
JUDr. Irena Karpíšková
předsedkyně senátu

Městský soud v Praze

do datové schránky

Váš dopis zn. ze dne Naše značka 30.10.2012
2Nc 1111/2012-13 9. 10. 2012 RP 33/2012-2 Praha

Návrh na navýšení jistoty zajišťující nárok na náhradu škody

Vážená paní předsedkyně,

Česká pirátská strana, zkratka Piráti, sídlem Praha 4, U Botiče 1390/3, IČO 71339698, 
datová  schránka  b2i4r6j,  za  kterou  jedná  jménem  republikového  předsednictva 
předseda PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., narozen 20. 3. 1980, U Botiče 1390/3, 140 00 
Praha, 

podává návrh na složení doplatku jistoty na celkovou výši 618 750 Kč

pro  zajištění  nároku  na  náhradu  škody  a  újmy,  která  by  vznikla  nebo  již  vznikla 
předběžným opatřením přijatým v usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 
2012,  č.  j.  2Nc  1111/2012-13,  o nařízení  předběžného  opatření,  kterým jí  byla  na 
návrh  LEGO Juris  A/S,  Koldingvej  2,  Billund DK-7190,  Dánsko,  zastoupené JUDr. 
Karlem  Čermákem  jr.,  Ph.  D.,  LL.M.,  advokátem  se  sídlem  Elišky  Peškové  15, 
Praha 5, uložena povinnost zdržet se uveřejňování  volebního spotu České pirátské 
strany pro krajské volby v roce 2012.

S pozdravem

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
předseda Pirátů

Odůvodnění:

1. Městský  soud  v  Praze  usnesením  č. j.  2Nc  1111/2012-13  stanovil  Pirátům 
povinnost  zdržet  se  uveřejňování  prostřednictvím  sítě  Internet  audiovizuální 
upoutávky (spotu) obsahující figurky tam vyobrazených tvarů.
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2. V návaznosti na rozhodnutí Městského soudu v Praze o nařízení předběžného 
opatření  republikové  předsednictvo  Pirátů  nařídilo1 dne  13.  10.  2012 
usnesením  RP  30/2012  volební  spot  pro  krajské  volby  v  roce  2012 
znepřístupnit. Piráti volební spot pro krajské volby v roce 2012 uveřejněný na 
serveru  youtube.com znepřístupnili  dne  16.  10.  2012,  kdy  měl  11195 
shlédnutí.

3. Podle § 75b odst. 1 OSŘ je k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by 
vznikla  předběžným  opatřením,  navrhovatel  povinen  složit  jistotu  ve  výši 
10 000 Kč.  Dospěje-li  předseda senátu k závěru,  že složená jistota zjevně 
nepostačuje  k  zajištění  náhrady  škody  nebo  jiné  újmy,  která  by  vznikla 
předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil 
doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. 
Podle § 76h OSŘ dokud trvají účinky předběžného opatření, může předseda 
senátu vyzvat navrhovatele ke složení doplatku jistoty ve lhůtě 3 dnů; učiní tak 
jen na návrh toho, komu byla předběžným opatřením uložena povinnost.

4. Česká pirátská strana je přesvědčena, že 

i) trvají účinky předběžného opatření, kterým jí byla uložena povinnost (viz 
body 1 a 2 výše), neboť Česká pirátská strana nesmí kvůli předběžnému 
opatření volební spot sdělovat veřejnosti, a

ii) složená  jistota  zjevně  nepostačuje  k  zajištění  náhrady  škody  nebo  jiné 
újmy,  která  by  vznikla  předběžným opatřením,  jak  vyplývá  z  kalkulace 
vedoucího mediálního odboru podle cen obvyklých na trhu s inzercí online 
a ze zhodnocení újmy v důsledku návrhu žalobce.

