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         Ing. Jan Doležal  

                  Prezident  
 
 

V Praze dne 10. 1. 2022 
Č. j.: 7/2022 

 

Výzva k odstranění protiprávního stavu 

 

Vážený pane předsedo, 

dovoluji si obrátit se na Vás jménem Agrární komory České republiky, IČ 476 74 768, se 

sídlem Blanická 3, 779 00 Olomouc, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Olomouci, sp. zn. AXIV 571 (dále jen „Agrární komora”) v souvislosti s příspěvkem 

ze dne 13. 12. 2021 pod názvem „Strategický plán upečený ve prospěch agroholdingů 

poškodí většinu zemědělců”, jehož autorem je Ing. Jan Štefl (dále jen „příspěvek”) a jenž byl 

publikovaný na portále www.asz.cz, provozovaném ASZ (dále jen „portál”). Příspěvek 

bohužel představuje pouze začátek šikanózního jednání ze strany pana Ing. Štefla a potažmo 

ASZ. Agrární komora nehodlá nadále nečinně přihlížet porušování právních předpisů, kterého 

se dopouští ASZ. 

Příspěvek, který je předmětem tohoto přípisu, obsahuje lživé, pejorativní a klamavé údaje, 

které porušují právní předpisy - (i) zasahují do dobré pověsti Agrární komory, (ii) vykazují 

znaky nekalosoutěžního jednání, (iii) odporují dobrým mravům a představují zjevně 

nepoctivé jednání autora a (iv) mají značný potenciál způsobit škodu/újmu Agrární komoře, 

potažmo jejím členům. Agrární komora se již ve veřejném prostoru ohradila vůči příspěvku, a 

to dne 14. 12. 2021 ve svém prohlášení „Reakce AK na článek Strategický plán upečený ve 

prospěch agroholdingů poškodí většinu zemědělců”, které tvoří přílohu tohoto přípisu. V 

prohlášení jsou uvedeny lži a fabulace obsažené v příspěvku na pravou míru. Nadto však 

Agrární komora považuje za nezbytné, aby bylo zamezeno porušování právních předpisů ze 

strany Vaší asociace a samotného autora příspěvku.   

Příspěvek má protiprávní obsah, jelikož porušuje následující právní předpisy:  

 Ad (i) Zásah do dobré pověsti Agrární komory 

Nejzávažnější z protiprávního obsahu příspěvku je porušení ustanovení § 135 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Publikace 

příspěvku je zásahem objektivně způsobilým zasáhnout do pověsti Agrární komory. Lživým 

obsahem příspěvku a jeho publikací na portále, tj. zpřístupněním široké veřejnosti, bylo bez 

legitimního důvodu zasaženo do pověsti Agrární komory. Na okraj uvádíme, že příspěvek 
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zcela zjevně nevykazuje umělecký, tiskový nebo obdobný zpravodajský účel, výjimka 

obsažená v § 135 odst. 2 OZ za středníkem se neaplikuje. Nadto autor příspěvku se v tomto 

případě nemůže ani domnívat, že by mohl být chráněn svobodou slova – její zjevné zneužití 

práva nepožívá v souladu s ustanovením § 8 OZ jakékoliv právní ochrany.   

Ad (ii) Nekalosoutěžní jednání 

Dále obsah příspěvku naplňuje prvky generální klauzule nekalosoutěžního jednání dle 

ustanovení § 2976 odst. 1 OZ. Aby jednání mohlo být stíháno, musí být kumulativně 

naplněny 3 podmínky - jednání soutěžitele, rozpor s dobrými mravy hospodářské soutěže a 

způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Pojem soutěžitel je v tomto 

ohledu vykládán velmi extenzivně a v předloženém případě je soutěžitelem i autorka 

příspěvku. Další dvě podmínky jsou pak blíže rozebrány níže. 

