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6. března 2015
Vážený pane Melkusi,
žádal jste mne o vymazání článku s titulkem ANO, starostka Radmila Kleslová tají, co
dělá s vašimi penězi na internetové adrese http://desitka.cz/text-ano-starostkaradmila-kleslova-taji-co-dela-s-vasimi-penezi (jedná se o jinou, než Vámi uváděnou
adresu, protože jsme právě změnili redakční systém a tím také adresy jednotlivých
článků.)
Vymazání nepřipadá z naší strany v úvahu. Nikdy žádný článek nemažeme, protože
bychom to pokládali za podvod na naše čtenáře. Pokud napíšeme cokoliv, co zkresluje
skutečnost, nebo dokonce co není pravdivé, okamžitě k článku připojujeme upřesnění,
vysvětlení a případně přidáváme omluvu.
V případě jmenovaného článku však nic nepravdivého nebo zkreslujícího nevidím a ani
Vy jste mi nenapsal žádný argument či faktickou připomínku, která by toto mé
přesvědčení vyvrátily.
Dovoluji si okomentovat Vaše domněnky, že uvádíme nepravdivá skutková tvrzení,
zavádějící a difamující tvrzení (v posledním případě jste měl zřejmě na mysli urážky na
cti). Budu se držet pořadí z Vašeho dopisu:
1) Ke dnešnímu dni jsou dostupné v Obchodním rejstříku aktuální údaje o roce 2013
pouze u dvou společností Praha 10 Rekreace a Praha 10 Development. U dalších čtyř jsou
dostupné pouze údaje za rok 2012 – jedná se o společnosti Praha 10 Majetková, Praha 10
Zdraví, Praha 10 Služby a Praha 10 Stravování. Z údajů Obchodního rejstříku vyplývá, že
doba od podání do zveřejnění údajů se u všech společností dlouhodobě pohybuje okolo
dvou týdnů. Vzhledem k tomu, že je již březen, lze odvodit, že poviné údaje nebyly
soudu dodány. Pokud ano, rádi to našim čtenářům vysvětlíme a omluvíme se i Městské
části Praha 10 – stačí dodat kopie výpisů z datových schránek, kdy a jak byly doklady
odeslány.
2) Nezveřejnění povinných údajů o hospodaření je trestným činem dle §254 Trestního
zákoníka se sazbou odnětí svobody od jednoho do osmi let, nebo peněžitým trestem. Ve
Vašem postavení advokáta mi přijde neuvěřitelné, že tak zásadní ustanovaní neznáte a
ještě se nám snažíte namluvit opak.
3) O míře přípustnosti kritiky jistě můžeme diskutovat, případně se o ni přít u soudu, ale
výrazy, o které vám jde – estébačka pro starostku Radmilu Kleslovou a spolupachatelé
pro všechny členy dozorčích rad společností, které nedodaly na Obchodní rejstřík
povinné údaje, nejsou nijakým způsobem kritické, ale neutrálně popisují stav.
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Radmila Kleslová, rozená Barheldyová pracovala v době komunismu v politické tajné
policii zločinneckého režimu – pro připomenutí se jednalo o 23. odbor SNB nelegální
rozvědka, který byl součástí Státní bezpečnosti. Byla tedy zaměstnaná v represivní
složce totalitního státu a brala za to plat. Takoví lidé se v běžné mluvě označují za
estébáky. Bližší podrobnosti včetně kopií dokumentů jsme uveřejnili na DESÍTKA.cz již
dříve v tomto článku: http://desitka.cz/text-chcete-estebaka-za-starostu-radmilakleslova-se-vam-nabizi-ze-funkci-vezme.
Členové dozorčích rad firem mají za povinnost mj. dozorovat, aby společnosti o sobě
informovaly přesně podle dikce zákonů. Pokud dopustí, aby tyto společnosti o sobě
neinformovaly, případně příslušným orgánům neohlásí, že je jim v tom bráněno, jsou
spolupachatelé výše zméněného trestného činu.
Doufám, že jsem Vám nejasnosti, ze kterých zřejmě vyplývala Vaše nesmyslná žádost o
vymazání předmětného článku, dostatečně objasnil. Pokud byste měl cokoliv dalšího,
jsem Vám k dispozici i nadále.
Zároveň Vám oznamuji, že Váš dopis i moje odpověď budou uveřejněny během pátku 6.
března na DESÍTKA.cz. Jsem toho názoru, že je to věc veřejného zájmu, a obyvatelé
Prahy 10 i čtenáři našeho zporavodajakého lokálního webu mají právo znát, co se děje v
zákulisí.
Souběžně bude naše redakce žádat Městskou část Praha 10 o kopii smluv, faktur a plateb
mezi Vaší advokátní kanceláří a městskou částí. Ihned pod obdržení je kompletně
uveřejníme jako jeden z příkladů, jak vynakládá městská část peníze svých občanů a jak
kvalitní služby za ně dostávají.
Na závěr mi dovolte drobnou technickou poznámku: Jistě můžete podat žalobu na
odstranění článku a v případně jiného, než předmětného textu, toho možná můžete
dosáhnout u konkrétní internetové stránky. Reálný výsledek ovšem bude velmi malý,
protože i zdánlivě smazané materiály na internetu stále existují nezávisle na vůli
čtenářů či vydavatelů. Okamžitě po vydání se totiž dostávají do databází mimo právní i
fyzický dosah českých občanů a úřadů. V podobných sporech, které jsem vedl před
soudem, vyšly najevo například archivní služby (typu národní archiv České národní
knihovny), grabovací služby (typu Webarchive), různé zálohovací systémy, odkazovací
služby, Facebook, Google Plus, soukromé archivy, atd... – vše dostupné pomocí běžně
dostupných vyhledávačů.
Zůstávám s pozdravem.
Mgr. Jakub Turek
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