
 
Tisková zpráva ke zveřejnění nepravdivých informací v  článku publikovaném 

v týdeníku  Euro dne 24.10.2016 
 
 
Dne 24.10. 2016 otiskl týdeník Euro na straně 36 čísla 43 článek Jana Hrbáčka nazvaný 
„Komárkův boj“. 
 
Jelikož tento článek obsahoval zcela nepravdivá skutková tvrzení, obrátila jsem se ve smyslu 
§ 10, odst. 1, odst. 2, § 12, odst. 1, odst. 2, odst. 3 zákona č. 46/2000 Sb., o právech 
a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů na vydavatelství Mladá fronta, a.s. se žádostí o zveřejnění odpovědi, jejíž 
text jsem po následné korespondenci s vydavatelem ještě upřesnila. Vydavatel žádost 
neakceptoval a požádal o další úpravu navrhovaného znění odpovědi.  
 
Vzhledem k této skutečnosti jsem se rozhodla korespondenci mezi Vrchním státním 
zastupitelstvím v Praze a vydavatelstvím Mladá fronta, a.s. včetně požadované odpovědi 
zveřejnit alespoň tímto způsobem :  
 
 
První dopis VSZ v Praze pro vydavatelství Mladá fronta, a.s. 
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Mladá fronta, a.s. 
Mezi Vodami 1952/9 
143 00 Praha 4 

     Praha 1. 11. 2016 
 
 
Žádost o uveřejnění odpovědi podle § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
Vážení, 
 
dne 24.10. 2016 otiskl týdeník Euro, jehož  jste vydavatelem, na straně 36 čísla 43 článek Jana Hrbáčka nazvaný 
„Komárkův boj“. 
 
Tento článek obsahuje zcela nepravdivá skutková tvrzení, která se dotýkají mé činnosti jako vrchní státní 
zástupkyně v Praze a svými dopady tak i dobré pověsti  Vrchního státního zastupitelství v Praze. 
 
V uvedeném článku bylo uvedeno:  „Několik svědků týdeníku Euro potvrdilo, že se Komárek se svým šéfem 
Robertem Šlachtou scházejí s vedením olomouckého vrchního státního zastupitelství, které je v tažení proti 
šéfům policie podporovalo. Například počátkem září, den po Komárkově druhém výslechu před parlamentní 
komisí se sešli na olomouckém úřadu i s Ištvanovou českou kolegyní Lenkou Bradáčovou. Přestože se Ištvan, 
Šlachta i Bradáčová ke konkrétním otázkám většinou otevřeně nevyjadřují, v horizontu tří hodin zaslali všichni 
tři téměř identické dementi, v němž setkání popisované svědky popřeli (viz box).“ 

 
Toto tvrzení je neprofesionální a především zcela nepravdivé, což je panu Hrbáčkovi známo. Před otištěním 
uvedeného článku se na mne totiž dne 7.10. 2016 obrátil mailem, ve kterém mě mj. požádal o odpověď na 
otázku, zda jsem se nějakého setkání s JUDr. Ištvanem, R. Šlachtou a J. Komárkem účastnila. Jelikož tomu tak 
nebylo, dne 10.10. 2016 jsem panu Hrbáčkovi zaslala odpověď, ve které jsem mu to sdělila a upozornila ho na 
to, že pokud takovouto informaci zveřejní, bude se jednat o informaci nepravdivou. Tuto moji odpověď si J. 
Hrbáček přečetl prokazatelně dne 11.10. 2016 v 15:39:52 hod. 

 



Již s její znalostí však dne 17.10 2016 zaslal na Vrchní státní zastupitelství v Praze jednomu z mně podřízených 
státních zástupců další mail, ve kterém opět lživě uvedl, že se scházím s bývalým ředitelem ÚOOZ Šlachtou, 
Jiřím Komárkem a JUDr. Ištvanem. Když jsem ho na to mailem dne 17.10. 2016 opět upozornila a požádala ho, 
aby zanechal šíření lživých informací o mých údajných setkáních, reagoval téhož dne arogantní odpovědí, ve 
které mi ultimativně sdělil, že pokud mu do zítřejšího dne důvěryhodně a prokazatelně nedoložím, kde jsem se 
pohybovala celý den 9.9. 2016, bude s výše uvedenou informací i nadále pracovat. 

