS zastaveno, obviněný bude trvat na dokončení, bude vynesen odsuzující
rozsudek a prominut plně či částečně trest (bod 2), a pachatel se následně dopustí
jiného trestného činu, prominutý trest se v případě odsouzení "oživí" a přičte
do souhrnného či úhrnného trestu.”
63.
V návrhu B amnestie, kterou žalobce nepřipravoval a o které má důvody se domnívat,
že jejím autorem je Zdeněk Koudelka, ustanovení týkající se abolice znělo: 32
„Čl. I
(1) Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání s výjimkou
trestního stíhání proti uprchlému,
a) které ke dni vyhlášení tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů trvá více než 8 let,
pro trestné činy, za něž zákon stanoví trest odnětí svobody nejvýše deset let,
b) v němž byl před 1. lednem 2013 uložen nepravomocný podmíněný trest odnětí
svobody, nebo nepravomocný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejvýše
6 měsíců nebo za přečin nepravomocný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání
nejvýše 1 roku.

32
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(2) Nařizuji, aby nebylo zahajováno, a pokud bylo zahájeno, aby bylo zastaveno
trestní stíhání
a) pro trestné činy spáchané před 1. lednem 2013, pokud za ně zákon stanoví trest
odnětí svobody nejvýše deset let, jestliže osoba obviněná či osoba, která má být
obviněna, dosáhla nebo v roce 2013 dosáhne věku 75 let,
b) pro přečiny spáchané z nedbalosti před 1. lednem 2013, pokud na ně zákon
stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující tři roky,
c) pro ostatní přečiny spáchané před 1. lednem 2013, pokud na ně zákon stanoví
trest odnětí svobody nepřevyšující dva roky,”.
64.

Z komentáře k návrhu B žalobce vyjímá (text zdůrazněn žalobcem):
“Otázky k rozhodnutí
1. Ideový důvod
Dát jako jeden z důvodů ideový důvod tlaku na přiměřenou dobu trestního stíhání?
Ten je obsažen v zastavení trestních stíhání, které trvají více než 8 let. Orgány činné
v trestním řízení totiž musí postupovat tak, aby bylo chráněno právo na přiměřenou
délku řízení. Porušení tohoto práva sice neznemožňuje pokračování v trestním stíhání,
ale vzniká odpovědnost státu, která může být kompenzována výrazným snížením trestu
nebo finančním zadostiučiněním. Podle Evropského soudu pro lidská práva délku
trestního řízení trvající do pravomocného skončení trestního řízení déle než šest let
nelze již tolerovat.1 Náš Ústavní soud prohlásil, že kompenzace porušení práva
na přiměřenou délku řízení je možno dosáhnout i prostředky trestního práva.2
Takovým prostředkem je i amnestie.
V návrhu je tento důvod obsažen v čl. I odst. 1 písm. a). Hranice je navržena na 8 let
při trestní sazbě do 10 let. Může být změněna. Vzhledem k judikatuře Evropského
soudu pro lidská práva, který označil za nepřípustnou dobu 6 let trestního stíhání,
doporučuji nesnižovat hranici pro zastavení pod tuto dobu.
--------------------------------------------------1

Ve věci Santos proti Portugalsku (Requête n° 35586/97) doba řízení v délce šesti let
a dvou měsíců byla označena za nepřiměřeně dlouhou, a to bez ohledu na skutečnost,
že stěžovatel byl po část této doby nezvěstný.
2

Nález Ústavního soudu I. ÚS 554/2004 ze dne 31. 3. 2005: Ochrana práva
na přiměřenou délku řízení dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně základních práv a svobod,
respektive kompenzace jeho porušení, může být dosažena i prostředky, jež jsou vlastní
trestnímu právu. Je proto povinností obecných soudů využít všech takových prostředků, které
trestní právo poskytuje, k tomu, aby vedle práva na osobní svobodu bylo jim rovněž
kompenzováno porušení práva na projednání věcí v přiměřené lhůtě, to vše takovým způsobem,
aby byla zajištěna ochrana základních práv stěžovatele a současně vyloučeno nastoupení
mezinárodněprávní odpovědnosti ČR. Úvahy obecných soudů o trestu, popřípadě o trestním
stíhání v souvislosti s dobou uplynuvší od spáchání trestných činů, respektive s ohledem
na délku trestního řízení, musí tedy přihlížet k délce řízení do případného ukládaného trestu.
S prodlužující se délkou řízení se vytrácí základní vztah mezi trestným činem a ukládaným
trestem, kdy doba mezi trestným jednáním stěžovatele a vynesením konečného rozhodnutí má
bezprostřední vliv na účel trestu, jehož má být uložením konkrétního trestu dosaženo.“

28

65.
V upraveném návrhu B amnestie, kterou žalobce rovněž nepřipravoval a o kterém má
důvody se domnívat, že jeho autorem nejen formálním, ale i faktickým je prezident Václav
Klaus, ustanovení týkající se abolice znělo: 33
“Čl. II
(1) Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, od jehož
zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní
zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let.
(2) Odst. (1) se nevztahuje na stíhání proti uprchlému a na stíhání proti osobám, které
se tomuto trestnímu stíhání vyhýbaly.
----------------------------------------------1

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.”

66.
Žádnou předkládací zprávou či obdobným typem komentáře upravený návrh B
doplněn nebyl. To svědčí závěru, že jej připravil někdo, kdo jej prezidentu republiky písemně
zdůvodňovat nemusel, totiž prezident republiky osobně.
67.

Konečně, článek II rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., zní:
“Čl. II
Zastavení trestního stíhání
Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání,
s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013
uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí
svobody nepřevyšující deset let.”

68.
Z právě provedeného srovnání jednotlivých návrhů a výsledného textu amnestie je
zřejmé, že článek 15 návrhu A, jehož autorem je žalobce, je diametrálně odlišný
od výsledného čl. II rozhodnutí o amnestii. Naopak článek I návrhu B se stal evidentně jeho
základem. Nadto komentář připojený k návrhu B doporučuje nestanovit nižší hranici než 6 let
a vysvětluje proč.
Pravdivost výroků týkajících se osobní povahy a vlastností žalobce
69.
Výroky č. 6, 7 a 8 se týkají osobních vlastností žalobce:34 jednak se snaží žalobce
vykreslit jako člověka prodejného, jako všehoschopného právníka bez morálních zábran,
jednak zpochybňují jeho pravdomluvnost a poctivost.
70.
Především je třeba uvést, že napsat návrh právního dokumentu v intencích daných
nadřízeným, popř. přímo prezidentem republiky, vyplývalo z pracovní náplně žalobce –
odmítnutí by znamenalo porušení pracovních povinností. To platí obecně, stejnou povinnost
by měli i další zaměstnanci KPR zařazení na stejnou pracovní pozici, zejména pak
zaměstnanci legislativního oddělení odboru legislativy a práva KPR.

33
34

příloha 5 žaloby
srovn. odst. 24 a 29 žaloby

29

71.
Otázka, jak by žalobce případně mohl legálně odmítnout požadavek, který by
odpovídal jeho sjednané náplni práce a přitom by se příčil jeho svědomí, je však pro účely
této žaloby bezpředmětná, a to hned z několika důvodů:
- za prvé, žalobce dostal velmi obecné zadání, na kterém nic, co by se příčilo žalobcovu
svědomí a vůbec jeho názorům, nebylo; žalobce respektuje právo prezidenta republiky
vyhlásit se souhlasem předsedy vlády amnestii a nevidí na této pravomoci nic nemorálního –
ostatně, pokud by na tom něco nemorálního bylo, pak by byla nemorální zejména příslušná
pasáž Ústavy a sám ústavodárce, a to zdaleka nejen ten český; žalobce nepovažuje amnestii
jako právní institut ani za přežitek, domnívá se, že má své místo v právním systému a že
existují i důvody, aby jej v něm měla i nadále;
- za druhé, v politickém odboru KPR pod vedením pana Ladislava Jakla nikdy nepanoval
direktivní způsob řízení nepřipouštějící diskusi a nutící zaměstnance plnit úkoly, které by se
jim příčily – Ladislav Jakl se nikdy nechoval arogantně, byl mimořádně snášenlivý a diskusi
nad různými problémy, v žalobcově případě zejména právními, ale často i politickými,
naopak vyhledával. Žalobce by ostatně autoritativní, nekompromisní, jakoukoli debatu
nepřipouštějící a slepou a bezmeznou poslušnost vyžadující způsob řízení ani nesnesl – právě
tato žalobcova osobní vlastnost, která mu vždy poněkud komplikovala život, byla důvodem
jeho přechodu z odboru legislativy a práva do odboru politického krátce poté, co se ředitelkou
odboru legislativy a práva stala někdy v září roku 2009 Dana Římanová; naopak s panem
Jaklem se žalobce nikdy do žádných pracovních ani jiných konfliktů nedostal, alespoň ne nad
rámec toho, co lze označit za disputaci či hledání optimálního řešení nějakého problému;
- za třetí, poté, co žalobce dal najevo, že nesouhlasí s návrhem B amnestie a nepovažuje jej –
vzhledem k jeho přízemní filozofii – ani za možný základ pro další debatu o obsahu amnestie
a že si nepřeje s tímto návrhem dále pracovat, jej k tomu zaměstnavatel nijak nenutil.
Výjimkou byla prosba o závěrečnou konzultaci nad již hotovým upraveným návrhem B s tím,
že žalobce se již nemá věnovat obsahu, ale pouze formě; tomu žalobce vyhověl, nicméně ani
tak jeho připomínky nebyly využity. O stejnou závěrečnou konzultaci byla údajně požádána
i Dana Římanová; a konečně
- za čtvrté, žalobce se nikdy netajil svým odsudkem pro nepřiměřeně dlouho se vlekoucí
trestní stíhání, a abolici vnímá jako způsob, jak na tento systémový problém alespoň upozornit
a čelit mu – ostatně, existují i státy, kde za určitých okolností dojde při dosažení maximální
doby trestního stíhání k jeho zastavení ze zákona, a nejedná se o státy nedemokratické,
naopak. Žalobce necítil a necítí potřebu se od novoroční amnestie v tom rozsahu, v jakém
byla vyhlášena, distancovat a morálně ji odsuzovat, přestože se s ní neztotožňuje: nesouhlasit
s něčím a morálně něco odsoudit jsou dvě různé věci: obrazně řečeno, popřít otcovství k dítěti
neznamená toto dítě odsoudit, neznamená to dokonce ani odsudek jeho matky a skutečného
otce;
ze všech těchto důvodů jsou absurdní a nepravdivá všechna tvrzení, že žalobce se
za novoroční amnestii stydí, samozřejmě navíc k důvodu hlavnímu a zásadnímu, že žalobce se
za novoroční amnestii stydět vůbec nemůže, protože s jejím vznikem nemá nic společného.
72.
Samozřejmě se nabízí hypotetická otázka, jak by si žalobce počínal, kdyby dostal
od prezidenta republiky zadání obsahující požadavek na zapracování abolice v tom rozsahu,
v jakém byla skutečně vyhlášena. Žalobce by v takovém případě zřejmě přistoupil
k vypracování textu návrhu se stejnou pečlivostí, s jakou přistoupil k přípravě svého vlastního
30

návrhu A, pokusil by se zjistit všechna dostupná fakta, tj. udělal by si podrobný přehled
trestných činů, kterých by se takové opatření týkalo, pokusil by se udělat si přehled
o konkrétních kauzách, zjistit jejich počet, a následně by se zřejmě pokusil prezidenta
republiky od jeho záměru odradit s tím, že takto široce pojatou abolici český národ nebude
schopen a ochoten akceptovat. Pokud by i přesto prezident trval na svém, návrh by žalobce
připravil, protože to bylo jeho povinností a současně na něm neshledával nic, co by považoval
za protiprávní či nemorální. Za zpracování takového návrhu by samozřejmě žalobce nebyl
ochoten nest morální odpovědnost, protože by byl pouhým zpracovatelem, nikoli ideovým
původcem abolice.
73.
Vnucuje se i další hypotetická otázka, totiž jak by se žalobce zachoval, kdyby skutečně
dostal pracovní úkol, který by se příčil jeho svědomí. Po pravdě řečeno, žalobce neví, jak by
se v takové situaci zachoval, protože takové situaci vystaven nebyl, a bylo by laciné
a licoměrné suverénně tvrdit, že žalobce by takový požadavek zcela jistě odmítl, a to
bez ohledu na případné následky. Žalobce by se pravděpodobně snažil splnění takové
povinnosti vyhnout, buď by se snažil, aby daný úkol provedl někdo jiný, kdo by s ním neměl
morální problém, možná by se jej snažil sabotovat, teprve jako poslední možnost by žalobce
splnění úkolu výslovně odmítl. V každém případě by se však žalobce v takové situaci nejdříve
ohradil a pokusil se vysvětlit svůj postoj.
74.
Tím se žalobce dostává k vysvětlení, jak to ve skutečnosti bylo s jeho údajným
“vyhozením” z legislativního oddělení a s jeho následným údajným “přikrytím” panem
Hájkem. Skutečnost je taková, že žalobce tehdy, na podzim roku 2009, chtěl z KPR odejít
sám. Příčiny byly celkem tři:
- za prvé, žalobce uvažoval o odchodu ze státní správy dlouhodobě, nepřál si v ní zůstat
až do odchodu do důchodu a stát se postupně osobou nezaměstnatelnou jinde a na státní
správě tak zcela závislou. Věk čtyřiceti let, který se žalobci tehdy blížil, vnímal jako poslední
možnost ke změně a přechodu do privátní sféry, a to zejména v situaci, kdy v oboru advokacie
je třeba být nejdříve koncipientem a složit příslušné zkoušky a vůbec je mimořádně obtížné
do něho proniknout (jak se o tom žalobce přesvědčuje právě nyní, kdy má navíc situaci velmi
ztíženou právě žalovanými);
- za druhé, byla to doba, kdy prezident republiky po dlouhém váhání ratifikoval
tzv. Lisabonskou smlouvu;35 žalobce se předtím významně podílel na aktivitách prezidenta
Klause spojených s odmítáním této smlouvy a její ratifikací byl nejen zklamán a vnímal ji
jako rezignaci českého státu na své dosavadní postavení, ale nadto jeho dosavadní činnost
v KPR ratifikací Lisabonské smlouvy ztratila smysl - alespoň tak to žalobce tehdy subjektivně
vnímal; a
- za třetí, zcela bezprostředním důvodem bylo jmenování Dany Římanové ředitelkou odboru
legislativy a práva.
75.
Žalobce se s Danou Římanovou dostal poprvé do konfliktu již na jaře 2009, tedy ještě
v době, kdy byla ředitelkou legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti, a to
na meziresortní poradě, jejímž předmětem bylo zkrácené mezirezortní připomínkové řízení
k prvnímu věcnému záměru ústavního zákona o přímé volbě prezidenta republiky. Žalobce
na této poradě vznesl jménem KPR připomínku, že v souvislosti s tak zásadním krokem, jako
35

