
Krajský soud v Ostravě 

Havlíčkovo nábř. č. 34 

728 81 Ostrava 1 

 

Datovou schránkou: jhyaeqv 

 

Ke sp. zn. 5 Cm 10/2017 

V Praze dne 13. května 2019 

 

Žalobce:  
 

 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
IČ: 61859575, se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl B, vložka 1943 

 

Zastoupen  Mgr. Hynkem Peroutkou, advokátem zapsaným u ČAK pod č. 09302, 

společníkem advokátní kanceláře PETERKA & PARTNERS advokátní 
kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlovo náměstí 671/24, Praha 1, PSČ 
110 00 

 

Žalovaný č. 1  Ing. Radek Novotný  
nar. dne: 20. října 1966, bytem Na drahách 247, 739 25 Sviadnov 

 

Žalovaný č. 2  Compas Capital Consult, s. r. o., se sídlem Na drahách 247, 739 25 
Sviadnov, IČ: 62301730, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12622 

 

 

Žalovaný č. 1 a 
žalovaný č. 2 
zastoupeni 

 Mgr. Evou Štauderovou, advokátkou zapsanou u ČAK pod č. 15102, se 
sídlem Masarykovo nám. 329, Uherské Hradiště, PSČ 68601 

 

 

  

 

K žalobě na ochranu proti nekalé soutěži 
 

Zpětvzetí žaloby 

 

 

  



 

[1] Žalobce zjistil, že žalovaný č. 1, resp. žalovaný č. 2 v mezidobí od podání žaloby odstranili 
většinu videí a řadu článků, jejichž odstranění se žalobce domáhal svým žalobním petitem. 

 

[2] Významná část odkazů na tato videa na platformě YouTube, které byly v době podání 
žaloby funkční, je nyní nefunkční. Po jejich „prokliknutí“ nebo zadání do vyhledávače se 
objeví zpráva oznamující, že video již není k dispozici. 

 

[3] Současně žalobce zjistil, že byl odstraněn veškerý obsah umístěný žalovaným č. 2 na jeho 

internetových stránkách pod doménou vodarenstvi.cccfm.cz. Pod touto internetovou 

doménou nyní není zveřejněn žádný vlastní obsah a doména je přesměrována na 
internetové stránky umístěné pod doménou pravdaovode.cz. 

 

[4] Žalobce dále zjistil, že informace na internetových stránkách pod doménou 
pravdaovode.cz již nejsou zveřejňovány žalovaným č. 1, jako tomu bylo při podání žaloby, 
ale nadačním fondem s názvem „Nadační fond PRAVDA O VODĚ“, se sídlem Na drahách 
247, 739 25 Sviadnov, IČO 069 25 316, jehož název a logo jsou uvedeny v záhlaví těchto 
internetových stránek a jehož další identifikační údaje jsou uvedeny v sekci Kontakty.  

 

[5] Z těchto internetových stránek též zřejmě zmizely některé články, jejichž odstranění se 
žalobce domáhal svým žalobním petitem, když obsah těchto stránek byl přestrukturován.  
 

[6] V důsledku toho se jeví, že žalovaní od části vytýkaného jednání upustili. 
 

[7] Výše popsané změny nastalé po podání žaloby problematizují aktuální pasivní legitimaci 
žalovaných a v jejich důsledku žalobní petit již neodpovídá aktuálnímu stavu. 
 

[8] Po zvážení všech procesních aspektů, i v kontextu dosavadní délky řízení, se žalobce 

rozhodl vzít žalobu vůči oběma žalovaným zpět, což činí tímto podáním, a navrhuje, aby 

v důsledku zpětvzetí žaloby nadepsaný soud řízení vůči oběma žalovaným zastavil. 

 

 

S úctou 

 

 

 

 

za žalobce 

Mgr. Hynek Peroutka, advokát  
na základně plné moci 

Mgr. Hynek 

Peroutka

Digitálně podepsal 

Mgr. Hynek Peroutka 

Datum: 2019.05.13 
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