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Městský soud v Praze 

Spálená 2 

112 16 Praha 2 

  

sp. zn.:   66C 179/2013 

 

V Praze dne 29. prosince 2013 

 

  

 

 

 

žalobce:  Mgr. Pavel Hasenkopf, nar. 2. září 1970 v Praze, 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

žalovaní: 1. Česká republika - Kancelář prezidenta republiky, 

   119 08 Praha 1 – Hrad 

 

  2. Ing. Miloš Zeman, 

   podle veřejně dostupných zdrojů nar. 28. září 1944 v Kolíně, 

   t.č. prezident republiky, 

   adresa jako u 1. žalovaného  

 

  3. Ing. Vratislav Mynář,  

podle veřejně dostupných zdrojů nar. 23. června 1967 v Kyjově,  

   t.č. zaměstnán jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, 

   adresa jako u 1. žalovaného 

 

 

 

 

Doplnění  žaloby  na  ochranu  osobnosti 

 
o uvedení věci na pravou míru a přiměřené zadostiučinění 

v penězích, podaná podle ust. § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku, a § 80 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu  

 

 

 

 

 

 

 

Č t v e r m o 

 

Příloha dle textu 
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 I. 

 

 Svým usnesením č.j. 66C 179/2013-34 doručeným žalobci 23. prosince 2013 (dále jen 

"usnesení") uložil soud žalobci, aby ve lhůtě 10 dnů opravil a doplnil žalobu soudem 

požadovaným způsobem. K této výzvě soudu žalobce shrnuje, doplňuje a opravuje svoji 

žalobu takto:  

 

 K  BODŮM  1,  3  A  4  USNESENÍ: 

 

1. Předmětem žaloby je těchto 9 výroků, pokud se týkají 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 

(rozhodnutí o amnestii - pozn. žalobce) 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.";  

 - výrok č. 5: „Pokud jde o autorství, je pochopitelné, že autorem musí být prezident. 

Ten je pod tím dokumentem podepsaný. Otázka ale podle něj (slova "podle něj" byla zřejmě 

vložena autorkou článku, nebo měla správně znít "podle mě" - pozn. žalobce) 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.“; 

 - výrok č. 8: "Jeden z těchto pracovníků (KPR - pozn. žalobce), Pavel Hasenkopf, 

veřejně odmítl jakoukoli spoluúčast na vyhlášení amnestie, zejména pak na zastavení 

trestního stíhání ve věci vlekoucích se procesů. Pokládám proto za nutné uvést minimálně dva 

důkazy svědčící o tom, že toto tvrzení je nepravdivé."; 

 - výrok č. 9: " ... že Pavel Hasenkopf byl jeden ze spoluautorů amnestie, a to zejména 

části zastavující trestní řízení u dlouhodobě se vlekoucích procesů.".  

2. Výroky č. 8 a 9 žalobce připisuje výhradně druhému žalovanému, tedy prezidentu 

republiky, jehož jménem byly zveřejněny na webu KPR (srovn. odst. 29 žaloby). 
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Zadostiučinění v penězích, které s nimi žalobce spojuje, činí 300.000,- Kč z celkem 

požadované částky 1.000.000,- Kč (proč právě tato a ne jiná částka je podrobně vysvětleno 

v kap. XVIII. žaloby, kde prezidenta republiky se týkají zejména odstavce 171 a 172).   

3.  Výroky č. 1 - 7 vesměs učinil Vratislav Mynář, z toho výroky č. 1 - 4 byly uveřejněny 

dne 27. dubna 2013 v deníku Právo (srovn. příl. 7 žaloby) v rozhovoru, který tehdy 

s Vratislavem Mynářem vedl současný mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Výroky č. 5 

- 7 byly uveřejněny v Parlamentních listech (srovn. příl. 8 žaloby) o den později a v přímé 

návaznosti na výroky č. 1 - 4. 

4.  Sám Vratislav Mynář v uvedeném rozhovoru pro deník Právo uvedl, že mluví jako 

vedoucí KPR, cit: "Mluvíme o věcech, které jsem si zjiš´toval jako kancléř Vratislav Mynář.". 

Následně pak prezident Zeman výslovně potvrdil, že Vratislava Mynáře takovým 

vyšetřováním uvnitř KPR pověřil, cit.: "Tímto úkolem jsem pověřil nového vedoucího KPR 

Vratislava Mynáře, který ... označil za spoluautory amnestie tři, dnes již bývalé, pracovníky 

KPR" (srovn. odst. 48 a 29 žaloby).   

