
Městský soud v Brně 

Polní 994/39 

608 01 Brno 

---------------------------- 

PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ DATOVÉ SÍTĚ 

 

V Praze dne 1. března 2016 

Žalobkyně:   Mgr. Dana Kalčíková  

r.č. 745108/3794 

bytem Voříškova 12, 623 00 Brno – Kohoutovice   

  

 

 

Právně zastoupena:  Mgr. Daniel Holý, advokát 

ev. č. ČAK 15836, sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 

ID datové schránky: 6p5s283 

 

  

Žalovaný:  Statutární město Brno, IČ: 44992785, Dominikánské náměstí 196/1 

(Městská část Brno Kohoutovice)   

 

     

ŽALOBA ZASTUPITELE NA UVEŘEJNĚNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE DLE UST. § 15A ZÁK. Č. 

46/2000SB., TISKOVÉHO ZÁKONA 

 

 

 

 

DVAKRÁT 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Plná moc ze dne 1.3.2016 

- Dále dle textu 
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I. 

Úvod 

 

1.1 Žalobkyně je zastupitelkou městské části Brno – Kohoutovice. 

 

1.2 Žalovaný je prostřednictvím Městské části Brno – Kohoutovice vydavatelem 

periodického tisku územně samosprávného celku s názvem Kohoutovický kurýr. 

 

Důkazy: Seznam zastupitelů  

   Výtisk periodického tisku Kohoutovický kurýr 

 

 

II. 

Doplňující informace 

 

2.1 Žalobkyně požádala žalovaného e-mailem ze dne 7.10.2015 o uveřejnění sdělení ve 

smyslu § 4a zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „TZ“) tj. sdělení žalobkyně jakožto zastupitelky vyjadřujícího její názor týkající se 

dotčeného územního samosprávného celku. Žalovaný jako vydavatel předmětného 

periodického tisku na žádost žalobkyně nereagoval a požadované sdělení žalobkyně 

v předmětném periodickém tisku neuveřejnil.  

 

2.2 Protože žalovaný uvedené sdělení neuveřejnil ve lhůtě 3 měsíců od podání žádosti, 

požádala žalobkyně dne 2.2.2016 vydavatele o uveřejnění doplňující informace ve smyslu 

ust. § 11a TZ. Tato žádost byla žalovanému doručena dne 3.2.2016. Tuto doplňující 

informaci byl žalovaný dle ust. § 13 TZ povinen uveřejnit do 8 dnů od doručení žádosti, 

respektive v nejbližším čísle periodického tisku, tedy v únorovém vydání 

Kohoutovického kurýra. Dotčené číslo bylo vydáno dne 18.2.2015, ani v tomto vydání 

však nebyla doplňující informace uveřejněna. 

 

 

Důkazy:  Žádost žalobkyně o uveřejnění sdělení ze dne 7.10.2015 

   Žádost žalobkyně o uveřejnění doplňující informace ze dne 2.2.2016 

   Kohoutovický kurýr – vydání říjen, listopad, prosinec, leden, únor 

 

III. 

Závěr 

 

3.1 S ohledem na shora uvedené skutečnosti a důkazy je zřejmé, že žalovaný porušil své 

povinnosti a zákonná ustanovení TZ. Žalobkyně proto navrhuje, aby zdejší soud vydal 

následující 

 



3 

 

R o z s u d e k: 

 

I. Žalovaný je povinen uveřejnit ve vydání periodického tisku „Kohoutovický 

kurýr“ nejblíže následujícím po právní moci tohoto rozsudku text doplňující 

informace: 

 

„Důvěra v obecní úřad je důležitá 

V uplynulých měsících se naše městská část propracovala několikrát na 

stránky denního tisku. Vděčíme za to již opět bývalému tajemníkovi radnice, 

panu Zdeňku Krutkovi. Noviny přinesly dosud neznámé informace o tom, že 

pan Krutek byl nucen opustit v roce 1998 místo tajemníka místní radnice 

v souvislosti se zpronevěrou peněz. Chybějící peníze měly být v účetnictví 

zamaskovány fiktivní fakturou od společnosti Hamet. V této společnosti byl 

k datu uvedenému na fiktivní faktuře jednatelem Petr Šafařík, nynější 

starosta Kohoutovic. Dle tisku se pan Krutek ke zpronevěře přiznal a škodu 

uhradil. Stejný Zdeněk Krutek byl pak v roce 2013 komisí vedenou panem 

Šafaříkem opět vybrán do funkce tajemníka radnice. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o skutečnosti, které snižují vážnost celého úřadu 

a důvěru v něj, tímto veřejně vyzývám především starostu a bývalého 

tajemníka kohoutovického úřadu, aby se postavili k celé situaci čelem. 

Vysvětlete nám všem, prosím, jak to tehdy bylo a jak je možné, že se pan 

Krutek přes předchozí špatnou zkušenost vrátil na pozici, ze které byl nucen 

před lety odejít? 

Mgr. Dana Kalčíková, Zelení a nezávislí – Sdružení pro Kohoutovice“ 

  

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni k rukám Mgr. Daniela Holého, 

advokáta, náhradu nákladů řízení, a to do tří dnů od právní moci tohoto 

rozsudku. 

 

 

  

 

Mgr. Daniel Holý, 

advokát 

 

 

 

 

 