sdělení MZV ČR č. 111/2009 Sb.m.s., o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu
o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
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je zavedení přímé volby prezidenta, je třeba řešit postavení prezidenta republiky celkově,
zejména pak rozsah jeho pravomocí, protože lidem přímo zvolený prezident bude disponovat
mnohem silnější politickou legitimitou, než prezident zvolený pouze Parlamentem.
Římanová tuto připomínku odbyla s tím, že se jí vůbec nehodlá zabývat, má své politické
zadání a nic dalšího ji nezajímá. Poté odmítla dát připomínku KPR i zaprotokolovat a velmi
nelibě nesla, když žalobce jménem KPR na protokolaci trval, a v tom, že protokolaci nelze
odmítnout, mu museli dát za pravdu i tehdejší podřízení Dany Římanové.
76.
Poté, co se Dana Římanová na podzim 2009 sama stala žalobcovou nadřízenou
v KPR, žalobce velmi záhy shledal, že její a jeho představy ohledně toho, co je úkolem
odboru legislativy a práva a jak by měl fungovat, nejsou slučitelné. Přesto se žalobce snažil
respektovat Římanovou jako svoji nadřízenou a snažil se nevyvolávat s ní zbytečné konflikty.
Nicméně Římanová konflikty s žalobcem vyhledávala (a posléze i s dalšími zaměstnanci,
na které se zaměřila).
77.
K prvnímu silnému, nicméně zcela zbytečnému střetu došlo již asi po dvou týdnech
od jmenování Římanové ředitelkou odboru legislativy a práva, v okamžiku, kdy do KPR byla
z Kanceláře Poslanecké sněmovny doručena první várka zákonů k zajištění podpisu
prezidenta republiky. Na tomto místě je třeba předeslat, že prezident Klaus vyžadoval
ke každému Parlamentem přijatému zákonu minimálně tři zcela nezávisle na sobě
vypracovaná stanoviska, aby měl možnost srovnání. Jedno z těchto stanovisek vždy
vypracovával odbor legislativy a práva, ostatní vypracovávali interní i externí poradci
zařazení v politickém odboru. Stanoviska měla prezidentem přesně danou strukturu,
tzn. že obsahovala: úvodní doporučení (“podepsat”, “vrátit” nebo “podepsat s komentářem”);
dále velmi stručné, maximálně dvouvěté celkové shrnutí obsahu zákona; dále podrobný
objektivní popis zákona; dále subjektivní hodnocení zákona zpracovatelem stanoviska;
a konečně závěr, který měl být stručným zdůvodněním úvodního doporučení. Žalobce tenkrát
vypracoval stanoviska k zákonům, které měl pracovně “přiděleny”, stejně jako to dělal
kdykoli předtím, a předložil je Římanové ke schválení. Ta mu je obratem vrátila "opravená"
k přepracování: změnila úvodní doporučení tak, že vůbec nekorespondovalo s hodnocením
a závěrem, upravila některé věty tak, že přestaly dávat jazykový smysl, a stanovisko doplnila
o spoustu legislativně-technického balastu (např. čísla všech předcházejících novel zákona),
který žalobce zcela záměrně vynechával. Žalobce se proto odebral za Danou Římanovou
do její kanceláře, kde se jí pokusil sdělit, že:
- prezident Klaus výslovně zakázal, aby stanoviska obsahovala legislativní technikálie,
nepotřebuje znát čísla všech dřívějších novel zákona, a pokud jej jimi Římanová zahltí,
pravděpodobně sama sobě uškodí;
- že doporučení, jak se zákonem naložit, by mělo vyplývat ze subjektivního hodnocení
zákona, nikoli s ním být v rozporu – nelze zákon “rozcupovat” a současně bez dalšího
doporučit jeho podpis;
- že se konec konců jedná o žalobcovo osobní hodnocení zákona, a že pokud s ním Římanová
nesouhlasí, může hodnocení buď změnit, ale pak nemůže žádat, aby pod stanoviskem byl
podepsán žalobce, ale měla by se pod ně podepsat sama; nebo může doplnit vedle žalobcova
hodnocení i své vlastní, čemuž se žalobce nijak nebrání a je si jist, že prezident Klaus by
takovou názorovou různorodost naopak uvítal.
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Žalobce to nemyslel nikterak zle ani konfrontačně, snažil se prostě s novou ředitelkou nějak
vyjít, zasvětit ji do dosavadní prověřené a fungující praxe a upozornit ji na možná úskalí.
Žalobce bohužel nepředpokládal – ačkoli po zkušenostech popsaných v odstavci 75 to
předpokládat mohl – že jakýkoli pokus o debatu bude Dana Římanová vnímat jako osobní
útok. Římanová tehdy vůbec nenechala žalobce mluvit, a velmi emotivně, mimořádně
zvýšeným hlasem mu sdělila, že s ním nehodlá vůbec o ničem diskutovat, že jí zbývají dva
roky do důchodu, nehodlá mít žádné problémy, nehodlá si to nechat žalobcem zkazit
a že žalobce má okamžitě opustit její kancelář, nebo jej nechá vyvést hradní ochrankou.
78.
Žalobce, konsternovaný reakcí Dany Římanové, se s ní raději nehádal, opustil její
kancelář a odebral se za panem Jaklem, se kterým v době, kdy odbor legislativy a práva
v letech 2007 – 2009 neměl žádného ředitele, úzce spolupracoval. Řekl mu, co se stalo, ukázal
mu Římanovou seškrtaná stanoviska a sdělil mu, že za této situace nevidí důvod, proč by měl
v KPR dále setrvávat, nadto v době, kdy má poslední možnost pokusit se přejít do advokacie.
Ladislav Jakl žalobce od rozhodnutí odejít zrazoval, nakonec jej asi po týdnu přesvědčil, aby
přešel k němu do politického odboru a dělal tam jakožto poradce v podstatě stejnou práci,
jako dříve na odboru legislativy a práva. Přesto se žalobce dvakrát pokusil skloubit práci
poradce prezidenta a advokátního koncipienta, pokaždé ale shledal, že je to nemožné zejména
z časových důvodů. Pokud se týče dalších vztahů Dany Římanové a žalobce, Římanová
dávala žalobci trvale najevo své nepřátelství, ignorovala jej, odmítala s ním komunikovat,
neodpovídala na pozdrav, neposkytovala mu důležité materiály, vzájemná komunikace byla
v podstatě možná pouze prostřednictvím třetích osob, zpravidla pana Ladislava Jakla. Tato
situace trvala od podzimu 2009 až do žalobcova odchodu z KPR na jaře 2013.
79.
Žalobci není známo, proč se Vratislav Mynář vyjádřil, že žalobce byl “přikryt” panem
Petrem Hájkem a musel mu být vděčný za to, že mohl pracovat na tiskovém odboru KPR.
Žalobce na tiskovém odboru KPR nikdy nepracoval a nemá ani žádný jiný důvod být panu
Hájkovi za něco vděčný. Zřejmě se jedná o záměnu s Ladislavem Jaklem a politickým
odborem, ale ani tam žalobce necítil důvod být za možnost pracovat v politickém odboru
vděčný, nadto si klade otázku, kdo z KPR tak pomatenou informaci Vratislavu Mynářovi
poskytl – zcela jistě to nemohl být nikdo ani z politického, ani z tiskového odboru, a nemohl
to být ani nikdo z personálního odboru. Pokud se týče použitého výrazu "přikrýt někoho",
jeho použití vypovídá více o Vratislavu Mynářovi, resp. o jeho informátorovi, než o žalobci podobná "terminologie" nepatří do jazyka běžně používaného žalobcem ani do prostředí,
ve kterém je zvyklý se pohybovat.
80.
K výroku č. 7, ve kterém Vratislav Mynář tvrdí, že mu žalobce den před poskytnutím
rozhovoru Právu “svou aktivitu přiznal”,36 lze uvést jen tolik, že je nepravdivý. Žalobce se
v této souvislosti plně odkazuje na to, co uvedl v odstavcích 17 – 22 shora.
Manipulativní a polopravdivé výroky
81.
Zvláštní skupinu výroků tvoří výroky manipulativní. Jsou jimi výroky č. 7 - 9,37 tedy
výroky snažící se zpětně posunout původní význam tvrzení obsažených ve výrocích č. 1 – 6.38
82.
Poté, co se žalobce ohradil proti tvrzení, že je ideovým spolupůvodcem novoroční
amnestie, resp. že není ani jejím technickým zpracovatelem, a zejména pak poté, kdy vyšlo
36
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srovn. odst. 24 žaloby
srovn. odst. 24 a 29 žaloby
srovn. odst. 23 a 24 žaloby
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najevo, kdo ideovým původcem je, začali žalovaní hledat způsob, jak se k nové situaci
postavit a přitom se neblamovat. Začali proto své původní výroky relativizovat, dál tvrdili,
že žalobce se na přípravě amnestie podílel, ale opomněli dodat, že žalobcův návrh neměl se
schváleným rozhodnutím obsahově nic společného.
83.
Jednoznačně polopravdivým výrokem je výrok č. 8, ve kterém prezident republiky
Miloš Zeman tvrdí, že žalobce veřejně odmítl “jakoukoli spoluúčast” na vyhlášení amnestie.
Skutečnost je taková, že žalobce neodmítl jakoukoli spoluúčast na vyhlášení amnestie,
naopak, k návrhu A amnestie se vždy hlásil a nadále hlásí. Tento návrh se však do výsledné
verze amnestie nijak nepromítl. Žalobce dokonce ani neodmítá marginální “spoluúčast”
na návrhu B amnestie, ani na upraveném návrhu B amnestie – věděl, že existují a znal jejich
obsah. Žalobce však odmítá, že byl ideovým původcem či spolupůvodcem návrhu B,
resp. upraveného návrhu B, a odmítá, že byl jejich zpracovatelem, protože ani ty marginální
úpravy, které se pokusil prosadit, nebyly akceptovány. 39
84.
Na evidentní manipulaci stojí závěr obsažený ve výroku č. 9, kde prezident republiky
na základě e-mailové komunikace mezi Ladislavem Jaklem a žalobcem ujistil veřejnost,
že žalobce “byl jeden ze spoluautorů amnestie, a to zejména části zastavující trestní řízení
u dlouhodobě se vlekoucích procesů”. K tomuto závěru údajně dospěl na základě
následujících “důkazů” obsažených v e-mailové komunikaci:
- „Hasenkopf: Tím se dostávám ke čtvrté množině – vlekoucí se soudy vyřešíme jedině
abolicí – naformulovat to lze, jen mi dodejte nějaké základní parametry, co je to
vlekoucí se řízení (samozřejmě by tam musely být výjimky např. na vraždy a podobně).
- Jakl: Ano“(22. října 2012).
A dále:
- „Pavel Hasenkopf: Už to mám celé hotové, během dneška to přinesu včetně
vlekoucích se soudů – bude to jen jeden článek navíc oproti té původní verzi“
(20. listopadu 2012).40
Prezident zcela pominul fakt, že řeč v uvedené komunikaci vůbec nebyla o čl. II rozhodnutí
prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., ale obecně o institutu abolice jako takovém, že žalobce
žádné “základní parametry” od Ladislava Jakla nikdy neobdržel, že žalobce nakonec
připravil zcela jiný návrh abolice než ten, který je obsažen v čl. II, a že tento návrh abolice,
pokud by byl přijat, by se vůbec netýkal kauz, které tolik rozvířily veřejné mínění, jinými
slovy, že pokud by žalobcův návrh byl přijat, žádná amnestijní aféra by se
pravděpodobně vůbec nekonala (jak správně postřehl novinář Tomáš Němeček už v lednu
2013) 41 . Prezidentova reakce působí dojmem, že dokumenty předložené žalobcem vůbec
nečetl a spolehl se jen na "výtah", který mu předložil někdo třetí.
85.
Uvedené výroky Miloše Zemana jsou záměrnými polopravdami. Polopravdy kalkulují
s neinformovaností posluchače, s tím, že některá fakta jsou pravdivá a ověřitelná, jiná nikoli,
a že jejich vyvrácení jako celku je mimořádně náročné, protože zpravidla předpokládá
poměrně zdlouhavou, náročnou argumentaci a posluchače nejen inteligentního, ale i majícího
39
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srovn. přílohy 3 – 5 a odst. 7 a 8 žaloby
srovn. přílohu 2
srovn. přílohu 6
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hlubší zájem o věc a schopného udržet pozornost. Právě proto žalobce považuje polopravdy
za tu nejzákeřnější a nejodpornější formu pomluvy vůbec.