5. V zásadě tedy nic nebrání přičíst autorství výroků č. 1 - 7 první žalované, tedy České 

republice - Kanceláři prezidenta republiky, protože Vratislav Mynář učinil tyto výroky jejím 

jménem. Nicméně takové řešení žalobce považoval za zkratkovité a nespravedlivé vůči České 

republice, a to jednak z toho důvodu, že Vratislav Mynář se velmi pravděpodobně o obsahu 

svých mediálních výstupů v rámci KPR s nikým neradil, jednak a zejména z toho důvodu, 

že vedoucí KPR své pověření od prezidenta Zemana překročil - neomezil se totiž pouze 

na strohé konstatování faktů, byť nepravdivých, a na jejich zveřejnění, ale zveřejněné 

nepravdivé skutečnosti ještě doplnil vlastními subjektivními hodnoceními týkajícími se 

nikoli holého "autorství" amnestie, ale výhradně osobních vlastností žalobce. Proto 

žaloba rozlišuje mezi výroky popisnými a výroky hodnotícími, přičemž je poměrně obtížné 

vést dělící linii mezi nimi: Obrazně řečeno, popisné výroky lze přirovnat k neosolené polévce, 

výroky hodnotící k soli, kterou byla tato polévka osolena. Za popisné výroky žalobce žaluje 

první žalovanou, za hodnotící výroky pak žalobce považoval za spravedlivé žalovat pouze 

třetího žalovaného jako soukromou osobu. 

6. Žalobce považuje za popisné výroky výroky č. 1, 2, 3, 5 a 7, pokud informují 

pouze a jedině o tom, kdo se podílel na přípravě amnestie prezidenta prof. Václava 

Klause, v jakém rozsahu a nakolik je uváděná množina autorů uzavřena (dále jen 

"popisné výroky"). Popisné výroky žalobce přičítá první žalované, tedy České republice - 

Kanceláři prezidenta republiky, a pro tyto výroky první žalovanou žaluje. S popisnými výroky 

žalobce  spojuje požadavek na zadostiučinění v penězích ve výši 200.000,- Kč z celkem 

požadované částky 1.000.000,- Kč (srovn. kap. XVIII. žaloby, kde se první žalované týkají 

zejména odst. 169 a 172). 

7. Za hodnotící výroky žalobce považuje výroky 2, 4, 6 a 7, pokud obsahují názor 

na osobnost žalobce a jeho motivaci, informují o údajném žalobcově minulém "vyhození 

z legislativního oddělení" a jeho následném "přikrytí Petrem Hájkem", používají 

pro domnělé původce amnestie emotivně podbarvených výrazů jako "otcové" 

či "nesvatá trojice" anebo se snaží navodit dojem, že žalobce je lhář (dále jen "hodnotící 

výroky"). S hodnotícími výroky žalobce spojuje požadavek na zadostiučinění v penězích 

ve výši 500.000,- Kč z celkem požadované částky 1.000.000,- Kč (srovn. kap. XVIII. žaloby, 

kde se třetího žalovaného týkají zejména odst. 170 a 172). 
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8.  Z důvodů popsaných v odst. 5 výše by žalobce subjektivně považoval za spravedlivé 

příčíst hodnotící výroky a žalovat pro ně výhradně Ing. Vratislava Mynáře jako soukromou 

osobu, aby zadostiučinění v penězích, pokud je soud přizná, byl Vratislav Mynář nucen 

zaplatit ze svých vlastních prostředků a nikoli ze státního rozpočtu.   

 

9. Žalobce objektivně neví a ani nemůže vědět, jaký postoj zaujímá první žalovaná 

k hodnotícím výrokům, zda se k nim hlásí či nikoli. Žalobce se domnívá, že na rozdíl 

od popisných výroků se první žalovaná může pokusit se odpovědnosti za tyto výroky zprostit 

- žalobce, pokud by byl na místě první žalované, by tak zcela jistě učinil - a že by v takové 

snaze mohla být první žalovaná i úspěšná. Žalobce nadto nemůže nevzít v potaz, že během 

projednávání jeho žaloby může dojít k výměně ve vedení první žalované a v důsledku toho se 

pravděpodobnost, že se první žalovaná od hodnotících výroků Vratislava Mynáře distancuje, 

přestane blížit nule. Právě proto, že žalobce nyní nezná a ani nemůže znát současný ani 

budoucí postoj první žalované k hodnotícím výrokům Vratislava Mynáře, formuloval bod 

D.V.  žalobního návrhu alternativně. 