 
Takováto výzva a výhrůžka ze strany novináře Hrbáčka je již sama o sobě důkazem jeho neprofesionality. 

 
I tak jsem ve snaze věc nedramatizovat vzala profesní nedostatky pana Hrbáčka s profesionálním nadhledem a 
mailem ze dne 17.10. 2016 bylo Vašemu vydavatelství sděleno, že jsem ve dnech 7. – 9. 9. 2016 čerpala řádnou 
dovolenou a od 7. do 11. 9 2016 jsem byla prokazatelně mimo území České republiky. 

 
Na toto moje sdělení již nebylo reagováno, ale i přesto zpracoval novinář Hrbáček výše uvedený článek, ve 
kterém opět uvedl, že se moje údajná schůzka s R. Šlachtou, J. Komárkem a JUDr. Ištvanem konala. 
 
Tato nepravdivá informace je způsobilá vzbudit dojem, pokud to nebylo jejím cílem, jakési netransparentnosti 
mých postupů, což se zcela zásadně dotýká i pověsti Vrchního státního zastupitelství v Praze a jeho možnosti 
řádně působit ve svěřených trestních věcech. 
 
Jako vrchní státní zástupkyně v Praze jsem na obdobné ataky již zvyklá a skutečně je beru s profesionálním 
nadhledem, avšak není možné je akceptovat ze strany novináře, kterému jsem navíc opakovaně sdělila, že se jím 
tvrzená schůzka neuskutečnila. Ta se ani uskutečnit nemohla, neboť  jsem byla v zahraničí, což bylo 
vydavatelství Mladá fronta známo. 

 
Přes moji veškerou snahu se mi tak bohužel nepodařilo zabránit tomu, aby pan novinář Hrbáček nepokračoval 
v šíření informace, kterou již  nelze označit jinak než jako vědomou lež. 

 
Podle § 10, odst. 1, odst. 2 a podle § 12, odst. 1, odst. 2, odst. 3 zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, ve 
znění pozdějších předpisů  Vás proto žádám o  
 

uveřejnění této mé odpovědi: 
 
„Dne 24.10. 2016 otiskl týdeník Euro na straně 36 čísla 43 článek Jana Hrbáčka nazvaný „Komárkův boj“. 
 
Tento článek obsahuje zcela nepravdivá skutková tvrzení, která se dotýkají mé činnosti jako vrchní státní 
zástupkyně v Praze a svými dopady tak i dobré pověsti  Vrchního státního zastupitelství v Praze. 
 
V uvedeném článku bylo uvedeno:  „Několik svědků týdeníku Euro potvrdilo, že se Komárek se svým šéfem 
Robertem Šlachtou scházejí s vedením olomouckého vrchního státního zastupitelství, které je v tažení proti šéfům 
policie podporovalo. Například počátkem září, den po Komárkově druhém výslechu před parlamentní komisí se 
sešli na olomouckém úřadu           i s Ištvanovou českou kolegyní Lenkou Bradáčovou. Přestože se Ištvan, 
Šlachta i Bradáčová ke konkrétním otázkám většinou otevřeně nevyjadřují, v horizontu tří hodin zaslali všichni 
tři téměř identické dementi, v němž setkání popisované svědky popřeli (viz box).“ 

 
Toto tvrzení je neprofesionální a především zcela nepravdivé, což je panu Hrbáčkovi známo. Před otištěním 
uvedeného článku se na mne totiž dne 7.10. 2016 obrátil mailem, ve kterém mě mj. požádal o odpověď na otázku, 
zda jsem se nějakého setkání s JUDr. Ištvanem, R. Šlachtou a J. Komárkem účastnila. Jelikož tomu tak nebylo, 
dne 10.10. 2016 jsem panu Hrbáčkovi zaslala odpověď, ve které jsem mu to sdělila a upozornila ho na to, že 
pokud takovouto informaci zveřejní, bude se jednat o informaci nepravdivou. Tuto moji odpověď si J. Hrbáček 
přečetl prokazatelně dne 11.10. 2016 v 15:39:52 hod. 