5. Složená  jistota  by  měla  podle  §  75b  odst.  1  OSŘ  postačovat  k  zajištění 
náhrady škody nebo jiné újmy, která má vzniknout nebo vznikla předběžným 
opatřením. V případě nařízení předběžného opatření spočívajícího v tom, že 
bylo Pirátům zakázáno uveřejňování jejich volební spotu, jde o náhradu

i) škody spojené s ušlým ziskem, který spočíval v tom, že voliči, příznivci a 
jiní zájemci se nemohli v době během voleb i po jejich skončení seznámit 
s naším  volebním  spotem  pro  rok  2012  na  našich  stránkách,  na 
odkazovaných  stránkách  a  na  youtube.com,  přičemž  tuto  škodu 
odhadujeme podle ceny za dříve nakoupenou inzerci v rozsahu, ve kterém 
byl  počet  osob  navštěvujících  prezentaci  Pirátů  v  důsledku  účinků 
předběžného opatření snížen (ušlý zisk),

1 Usnesení republikového předsednictva ze dne 13. 10. 2012 http://www.pirati.cz/rp/rp_30_2012 
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ii) újmy  způsobené  nařízením  předběžného  opatření,  jehož  obsah 
navrhovatel stanovil nepřiměřeně účelu a v příkrém rozporu s posláním a 
programovými  cíli  České  pirátské  strany,  čímž  u veřejnosti  ohrozil  její 
důvěryhodnost a donutil ji zachovat se v rozporu se svým programem.

6. Volební spot Pirátů byl odstraněn 16. 10. 2012, tedy během vrcholící kampaně 
druhého kola senátních voleb, kterých se účastnil jako kandidát nominovaný 
Piráty Mgr. Libor Michálek, MPA, na kandidátní listině koalice Pirátů, Strany 
zelených a KDU-ČSL. 

7. Podle přílohy 1 vychází obvyklá cena za jedno kliknutí na odkaz při použití 
inzertních schémat na přibližně 5 Kč. V důsledku předběžného opatření byl 
volební spot znepřístupněn

i) na  stranickém kanálu  youtube.com,  který  je  podle  stranických předpisů 
systémem Pirátů spravovaným třetí stranou,2

ii) na  webové  stránce  Pirátů,  kde  byl  součástí  hlavní  webové  stránky  se 
souhrnnými informacemi ke kampani (tzv. volebního webu)3,

iii) na webových denících a týdenících,  které otiskly zprávu s odkazem na 
video nebo jeho embeddingem, které se staly kvůli účinkům předběžného 
opatření nefunkčními.4

8. Ke dni 16. 10. 2012 měl volební spot Pirátů 11 195 shlédnutí (viz příloha 2).  
Volební spot byl publikován dne 1. 8. 2012. Celkem měl tedy přibližně 150 
shlédnutí  za  den.  (Pro  účely  tohoto  odhadu nezohledňujeme,  že  v  období 
voleb byla jeho sledovanost zvýšená, a to mezi 300 a 2000 shlédnutími za 
den.) 

9. Ze statistik ministerstva spravedlnosti za rok 2008 vyplývá, že průměrná doba 
řízení od podání do pravomocného rozsudku, který byl projednáván v první 
instanci u Městského soudu v Praze, činí ve věcech ochrany dobré pověsti  
právnické osoby 745 dní  (v  předchozích letech byla  průměrná doba řízení 
ještě delší).5 

2 Dostupný na webové adrese http://www.youtube.com/watch?v=tE5kLpHBW2M 
3 Dostupný na webové adrese http://www.pirati.cz/volby2012/start 
4 Např. dostupný na webové adrese http://www.mediafax.cz/politika/4088013-Vypustime-kaprum-

rybnik-vzkazuji-Pirati-pred-krajskymi-volbami nebo http://www.lupa.cz/zpravicky/cesti-pirati-vs-
lego-je-lego-panacek-ve-volebnim-spotu-protipravni/ 

5 Dostupný na webové adrese http://cslav.justice.cz/InfoData/servlet/FileServlet?
tabulka=ccav_uzivatelske_dokumenty&sloupec=obsah_dokumentu&where=id_dokumentu=103&t
ypSloupce=uziv&fileName=Soudy_SC3.xls 
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10.Pokud  by  trvalo  předběžné  opatření  745  dní,  počet  osob,  kterým  by  byl 
odepřen přístup na naše webové stránky (a tedy i počet osob, kterým Česká 
pirátská strana nemohla sdělovat svůj volební spot) přepočtený na platbu za 
kliknutí při inzerci, kterou bychom museli v souladu s bodem 7 vynaložit na 
jejich zaujetí, by činil 558 750 Kč. 

