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Vážený pane inženýre, 
 
dovoluji se na Vás obrátit jménem mého klienta spol. Modul Leg, s.r.o., Kfely 6, 363 01 Ostrov, a to ve 
věci Vašich videí, které uveřejňujete na you tube.   
 
Předně se jedná o video: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=o_9EcI-
V66g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XvJDD-sN5lfE2OCRhVaS10ZHAEH0UwLLvV3H-
7rtoKETYE9tPx1r34-I&ab_channel=D%C5%98EVOSTAVBYsPavlem%C5%A0imkem 
 
V této věci jsem již dne 10.09.2020 komunikoval s panem Erdtem, kdy můj klient měl za to, že z důvodu 
jeho nečinnosti a nedoložení podkladů k reklamaci dřevostavby, o které se také Vy ve Vašem videu 
zmiňujete, reklamace není uplatňována v souladu s právními předpisy a věc je tak vyřízena ke 
spokojenosti všech smluvních stran.  
 
Pan Erdt ve své korespondenci s mým klientem uváděl, že oslovil soudního znalce ve věci dřevostavby. 
Žádal jsem jej o zaslání tohoto znaleckého zkoumání, abych mohli hledat věcné, zákonem podložené, 
řešení.  
 
Dovolte mi citovat částečně jeho e mail ze dne 12. 8. 2020 22:57:45: 

a) Proto jsem již oslovil soudního znalce, s nímž nechám celý systém a všechny nedostatky posoudit a 
připravit pro soudní řízení.  

b) Prohlašuji, že pan Pavel Šimek je mým TDI na mé dřevostavbě dodávané a koordinované (vedené) 
vaší společnosti a vaším koordinátorem. 
 
 
Zde Vás musím upozornit, že Vaše jednání, kde vystupujete jako nezávislý odborník, lze hodnotit jako 
jednání, které naplňuje některé znaky trestných činů a zcela jistě je v rozporu s hmotným právem. Můj 
klient by akceptoval, kdyby na videu vystupoval soudní znalec, na kterém by se shodly obě dvě sporné 
strany. V takovém případě by pak byl odpovědný objektivně za své výroky a tvrzení. Můj klient by 
akcentoval i video, kdy by měl právo a možnost se k výtkám vyjádřit. Jako např. k chybějícím dřevěným 
prvkům / vodorovné konstrukce/, které stěnu zpevňují, ale na videu nejsou ještě namontovány. Video 
by bylo akceptováno i za podmínky, že by stavba byla zachycena v průběhu celé stavby a po dokončení 
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by vykazovala vady, či by bylo v průběhu stavby ukázáno, kde se vady nacházejí – a  to soudním 
znalcem. Video, kde jako nezávislý odborník vystupujete Vy, aniž informujete, že jste zároveň TDI, tak 
nesplňuje objektivitu na takovýto projev kladenou, resp. je jednáním, které úmyslně poškozuje mého 
klienta.  
 
Dne 7.1.2021 jste uveřejnil výše uvedené video s názvem:  Co nás čeká letos? Nepovedené (Modul-
Leg) i povedené akce. 
Ke dni 13.01.2021 mělo toto video shlédnutí - 22.175. V minutě 3.04 konstatujte, že nepovedená 
stavba je od systému Modul Leg. V minutě 3.24 tvrdíte, že jak taková stavba dopadne, je vidět na: stěny 
jsou absolutně nestabilní, nejen příčky, ale i obvodové stěny; to je něco šíleného; strop absolutní chvění, 
děs běs.  
 
V diskuzi pod videem je pak komentář pana Jana z Rokycan ze dne 10.1.2021, který Vy komentujete 
takto: ano, i můj klient má podobnou zkušenost. Podrobně to rozvedu v jednom z dalších videí, budu 
rád za váš komentář. 
 
Zde podotýkám, že myslíte pana Erdta. K tomu dne 11.01.2021  
Martin Erdtpřed 2 dny :  
I já mám velmi, velmi negativní zkušenost... jsem rád, že jste napsala a nemlčíte, je nás mnohem, 

mnohem víc a Modul-Leg právě spoléhá na to, že budeme všichni mlčet. Mě nedodali ani zaplacený 

klimatizér do stěn v hodnotě cca 300tis... 

Zde Vás musím upozornit, a to zcela důrazně, že pan Erdt byl, jak jsem již uvedl, písemně vyzván, aby 

řádně reklamoval dodané dílo, resp. systém, vč. znaleckého zkoumání. Byť pan Erdt tvrdil, že je právně 

zastoupen a odkazoval se i na advokáta, vč. jména, plná moc doložena nebyla a kolega advokát na moji 

písemnost jakkoliv nereagoval.  

Dále je zde diskuze od pana Matouše Koutného, který má též systém Modul leg a uvádí: začali jsme 

stavět někdy v Květnu mám pocit 2019. V Srpnu 2020 jsme se stěhovali. Takže skoro 2 roky stavba stojí 

zatím. Jako bydlí se normálně no, je to novostavba takže pěkný, nikde nic nepraská atd. Ale spis jde o 

způsob provedení.. … Nestavěl bych znova, ale z důvodu že bych chtěl vyzkoušet něco jiného. Jinak 

samotný nápad a systém je super, nicméně má nějaké zásadní chyby, který bych teď pozměnil…. 

Z tohoto komentáře je zřejmé, že systém je dobrý, ale jako vždy záleží na způsobu provedení. Což je 

věc pana Erdta.  

Dále pak 11.01.2021 komentujete komentář Honzy Nováka ohledně firmy Modul Leg takto: Myslím, že 

než nastane jaro, tak se pobavíte nad tím šíleným stavebním systémem, neuvěřitelnou arogancí, 

nulovou zodpovědností. Modul-leg max. na garáž. 

Informoval jsem se na Komoře soudních znalců ČR ohledně Vašeho jména a zjistil jsem, že jako znalec 

nejste evidován. Taktéž ani systém znalců a tlumočníků Vás neeviduje.  

Musím Vás zároveň upozornit, že Vaším videem můj klient již přišel o jednoho klienta, když na základě 

Vašeho videa sdělil mému klientovi, že již systém nechce.  
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Vaše jednání je deliktní. Jak  v rovině občansko-právní, tak trestně právní. Tímto Vás žádám, abyste ve 

lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto přípisu, zveřejnil krátké video, kde uvedete na pravou míru, že 

systém Modul Leg je systém, a) kde velmi záleží na zhotoviteli stavby, b) na Vámi 

odkazované/hodnocené stavbě jste zároveň vystupoval jako TDI, tedy Vaše názory k této stavbě jsou 

subjektivní a ne nestranné c) omluvíte se za nevhodné výroky k systému Modul Leg. A to ke stavbě, 

kterou jste částečně dozoroval a nyní hodnotíte, když uvedete, že stavebník nedodržel zákonem 

stanovené předpisy a užil nevhodné prvky. A zároveň uvedete na pravou míru, že pan Ertd byl v září 

2020 vyzván, aby řádně uplatnil svoji reklamaci, byl vyzván k doložení stavebního posudku přičemž  

ničeho takového neučinil.  

Moji výzvu prosím berte jako výzvu dle § 142a o.s.ř. Následně budou činěny právní kroky k ochraně 

dobrého jména mého klienta.  

 

V pozdravu   

i.s. JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D., advokát 
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