XI.

Porušení právní povinnosti

86.
Podle čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod: “Každý má právo, aby byla
zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno”. 42
V návaznosti na to § 11 občanského zákoníku stanoví: “Fyzická osoba má právo na ochranu
své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí,
svého jména a projevů osobní povahy.” Z toho a contrario plyne, že každý je povinen počínat
si tak, aby tato práva druhých nenarušil. Žalovaní nejenže porušili tuto povinnost, ale svým
jednáním skutečně zasáhli do osobnostních práv žalobce ve smyslu čl. 10 Listiny základních
práv a svobod a § 11 občanského zákoníku a způsobili tak následky popsané v kapitole
VI. této žaloby.
87.
Žalobce se domnívá, že každý má především právo být sám sebou. Teprve z tohoto
výslovně nikde neuvedeného práva vyplývají další dílčí základní lidská práva: právo na život,
právo na osobní svobodu, právo na osobní nedotknutelnost a na nedotknutelnost soukromí,
právo na zachování lidské důstojnosti a osobní cti, právo na svobodu víry a jejího vyznání, ale
např. i právo vlastnit majetek. Žalobce tvrdí, že právo být a zůstat sám sebou je základem
všech lidských práv obecně. Součástí práva být sám sebou je i právo na to, aby nikdo nešířil
o druhém lži a polopravdy a nedělal z něj v očích druhých někoho, kým není. Toto žalobcovo
právo žalovaní porušili, když jej vylíčili veřejnosti v rozporu s realitou a nadto difamujícím
způsobem.
88.
V rámci shora popsaného zásahu do osobnostních práv žalobce je třeba zvlášť
zdůraznit specifický zásah do žalobcova soukromí. Tento zásah spočívá v tom, že žalovaní
udělali z žalobce, do té doby jen velmi okrajově známého, osobu veřejně známou, aniž by o to
žalobce stál, a to bez právního důvodu. I kdyby žalobce skutečně byl původcem
či spolupůvodcem novoroční amnestie prezidenta Václava Klause a i kdyby taková činnost
byla nemorální či dokonce protiprávní, žalovaní nebyli nuceni uvádět v této souvislosti
žalobcovo jméno, ale postačilo by uvést, že “jedním ze spolupůvodců amnestie je jeden
nejmenovaný zaměstnanec KPR v pozici právního konzultanta, který za tuto činnost bude
z KPR vyhozen”. Vratislav Mynář si přitom byl velmi dobře vědom, že žalobce není
veřejně známou osobou, protože v opačném případě by necítil potřebu sdělovat
v žalovaném výroku č. 1 veřejnosti též to, kdo žalobce vlastně je (cit.: “… a pan
Hasenkopf, což je právník u nás na Hradě.“).43
89.
Žalobce neuplatňuje žádné nároky ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského
zákona, a to s ohledem na ustanovení jeho § 3, podle kterého se “ochrana podle práva
autorského nevztahuje na úřední dílo, jímž je právní předpis” – žalobce je toho názoru,
že toto ustanovení je – a maiore ad minus – na místě aplikovat i na pouhé návrhy právních
předpisů vzniklé v rámci úřední činnosti – a dále vzhledem k tomu, že žalobci není “autorské
právo” upíráno, ale naopak vnucováno.
90.
Žalobce touto žalobou neuplatňuje žádný nárok na odškodnění materiální škody,
protože jediná taková újma, která do této doby žalobci přímo vznikla, je škoda z ušlé mzdy,
42
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č. 2/1993 Sb.
srovn. odst. 23 žaloby
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a tu je třeba řešit podle zvláštního právního předpisu, konkrétně podle ustanovení zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce; v této souvislosti již žalobce podal žalobu o určení
neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru.44 Skutečnost, že se žalobce v důsledku
postupu Vratislava Mynáře a Miloše Zemana octl bez prostředků, zůstal na čas odkázán
na půjčky přátel a byl posléze nucen prodat byt po matce, který se snažil sedm let udržet
v rámci rodiny, žalobce promítne do nároku na přiměřené zadostiučinění v penězích. 45
91.
Podle žalobcova názoru není na místě ani postup podle zákona č. 82/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem (…), neboť újma způsobená žalobci nebyla vůbec způsobena úředním
postupem, ale nad rámec jakýchkoli myslitelných úředních postupů.

XII.

Míra zavinění

92.
Odpovědnost za zásah do osobnostních práv ve smyslu § 11 občanského zákoníku je
v zásadě objektivní. Posouzení zavinění však může mít klíčový význam jednak pro účely
určení výše finančního zadostiučinění, 46 jednak pro vyvození případné trestní odpovědnosti.
93.
Ještě 27. dubna 2013, tedy v den, kdy vyšel rozhovor Vratislava Mynáře pro deník
Právo obsahující žalované výroky č. 1 – 4,47 se žalobce mohl domnívat, že se jedná o pouhé
nedorozumění, že si Vratislav Mynář pouze špatně vyložil žalobcem poskytnuté informace.
Nicméně již tehdy si žalobce mohl domyslet, že rozhovor pro deník Právo musel být
připraven dřív, než došlo k prvnímu kontaktu mezi žalobcem a Vratislavem Mynářem 48
- Vratislav Mynář se se žalobcem setkal vůbec poprvé v pátek 26. dubna 2013 ve 13 hodin
a rozhovor Vratislava Mynáře pro deník Právo vyšel v sobotu 27. dubna 2013 – nutně tedy
musel být poskytnut ještě před 26. dubnem. Je pravděpodobné, že vedoucí KPR si jen chtěl
dodatečně ověřit informace, které již předtím poskytl deníku Právo a které si sám neověřil,
resp. že jediným smyslem debaty mezi Vratislavem Mynářem a žalobcem nebylo zjistit
nějaké pro Mynáře nové skutečnosti, ale pouze poskytnout mu alibi. 49
94.
Již o den později si žalobce mohl učinit představu, jakým způsobem Vratislav Mynář
ke svým informacím přišel. Klíčem je žalovaný výrok č. 6: „Museli najít nějakého loajálního
právníka, kterého našli právě v osobě Pavla Hasenkopfa, který byl navíc v určité době
vyhozen z legislativního oddělení a pan Hájek ho přikryl tím, že ho vzal do odboru pro styk
s veřejností“. 50 Tento manipulativní, objektivně nepřesný výrok 51 mohl Vratislav Mynář
učinit jen na základě informací od nějaké třetí osoby, která v době údajného žalobcova
“vyhození” z odboru legislativy a práva již pracovala v KPR (nemohl to být nikdo, kdo by
měl informace pouze ze záznamů personálního odboru, protože na personálním odboru by si
jistě nespletli politický a tiskový odbor, resp. pana Hájka s panem Jaklem). Tato osoba
s největší pravděpodobností informovala vedoucího KPR i o tom, že žalobce je jedním
z “otců” novoroční amnestie, tj. musel jí být někdo, kdo sám disponoval nějakými
nadstandardními informacemi o přípravě amnestie, resp. se na této přípravě nějakým
44
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srovn. přílohu 9 žaloby
srovn. kap. XVIII. níže
srovn. kap. XVIII. níže
srovn. odst. 23 žaloby a přílohu 7
srovn. odst. 17 žaloby
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způsobem sám podílel. Z toho žalobce dovozuje, že 28. dubna 2013 Vratislav Mynář stále
ještě mohl jednat pouze v omylu způsobeném třetí osobou a pravděpodobně vůbec
nevěděl, že skutečným ideovým původcem návrhu, který byl vzat za základ novoroční
amnestie, je bývalý poslanec ČSSD a údajně i osobní přítel prezidenta Miloše Zemana
doc. Zdeněk Koudelka, resp. mohl žalobci tuto informaci neuvěřit, pokud považoval svého
informátora za důvěryhodnější osobu než žalobce.
95.
Toto přestalo platit v okamžiku, kdy žalobce předal prezidentu Zemanovi vlastní
dokumentaci, ze které bylo jasně patrné právě to, že autorem návrhu B amnestie 52 je právě
doc. Koudelka, a kdy žalobce veřejně stale opakoval, že on je autorem jiného, diametrálně
zcela odlišného návrhu, který prezident Klaus vůbec nepoužil. Žalobce nepředpokládá,
že by Miloš Zeman nebyl schopen prostým srovnáním obou dokumentů dospět k závěru,
že vedoucí KPR se svými vyjádřeními ohledně autorství novoroční amnestie přispěchal
předčasně, ve svých výrocích se mýlí a že jimi žalobce poškodil.
96.
Jakmile se žalovaní seznámili s dokumentací předanou žalobcem prezidentu Zemanovi
dne 3. května 2013 53 a uvědomili si její význam, měli před sebou jen dvě možnosti: buď
přiznat omyl, nebo dál trvat na svém. Z žalovaných výroků č. 8 a 9 prezidenta Zemana ze dne
6. května 2013 54 je zřejmé, že se rozhodli pro druhou variantu, kterou lze stručně
a s nadsázkou popsat slovy “zatloukat, zatloukat a zase zatloukat”. Nejen to, prezident
účelově mírně posunul význam předchozích výroků vedoucího KPR, ačkoli si musel být
vědom následků, které to bude mít pro žalobce. 55
97.
V trendu nastoupeném prezidentem Zemanem dne 6. května 2013 KPR dále
pokračovala, když se žalobce snažil zjistit další, veřejnosti dosud neznámá fakta týkající se
přípravy novoroční amnestie. Jednalo se o skutečnosti, které jsou žalobci známy jen
z doslechu, nicméně v KPR o nich musí existovat záznamy: např. kdo provedl autorskou
korekturu rozhodnutí č. 1/2013 Sb. v redakci Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (údajně
Dana Římanová), kdo a kdy doručil rozhodnutí ke spolupodpisu předsedovi vlády (údajně
Dana Římanová), zda Zdeněk Koudelka někdy byl v nějakém pracovněprávním poměru vůči
KPR a v jakém, zda byl za svoji práci na amnestii nějak honorován, apod. Žalobce za tím
účelem využil možností, které dává každému zákon č. 106/1999 Sb., s tím rozdílem, že oproti
většině eventuálních tazatelů žalobce věděl, na co se přesně ptát a jak dotazy formulovat.
Reakce KPR byly vyhýbavé, rozhodně z nich nebyla patrna snaha cokoli dalšího zjistit, ale
naopak snaha další pátrání vyloučit. 56
98.
Navzdory tomu všemu se žalobce pokusil o smír: 19. června 2013 prostřednictvím
svého právního zástupce požádal vedoucího KPR, aby svá tvrzení vzal veřejně zpět a žalobci
se za ně omluvil, a dále aby vysvětlil, jakým způsobem k nepravdivým informacím o žalobci
dospěl, resp. kdo mu je sdělil, s tím, že vyjde-li vedoucí KPR žalobci vstříc, žalobce upustí
od požadavku na finanční zadostiučinění. 57 Právní zástupce Vratislava Mynáře si
nejdříve vyžádal měsíc na prostudování celé záležitosti a 6. srpna 2013, jak sám uvádí,
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“po poradě se svým klientem”, jakékoli pochybení Vratislava Mynáře odmítl a odmítl
i sdělit identitu osob, které poskytly informace o žalobci.58
99.
Teprve ve svém projevu v Senátu dne 21. srpna 2013 prezident Zeman přiznal,
že doc. Koudelka “se měrou nikoli zanedbatelnou podílel na lednové amnestii prezidenta
republiky”. Učinil tak v reakci na údajný výrok, objevivší se v médiích, že "schválí-li Senát
doktora Sváčka (soudcem Ústavního soudu – pozn. žalobce), navrhne vám prezident Zdeňka
Koudelku" – jinými slovy, s vysokou mírou pravděpodobnosti lze předpokládat, že prezident
by se o podílu Zdeňka Koudelky na lednové amnestii vůbec nezmínil, pokud by nemusel,
resp. pokud by se nedomníval, že tím pomůže uvedené kandidatuře Jana Sváčka. Ačkoli tak
prezident musel dát veřejně za pravdu žalobcovu tvrzení, ze svých dřívějších slov
na adresu žalobce nic zpět nevzal, natož aby se žalobci za ně omluvil. Přitom v tu chvíli již
nejenže musel znát skutečný stav věcí, ale tuto svou znalost i veřejně přiznal. Nepřímo tak
potvrdil, že nadále trvá i na zásadním podílu žalobce na vzniku novoroční amnestie,
protože jinak by musel - pokud myslí své časté odsudky vůči pomluvám vážně - výslovně
odsoudit ty, kdo jej uvedli v omyl a veřejně vše uvést na pravou míru.59
100. Z uvedeného shrnutí je zřejmé, že žalovaní museli nejpozději od 6. května 2013
znát skutečný stav věcí pokud se přípravy novoroční amnestie prezidenta republiky
týče. Fakta předložená jim žalobcem se nepokusili vyvrátit, fakta jimi tvrzená se
nepokusili doložit – naopak, jakémukoli vysvětlování, jak dospěli k závěru, že “(p)raví
otcové amnestie jsou pan Jakl, pan Hájek a pan Hasenkopf, což je právník u nás na Hradě“,
a že “připravovali to celé, to znamená, že druhý článek nedomýšlel nikdo jiný než lidé
z tohoto týmu“, se žalovaní brání. Žalovaní nikdy nevzali své výroky zpět, ačkoli museli
vědět, že jimi žalobci škodí. Naopak, dodatečně se pokusili potvrdit svá tvrzení
záměrnými polopravdami, tj. tím, že vytrhli z kontextu některá sdělení, obsažená
v korespondenci mezi Ladislavem Jaklem a žalobcem, spoléhajíce se na to, že tuto
korespondenci nikdo nebude číst celou a v kontextu. Po celou dobu se žalovaní brání přiznat
skutečný stav věcí, snaží se zatajit, jak konkrétně se na přípravě novoroční amnestie podílel
Zdeněk Koudelka, a snaží se i krýt osobu či osoby, které jim nepravdivé informace
týkající se přípravy novoroční amnestie poskytly. Nezbývá než uzavřít, že žalovaní se
rozhodli žalobce obětovat jako pěšce na šachovnici, “předhodit jej davu” a zbavit se tak
amnestijní kauzy paradoxně dnes již více nepříjemné pro současného než pro emeritního
prezidenta republiky.
101. Zatímco původně bylo jednání žalovaných důsledkem omylu, resp. nepravdivých
informací poskytnutých jim třetí osobou, nejpozději od 6. května 2013 je jejich jednání
možno považovat za bezskrupulózní, zákeřné a nemorální.
102. Naopak žalobce neučinil nikdy nic, čím by žalované jakkoli v uvedený omyl uvedl
nebo je v něm utvrdil, naopak, snažil se jim poskytnout veškerou možnou součinnost nejdříve
k tomu, aby se seznámili s pravým stavem věcí, resp. později se je pokusil z jejich omylu
vyvést, a to ještě dříve, než poskytl nezbytné informace veřejnosti, a poskytl jim tak
příležitost uvést vše na správnou míru a přitom si zachovat před veřejností tvář.
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XIII. Shrnutí
103. Toto shrnutí by mohlo být jen výběrem podstatných informací z předchozího textu.
Nicméně, žalobce se rozhodl této části využít k tomu, aby soudu poskytl i další úhly pohledu,
a proto se pokusí o shrnutí postupně ve vztahu k jednotlivým zainteresovaným osobám, a to
ke každé z nich zvlášť, tj. o shrnutí, jehož středobodem postupně budou prezident republiky
prof. Václav Klaus; jeho osobní tajemník Ladislav Jakl; zástupce vedoucího KPR Petr Hájek;
žalobce; doc. Zdeněk Koudelka; prezident Miloš Zeman; vedoucí KPR Vratislav Mynář;
a konečně i ředitelka odboru legislativy a práva KPR Dana Římanová. Žalobce si nedělá
nárok na úplnost a nevylučuje, že se může v některých bodech mýlit, níže nastíněný popis
možného děje a motivace jednotlivých osob se však žalobci jeví jako nejpravděpodobnější.
Prezident Václav Klaus
104. Prezident republiky prof. Václav Klaus byl po celou dobu svého mandátu k možnosti
vyhlásit amnestii značně zdrženlivý, byl však nepřetržitě konfrontován s celou řadou žádostí
o milost. Při rozhodování o nich vždy vycházel z teze, že milost nemá být dalším opravným
prostředkem, ale důvody jejího udělení mají spočívat ve výjímečných okolnostech každého
případu, v takových, které zákonodárce ani soudce nemůže, resp. nesmí brát v úvahu důsledně totiž vycházel z toho, že prezident republiky není ani zákonodárce, ani soudce,
a nemá se proto snažit opravovat výsledky jejich práce. Proto zamítl mnoho žádostí o milost,
u kterých se mu rozsudek sice jevil z lidského hlediska nespravedlivý, ale v tuzemském
kontextu bohužel nijak vyjímečný. Lze předpokládat, že pravidelný styk s lidským neštěstím
postupně otupil jeho odpor vůči amnestii obecně. Speciálně to pak platí o extrémně dlouho se
vlekoucích řízeních, kdy dochází k extrémním zásahům do života osob, u kterých vůbec
nemáme jistotu o jejich vině - na tento stav chtěl nějakým způsobem reagovat, upozornit
na něj, vyvolat na toto téma širokou veřejnou diskusi, a byl tak skutečným autorem myšlenky
zahrnout do amnestie i samostatně pojatou abolici (tento svůj záměr tehdy vyjádřil opisem
"jak přihlédnout k dlouho se vlekoucím soudům?").
105. Poté, co se prezident Klaus rozhodl se amnestií vážněji zabývat, dostal minimálně dva
konkrétní, nezávisle na sobě vypracované návrhy: jednak návrh vypracovaný žalobcem (návrh
A), jednak návrh vypracovaný doc. Zdeňkem Koudelkou (návrh B). 60 Z důvodů, které žalobce
nezná, si Václav Klaus vybral návrh B, který pak sám částečně upravil. Zda se při tomto
výběru a úpravách radil s dalšími osobami žalobci rovněž není známo, žalobce nebyl ani
u jednoho, ani u druhého. Hotovou amnestii Václav Klaus veřejně vyhlásil dne 1. ledna 2013.
106.