 
Již s její znalostí však dne 17.10 2016 zaslal na Vrchní státní zastupitelství v Praze jednomu z mně podřízených 
státních zástupců další mail, ve kterém opět lživě uvedl, že se scházím s bývalým ředitelem ÚOOZ Šlachtou, 
Jiřím Komárkem a JUDr. Ištvanem. Když jsem ho na to mailem dne 17.10. 2016 opět upozornila a požádala ho, 
aby zanechal šíření lživých informací o mých údajných setkáních, reagoval téhož dne arogantní odpovědí, ve 
které mi ultimativně sdělil, že pokud mu do zítřejšího dne důvěryhodně a prokazatelně nedoložím, kde jsem se 
pohybovala celý den 9.9. 2016, bude s výše uvedenou informací i nadále pracovat. 

 
Takováto výzva a výhrůžka ze strany novináře Hrbáčka je již sama o sobě důkazem jeho neprofesionality. 



 
I tak jsem ve snaze věc nedramatizovat vzala profesní nedostatky pana Hrbáčka s profesionálním nadhledem a 
mailem ze dne 17.10. 2016 bylo vydavatelství Mladá fronta sděleno, že jsem ve dnech 7. – 9. 9. 2016 čerpala 
řádnou dovolenou a od 7. do 11. 9 2016 jsem byla prokazatelně mimo území České republiky. 

 
Na toto moje sdělení již nebylo reagováno, ale i přesto zpracoval novinář Hrbáček výše uvedený článek, ve 
kterém opět uvedl, že se moje údajná schůzka s R. Šlachtou, J. Komárkem a JUDr. Ištvanem konala. 
 
Tato nepravdivá informace je způsobilá vzbudit dojem, pokud to nebylo jejím cílem, že se jako vrchní státní 
zástupkyně v Praze dopouštím jakéhosi podezřelého protiprávního jednání, což se zcela zásadně dotýká i pověsti 
Vrchního státního zastupitelství v Praze a jeho možnosti řádně působit ve svěřených trestních věcech. 
 
Tato nepravdivá informace je způsobilá vzbudit dojem, pokud to nebylo jejím cílem, jakési  
netransparentnosti mých postupů, což se zcela zásadně dotýká i pověsti Vrchního státního zastupitelství v Praze 
a jeho možnosti řádně působit ve svěřených trestních věcech. 
 
Jako vrchní státní zástupkyně v Praze jsem na obdobné ataky již zvyklá a skutečně je beru s profesionálním 
nadhledem, avšak není možné je akceptovat ze strany novináře, kterému jsem navíc opakovaně sdělila, že se jím 
tvrzená schůzka neuskutečnila. Ta se ani uskutečnit nemohla, neboť  jsem byla v zahraničí, což bylo 
vydavatelství Mladá fronta známo. 

 
Přes moji veškerou snahu se mi tak bohužel nepodařilo zabránit tomu, aby pan novinář Hrbáček nepokračoval 
v šíření informace, kterou již  nelze označit jinak než jako vědomou lež. 

 
Proto jsem se v této věci také obrátila svým podnětem i na Komisi pro etiku při Českém syndikátu novinářů, 
neboť novinářská činnost pana Hrbáčka je podle mého názoru i v rozporu s ustanoveními 1.e., f. Etického 
kodexu novináře.  
 
Podle nich je totiž novinář povinen neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti, 
nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat.  
 
Podle ustanovení 3. a., e. Etického kodexu novináře pak nic neomlouvá nepřesnost nebo 
neprověření informace a každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být 
neprodleně opravena. Pomluva, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a lži se 
považují za nejzávažnější profesionální chyby . 