11.Podle stanov6 je cílem České pirátské strany je na prvním místě prosazování 
základního  lidského  práva  člověka  na  svobodné  šíření  přijaté  informace. 
Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat svobodný 
přístup  jednotlivců  k  informacím,  svobodu slova a vyjadřování  a  svobodná 
díla, software a standardy.

12.Je nasnadě, že předběžným opatřením, 

i) kterým je uživatelům z řad veřejnosti uprostřed voleb znemožněn přístup 
k volebnímu  spotu  politické  strany  a  tedy  je  omezen  jejich  svobodný 
přístup k informacím, 

ii) kterým  je  Pirátům  jako  politické  straně  během  voleb  znemožněno 
vyjadřovat svůj program prostřednictvím již připraveného volebního spotu, 
a  tedy  je  omezena  jejich  svoboda  vyjadřování,  která  je  nezbytnou 
podmínkou svobodné politické soutěže,

iii) kterým  je  v  neposlední  řadě  omezeno  právo  autora  užít  dílo  nebo 
přenechat  jinému  oprávnění  dílo  užít  podle  §  12  odst.  1  autorského 
zákona,  přičemž  všechny  zákonné  podmínky  autorského  zákona  na 
původní dílo byly splněny7 a přičemž se jednalo o dílo svobodné v tom 
smyslu, že k jeho užití byla udělena bezúplatná veřejná licence Creative 
Commons –  Attribution  –  Share  alike,  tedy  byla  zpochybněna  podpora 
Pirátů pro svobodná autorská díla,

byla uvedenými následky způsobena v souhrnu újma Pirátům, neboť byli 
aktivně pod hrozbou exekuce donuceni k cenzuře vlastního spotu, což je v 
rozporu  s  jejich  posláním a programovými  cíli,  a  to  v  době vrcholného 
období volební soutěže bez možnosti účinné soudní ochrany jejich práv. 
Tuto újmu vyčíslujeme na 50 000 Kč, což je výše, která v daném případě 
tvoří  asi  polovinu  částky,  která  se  mezi  členy  vybrala  na  probíhající 
kampaň senátora Mgr. Libora Michálka, MPA.

6 Dostupný na webové adrese https://www.pirati.cz/_media/rules/stanovy_regmvcr.pdf 
7  Viz odvolání zaslané Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze, které je 

součástí soudního spisu.
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13.  Celkovou náhradu škody a hrozící újmy, která by vznikla nebo již vznikla kvůli 
předběžnému  opatření,  vyčíslujeme  podle  bodů  8  a  10  na  618  750  Kč. 
Vzhledem  k  tomu,  že  tato  částka  je  ve  zjevném  nepoměru  k  zákonem 
stanovené základní  výši  jistoty  10 000 Kč,  žádáme,  aby soud navrhovateli 
předběžného opatření uložil složit do 3 dnů doplatek jistoty na vyčíslenou výši 
nebo do přiměřené výše, kterou by byl zajištěn nárok na náhradu škody a 
hrozící  újmy.  Pokud  navrhovatel  tento  doplatek  nesloží  a  náš  nárok  na 
náhradu škody a újmy nezajistí, žádáme, aby předsedkyně senátu podle § 77 
odst. 2 OSŘ předběžné opatření zrušila. 
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Příloha 1

Zdroj: Cenové přehledy kampaní Pirátů na sociální síti  facebook.com v roce 2010.
Komentář: Za celkem 677 britských liber jsme získali 4200 kliknutí, což vychází na 
0,1611 britských liber za kliknutí,  tj. podle aktuálního středního kurzu 30,99 Kč za 
britskou libru vychází 4,992 Kč za kliknutí. 

Příloha 2

Zdroj: Snímek obrazovky bezprostředně před znepřístupněním volebního spotu.
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Příloha 3

Zdroj:  Snímek  obrazovky  bezprostředně  po  znepřístupnění  volebního  spotu.  Na 
snímku je článek vydaný deníkem  tyden.cz, který po znepřístupnění volební spotu 
nedává smysl a potenciální voliči a příznivci nemají k videu přístup, ke škodě České 
pirátské strany.
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