Václav Klaus se k novoroční amnestii včetně abolice vždy hlásil a hlásí.
Ladislav Jakl

107. Osobní tajemník prezidenta republiky a ředitel politického odboru KPR pan Ladislav
Jakl, žalobcův přímý nadřízený, byl amnestii - myšleno nějaké amnestii - nakloněn. Nejenže
i on byl pravidelně konfrontován s žádostmi o milost a s rozsudky soudů, často se příčícími
obecným představám o spravedlnosti anebo selskému rozumu, ale nadto je i velmi liberálně
založen.
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108. Ladislav Jakl byl po celou dobu přípravy amnestie jediným prostředníkem mezi
prezidentem Klausem a žalobcem, právě on předal žalobci zadání, na žalobcovu žádost se je
snažil upřesnit a nakonec od žalobce převzal jeho návrh amnestie (návrh A). Později předal
žalobci k vyjádření návrh doc. Koudelky (návrh B) a ještě později jej požádal o krátkou
technickou korekturu výsledného návrhu (upravený návrh B) s tím, že si výslovně zakázal
obsahové připomínky (učinil tak zřejmě proto, že chtěl zabránit tomu, aby mu žalobce
výsledný návrh celý přepsal, a vlastně tak žalobci ušetřit zbytečnou práci).
109. Ladislav Jakl novoroční amnestii vždy hájil a sám přiznává, že mezi nejbližšími
spolupracovníky prezidenta Klause patřil k těm, kdo vyhlášení amnestie - myšleno amnestie
obecně - dlouhodobě spíše podporovali.
Petr Hájek
110. Zástupce vedoucího KPR pan Petr Hájek naopak byl dlouhodobě zásadním odpůrcem
jakékoli amnestie. Žalobci není známo, zda Petr Hájek nějakým způsobem participoval
na přípravě novoroční amnestie, není mu ani známo, že by Petr Hájek svůj dlouhodobý postoj
byl změnil.
111. Označení Petra Hájka za jednoho z "otců" amnestie se žalobci jeví jako zcela absurdní
a nepochopitelné, ještě absurdnější, než označení samotného žalobce. Důvodem může být
jednak obrovská a nijak neskrývaná averze Miloše Zemana a jeho okolí právě k osobě Petra
Hájka a tím daná iracionální představa, že za snad vším zlým (z jejich úhlu pohledu zlým), co
kdy prezident Václav Klaus učinil, je ve skutečnosti Petr Hájek. Důvodem může být
i informace od některého ze zaměstnanců KPR, který se buď chtěl novému vedení zavděčit,
snažíc se předpokládat, co chce toto nové vedení slyšet a čemu snadno uvěří, nebo jehož
vnímání toho, kdo v okolí prezidenta Klause zastává jaké názory, bylo mimořádně rozostřené,
popř. obojí.
Žalobce
112. Žalobce nikdy nepatřil k nejbližším spolupracovníkům prezidenta Klause, úkoly
dostával a splněné je odevzdával Ladislavu Jaklovi. Žalobce zastává názor, že české
zákonodárství i soudní praxe některé skutky penalizují zbytečně či příliš přísně, popř.
až kontraproduktivně, jiné zase penalizují příliš mírně, popř. vůbec. Amnestii vnímal jako
možnost naznačit směr, kterým by se měla ubírat případná reforma - skutečná obsahová
reforma - českého trestního práva.
113. Žalobce připravil podle velmi obecného zadání svůj vlastní návrh amnestie (návrh A),
a v jeho rámci připravil i svůj vlastní návrh samostatně pojaté abolice (nebyl však autorem
této myšlenky jako takové, pouze tuto myšlenku pojmenoval odpovídajícím obecným
právním termínem, zatímco vlastní zadání obsahovalo pouze jeho opis).
114. Žalobce byl konfrontován s návrhem doc. Koudelky (návrh B), na jehož dalších
úpravách se nepodílel a nechtěl podílet.
115. Později byl žalobce konfrontován s dalším návrhem, který zjevně vznikl na základě
Koudelkova návrhu (upravený návrh B), s tím, že jej má pouze technicky zkontrolovat a má
se zdržet připomínek k obsahu.
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116. Po vyhlášení amnestie se žalobce nejdříve zdržel komentářů (přestože o ně byl
některými médii tehdy žádán), později se omezil na obecnou obhajobu amnestie, instituce
prezidenta republiky a na kritiku vlekoucích se soudních řízení. Poté, co média citovala
z kontextu vytržené výňatky z žalobcova návrhu amnestie, rozhodl se s poměrně velkým
časovým odstupem zveřejnit sám celý svůj návrh a zamezit tak dalším spekulacím.
117. Po nástupu nového vedení KPR mu žalobce poskytl požadovanou součinnost
při pátrání po "autorech" amnestie, ale nevnucoval se. V rozporu s žalobcem poskytnutými
informacemi a bez varování byl žalobce vedoucím KPR Vratislavem Mynářem a posléze
i prezidentem Zemanem výslovně veřejně označen za jednoho z "otců" novoroční amnestie,
a to výslovně i včetně abolice. Následně nejenže musel čelit obrovskému zájmu veřejnosti
a morálním odsudkům a snažit se vyvracet nepravdivá "obvinění" a tvrzení, ale musel opustit
i své dosavadní zaměstnání, dočasně zůstal zcela bez prostředků a počátkem listopadu 2013
musel prodat i byt po matce (jinak by neměl ani na soudní poplatek za podání této žaloby to jen pro ilustraci). KPR ani prezident republiky do dne podání této žaloby nevzali ze svých
tvrzení nic zpět, naopak, nadále na nich trvají.
Doc. Zdeněk Koudelka
118. Rovněž doc. Zdeněk Koudelka byl požádán o vlastní návrh amnestie. Zda se tak stalo
ve stejné době, kdy o návrh amnestie byl požádán i žalobce, nebo až poté, kdy žalobcův návrh
z nějakého důvodu prezident Klaus neakceptoval, žalobce neví - možné je obojí. Proč byl
o návrh požádán právě Zdeněk Koudelka a proč žádosti vyhověl přesto, že nikdy nebyl
zaměstnancem KPR, žalobce rovněž neví. Zdeněk Koudelka připravil - snad sám, snad
ve spolupráci s dalšími - svůj návrh amnestie (návrh B) a dal jej k dispozici Ladislavu Jaklovi.
Koudelkův návrh byl zjevně vzat za základ dalších prací - žalobci není známo, zda tento
návrh upravil do konečné podoby výhradně prezident Klaus osobně nebo ve spolupráci
s někým dalším.
119. Ani Zdeňka Koudelku nelze považovat za autora samotné myšlenky pojmout abolici
zcela samostatně - autorem této myšlenky byl prezident Klaus. Zdeněk Koudelka pouze přišel
s vlastním návrhem konkrétního rozsahu takové abolice, obsahově jiným, než s jakým přišel
žalobce. Na rozdíl od žalobcova návrhu však prezident Klaus Koudelkův návrh, co vše by
měla zahrnovat abolice, přijal a ztotožnil se s ním.
120. Bezprostředně po vyhlášení novoroční amnestie se Zdeněk Koudelka pustil do její
veřejné obhajoby, krátce poté se však zcela odmlčel - zjevně si nepřál být s novoroční
amnestií spojován a nehlásil se k ní. Žalobce toto Koudelkovo přání respektoval, dokud to
bylo možné, dokonce sdělil tuto informaci prezidentu Zemanovi s předstihem tak, aby se
prezident případně mohl rozhodnout tuto informaci nezveřejnit. Teprve když prezident tuto
možnost nevyužil, ale naopak se přidal k útoku proti žalobci, žalobci nezbylo, než Koudelkův
podíl na novoroční amnestii zveřejnit, aby ubránil sebe sama. Poté, ve vyjádření pro Lidové
noviny Zdeněk Koudelka své autorství veřejně připustil, ovšem s tím, že myšlenka na abolici
není jeho a že lituje, že jej nenapadla. 61 To v zásadě odpovídá skutečnosti. Výrazný podíl
Zdeňka Koudelky na přípravě amnestie nakonec potvrdil i prezident Zeman ve svém projevu
v Senátu dne 21. srpna 2013.62
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http://www.lidovky.cz/koudelka-s-abolici-souhlasim-ale-nepsal-jsem-ji-flk-/zpravydomov.aspx?c=A130506_163256_ln_domov_khu
srovn. odst. 39 žaloby
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Prezident Miloš Zeman
121. Prezident republiky Miloš Zeman začal nejpozději v lednu 2013 vystupovat jako
zapřísáhlý nepřítel amnestií obecně - žalobce neumí posoudit, nakolik se skutečně jedná
o jeho dlouhodobé vnitřní přesvědčení a nakolik jen o politickou pózu. Zeman novoroční
amnestii považuje za "zločin", veřejně slíbil, že sám žádnou amnestii nikdy nevyhlásí
a že vypátrá a zveřejní "autory" novoroční amnestie. Zatímco prezident Klaus věnoval
poměrně velkou část svého času individuálnímu posuzování žádostí o milost, prezident
Zeman tuto agendu údajně zcela přesunul na Ministerstvo spravedlnosti 63 - zřejmě věří
v dokonalost systému, v to, že spravedlnost se dá objektivně změřit a že tudíž se systém
obejde bez prvku individuálního slitování se a není tedy třeba, aby se milostmi zabýval on
osobně, ale stačí, bude-li za něj vše řešit bezejmenný aparát - z jeho hlediska jde jen o další
opravný prostředek. Jeho názory tedy nejsou pouze jiné, než názory prezidenta Klause, ale
jsou zcela protichůdné.
122. Je otázkou, nakolik prezident Zeman svůj politický závazek, totiž odhalit a zveřejnit
skutečné "autory" novoroční amnestie, myslel vážně, dostal se jím však pod silný tlak médií,
která mu tento závazek opakovaně připomínala a nutila jej tak úkol, který si sám dal, splnit.
Úkol zdánlivě "splnil" vedoucí KPR Vratislav Mynář dne 27. dubna 2013, když za jediné
skutečné "otce" novoroční amnestie označil Petra Hájka, Ladislava Jakla a žalobce. Žalobci
není známo, nakolik se na "pátrání" podílel osobně prezident republiky a nakolik se spolehl
na výsledky práce svých podřízených. Žalobci není známo ani to, nakolik se prezident Zeman
sám zabýval informacemi, které mu předal 3. května 2013, 64 a nakolik se ve svém vystoupení
dne 6. května 2013 spolehl pouze na podklady od svých podřízených, 65 není to však
relevantní - relevantní je jen jeho reakce: Prezident se nejenže ztotožnil se závěry Vratislava
Mynáře, ale ve svých výrocích byl ještě o něco tvrdší, než vedoucí KPR, a zjevně podrážděný.
Za podstatné žalobce považuje zejména to, že prezident Zeman měl v tu chvíli již k dispozici
dostatek informací k tomu, aby o závěrech Vratislava Mynáře minimálně zapochyboval, a měl
v tu chvíli i možnost vše urovnat způsobem přijatelným pro všechny strany. Místo toho zvolil
otevřený střet a v podstatě nenechal žalobci žádný prostor ke smírnému řešení.
123. Dne 21. srpna 2013 v projevu v Senátu Miloš Zeman mimo jiné poprvé veřejně
přiznal, že: "Zdeněk Koudelka je můj osobní přítel. Dlouholetý osobní přítel. Vážím si ho jako
člověka, mám ho rád a obdivuji jeho odborné schopnosti. Ale zmíněné šetření ukázalo, že se
bohužel – a říkám to s lítostí – měrou nikoli zanedbatelnou podílel na lednové amnestii
prezidenta republiky. A jak dobře víte, jsem zásadní odpůrce této amnestie a nechal jsem
propustit z Kanceláře prezidenta republiky všechny, kdo se na ní podíleli." Ani při této
příležitosti však prezident republiky nevzal zpět informaci, že jedním ze "spoluotců"
novoroční amnestie je žalobce.