 
Věřím,  že si na základě této mé odpovědi čtenáři týdeníku EURO udělají o úrovni práce pana 
novináře Hrbáčka vlastní úsudek. 

 
 

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. 
                                                                                 vrchní státní zástupkyně v Praze“. 
 
 
 
     
Zveřejnění výše uvedené odpovědi předpokládám způsobem a ve lhůtách dle § 13 odst. 1, odst. 2 tiskového 
zákona. Zároveň žádám, aby bylo zveřejnění mé odpovědi doprovozeno i Vaší omluvou za uvedení 
nepravdivých skutečností.  
 
 
 

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. 
     vrchní státní zástupkyně 

    
 
 
 
 



První odpověď vydavatelství Mladá fronta a.s  
 

 
 
 
 



Druhý dopis VSZ v Praze pro vydavatelství Mladá fronta, a.s. 
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Mladá fronta, a.s. 
k rukám šéfredaktora týdeníku EURO 
Vadima Fojtíka 
Mezi Vodami 1952/9 
143 00 Praha 4 

   Praha 16. 11. 2016 
 
 
Žádost o uveřejnění odpovědi podle § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Vážený pane šéfredaktore, 
 
dne 24.10. 2016 otiskl týdeník Euro na straně 36 čísla 43 článek Jana Hrbáčka nazvaný 
„Komárkův boj“.  
 
Na jeho obsah jsem reagovala svým dopisem č.j. 9 SPR 202/2016 – 10 ze dne 1.11. 2016, 
neboť tento článek obsahuje zcela nepravdivá skutková tvrzení, která se dotýkají mé činnosti 
jako vrchní státní zástupkyně v Praze a svými dopady tak i dobré pověsti  Vrchního státního 
zastupitelství v Praze. Můj dopis Vám byl doručen dne 9. 11. 2016. 
  
Dne 15.11. 2016 mi byla doručena v této věci Vaše odpověď ze dne 11.11. 2016, ve které sice 
uznáváte nárok na uveřejnění mé odpovědi, nicméně ne v mnou navrženém znění. Jako jednu 
z alternativ řešení této situace mi nabízíte uveřejnění mého rozhovoru s redaktorem Václavem 
Drchalem. 
 
Pro takovéto řešení nynější situace však již bohužel nevidím prostor. Ten zde byl v době, kdy 
pan redaktor Hrbáček předmětný článek připravoval. Místo takovéhoto řešení však volil cestu 
ultimativních mailů a přes moje vstřícné kroky byl článek zveřejněn bez ohledu na to, že jsem 
v předmětné době byla mimo území České republiky, což bylo známo. Za Vaši nabídku 
rozhovoru přesto děkuji a v budoucnu bude jistě možnost tento realizovat.  
 
Nezbývá mi tak, než trvat podle § 10, odst. 1, odst. 2 a podle § 12, odst. 1, odst. 2, odst. 3 
zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, ve znění pozdějších předpisů na zveřejnění mé 
odpovědi. Co do důvodu tohoto mého požadavku odkazuji na můj dopis z 1. 11. 2016 s tím, 
že jako poslední vstřícný krok akceptuji Vaši žádost o jistou úpravu mé odpovědi, kterou tak 
žádám zveřejnit v tomto znění :     
 
„Dne 24.10. 2016 otiskl týdeník Euro na straně 36 čísla 43 článek Jana Hrbáčka nazvaný 
„Komárkův boj“. 
 
Tento článek obsahuje zcela nepravdivá skutková tvrzení, která se dotýkají mé činnosti jako 
vrchní státní zástupkyně v Praze a svými dopady tak i dobré pověsti  Vrchního státního 
zastupitelství v Praze. 
 