 

10. Protože však soud považuje takto formulovaný alternativní petit za nepřípustný, 

žalobci nezbývá, z důvodu procesní opatrnosti, než adresovat tento požadavek první žalované 

a třetímu žalovanému společně a nerozdílně. V důsledku toho žalobce nyní bere zpět odst. 

175 své žaloby.  

 

11. Pokud by během projednávání žaloby došlo k výměně ve vedení první žalované, 

mohla by se první žalovaná pokusit zbavit odpovědnosti i za popisné výroky Vratislava 

Mynáře, tj. zbavit se odpovědnosti zcela. Z důvodu procesní opatrnosti se proto žalobce  

rozhodl i pro hodnotící výroky žalovat první žalovanou a třetího žalovaného společně 

a nerozdílně, tj. sloučit současné body D.III. a D.V. žalobního návrhu. 

 

12. Žalobce shrnuje, že nyní: 

 

 - první žalovanou a třetího žalovaného žaluje společně a nerozdílně pro popisné 

i hodnotící výroky definované v odstavcích 6 a 7 shora, přičemž s popisnými výroky spojuje 

mimo jiné požadavek na zadostiučinění v penězích ve výši 200.000,- Kč, s hodnotícími 

výroky spojuje mimo jiné požadavek na zadostiučinění v penězích ve výši 500.000.- Kč, 

celkem tedy požadavek na zadostiučinění v penězích 700.000,- Kč; 

 

 - druhého žalovaného žaluje pro výroky č. 8 a 9 shora a že s těmito hodnotícími 

výroky spojuje mimo jiné požadavek na zadostiučinění v penězích ve výši 300.000,- Kč; 

 

 K  BODU  2  USNESENÍ: 

 

13. Požadavek obsažený v bodu D.I. žalobního návrhu navazuje na kapitolu XVI., resp. 

odst. 140 - 142 žaloby, a není adresován žalovaným, ale soudu, a fakticky, nikoli však 

formálně, odpovídá určovací žalobě. Žalobce si je vědom toho, že tento požadavek není 

standardní a není výslovně uveden ve výčtu možných opatření na ochranu osobnosti v § 13 

odst. 1 stále platného a účinného občanského zákoníku, nepovažuje jej však za vyloučený. 

Na podporu tohoto svého názoru se žalobce odvolává na skutečnost, že výčet opatření 

uvedených v § 13 odst. 1 občanského zákoníku není taxativní, ale v důsledku použití slova 

"zejména" pouze demonstrativní; a dále na rigorózní práci Michala Ryšky, soudce Krajského 
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soudu v Brně, "Ochrana osobnosti v aktuální soudní praxi",
1
 resp. na její bod 4.5 na str. 120, 

cit. (zdůrazněno žalobcem): 

 

"4.5. Určovací nárok 
 
 Bylo již uvedeno, že výčet právních prostředků proti neoprávněnému zásahu do 
práva na ochranu osobnosti obsažený v zákonném katalogu zakotveném v § 13 
obč. zák. je pouze příkladmý a mohou tak existovat i právní prostředky ochrany 
jiné. Právní teorií 222) i soudní praxí je takto zejména připouštěna možnost 
domáhat se určení existence neoprávněného zásahu do práva na ochranu 
osobnosti žalobce či konstatování nepravdivosti výroku žalovaného. V tomto 
případě se nejedná o žalobu na určení ve smyslu § 80 písm. c) o.s.ř.,  tj. o žalobu, 
u níž by bylo nutné prokazovat existenci naléhavého právního zájmu na takovém 
určení. 
  
 Kazuisticky lze uplatnění takového nároku ilustrovat na případu žaloby podané 
difamovaným novinářem proti žalovanému, který o něm jako předseda politické 
strany v reakci na kritiku způsobu získání předsednické funkce mediálně prohlásil, 
že není nezávislým novinářem, ale člověkem, který v minulosti psal na zakázku 
různých průmyslových lobby. Žalovaný v tomto směru neunesl důkaz pravdy 
a Krajský soud v Brně proto uplatněnému určovacímu nároku (spolu s nárokem 
na morální satisfakci v podobě omluvy  za tento výrok) vyhověl, když konstatoval 
223), že "nepřípustnou  kritikou  žalovaného  bylo  zasaženo do osobnostního práva 
žalobce dle § 11 a násl. obč. zák., a to v jeho dílčí složce práva na čest a profesní 
důstojnost. Za této situace žalobci vůči žalovanému svědčí občanskoprávní 
prostředky ochrany osobnosti dle § 13 obč. zák. Ty jsou v citovaném ustanovení 
uvedeny pouze příkladmo a daná úprava nevylučuje použití i jiných 
občanskoprávních prostředků. Jsou tudíž možné i žaloby na určení, že určitý zásah 
(konkrétně výrok slovní či písemný) je nepravdivý a tím i neoprávněný a na určení, 
že bylo určitým způsobem neoprávněně zasaženo do osobnostních práv žalobce. 
V takových případech se nejedná o určovací žaloby dle § 80 písm. c) o.s.ř.  a není 
tak třeba prokazovat existenci naléhavého právního zájmu žalobce 
na nárokovaném  určení.  Soud  proto podané žalobě v plném rozsahu vyhověl, 
když určil, že inkriminovaný výrok žalovaného je nepravdivý, a poskytl žalobci 
nárokované přiměřené zadostiučinění formou morální satisfakce v podobě omluvy 
žalovaného, vše s poukazem na § 13 odst. 1 obč. zák." 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
222) Knap, K. a kol.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přepracované 
a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. s. 174. 
223) Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 26.1.2007, sp. zn. 24 C 67/2006." 