Je nicméně zvláštní, že do dne uvedeného v záhlaví této žaloby nebylo vydáno žádné rozhodnutí
prezidenta republiky, které by bylo obdobou rozhodnutí prezidenta republiky č. 33/1994 Sb., o přenesení
pravomoci v řízení o udělení milosti, zrušeného rozhodnutím prezidenta republiky č. 254/2003 Sb.;
je proto otázkou, o jaké právní předpisy se rozhodování o žádostech o milost nyní opírá, resp. zda jsou
někým vůbec posuzovány.
64
srovn. odst. 27 žaloby
65
srovn. odst. 29 žaloby
63
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Vratislav Mynář
124. Úkol zjistit "autory" amnestie dostal vedoucí KPR Vratislav Mynář. Tento úkol dostal
v situaci, kdy se teprve snažil zorientovat se v tom, jak KPR funguje, a to aniž by měl jakékoli
dřívější zkušenosti s řízením nějakého státního úřadu. Nadto i on byl pod tlakem médií,
žádajících si splnění prezidentova závazku. Dlužno dodat, že tento tlak si částečně způsobil
sám, když média sám vyhledával a vystupoval spíše jako politik než jako státní úředník. Jeho
pozdější kandidatura za Stranu práv občanů - Zemanovci ve volbách do Poslanecké sněmovny
tuto jeho motivaci sám sebe politicky prezentovat, potvrdila.
125. Svůj úkol vedoucí KPR Vratislav Mynář "splnil" 27. května 2013, když
prostřednictvím rozhovoru s redaktorem deníku Právo Jiřím Ovčáčkem sdělil národu,
že "pravými otci amnestie" jsou Ladislav Jakl, Petr Hájek a žalobce. Vratislav Mynář nejenže
"splnil" úkol, ale šel nad rámec svého zadání, když činnost údajných "otců amnestie" i veřejně
hodnotil, opět zřejmě v zájmu své vlastní politické prezentace.
126. Vratislav Mynář nikdy nevysvětlil, jak ke svým závěrům dospěl - své informace zcela
jistě neměl od nikoho z uvedených "pravých otců amnestie". Žalobce ani nepředpokládá, že
by tyto informace měl od emeritního prezidenta republiky či od svého předchůdce ve funkci
pana Jiřího Weigla. Žalobce se nedomnívá, že si Vratislav Mynář vše vymyslel - vědomě
a zbytečně by riskoval, navíc takový postup by byl možný u Petra Hájka a Ladislava Jakla, ale
ne u žalobce, kterého do té doby Vratislav Mynář pravděpodobně vůbec neznal - na žalobce
jej musel někdo upozornit. Žalobce se domnívá, že v omyl byl uveden sám Vratislav
Mynář, a to některým ze zaměstnanců KPR, kterému neměl důvod nedůvěřovat, resp. měl
u něho důvod předpokládat, že disponuje odpovídajícími informacemi. Motivů Mynářova
informátora mohla být celá řada: snaha zavděčit se novému vedení KPR, strach ze ztráty
postavení v rámci KPR či dokonce z propuštění, zloba vůči žalobci, snaha zbavit se žalobce,
nedostatek relevantních informací anebo neschopnost je správně vyhodnotit, popř. nějaká
kombinace těchto motivů. Této hypotéze svědčí fakt, že Vratislav Mynář se zřejmě
na poslední chvíli - necelý den před zveřejněním svého rozhovoru pro deník Právo, tedy
v době, kdy rozhovor již musel být hotov - pokusil si své informace ještě dodatečně ověřit
přímo u žalobce, přičemž zřejmě vůbec nepředpokládal, že mu žalobce poskytne informace
diametrálně odlišné. Vratislav Mynář se tak ocitl v situaci, kdy se musel velmi rychle
rozhodnout, zda bude věřit žalobci, což by znamenalo odvolat již poskytnutý rozhovor,
na kterém posléze stálo celé sobotní vydání deníku Právo, nebo zda bude věřit
zmíněnému informátorovi. Rozhodl se věřit svému informátorovi, zřejmě se mu to v tu
chvíli jevilo mnohem schůdnější a nepředpokládal, že žalobce bude mít odvahu a bude
i schopen se výrazněji a efektivním způsobem nařčení bránit, jít do otevřeného sporu
s vedoucím KPR a posléze i s prezidentem republiky a že bude v případě nutnosti ochoten
nebrat ohled ani na osobní zájmy emeritního prezidenta republiky a jeho okolí.
127. Závěrem pasáže o Vratislavu Mynářovi zbývá dodat, že žalobce se pokusil o smírné
urovnání, když požadoval po KPR, resp. Vratislavu Mynářovi uvedení věci na pravou míru
a poskytnutí informace o tom, jakým způsobem dospěl ke svým závěrům stran "autorství"
novoroční amnestie. Tyto požadavyky Vratislav Mynář prostřednictvím svého právního
zástupce nejenže odmítl, ale svá tvrzení týkající se žalobce opětovně potvrdil. Teprve tím
přiměl žalobce k podání této žaloby. 66

66

srovn. přílohy 11 a 12
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Dana Římanová
128. Dana Římanová od podzimu 2009 byla a stále je ředitelkou odboru legislativy a práva
KPR. Její postoj vůči žalobci byl vždy mimořádně nevraživý. Žalobce ji naopak subjektivně
vždy vnímal jako člověka mimořádně oportunistického, ale současně i chaotického, zlostného,
zlého a zákeřného, s malou rozlišovací schopností a po odborné stránce jen málo schopného
(domnívala se např., že pojem "hraniční určovatel" patří do zákona o státních hranicích) - to
všechno byly důvody, proč se žalobce Daně Římanové vždy raději vyhnul, pokud to bylo jen
trochu možné.67 Tato vzájemná nevraživost byla všeobecně známa v KPR a částečně i mimo
ni, protože Dana Římanové a posléze už ani žalobce se jí netajili.
129. Přestože Dana Římanová byla a je ředitelkou odboru legislativy a práva KPR, tedy
odborného útvaru odpovědného za tvorbu předpisů v rámci KPR, a jako taková by měla být
od počátku do přípravy amnestie nejen zasvěcena, ale měla by se na její přípravě i přímo
podílet, v souvislosti s novoroční amnestií byla zmíněna jen jednou, 15. ledna 2013, a to
v souvislosti s jí podepsaným stanoviskem k čl. II amnestie, které bylo médii interpretováno
tak, jako by se od novoroční amnestie distancovala.68 K tomuto úniku informací došlo krátce
poté, kdy se 10. ledna 2013 předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský veřejně vyjádřil, že
amnestie byla připravena diletantsky. 69
130. Žalobce nemá důvod nevěřit tomu, že Dana Římanová nikdy nepřipravila žádnou
vlastní verzi amnestie, resp. že o vlastní návrh nebyla vůbec požádána. Současně se
nedomnívá, že by byla zcela obejita. Žalobci je z doslechu známo a nemá důvod nevěřit tomu,
že Dana Římanová byla, stejně jako žalobce, požádána o názor k nepodepsanému návrhu
doc. Koudelky (návrh B), pravděpodobně aniž by věděla, že je autorem, a posléze i o formální
technickou kontrolu výsledného textu (upravený návrh B). Žalobce předpokládá, že stejně tak
byla požádána i o názor k žalobcovu návrhu (návrh A) amnestie. Žalobce se domnívá,
že Dana Římanová provedla závěrečnou korekturu rozhodnutí o amnestii v redakci Sbírky
zákonů dne 2. ledna 2013. Žalobce považuje za vysoce pravděpodobné, že Dana Římanová je
odpovědna za oba mediální úniky v lednu 2013, tj. za únik jí podepsaného stanoviska k čl. II
amnestie z počátku ledna 2013 a za únik žalobcova návrhu amnestie do médií. A především,
žalobce je přesvědčen, že Dana Římanová byla i osobou, která poskytla novému
vedoucímu KPR Vratislavu Mynářovi zavádějící informace týkající se údajných "otců
amnestie": motivem mohla být jednak její obava o zachování vlastního postavení v KPR,
jednak letitá nevraživost k žalobci, a konečně možná i neschopnost vnímat diametrální
obsahovou odlišnost obou návrhů, Koudelkova a žalobcova; možná se dokonce domnívala,
že jde o dvě časově rozdílné verze téhož návrhu.
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srovn. odst. 74 - 78 žaloby
srovn. odst. 13 žaloby
srovn. rozhovor Pavla Rychetského pro Hospodářské noviny dne 10. ledna 2013 zde:
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-59093570-rychetsky-premier-necas-amnestie-diletant
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C.

NÁROKY

XIV. Zdržení se dalších zásahů
131. Žalobce má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od (dalších) neoprávněných
zásahů do práva na ochranu jeho osobnosti. 70 Po zvážení všech okolností se žalobce rozhodl
toto své právo neuplatnit, nicméně vyhrazuje si právo uplatnit je v budoucnosti, pokud by
neoprávněné zásahy, které jsou předmětem této žaloby a ke kterým v této chvíli nedochází,
byly opakovány. Jestliže soud dá žalobci za pravdu v tom, že není původcem novoroční
amnestie a nařídí žalovaným uvést jejich žalované výroky veřejně na pravou míru, bude tím
fakticky znemožněno, aby žalovaní dál tvrdili něco jiného.

XV.

