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Žádost o uveřejnění odpovědi

Vážený pane Čížku,
obracíme se na Vás coby jednatele společnosti Strategie Consulting s.r.o., se sídlem Pod

Rapidem 2454/10, Vinohrady, 100 00 Praha 10, IČO: 257 92 920, která je vydavatelem časopisu

Naše Praha 10. Vzhledem k velkému počtu ničím nepodložených, krajně zavádějících i

vyloženě lživých informací (nejen) v předposledním čísle tohoto čtrnáctideníku, Vás tímto
žádáme o uveřejnění odpovědi na základě § 10 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a

povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový
zákon).
Články v tomto periodiku opakovaně poškozují jméno a dobrou pověst městské části jakožto

právnické osoby. Texty v něm publikované také pravidelně dehonestují fyzické osoby podílející
se na chodu městské části, čímž se přirozeně dotýkají zároveň jména a dobré pověsti městské
části.
Ve vydání čtrnáctideníku Naše Praha 10 ze dne 15. 11. 2019 se na straně 9 objevil text, ve

kterém je uvedeno, že radnice měla zakázat veřejnou diskuzi v Domě čtení na Ruské ulici.

Tento text se zásadním způsobem dotýká jména a dobré pověsti městské části Praha 10, když
městskou část zobrazuje jako subjekt, který se staví proti občanské společnosti a brání svým

občanům v uplatňování jejich základních občanských práv. Do stejného světla staví text i
vedení městské části, zejména její starostku, paní Renatu Chmelovou. Text totiž účelově

vzbuzuje dojem, že vedení městské části (v textu uváděné jako „radnice") v čele se starostkou
má podle textu zasahovat do ústavním pořádkem zaručených práv občanů.
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K předmětnému textu městská část Praha 10 uvádí, že Dům čtení je pobočkou Městské
knihovny v Praze. Ta není zřizována městskou částí Praha 10, ale hlavním městem Praha.

Městská část proto nemůže zasahovat a ani nezasahuje do toho, jaké diskuze budou v Domě
čtení probíhat, a důrazně se ohrazuje proti tomu, že by radnice či starostka Renata Chmelová

jakkoliv zasahovaly do toho, jaké diskuze budou v Domě čtení probíhat.

Rada městské části si zakládá na tom, že chce radnici změnit na moderní, příjemný a vstřícný
úřad pro občany, razí princip otevřenosti radnice pro všechny občany, pořádá pravidelná
setkání s občany a otevřené besedy nad podstatnými tématy. Skutková tvrzení uvedená ve
výše uvedeném textu se tedy závažným způsobem dotýkají jména a dobré pověsti městské

části.
V návaznosti na výše uvedené žádáme ve smyslu § 10 odst. 1 tiskového zákona o uveřejnění
odpovědi na předmětný text ve znění dle přílohy č. 1 tohoto dopisu.
Upozorňujeme Vás, že podle předmětného ustanovení má vydavatel povinnost odpověď
uveřejnit ve lhůtě a způsobem dle § 13 tiskového zákona. Na základě § 14 téhož zákona je

v případě nesplnění této povinnosti možné podat návrh soudu, aby o plnění povinnosti
rozhodl. S ohledem na tuto skutečnost považujte tento dopis pro případ, že svou povinnost

uveřejnit odpověď nesplníte, za předžalobní výzvu ve smyslu § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád.
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