 

 

14. Jak je uvedeno v žalobě, žalobce má mimořádný zájem na autoritativním, tj. soudním 

určení, že žalobcův návrh amnestie, stručně řečeno: 

 

                                                             
1  Celá práce je dostupná zde:   http://is.muni.cz/th/31388/; plný text v ní citovaného rozsudku je 

dostupný zde:  http://kraken.slv.cz/KSJIMBM24C67/2006 
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 - nebyl obsahově ani jinak totožný s obsahem amnestie vyhlášené prezidentem 

Klausem; 

 - neumožňoval prominout tresty uložené pachatelům závažné hospodářské kriminality 

anebo korupce ani zastavit jejich trestní stíhání; a že  

 - žalobce neměl jinou možnost podílet se na přípravě novoroční amnestie 

než předložením svého vlastního návrhu. 

 

15. Aby bylo nepochybné, co žalobce sleduje, žalobce doplňuje odst. 174 žaloby tím 

způsobem, že část I návrhu rozsudku se jako celek (tj. za označením "I." a před označením 

"1.") uvádí slovy: "Určuje se, že:". 

 

 * 

 

16. Žalobce pro lepší přehlednost přikládá úplné opravené a doplněné znění žalobního 

návrhu (tj. části D žaloby), s vyznačením provedených oprav a doplnění. 

 

 

 II. 

 

17. Žalobce využívá této příležitosti a žádá soud o sdělení: 

 

 - čísla účtu, na který má složit soudní poplatek; 

 

 - elektronické adresy soudu, na kterou může přeposlat elektronickou komunikaci 

mezi žalobcem a Ladislavem Jaklem týkající se přípravy novoroční amnestie 

a představující přílohu II žaloby; tyto maily si žalobce sám přeposlal v neděli 28. dubna 

2013, tedy den po uveřejnění rozhovoru Vratislava Mynáře v deníku Právo a v bezprostřední 

reakci na něj, ze své elektronické adresy v KPR na svou soukromou adresu, kde jsou dosud. 

Vzhledem k tomu, že tyto důkazy mohou mít stejně pouze podpůrný význam v situaci, kdy 

důkazní břemeno údajného faktického žalobcova autorství novoroční amnestie leží 

na žalovaných, žalobce tuto cestu považuje za nejjednodušší jak pro soud, tak pro sebe. 

Nicméně pokud by soud tento názor nesdílel, je žalobce schopen poskytnout soudu 

na vyžádání CD obsahující jeho hradní korespondenci od roku 2003, kterou mu poskytla KPR 

v květnu 2013, nicméně toto CD obsahuje i koerespondenci soukromou, nadto se jedná 

o mimořádně rozsáhlý soubor dat. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Hasenkopf 
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Příloha 

Úplné opravené a doplněné znění žalobního návrhu,  

s vyznačením provedených oprav a doplnění 

 

nový text    zrušený text 

 

 

" D. Ž A L O B N Í   N Á V R H 

 

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

 

 

r o z s u d e k : 

 

 I.  

 

 Určuje se, že: 

 

 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 
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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. 

 

 

 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"       
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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 

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 a třetí žalovaný jsou společně a nerozdílně povinni je povinna 

zaplatit žalobci částku 700. 000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) 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. 
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 VI. 

 

 Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobci náklady řízení, a to 

do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. 

 

 

175. Pro případ, že KPR v řízení prokáže, že za hodnotící výroky Vratislava Mynáře
2
  

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." " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2  srovn. odst. 51  a 170 žaloby 