Uvedení věci na pravou míru žalovanými

132. Pokud se týče žalobcova práva, aby byly odstraněny následky neoprávněných zásahů
do práva na ochranu jeho osobnosti, je třeba předeslat, že tyto zásahy nemohou být
odstraněny beze zbytku. 71 Následky neoprávněných zásahů mohou být pouze částečně
odstraněny uvedením nepravdivých informací na pravou míru.
133. Jednotlivé výroky obsahující zde žalovaná tvrzení jsou citovány v kapitolách II. a IV.
této žaloby. 72 Z hodnocení jejich pravdivosti obsažených v kapitole X. je zřejmé,
že po obsahové stránce se jedná o celkem 6 různých nepravdivých, resp. difamujících tvrzení,
která je třeba uvést následujícím způsobem na pravou míru:
a) obecně, že žalobce není myšlenkovým původcem novoroční amnestie, a to ani zčásti;
žalobce připravil zcela jiný návrh amnestie, který byl po obsahové i formalní stránce
diametrálně odlišný a do textu rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii,
se žádným způsobem nepromítl;
b) zvláště, že žalobce není myšlenkovým původcem aboliční části novoroční amnestie, a to
ani zčásti; žalobce připravil zcela jiný návrh aboliční části amnestie, který byl po obsahové
i formální stránce diametrálně odlišný a do textu čl. II rozhodnutí prezidenta republiky
č. 1/2013 Sb., o amnestii, se žádným způsobem nepromítl;
c) že žalobce sice byl loajální právník, nikoli však ochotný splnit jakýkoli zadaný úkol
a neměl žádný důvod být svému zaměstnavateli nějak zvlášť zavázán a plnit pracovní úkoly
nad rámec své oficiální náplně práce a v rozporu se svým svědomím; žalobce byl
zaměstnancem státu, nikoli členem osobní družiny feudálního panovníka;
70

71
72

„(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů
do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno
přiměřené zadostiučinění.
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla
ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba
též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy
a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.“
(ust. § 13 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění)
srovn. odst. 41 žaloby
srovn. odst. 23, 24 a 29 žaloby
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d) že žalobce nebyl nikdy vyhozen z legislativního oddělení KPR;
e) že žalobce nikdy nebyl zaměstnancem oddělení pro styk s veřejností a toto oddělení nikdy
neřídil pan Petr Hájek; žalobce byl zaměstnancem politického odboru a jeho přímým
nadřízeným od podzimu 2009 do jara 2013 byl výhradně pan Ladislav Jakl; a
f) že žalobce nikdy Vladimíru Mynářovi “nepřiznal”, že by byl aktivní v přípravě novoroční
amnestie, sdělil mu pouze, že připravil jiný, diametrálně odlišný návrh amnestie – k tomu se
“přiznávat” nemusel, protože se za tento návrh nestydí a plně se k němu jako jeho autor hlásí.
Za obsahová tvrzení a) a b) nesou odpovědnost všichni žalovaní, a měli by je tedy uvést
všichni na pravou míru. Za obsahová tvrzení c), d), e) a f) odpovídá výhradně první žalovaný,
subsidiárně – pokud se jedná o hodnotící nebo hodnotově zabarvená tvrzení73 – pak i třetí
žalovaný, a tomu pak odpovídá i povinnost prvního, resp. třetího žalovaného, uvést tyto
výroky na pravou míru (tato povinnost se tedy netýká druhého žalovaného).
134. Podle názoru žalobce požadavku uvedení věci na pravdivou míru odpovídá uveřejnění
dementi v těch médiích, ve kterých byly uveřejněny původní nepravdivé, resp. difamující
výroky, tak, aby bylo lze předpokládat, že se s ním bude mít možnost seznámit relativně
stejný okruh čtenářů, a přiměřeně původně zveřejněnému obsahu.
135. Žalované výroky Vratislava Mynáře citované v odstavci 23 této žaloby byly učiněny
v sobotním vydání deníku Právo, a to na titulní straně; odpovědnost za ně nese Kancelář
prezidenta republiky, a obsahově odpovídají tvrzením popíraným v odstavci 133 žaloby,
pododstavcích a) a b). Žalobce se domnívá, že má nárok na to, aby KPR nechala na své
náklady zveřejnit v některém sobotním vydání deníku Právo na titulní straně a s citací
původních nepravdivých výroků z 27. dubna 2013 sdělení uvádějící tato tvrzení na pravou
míru způsobem odpovídajícím obsahu pododstavců a) a b) odstavce 133 této žaloby.
136. Žalované výroky Vratislava Mynáře citované v odstavci 24 této žaloby byly učiněny
prostřednictvím webu Parlamentní listy, kde je lze stále dohledat; odpovědnost za ně nese
Kancelář prezidenta republiky, subsidiárně Vratislav Mynář. 74 Obsahově odpovídají tvrzením
popíraným v odstavci 133 žaloby, pododstavcích a), c), d), e) a f), a implicitně i tvrzení
vymezenému v pododstavci b). Žalobce se domnívá, že má nárok na to, aby KPR,
resp. Vratislav Mynář, nechali na své náklady zveřejnit v Parlamentních listech a s funkčním
odkazem na původní článek z 28. dubna 2013 sdělení uvádějící tato tvrzení na pravou míru
způsobem odpovídajícím obsahu pododstavců a) až f) odstavce 133 této žaloby. Toto sdělení
by mělo být umístěno na úvodní straně Parlamentních listů tak, aby se odkaz na ně zobrazil
bezprostředně po otevření úvodní strany a byl dobře viditelný alespoň týden.
137. Žalované výroky prezidenta Miloše Zemana citované v odstavci 29 této žaloby byly
učiněny prostřednictvím webu Kanceláře prezidenta republiky, kde je lze stale dohledat;
odpovědnost za ně nese Miloš Zeman. Obsahově odpovídají tvrzením popíraným v odstavci
133 žaloby, pododstavcích a) a b). Žalobce se domnívá, že má nárok na to, aby prezident
Miloš Zeman nechal zveřejnit na webu KPR a s funkčním odkazem na své původní prohlášení
z 6. května 2013 sdělení uvádějící tato tvrzení na pravou míru způsobem odpovídajícím
obsahu pododstavců a) a b) odstavce 133 této žaloby. Toto sdělení by mělo být umístěno
73
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srovn. odst. 49 žaloby
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na úvodní straně webu KPR v aktuálních tiskových zprávách tak, aby se odkaz na ně zobrazil
bezprostředně po otevření úvodní strany, byl dobře viditelný alespoň měsíc a byl trvale
dohledatelný.
138. Vzhledem k tomu, že Vratislav Mynář učinil své výroky citované v odstavci 24
žaloby a obsahově odpovídající tvrzením popíraným v odstavci 133, pododstavcích c) až f)
ve funkci vedoucího KPR a v návaznosti na své předchozí výroky, které učinil výslovně jako
vedoucí KPR, žalobce se domnívá, že by mohl požadovat, aby na webu KPR byly uvedeny
na pravou míru i tyto výroky.
139. Žalobce se však rozhodl žalobní návrh nekomplikovat různými variantami dementi
a bude je v žalobním návrhu 75 níže formulovat obecněji tak, aby ve všech třech uvedených
médiích - v deníku Právo, v internetovém listu Parlamentní listy i na webu KPR - mohl být
publikován stejný text dementi.
XVI. Uvedení věci na pravou míru soudem
140. Výčet možných právních prostředků proti neoprávněnému zásahu do práva na ochranu
osobnosti uvedený v § 13 občanského zákoníku je pouze demonstrativní. Soudní praxe
zejména připouští i možnost domáhat se určení existence neoprávněného zásahu do práva
na ochranu osobnosti žalobce anebo určení nepravdivosti výroku žalovaného, aniž by se
přitom jednalo o určovací žalobu ve smyslu § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu – není tedy třeba prokazovat naléhavý právní zájem na takovém určení.
141. Žalobce má především mimořádně silný zájem na určení, že jeho návrh A
amnestie 76 je po obsahové stránce diametrálně odlišný od rozhodnutí prezidenta
republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii.
142. Žalobce má dále zájem na určení, že návrh B, resp. upravený návrh B amnestie77 se
po obsahové i formální stránce velmi blíží rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb.,
o amnestii a že žalobce není autorem ani spoluautorem návrhu B ani upraveného návrhu
B amnestie.

