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Věc: Vyjádření k předžalobní výzvě 

 

Vážený pane kolego, 

dovoluji si tímto, v návaznosti na předchozí komunikaci, vyjádřit stanovisko k Vámi zaslané 

předžalobní výzvě ze dne 14. ledna 2022, adresované jménem Ing. Miloše Zemana mé 

klientce MUDr. Džamile Stehlíkové v souvislosti s jejími vyjádřeními k vývoji zdravotního 

stavu prezidenta České republiky. 

Má klientka by předně panu prezidentovi ráda, alespoň mým prostřednictvím, popřála 

dobré zdraví a bezproblémový průběh další léčby. Ač ve svých společenskopolitických 

postojích s prezidentem České republiky Ing. Milošem Zemanem mnohde nesouzní, její 

příslušnost k lékařské profesi, ale i prostá lidskost ji velí k empatii a soucitu bez ohledu na 

politické či jiné rozdíly. 

V této souvislosti nicméně považuji za nezbytné podotknout, že obavy mé klientky o zdraví 

Ing. Miloše Zemana již delší dobu přesahují toliko přirozenou starost lékaře o objektivně 

nemocného člověka. Nepříznivý vývoj jeho zdravotního stavu, jehož jsme v posledních 

měsících svědky, potvrzený jeho opakovanou hospitalizací a nejrůznějšími mediálními 

výstupy, je totiž způsobilý nepříznivě ovlivňovat nezávislý výkon jeho ústavních funkcí coby 

prezidenta České republiky. Tyto obavy navíc eskaluje nutně související vzrůstající vliv 

osob, kterými se Ing. Miloš Zeman při výkonu svého mandátu mnohdy neformálně obklopil, 

na jeho jednání a na jednání Kanceláře prezidenta republiky, zejména v situacích, kdy ze 

zdravotních příčin nebyl výkonu svých pravomocí zcela schopen. Je přitom 

nezpochybnitelným faktem, že ze strany prezidentského úřadu byla určitá exekutivní 

rozhodnutí a opatření přijímána ve všech fázích jeho onemocnění a léčby.  

Výše uvedené důvodné obavy přitom s mojí klientkou sdílela a sdílí i velká část veřejnosti, 

a to nezávisle na sympatiích nebo antipatiích k samotné osobě Ing. Miloše Zemana. 

Kancelář prezidenta republiky přitom o jeho zdravotním stavu dlouhodobě odmítala 

veřejnost relevantním způsobem informovat. Vzpomeňme v této souvislosti především 

žalmů mluvčího prezidenta, resp. jeho poměrně nehorázných výroků o meruňkových 

buchtách a vinné klobáse, které v této souvislosti rozhodně k uklidnění veřejnosti 

nepřispěly. V důsledku nedostatku oficiálních informací a záměrného mlžení ohledně 
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zdravotního stavu prezidenta republiky bohužel zaplnily veřejný diskurz nejrůznější 

spekulace, kdy se k věci vyjadřovali častokrát lidé bez jakéhokoliv odborného zázemí. Tato 

vysoká míra chaotičnosti veřejné diskuse, která nebyla prosta různých senzačních teorií 

vydávaných za pravdu, byla způsobilá poškodit dobré jméno Vašeho klienta a lze se 

bohužel domnívat, že jej také reálně způsobila. 

Byla to právě výše zmíněná situace, která moji klientku přinutila formulovat na základě 

víceméně veřejných zdrojů informací a na základě svých letitých zkušeností psychiatra a 

odborníka na léčbu závislosti na alkoholu erudované závěry o pravděpodobném zdravotním 

stavu prezidenta Ing. Miloše Zemana. Moje klientka přitom dosud nepochybuje o 

správnosti svých závěrů, ostatně za pravdu jí mj. dává i vyjádření člena tehdejšího 

prezidentova lékařského konzilia prof. MUDr. Pavla Pafka, znalého kompletní zdravotní 

dokumentace Ing. Miloše Zemana, který veřejně potvrdil, že prezident republiky trpí 

chronickým jaterním onemocněním, které nejde vyléčit a připustil, že se jedná o cirhózu. 

Velká část veřejně vyřčených odborných úsudků mé klientky, které zmiňujete 

v předžalobní výzvě, z tohoto potvrzeného předpokladu, nejrůznějších mediálních výstupů 

a obecně známých skutečností, kterou prezidentův neskrývaně kladný vztah k alkoholu 

bezesporu je, pak diagnosticky vychází a navazuje.  

Má klientka tak na základě veřejně tehdy již známých skutečností vyjádřila ohledně 

pravděpodobného vývoje zdravotního stavu hlavy státu svůj úsudek, vycházející z její 

bohaté lékařské praxe v oboru psychiatrie a léčby závislosti na alkoholu. Dovoluji si v této 

souvislosti poznamenat, že medicína není, na rozdíl např. od technických oborů, čistě 

exaktní vědou, medicínské závěry je proto vždy třeba chápat toliko jako kvalifikovanou 

domněnku lékaře o zdravotním stavu jedince po posouzení vnějších projevů jeho obtíží. 

Klientka je přesvědčena, že kvalifikovaný úsudek odborníka o pravděpodobné diagnóze, 

ani nemoc samotná na cti a vážnosti neubírá.  

Vzhledem k výše uvedenému proto nevidí moje klientka žádný důvod k omluvě a 

k poskytnutí peněžité satisfakce za nemajetkovou újmu Vašemu klientovi. Nedopustila se 

ničeho jiného nežli využití své erudice a zkušenosti ve veřejném zájmu a rovněž v zájmu 

Vašeho klienta. Případnou žalobu proto bude považovat za nedůvodnou a je připravena se 

proti ní patřičným způsobem bránit. 

 

V úctě 

 

Za MUDr. Džamilu Stehlíkovou 

JUDr. Artur Ostrý, advokát 

v plné moci 
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