Ad (iii) Rozpor s dobrými mravy a nepoctivost 

Skutečnost, že autor uvádí v příspěvku nepravdivé informace, jež neoprávněně zasahují do  

práv a oprávněných zájmů Agrární komory, představuje porušení ustanovení § 6 OZ. Autor 

vědomě jednal v rozporu s dobrými mravy a obsah příspěvků odporuje objektivnímu 

standardu poctivosti, tj. především čestnosti, otevřenosti a imperativu zohlednění zájmů 

Agrární komory. 

Ad (iv) Způsobení škody Agrární komoře 

Všechna výše uvedená porušení právních předpisů tak mají velký potenciál vyústit ve 

způsobení újmy/škody Agrární komory, a to zejména ve formě ušlého zisku. 

ASZ, jakožto provozovatel portálu, odpovídá za obsah uveřejněný na portále, a to v souladu s 

ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 

a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZoSIS”). Pokud se tedy ASZ dozví o existenci protiprávního 

obsahu uveřejněného na portále, má zákonnou povinnost neprodleně učinit veškeré kroky k 

odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. V tomto duchu Vás tedy vyzýváme k 

odstranění příspěvku z portálu. Tímto postupem bude ASZ zbavena v daném případě 

odpovědnosti. V této souvislosti Agrární komora rovněž požaduje uveřejnění veřejné omluvy 

na portále, která by uvedla lži obsažené v příspěvku na pravou míru. 

Nehledě na výše uvedené, Agrární komora v současné době podniká rovněž právní kroky 

proti autorovi článku, panu Ing. Janu Šteflovi. 

Od publikace příspěvku jsme zaznamenali, že na portále byly uveřejněny další dehonestující 

a nepravdivé články (např. článek ze dne 3. 1. 2022 pod názvem “V čem spočívá zákeřnost 

současného návrhu Strategického plánu pro zemědělce, ale i pro novou vládu?”) a závěry 

obsažené výše ve vztahu k příspěvku se dají aplikovat i na další publikace ve vztahu ke 

Strategickému plánu, které jsou uveřejněny na webu ASZ. Takového jednání ASZ a pana Ing. 

Štefla je zjevně cílené, šikanózní a se záměrem poškodit dobrou pověst Agrární komory.  
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Nadto Vás chceme tímto přípisem upozornit, že dne 9. 1. 2022 byly na webu ASZ uveřejněny 

interní materiály Agrární komory, a to bez jakéhokoliv souhlasu Agrární komory. Konkrétně 

se jedná o Váš článek pod názvem „Žádná spontánní akce zemědělců, ale připravovaná 

manipulace”, včetně příloh. Jakékoliv dokumenty, jejichž autorem není ASZ, může ASZ na 

svém portálu uveřejňovat pouze s výslovným souhlasem autora. V tomto případě Agrární 

komory nikomu neudělila souhlas s uveřejněním dokumentů - 

DemostraceKomunikacniManuals220III.pdf, Argumentypročleny46363.doc a Nejaktuálnější 

informace pro členy OAK Most.pdf. 

 

Přes vše výše uvedené věříme, že ASZ nebude napomáhat a/nebo dopouštět se porušování 

právních předpisů: 

(i) odstraní příspěvek (a veškeré následující příspěvky na toto téma) z portálu 

nejpozději do 17.1.2022; 

(ii) odstraní veškeré dokumentů, jejichž autorem je Agrární komora, z portálu nejpozději 

do 17.1.2022; 

(iii) uveřejní na portálu omluvu ve vztahu k písm. (i) a (ii) výše, a to nejpozději do 

17.1.2022; a   

(iv) zdrží se do budoucna jakéhokoliv porušování právních předpisů ve vztahu k Agrární 

komoře. 

V opačném případě jsme instruovali našeho právního zástupce k výkonu veškerých 

nutných právních kroků k ochraně práv a oprávněných zájmů Agrární komory a potažmo 

jejích členů. Berte, prosím, tento přípis jako předžalobní výzvu ve smyslu ustanovení § 

142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řad, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 
S pozdravem 

 
            
   
 
 
 
Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) 

K rukám: Mgr. Ing. Jaroslava Šebka, předsedy 

Samcova 1 

10 00 Praha 1 
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