XVII. Omluva
143. Žalobce se domnívá de lege lata, že má dále právní nárok na přiměřené zadostiučinění,
tj. primárně na omluvu. Žalobce se však rovněž domnívá de lege ferenda, že jakákoli omluva
má smysl jen tehdy, je-li poskytnuta upřímně a dobrovolně, a pouze takto poskytnutou
omluvu lze případně i přijmout. Žalobce proto ponechává na žalovaných, zda uznají svoje
pochybení a naleznou odvahu se mu veřejně omluvit, aniž by je k tomu nutil právní cestou.
De lege lata pak platí, že soudem nařízená omluva by v tomto případě stejně nemohla odčinit
újmu způsobenou žalobci, a to zejména s ohledem na dosavadní celkový přístup žalovaných
k věci.
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XVIII. Finanční zadostiučinění
144. Právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích přiznává zákon pouze tehdy, pokud se
nejeví postačujícím zadostiučinění cestou zdržení se dalších zásahů do práva na ochranu
osobnosti, uvedení věci na pravou míru ani omluva. 78 S ohledem na míru zavinění
žalovaných, 79 umocněnou v případě prvního a třetího žalovaného skutečností,
že prostřednictvím svého právního zástupce odmítli žalobcovu nabídku smíru, 80 v případě
druhého žalovaného pak tím, že ve svém projevu v Senátu dne 21. června 2013 sice přiznal,
že se v mezidobí dozvěděl o významném podílu Zdeňka Koudelky na přípravě novoroční
amnestie, ale nevyvodil z toho vůbec žádné důsledky vůči žalobci;81 s ohledem na právní
a společenské postavení žalovaných a na veřejná očekávání s tímto postavením spojená;
a s ohledem na mimořádně razantní a beze zbytku již nikdy nezhojitelné následky vůči
osobě žalobce82 má žalobce za to, že jeho nárok na finanční zadostiučinění ve smyslu
§ 13 odst. 2 občanského zákoníku je dán.
145. Osobnostní spory jsou velmi různorodé a specifické, často velmi jedinečné
a neopakovatelné, a zejména obsahově nepředvídatelné. V důsledku toho jsou jen v hrubých
rysech zobecnitelné cestou psaného zákonodárství. Tato velmi obecná psaná právní úprava se
pak dále musí vyvíjet případ od případu, cestou jednotlivých soudních rozhodnutí. Protože
tato rozhodnutí jsou původní a obtížně srovnatelná, jsou velmi arbitrární a jejich detaily jsou
obtížně předem odhadnutelné. Právo na ochranu osobnosti proto představuje všude na světě
snad nejvíce soudcovské právo vůbec. A platí-li tento závěr pro právo na ochranu osobnosti
obecně, pak speciálně to platí pro určení konkrétní částky finančního zadostiučinění – je
prakticky vyloučeno, aby se žalobce se svým návrhem přesně shodl s míněním soudu.
146. De lege ferenda by žalobce velmi uvítal, kdyby to byl soud, kdo by sám,
bez žalobcova návrhu, určil konkrétní finanční částku. Přestože § 13 odst. 3 občanského
zákoníku 83 zdánlivě svědčí takovému závěru, ve spojení s ustanovením § 153 odst. 2
občanského soudního řádu84 je de lege lata třeba vycházet z toho, že je to žalobce, který musí
navrhnout soudu nějakou konkrétní výši finančního zadostiučinění. Žalobce bude v dalších
úvahách vycházet z toho, že finanční odškodnění ve výši 100.000,- Kč je dnes vnímáno jako
výrazně symbolické, zatímco finanční zadostiučinění ve výši 2.000.000,- Kč naopak jako
výrazně vysoké a vyjímečné. Žalobcův konečný návrh výše finančního zadostiučinění by
tedy měl být umístěn někde na škále od jednoho sta tisíc do dvou miliónů korun českých.
147. Platí, že odpovědnost za nemajetkovou újmu je objektivní a existence, resp. míra
zavinění nemá na její holou existenci vliv. Současně však platí, že míra zavinění má vliv
právě na určení výše finančního zadostiučinění: "Vzniklá nemajetková újma na osobnosti
postižené fyzické osoby je pro ni stejně závažná bez ohledu na to, jednal-li původce zásahu
zaviněně či nikoliv. Subjektivní prvek zavinění má význam toliko při určování výše náhrady
nemajetkové újmy dle § 13 odst. 3 obč. zák. v rámci zohlednění okolností, za nichž k porušení
78
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ust. § 13 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., citované v poznámce pod čarou č. 64 na str. 42
srovn. kapitolu XII žaloby
srovn. odst. 31, 32 a 98 a přílohy 10 a 12 žaloby
srovn. odst. 39, 40 a 99 žaloby
srovn. kapitolu VI. a odst. 41 žaloby
citovaný v poznámce pod čarou č. 64 na str. 42
Ust. § 153 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v účinném znění, zní: „Soud
může překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se domáhají, jen tehdy,
jestliže řízení bylo možno zahájit i bez návrhu, nebo jestliže z právního předpisu vyplývá určitý
způsob vypořádání vztahu mezi účastníky.”.
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práva došlo." 85 Podle některých názorů dokonce: “forma a intenzita zavinění by měla hrát
klíčový význam pro stanovení povinnosti nahradit škodu za citovou újmu poškozeného".86
148. Náhrada nemajetkové újmy neplní pouze satisfakční, ale i preventivně sankční
funkci. Soudce krajského soudu v Brně Michal Ryška uvádí: “V souladu s rozhodovací
činnosti Ústavního soudu i … názory právní teorie proto nezbývá než reálně konstatovat,
že náhrada nemajetkové újmy neplní toliko funkci satisfakční, neboť hodnotí-li se
při stanovení výše náhrady nemajetkové újmy i otázka zavinění a má-li rozhodnutí soudu co
do výše peněžitého odškodnění účinně přispívat ke snížení, popř. k eliminaci nežádoucích
újem na osobnosti fyzických osob, musí nutně náhrada nemajetkové újmy v penězích plnit
právě i onu preventivně-sankční funkci. To současně odpovídá i základnímu smyslu relutární
satisfakce, tj. smyslu satisfakčnímu, a nijak jej nevylučuje, neboť při tomto působení potřeba
finanční satisfakce narůstá v přímé úměře s mírou zavinění původce zásahu, když vyšší mírou
zavinění je vždy neoprávněnost zásahu do osobnostních práv zesílena (je zesílena křivda,
za níž má přijít zadostiučinění).”87 Jinými slovy, výše finančního zadostiučinění má nejen
plně odškodnit poškozeného, ale má i být výchovná vůči škůdci, odradit potenciální
budoucí škůdce a odpovídat obecné veřejné potřebě po spravedlnosti.
149. Jak uvádí Ústavní soud, “tvrzená difamační fakta je třeba vždy posuzovat komplexně
pod zorným úhlem mnoha hledisek, která lze vyjádřit v následujících bodech (shodně viz
Amicus Curiae Opinion Benátské Komise ze dne 17. 3. 2004, CDL-AD(2004)011):
1. Závažnost obvinění. Čím závažnější obvinění je, tím více byla veřejnost
dezinformována a difamovaná osoba poškozena, pokud tvrzení není pravdivé.
2. Povaha informace a uvážení, do jaké míry je předmětný problém záležitostí
veřejného zájmu.
3. Zdroj informace. Někteří šiřitelé informace nemají přímou znalost o události.
Někteří mají vlastní důvody rozmělnit informaci anebo jsou placeni za své příběhy.
4. Vynaložené úsilí a konkrétní kroky k ověření pravdivosti informace.
5. Status informace. Obvinění již může být předmětem vyšetřování, které vyžaduje
ohledy.
6. Naléhavost záležitosti. Zprávy jsou často komoditou podléhající rychlé zkáze.
7. Zda byl žádán komentář od stěžovatele (žalobce). Ten může mít informace, kterými
jiní nedisponují nebo které nesdělili. Oslovení stěžovatele (žalobce) nemusí být vždy
nutné.
8. Zda médii šířené sdělení obsahovalo podstatu události viděné očima stěžovatele
(žalobce).
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9. Tón sdělení šířeného médii. Původce mediálně šířené informace může iniciovat
diskusi nebo vyšetřování. Nemusí prezentovat obvinění jako sdělování faktu.
10. Okolnosti zveřejnění včetně jeho načasování.”88
Bera v úvahu tato obecná hlediska, míru zavinění, povahu žalovaných, povahu žalobce
a následky mu způsobené, žalobce považuje pro určení výše finančního zadostiučinění, resp.
pro určení jeho umístění na škále zmíněné v odstavci 145, za podstatné níže uvedené
skutečnosti.
150. “Obvinění”, že se někdo podílel na přípravě amnestie, by samo o sobě nebylo nijak
extrémně závažné, byť by bylo nepravdivé. Podobně by nebylo nijak extrémně závažné
nepravdivé obvinění z autorství jakéhokoli jiného návrhu právního předpisu nebo obvinění
z čehokoli jiného, co samo o sobě není nijak nemorální, pohoršující či dokonce protiprávní.
151. Míra závažnosti takového obvinění však prudce vzrůstá v situaci, kdy jde
o právní předpis velkou částí veřejnosti odsuzovaný, resp. jde dokonce o předpis, který
svou existencí zcela zásadně přispěl k podání ústavní žaloby pro velezradu na prezidenta
republiky. Míra závažnosti vzroste ještě více, pokud předseda Ústavního soudu označí
“autory” onoho právního předpisu za právní diletanty a nový prezident je rozhodnut
sdělit jména autorů veřejnosti a vyhodit je za přípravu takového předpisu z KPR.
152. Míra veřejného zájmu znát autora návrhu novoroční amnestie je, objektivně vzato,
nulová – zveřejnění takové informace nikomu a ničemu nepomůže, odpovědnost
za amnestii navíc formálně nese bývalá vláda, fakticky emeritní prezident republiky,
který se k autorství novoroční amnestie a k odpovědnosti za ni navíc otevřeně hlásí.
Jedině za předpokladu, že by vyšlo najevo, že prezident republiky byl některými zaměstnanci
KPR uveden v omyl ohledně obsahu rozhodnutí, které přijímá, popř. pokud by vyšlo najevo,
že obdobně uvedl v omyl tehdejšího spolupodepisujícího předsedu vlády některý
ze zaměstnanců Úřadu vlády, pak by zde byl objektivní veřejný zájem na potrestání takového
zaměstnance, resp. na zveřejnění jeho totožnosti.
153. Nicméně, subjektivní míra veřejného zájmu znát autora návrhu novoroční amnestie
byla extrémně vysoká – lid si přál vědět, kdo za to může, kdo se na tom podílel, a je vedlejší,
zda tato veřejná nálada vznikla samovolně nebo byla někým vyvolána, bezděky či úmyslně.
Relevantní však je skutečnost, že zejména druhý a třetí žalovaný sami přispěli k vyvolání
této nenávistné nálady veřejnosti.
154. Zdroj svých informací Vladimír Mynář odmítá sdělit. Je však evidentní,
že Vratislav Mynář nemohl mít informace o údajném autorství novoroční amnestie z vlastní
zkušenosti, ale jedině z doslechu. Pokud vynecháme absurdní možnost, že tyto nepravdivé
a částečně zmatené informace získal od emeritního prezidenta republiky, od pana Ladislava
Jakla, od pana Petra Hájka anebo od bývalého kancléře pana Jiřího Weigla, pokud vynecháme
absurdní možnost, že tyto informace získal od doc. Zdeňka Koudelky, pak zůstává jedině
možnost, že mu tyto informace poskytl některý ze zaměstnanců KPR, kteří v KPR zůstali
i po nástupu nového prezidenta Zemana. Jakkoli se vesměs jednalo o lidi, se kterými nový
vedoucí KPR nemohl mít v té době žádnou zkušenost, jimi poskytnuté informace si nijak
neověřil ani se nezamyslel nad možnou nemorální motivací svých informátorů. Jisté je pouze
88
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to, že až do 26. dubna 2013 se nikdy nesetkal ani jinak nekomunikoval s žalobcem a v době,
kdy se s ním konečně setkal a žalobce mu nabídl veškerou dokumentaci, kterou má
k dispozici, musel být jeho rozhovor pro deník Právo, který vyšel další den, již hotov. Pokud
by rozhovor byl poskytnut až po Mynářově setkání s žalobcem, míru Mynářova zavinění by to
ještě zvýšilo.
155. Poskytnutí informací o autorství návrhu novoroční amnestie médiím nebylo nijak
extrémně naléhavé, a to ani z úhlu pohledu žalovaných. Je pravda, že vedoucí KPR Mynář byl
v této věci pod silným mediálním tlakem, ale nebyl by problém ještě týden počkat, nadto
v situaci, kdy Mynář celé týdny předtím tuto záležitost pravděpodobně vůbec neřešil. Je však
zřejmé, že pokud již poskytl rozhovor deníku Právo a ten na něm založil celé své sobotní
vydání ze dne 27. dubna 2013, pak zjevně bylo problémem rozhovor dodatečně zásadně měnit
(takový rozhovor by nepřinesl nic nového) nebo úplně zrušit. Vedoucí KPR ve snaze vyřešit
problém a působit úderně tzv. střílel od boku. Nejen to: i když již 26. dubna 2013 musel mít
pochybnosti o správnosti svých informací, nepokusil se svůj rozhovor ještě zastavit,
a nepokusil se ani v nejmenším varovat žalobce.
156. Mimochodem, o ověření Mynářem sdělených informací u žalobce se nepokusil
ani deník Právo, teprve dodatečně, poté, co žalobce 27. dubna 2013 veřejně avizoval svůj
záměr vše řešit právní cestou, požádal žalobce o vyjádření, ale nedal mu je k autorizaci.
157. Míra zavinění na straně žalovaných je tedy velmi vysoká – žalovaní žalobce
zákeřně, zcela chladnokrevně a bez jakýchkoli výčitek "obětovali". Šlo jim o to záležitost
kolem “vyšetřování amnestie” nějak uzavřít a uspokojit veřejnost, a bylo jim zcela jedno,
zda jimi sdělené informace jsou nejen uspokojivé, ale i pravdivé, a jaké důsledky bude
jejich sdělení veřejnosti mít pro žalobce.
158. Přestože posléze byl prezident Zeman nucen přiznat i nezanedbatelný podíl
doc. Koudelky na novoroční amnestii, dodnes tají, jak významný tento podíl byl a v čem
spočíval. Současně ani on, ani ostatní žalovaní nepodnikli vůči žalobci ani jediný krok
k nápravě, naopak, odmítli žalobcův pokus o smírné řešení.
159. Pokud jde o následky, žalovaní svým počínáním zejména ztížili žalobci hledání
nového zaměstnání. I pokud by žalovaný odešel z KPR sám, jeho situace na trhu práce, která
odpovídá jeho zkušenostem a vzdělání, by byla poměrně obtížná: Jen málokterý advokát
zaměstná jako koncipienta osobu starší 40 let, a to i za mzdu odpovídající mzdě čerstvých
absolventů právnických fakult – většina advokátů si dnes své koncipienty chce vychovat
“od nuly”, což je v případě žalobce již nemožné. Zviditelnění žalobce mu paradoxně
nepomohlo – tedy v případě, že žalobce nehodlá vstoupit do politiky – ale přitížilo. Jednak mu
uzavřelo případný návrat do státní správy, a to minimálně do roku 2018, jednak mu ztížilo
pozici při hledání advokáta, který by jej zaměstnal jako koncipienta.
160. Žalovaní svým počínáním dostali žalobce do krajně obtížné ekonomické situace.
Žalobce nikdy nebyl nijak nadstandardně odměňován jako někteří jiní státní zaměstnanci,
nadto díky neplánovaným vydáním v průběhu roku 2012 za nezbytné veterinární úkony neměl
v okamžiku ukončení pracovního poměru ze strany KPR vytvořeny žádné finanční rezervy.
Žalobce splácí hypotéku na byt 2 + kk, ve kterém sám bydlí, musel odložit splátky půjčky
na vybavení bytu a na vyplacení příbuzných z dědictví po matce, a po matce zděděný byt,
ve kterém vyrostl a který se takto pokusil zachránit, musel nyní prodat. Nicméně jistě se najde
dost lidí, možná včetně druhého a třetího žalovaného, kteří se domnívají, že žalobce má
51

tzv. “nakradeno” a že jistě dostal nějakou zvláštní odměnu za svůj podíl na novoroční
amnestii. Žalobce ale nemá nakradeno a žádnou zvláštní “odměnu” ani úplatek za přípravu
amnestie nedostal. V důsledku toho žalovaný v prvních měsících po svém odchodu z KPR
přežíval jen díky půjčkám od svých přátel, a to do doby, než počátkem listopadu 2013 prodal
byt po matce.
161. Žalobce se nikdy nesnažil stát se osobou mediálního zájmu. Jeho články, které
občas psal, byly odborně-popularizační, snažil se vysvětlit složité věci jednoduchou formou.
K jejich psaní jej nevedla touha po slávě, ale útrpnost nad některými výstupy médií, které se
takto snažil uvádět na pravou míru. Svůj blog na www.aktualne.cz si nejdříve zřídit odmítl,
učinil tak až v sebeobraně počátkem roku 2012, kdy se jej některá média snažila vykreslit v
mimořádně nelichotivých barvách poté, kdy se zastal známého advokáta Petra Kočího. I tehdy
svedl s redakcí jen částečně úspěšný boj o to, aby na svém vlastním blogu nebyl prezentován
jako poradce prezidenta republiky, ale prostě jako právník. To vše je na blogu dodnes
dohledatelné. 89 Žalobce několikrát odmítl pozvání do publicistických pořadů, např. do pořadu
České televize Hyde Park. Podobná pozvání (Otázky Václava Moravce a některé rozhlasové
pořady) přijal až v sebeobraně v reakci na nařčení ze strany žalovaných.
162. Žalobce ani objektivně nikdy nebyl v takové pozici, aby mohl být považován
za osobu veřejného zájmu, tj. za osobu rozhodující o záležitostech veřejného zájmu –
žalobce nikdy nebyl členem žádné politické strany natož jejím funkcionářem, žalobce nikdy
nikam nekandidoval, a tudíž ani nikdy nebyl nikam zvolen. Žalobce nezastával ani žádnou
veřejnou funkci obsazovanou jmenováním. Jinými slovy, žalobce nikdy nezastával žádnou
veřejnou pozici obsazovanou nějakým arbitrárním způsobem ani o ni neusiloval.
163. Zcela jiná je pozice žalovaných: Třetí žalovaný, Miloš Zeman, byl postupně
poslancem obou komor Federálního shromáždění bývalého Československa, předsedou dvou
politických stran, poslancem a předsedou Poslanecké sněmovny, předsedou vlády a nyní je
relativně přirozeným pokračovatelem Václava Havla a prof. Václava Klause ve funkci
prezidenta České republiky, na rozdíl od nich byl dokonce přímo zvolen. Miloš Zeman tedy
je osobou veřejného zájmu první kategorie – v České republice nyní není nikdo, kdo by byl
z hlediska veřejného zájmu významnější. Jako takový by měl být svým chováním vzorem
ostatním občanům České republiky.
164. První žalovaný, Kancelář prezidenta republiky, je organizační složkou státu, jejímž
hlavním posláním je obstarávat věci spojené s výkonem pravomocí prezidenta republiky,
s jeho protokolárními povinnostmi a veřejnou činností.90 Je tedy veřejnou institucí a očekává
se od ní profesionální výkon jejích funkcí odpovídající významu hlavy státu pro občany
České republiky. Jako taková KPR by měla být svými přístupy a výstupy vzorem všem
ostatním veřejným institucím. Od KPR se neočekávají žádné vlastní politické výstupy ani
hodnocení.
165. Konečně, druhého žalovaného, Vratislava Mynáře, dlouho znal jen málokdo,
v posledních několika letech zůstával zcela ve stínu Miloše Zemana – teprve díky zvolení
Miloše Zemana prezidentem republiky se stal vedoucím Kanceláře prezidenta republiky
a známou osobou. Svůj status osoby veřejného zájmu definitivně potvrdil svou kandidaturou,
byť neúspěšnou, do Poslanecké sněmovny.
89
90

