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Vážený pane Erdt, 
 
dovoluji se na Vás obrátit jménem mého klienta spol. Modul Leg, s.r.o., Kfely 6, 363 01 Ostrov a to ve 
věci Vaší korespondence s mým klientem ohledně stavby  - dodávky rodinného domu.  
 
Dne 12.8.2020 jste v emailové komunikaci zmínil, že máte právní zastoupení kolegou advokátem. 
Prosím o uvedení jména a doložení plné moci, abych mohl komunikovat s ním, pokud si tak přejete.  
 
Dne Sent: Saturday, August 1, 2020 4:52 AM jste označil za svého advokáta Mgr. J. Gebouského. Plná 
moc nebyla doložena. Pan kolega mého klienta nikdy nekontaktoval. Prosím o potvrzení o udělení plné 
moci a přijetí. 
 
Uvádíte, že jste oslovil soudního znalce pro sporné řízení. Prosím o zaslání znaleckého zkoumání, 
abychom mohli nechat připravit případný revizní posudek - a následně se pokusit hledat věcné, 
zákonem podložené, řešení.  
 
Zároveň Vás vyzývám, abyste odstranil neprodleně video, které bylo natočeno na Vaší stavbě panem 
Šimkem. Tvrdíte, že pan Šimek je Váš TDI. Následně však natočil video, kdy vystupuje jako nezávislý 
znalec.  
 
Zde Vás musím upozornit, že takovéto jednání 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, popř. by byl i určen jen Vámi. V takovém případě by pak 
byl odpovědný objektivně za výroky, které by bylo možné následně akceptovat či vyvracet jiným 
soudním znalcem. 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 by vykazovala vady, či by bylo v průběhu stavby ukázáno, kde se 
vady nacházejí – a  to soudním znalcem. Video, kde jako nezávislý odborník vystupuje Váš TDI, aniž to 
o sobě prohlásí, přičemž jako Váš TDI pochopitelně musí mluvit ve Váš prospěch, tak nesplňuje 
objektivitu na takovýto projev kladenou.  
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Sděluji Vám, že předmětem soudního řízení, které chcete vyvolat, tak bude i náhrada majetkové a 
nemajetkové újmy. Proto zdůrazňuji, aby video bylo staženo a tak tak, že nebude nikde ponechána 
žádná kopie. Následně je možné nechat natočit nové, kde bude vystupovat i můj klient a soudní znalec.  
 
Nad rámec výše uvedeného, mi dovolte se stručně vyjádřit k velmi obsáhlé komunikaci. V e mailu 
datum: 4. 8. 2020 11:39:09 se odkazuje na zprávu soudního znalce. Pravděpodobně jste chtěl napsat, 
že se jedná o znalecké zkoumání. Prosím o její zaslání.  
 
Dovoluji si i reagovat na Vaši žádost k předání stavby. Zde musím upozornit, že můj klient neposkytl 
žádnou činnost, která by se vztahovala ke stavbě – zhotovení, ale prováděl jen základní instruktáž, 
pokud jde o kontrolu  množství materiálu dodaného mým klientem. Tedy, že vše bylo dodáno, jak bylo 
objednáno. Protože byl zjištěn nedostatek, dodání můj klient obratem napravil. Můj klient, resp. pan 
Maleňák neuzavřeli žádnou smlouvu o vedení stavby, poskytování rad, jak má být dílo zhotoveno. 
Přítomnost pana Maleňáka byla čistě dozorová z pohledu dodání kvality a množství zboží. A kontroly, 
že budete dodržovat číselné řady při stavbě. Pokud poskytl jakoukoliv radu nad rámec uvedeného 
nejednalo se o radu technického provedení stavby či odbornou radu, jak předpokládá § 5 odst.1  OZ. 
Popírám tedy tvrzení, jak uvidíte ve svých e mailech, a to opakovaně … pana Maleňáka, který stavbu 
koordinoval a vedl v době výstavby stavebnice.  
Je nutné odkázat na již řečené v e mailech, že můj klient je dodavatel sytému, nikoliv provedení stavby. 
Předpokládá se, že systém bude montovat firma – osoby, které mají již značnou zkušenost s obdobnými 
systémy.  
Odkazuji i na e mail Sent: Monday, August 3, 2020 11:27 PM, kde Vám můj klient nabídl finanční 
kompenzaci ve výši 32.900,- kč. Tato nabídka kompenzace platí. 
 
V tomto e mailu se opakovaně opakuje slovo odstoupení od smlouvy – ve spojení se celulózou. Zde 
musím upozornit, že je možné odstoupit od celé smlouvy o dílo, ne od jednoho materiálu, resp. části 
materiálu. Prosím Vašeho advokáta, aby specifikoval k čemu přesně mělo odstoupení směřovat.  
Nelze nezmírnit ani pokus o „podvod“ s DPH. Můj klient jednoznačně odmítl Vaší snahu ve věci DPH, 
kdy sám jste do e mailu vložil celou komunikaci, kdy se snažíte „sehnat“ firmu. 
Dovolím si Vás odkázat např. na Rady pro stavbu dřevostavby svépomocí1: Pečlivě studujte návody a 
doporučení od dodavatelů, buďte v kontaktu s jejich technickou podporou; Nakupujte v ověřených 
prodejnách a zdrojích, myslete na záruku a podporu spojenou s prodejem od výrobců; Připravte si s 
větším předstihem případné subdodavatele; Využijte referencí poskytovaných dodavateli; Nechte si 
vždy vypracovat cenovou nabídku, kterou si pečlivě prostudujte; Zajistěte si funkční stavební dozor, 
využívejte ho. Nelpěte na kompletní vlastní realizaci, ne vše se dá zhotovit svépomocí.  
Z komunikace, která je více jak 42 e mailů je zřejmé, že z Vaší strany nebyl splněn základní předpoklad 
než došlo k zahájení montáže dřevostavby – zajištění subdodavatelů a řemeslníků, kteří již podobné či 
stejné stavby montovali a mají s nimi značnou zkušenost, vč. bezvadného prostudování postupů a 
výkresů. 
 
Vaši odpověď, očekávám můj klient, do dne 25.09.2020, stažení videa do 1 dne ode dne doručení. 

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

 
1 https://www.drevoastavby.cz/vse-o-drevostavbach/jak-na-drevostavbu/radime/4533-drevostavba-
svepomoci  
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