V uvedeném článku bylo uvedeno:  „Několik svědků týdeníku Euro potvrdilo, že se Komárek 
se svým šéfem Robertem Šlachtou scházejí s vedením olomouckého vrchního státního 
zastupitelství, které je v tažení proti šéfům policie podporovalo. Například počátkem září, den 
po Komárkově druhém výslechu před parlamentní komisí se sešli na olomouckém úřadu           
i s Ištvanovou českou kolegyní Lenkou Bradáčovou. Přestože se Ištvan, Šlachta i Bradáčová 
ke konkrétním otázkám většinou otevřeně nevyjadřují, v horizontu tří hodin zaslali všichni tři 
téměř identické dementi, v němž setkání popisované svědky popřeli (viz box).“ 

 
Toto tvrzení je zcela nepravdivé, což  jsem  dne 10.10. 2016 a následně ještě jednou 17.10. 
2016 týdeníku Euro sdělila.  
 
Ve snaze věc nedramatizovat byl týdeník Euro ještě dalším sdělením ze dne 17.10. 2016 
dokonce informován o tom, že jsem ve dnech 7. – 9. 9. 2016 čerpala řádnou dovolenou a od 7. 
do 11. 9 2016 jsem byla prokazatelně mimo území České republiky, neboť právě v těchto 
dnech mělo k údajné schůzce dojít. 

 
Na toto moje sdělení  nebylo reagováno a byl zveřejněn výše uvedený článek, ve kterém bylo 
uvedeno, že se moje údajná schůzka s R. Šlachtou, J. Komárkem a JUDr. Ištvanem konala. 
 
Tato nepravdivá informace je způsobilá vzbudit dojem, že se jako vrchní státní zástupkyně 
v Praze dopouštím jakéhosi podezřelého protiprávního jednání, což se zcela zásadně dotýká i 
pověsti Vrchního státního zastupitelství v Praze a jeho možnosti řádně působit ve svěřených 
trestních věcech. 
 
Jelikož se mi přes veškerou snahu bohužel nepodařilo zabránit tomu, aby byla předmětná 
nepravdivá informace zveřejněna, obrátila jsem se v této věci svým podnětem také  na Komisi 
pro etiku při Českém syndikátu novinářů. 

 
 

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. 
                                                                                 vrchní státní zástupkyně v Praze“. 
 
 
Zveřejnění výše uvedené odpovědi předpokládám způsobem a ve lhůtách dle § 13 odst. 1, 
odst. 2 tiskového zákona. Zároveň žádám, aby bylo zveřejnění mé odpovědi doprovozeno i 
Vaší omluvou za uvedení nepravdivých skutečností.  
 
 

     JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. 
               vrchní státní zástupkyně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Druhá odpověď vydavatelství Mladá fronta a.s  
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Mladá fronta, a.s. 
k rukám šéfredaktora týdeníku EURO 
Vadima Fojtíka 
Mezi Vodami 1952/9 
143 00 Praha 4 

   Praha 2. 12. 2016 
 
 
Žádost o uveřejnění odpovědi podle § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
Vážený pane šéfredaktore, 
 
po naší předchozí korespondenci ve věci článku „Komárkův boj“ jsem dne 29.11. 2016 obdržela Váš dopis ze 
dne 25.11. 2016, kterým reagujete na modifikovanou žádost o zveřejnění odpovědi, kterou jsem Vám zaslala pod 
č.j. 9 SPR 202/2013 – 22 dne 16. 11. 2016 s tím, že požadujete případnou další úpravu text odpovědi. 
 
Především Vám chci za Vaši reakci poděkovat, neboť jste mi již podruhé potvrdil, že žádost o uveřejnění 
odpovědi je důvodná a že tedy uznáváte, že ve Vašem týdeníku bylo uveřejněno sdělení obsahující skutkové 
tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti 
určité právnické osoby. 
 
Sděluji Vám, že tuto Vaši reakci považuji v dané chvíli za postačující a nehodlám tak text požadované odpovědi 
dále upravovat. 
 
Za správnější považuji zveřejnění naší korespondence v této věci, neboť z ní si lze učinit lepší vlastní názor než 
z případně dále zužované odpovědi ve smyslu tiskového zákona. 
 
S pozdravem 

            JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. 
               vrchní státní zástupkyně 