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-hasenkopf.php?itemid=15308
ust. § 2 odst. 1 zák. č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky
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166. Velmi smutnou skutečností je, že žalovaní se zřejmě dodnes cítí v právu,
neuvědomují si svá provinění a jejich rozsah a jsou dokonce pohoršeni, že se žalobce
jejich neférovému jednání brání.
167. S ohledem na výše uvedená hlediska a skutečnosti a na škálu uvedenou v odstavci 146
žalobce považuje za přiměřenou peněžní náhradu částku ve výši 1.000.000,- Kč.
168. V souvislosti s tím, že peněžní náhrada "má nejen plně odškodnit poškozeného, ale má
i být výchovná vůči škůdci",91 je třeba řešit zajímavou otázku, zda a jak má být povinnost
zaplatit peněžní náhradu rozdělena mezi jednotlivé žalované: Na jedné straně si lze představit
názor, že čím více bude eventuálních škůdců, tím méně citelná pro ně bude sankce, pokud by
náhrada měla být mezi ně rozdělena, resp. že v extrémních případech sankci vůbec nepocítí.
Oproti tomu si lze představit názor, že penežní náhrada se stane zcela nepřiměřenou, pokud
by se měla požadovaná částka počtem škůdců násobit. Žalobce zastává ten právní názor,
že tak jako v osobnostních sporech obecně, i zde je třeba posuzovat jednotlivé případy
individuálně. Vodítkem může být toliko snad fakt, že velké množství škůdců zpravidla mívá
svého vůdce nebo několik málo vůdců, jejichž míra zavinění je mnohonásobně vyšší než míra
zavinění škůdců jimi vedených, zatímco malé množství škůdců zpravidla jedná po dohodě
a rozdíly v míře jejich zavinění proto nejsou tak propastné. S ohledem na to se žalobce
domnívá, že shora uvedenou peněžní částku je třeba mezi žalobce rozdělit, a to
na následující tři dílčí částky:
- první dílčí částku by měl zaplatit výhradně první žalovaný, tedy KPR;
- druhou dílčí částku by měla zaplatit první žalovaná, tedy Česká republika - Kancelář
prezidenta republiky, společně a nerozdílně s třetím žalovaným, tedy Ing. Vratislavem
Mynářem jakožto soukromou osobou; a
- třetí dílčí částku by měl zaplatit druhý žalovaný, tedy prezident republiky.
Zbývá určit vzájemný poměr těchto tří dílčích penežních částek.
169. KPR nese zcela odpovědnost za popisné, hodnotově nezabarvené výroky svého
vedoucího Vratislava Mynáře týkající se údajného žalobcova autorství, resp. spoluautorství
novoroční amnestie. KPR, resp. někdo z jejích zaměstnanců, musel vedoucímu KPR
poskytnout podklady pro jeho výroky – žalobce nepředpokládá, že si Vratislav Mynář vše
zcela vymyslel. To KPR přitěžuje. Polehčující okolností, alespoň v očích žalobce, by mohla
být povinnost zaměstnanců KPR plnit pokyny svých nadřízených, aniž by s nimi souhlasili,
nicméně inkriminovaných výroků se dopustil sám vedoucí KPR a nic nenasvědčuje
tomu, že by k nim byl někým donucen.
170. Druhá dílčí částka odpovídá hodnotícím výrokům Vratislava Mynáře, protože ten byl
prezidentem “pověřen” pouze k tomu, aby zjistit relevantní okolnosti, nikoli k tomu, aby je
hodnotil. Žalobce nemá v tuto chvíli poznatky, zda se KPR jako organizační složka českého
státu k této části výroků svého vedoucího hlásí nebo zda je považuje za jeho soukromá
vyjádření. Proto pro případ, že se KPR v tomto rozsahu vyviní z odpovědnosti v neprospěch
Vratislava Mynáře jako soukromé osoby, navrhuje žalobce příslušnou část žalobního návrhu
alternativně.92
91
92

srovn. odst. 148 žaloby
srovn. odst. 175 žaloby
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171. Prezident Miloš Zeman nese odpovědnost za své výroky obsažené v jeho tiskovém
prohlášení ze dne 6. května 2013. Jeho odpovědnost zmírňuje fakt, že podle všeho byl
vedoucím KPR, popř. dalšími osobami, uveden v omyl. Přitěžuje mu, že ani poté, co zjistil
skutečný stav věci, neučinil nic, aby škodlivé dopady svých výroků vůči žalobci alespoň
zmírnil. Nejvíce mu však přitěžuje skutečnost, že je prezidentem republiky, nachází se tedy
ve zcela jedinečném a mimořádně vysokém postavení. Rovněž mu přitěžuje fakt, že pokud jde
o různé urážlivé výroky, je svého druhu recidivistou, který již v minulosti byl pro takové
výroky žalován a odsouzen, 93 a pronášení podobných výroků a s tím spojené strhávání
pozornosti na svou osobu si zjevně mimořádně užívá.
172. S ohledem na uvedené skutečnosti považuje žalobce za přiměřené, aby žalovaní
zaplatili peněžní částku uvedenou v odstavci 167 takto:
- Kancelář prezidenta republiky aby zaplatila částku 200.000,- Kč,
- Kancelář prezidenta republiky a Vratislav Mynář společně a nerozdílně aby zaplatili
částku 500.000,- Kč, a
- prezident republiky Miloš Zeman aby zaplatil částku 300.000,- Kč.
XIX. Náhrada nákladů
173. Vzhledem k tomu, že ve smyslu § 13 odst. 3 občanského zákoníku závisí rozhodnutí
o výši finančního plnění na úvaze soudu, žalobce uplatňuje nárok, s odvoláním na ustanovení
§ 142 odst. 3 občanského soudního řádu, na plnou náhradu nákladů řízení, a to i pro případ,
že mu soud přizná náhradu na peněžní plnění jen částečně oproti požadavku uvedenému
v odstavci 167, resp. 172, popř. bude-li mít neúspěch ohledně uvedení záležitosti na pravou
míru jen v nepatrné části.

93

Žalobce naráží na spor Miloše Zemana s novinářem Ivanem Brezinou, popsaný např. zde:
http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-chronologie-pripadu-zeman-do0/p_spolecnost.asp?c=A070406_130121_p_spolecnost_wag
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D.
174.

ŽALOBNÍ NÁVRH

S ohledem na vše výše uvedené žalobce navrhuje, aby soud vynesl následující

rozsudek:
I.
1. Návrh rozhodnutí o amnestii, který žalobce předložil dne 28. listopadu 2012
svému přímému nadřízenému, osobnímu tajemníkovi prezidenta republiky
prof. Václava Klause a řediteli politického odboru Kanceláře prezidenta republiky
p. Ladislavu Jaklovi na jeho žádost ze dne 19. října 2012, nebyl obsahově ani jinak
totožný s obsahem rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii ze dne
1. ledna 2013.
2. Tento žalobcův návrh neumožňoval prominout tresty uložené pachatelům
závažné hospodářské kriminality anebo korupce ani zastavit jejich trestní stíhání,
protože:
- neumožňoval ani částečně prominout tresty pro úmyslné trestné činy, za které lze
uložit trest odnětí svobody na dobu delší než pět let, ani zastavit trestní stíhání vedená
proti pachatelům těchto trestných činů (jedinými výjimkami byly trestné činy zabití
nebo úmyslného ublížení na zdraví v důsledku zavrženíhodného jednání poškozeného
a trestný čin úvěrového podvodu spáchaného pod vlivem tíživých osobních nebo
rodinných poměrů anebo v důsledku nedostatku životních anebo finančních
zkušeností);
- neumožňoval ani částečně prominout tresty uložené pro trestné činy přijetí úplatku,
podplácení anebo nepřímého úplatkářství ani zastavit trestní stíhání vedená proti
pachatelům těchto trestných činů;
- neumožňoval prominout tresty pachatelům trestného činu účasti na organizované
zločinecké skupině ani zastavit trestní stíhání vedená proti nim;
- neumožňoval prominout tresty pachatelům, kteří svůj trestný čin spáchali
ve prospěch organizované zločinecké skupiny ani zastavit trestní stíhání vedená proti
nim.
Tento návrh obsahoval přechodnou lhůtu od 1. ledna do 7. března 2013, během které
orgány činné v trestním řízení mohly učinit takové úkony trestního řízení, které by
zabránily zastavení trestního řízení i v těch případech, ve kterých návrh zastavení
trestního stíhání umožňoval.
3. Jiným způsobem než předložením svého návrhu se žalobce na přípravě
rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii ze dne 1. ledna 2013, neměl
možnost podílet. Do tohoto rozhodnutí nebyly zapracovány ani technické změny,
které se žalobce pokusil prosadit.
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II.
První žalovaná je povinna uveřejnit následující prohlášení (včetně členění
na odstavce):
"V sobotu dne 27. dubna 2013 v deníku Právo a v neděli dne 28. dubna 2013
na webovém portálu Parlamentní listy vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
p. Vratislav Mynář uvedl, že p. Pavel Hasenkopf byl jedním z "pravých otců" amnestie,
kterou vyhlásil prezident republiky prof. Václav Klaus dne 1. ledna 2013. V pondělí dne
6. května 2013 potvrdil ve svém prohlášení prezident republiky Miloš Zeman, že Pavel
Hasenkopf byl jeden ze spoluautorů amnestie, a to zejména části zastavující trestní řízení
u dlouhodobě se vlekoucích procesů.
Shora uvedené informace nejsou pravdivé.
Pavel Hasenkopf pracoval v roce 2012 v Kanceláři prezidenta republiky jako právní
konzultant a poradce prezidenta republiky. Návrh rozhodnutí o amnestii, který si
od Pavla Hasenkopfa vyžádal jeho nadřízený, tehdejší osobní tajemník prezidenta
Václava Klause a ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky p. Ladislav
Jakl, vůbec neumožňoval prominout tresty uložené pachatelům závažné hospodářské
kriminality anebo korupce ani zastavit jejich trestní stíhání. Jiným způsobem
než předložením tohoto svého návrhu se Pavel Hasenkopf na přípravě amnestie ze dne
1. ledna 2013 neměl možnost podílet.
Rovněž není pravdou, že Pavel Hasenkopf byl v minulosti vyhozen z legislativního
oddělení Kanceláře prezidenta republiky a byl "přikryt" p. Petrem Hájkem, který jej vzal
do oddělení pro styk s veřejností. Pavel Hasenkopf odešel z legislativního oddělení
na podzim roku 2009 jednak z osobních důvodů, jednak proto, že se rozhodl přijmout
nabídku Ladislava Jakla, aby přešel do politického odboru a stal se poradcem prezidenta
republiky. Oddělení pro styk s veřejností nikdy nebylo řízeno Petrem Hájkem, bylo
součástí politického odboru a jako takové bylo řízeno Ladislavem Jaklem; Pavel
Hasenkopf v tomto oddělení nikdy zařazen nebyl. Stejně tak Petr Hájek nikdy nebyl
přímým nadřízeným Pavla Hasenkopfa. Pavel Hasenkopf neměl žádný důvod být svým
nadřízeným zavázán nad rámec svých pracovních povinností.
S celým textem příslušného soudního rozsudku i s textem návrhu amnestie, který
na podzim roku 2012 Pavel Hasenkopf připravil, se lze seznámit na webových stránkách
Kanceláře prezidenta republiky www.hrad.cz.
Kancelář prezidenta republiky"
Toto prohlášení je první žalovaná povinna uveřejnit na své náklady:
a) na webových stránkách Kanceláře prezidenta republiky, a to do tří dnů
od právní moci tohoto rozsudku; prohlášení bude zveřejněno tak, aby upoutávka
na text a první dva odstavce textu byly viditelné v části "Informační servis" po zadání
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hlavní internetové adresy Kanceláře prezidenta republiky (http://www.hrad.cz/)
do webového prohlížeče; upoutávka bude doplněna funkčním hypertextovým
odkazem na celý text prohlášení; stránka, na které bude toto prohlášení umístěno,
bude obsahovat i celý text nebo funkční odkaz na celý text návrhu amnestie,
předloženého žalobcem Ladislavu Jaklovi dne 28. listopadu 2013; tato upoutávka
bude viditelná nepřetržitě po dobu 30 dnů, nejméně do pátého dne následujícího
po zveřejnění prohlášení podle odst. c); poté bude prohlášení umístěno v archivu
webu Kanceláře prezidenta republiky tak, aby bylo veřejně dohledatelné, včetně
odkazu na tento rozsudek, nejméně po dobu trvání současného mandátu prezidenta
republiky Miloše Zemana; a dále též
b) na webovém portálu Parlamentní listy, a to do jednoho týdne od právní moci
tohoto rozsudku, tak, aby upoutávka na text a první dva odstavce textu byly zcela
viditelné nepřetržitě po dobu 7 dnů po zadání hlavní internetové adresy
Parlamentních listů (http://www.parlamentnilisty.cz/) do webového prohlížeče;
poslední odstavec bude doplněn funkčním hypertextovým odkazem na webové
stránky Kanceláře prezidenta republiky, na stránku, na které bude uveřejněno
prohlášení podle písm. a); a dále též
c) na první straně některého ze sobotních vydání deníku Právo, a to do tří týdnů
od právní moci tohoto rozsudku.

III.
První žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc
korun českých) jako náhradu nemajetkové újmy v penězích, a to do deseti pracovních
dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IV.
Druhý žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc
korun českých) jako náhradu nemajetkové újmy v penězích, a to do deseti pracovních
dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V.
První žalovaná a třetí žalovaný jsou společně a nerozdílně povinni zaplatit
žalobci částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) jako náhradu
nemajetkové újmy v penězích, a to do deseti pracovních dnů od právní moci tohoto
rozsudku.

VI.
Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobci náklady řízení, a to
do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
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175. Pro případ, že KPR v řízení prokáže, že za hodnotící výroky Vratislava Mynáře 94
nenese odpovědnost, žalobce alternativně navrhuje, aby soud vynesl rozsudek uvedený
v odstavci 174 této žaloby, ale s tím, že bod V. tohoto rozsudku by zněl takto:
"V.
Třetí žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc
korun českých) jako náhradu nemajetkové újmy v penězích, a to do deseti pracovních
dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Pavel Hasenkopf

94

srovn. odst. 51 a 170 žaloby
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