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Naše sp.zn.: 441 311/56                       V Praze dne 28. ledna 2022 

 

Vážený pane kolego, 

 

potvrzuji přijetí Vašeho dopisu ze včerejšího dne ve věci Vaší klientky MUDr. Stehlíkové, 

který legitimně považuji za odmítnutí plnění (ale rovněž za a priorní vyloučení možnosti 

smírného uzavření věci), avšak považuji za nutné pro přehlednost k jeho obsahu uvést 

následující. 

 

Předně chápu změnu postoje Vaší klientky, kdy transponuje svá veřejná diagnostická exposé 

z oblasti medicínské do oblasti politické. S odstupem času a vývojem předmětné zdravotnické 

dokumentace je totiž její pozice v oblasti odborné, etické a zákonně delikventní zcela 

neudržitelná. V této souvislosti jsem však pověřen Vaší klientku důrazně upozornit na vysoce 

reálnou možnost rozšíření portfolia její delikvence, a sice o poškozování dobré pověsti České 

republiky – Kanceláře prezidenta republiky, případně konkrétních Vaší klientkou bezdůvodně 

napadených fyzických osob smyšlenými tvrzeními o puči  v okolí prezidenta republiky a 

přisvojování pravomoci jeho úřadu. K ničemu takovému nikdy nedošlo, prezident republiky 

po dobu své hospitalizace  v nezbytném rozsahu vykonával své ústavní pravomoci a smyšlená 

aktivistická podezření různých sociopatů a anonymů byla rozptýlena, a to v konečném 

důsledku i  aktuálním razantním postojem samotného Klienta. Pokud by Vaše klientka nadále 

vedla svou procesní obranu v řízení o ochraně osobnosti tímto směrem, byli bychom  nuceni 

se vážně zamyslet nad vznikem její trestní odpovědnosti pro šíření poplašné zprávy. 

 

Pokud píšete o formulaci závěrů Vaší klientky na „základě víceméně veřejných zdrojů“, 

musím Vaší klientku vyvést z omylu. V čase jejích exposé nebyly žádné reálné veřejné ani 
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neveřejné zdroje informací o zdravotním stavu mého Klienta, pouze lži, hoaxy a zlé pomluvy. 

Naopak, až po vyjádřeních Vaší klientky byl Klient řádně diagnostikován a veškerá zájmová 

tvrzení Vaší klientky byla jednoznačně vyvrácena. Úplně absurdní je potom argumentace 

(mimořádně nešťastným) vystoupením prof. Pafka dne 5.11.2021, když zájmová exposé Vaší 

klientky se odehrávala ve dnech 6.-12.10.2021 tedy měsíc (sic!) před prvním stanoviskem 

konzilia a solitérním vystoupení prof. Pafka.  Nadto připomínám, že předmětem sporu jsou 

pouze zájmové a přesně vymezené výroky Vaší klientky z oboru psychiatrie, jakožto deliktní 

skutek z pohledu civilního práva, když Vaše klientka výslovně prohlásila, že stav prezidenta 

republiky nehodnotila z pohledu sobě neznámého, tedy gastroenterologického, v tomto 

případě jaterního. 

 

Vážený pane kolego, k závěru Vašeho dopisu uvádím, že argumentace veřejným zájmen 

v kontrapunktu se základními právy a svobodami z hlediska testu proporcionality ve vztahu 

ke zdraví člověka ( a to i  osoby „veřejného vlastnictví“) je již bohatě judikována a dále, že 

„v zájmu mého klienta“  je ve vztahu k této věci jediné, aby bylo rozhodnuto právem. Je to již 

druhý případ pokusu neúspěšného politika ( zde navíc lékařky!) o narušení ústavního pořádku 

České republiky útokem na výkon pravomocí prezidenta republiky odpornými smyšlenými 

tvrzeními o jeho zdravotní nezpůsobilosti, případně brzkém úmrtí. Pokud Vaše klientka i 

navzdory aktuálnímu vývoje věcí setrvává bez jakékoli změny svého postoje a sebereflexe na 

svých výrocích, nezbývá, než po vyčerpání všech předžalobních kroků podat příslušnou 

žalobu. 

 

S kolegiálním pozdravem 

 

         JUDr. Marek N e s p a l a  

             advokát  

 

 

 

 

 


