
I

PoučenÍ jsem rozuměI, vypouídat budu. oba dva subjekty tzn. jak žalobce, tak

ža]ovaného znám pouze z obchodních jednánÍ'

K dotazům právního zástupce žalobce:

Můj vztah k spol- CET 21 je takoý' že ve spol' CET 21 jsem od podzimu rok.u 2002
jsem fungoval jako jeden z jednatelů a od května 2003 jsem generáIním žedite]e,m TV
NoVA. S inÍormacÍ o záměru Mgr. KÍšáka prodat podíI v CET 21 jsem se seznámi] od

podzimu 2o02 a pracoval jsem s ní až do konce roku 2004, kdy došlo ke změnám

majetkoých poměrech ve spol. CET 21. o velikosti podÍ]u ža]ovaného ve spol. CE,I 21

panovaly různé právnÍ názory a to od názoru, že nemá žádný podfl až po hypotézy, že má
podÍl většÍ než 50 %. Ko]em roku 2003 mne os]oui] pan MIJDr. Homo]áč. t:ož

předpoHádám, je zástupce společnosti SÍ{ Communication a to se záměrern

zptostředkovat odprodej podíIu ža]ovaného ve spol. CET 21.

Pan MUDr. I{omo]áč nabíze] možnost zprostředkování prodeje obchod' podÍIu ve

spol. CET 21 pro žalovaného a tvrdi], že je s Mgz Kršákem v b]ízkém vztahu,

nevzpomínám si, zda se v tomto směru prokázal nějakým dokumentem. Jako druhou

věc, kterou jsem s panem MIJDI. Homo]áčem obchodně probÍral byla možnost nákupu

ce]ých barrandovských studiÍ. Již si nevzpomÍnám, zda jsem se setka] i s panem

Samkem. Přímo s panem Ktšákem jsme též jednali a to nejen o odprodeji jeho podí}u

v CET 21, ale i o možnostech jeho zapojenÍ do činnosti v rámci spol, CET 21' Pokud jsem

tázán na srovnání jednání přÍmo s panem Kršákem a s panem MUDr. Íromo}áčem je to
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těžká odpověd,. Pan Kršák je umě]eq je to emocjoná]ní čIověk, jednání s panem MUDr.

Homo]áčem bylo věcné' bez emocÍ. Bylo uidět, že pan MUDr' Homo]áě má ce]ou žadu

inÍormací, které neby|y vežejně dostupné a by}a znát jeho dobrá orientace v ce]é

problematice. Tuto skutečnost jsem moh| posoudit, neboť jsme mě.Li ce]ou situaci oh]edně

spo]. CET 21 vekce detai]ně zmapovanou ptavděpodobně detaiJněji a kdyby pan MtIDr.

Homoláč nebyl potlrobně inÍormován, pravděpodobně byahom s ním diskusi na toto téma

vtibec neved]i' Nevzpomínám si, že bych pii jednání o odprodeji obchod. podí}u

žalovaného ve spol. jednat s širšÍm t;ímem spo}uptacovníků. Vybavuji si zcela jasně

MIJDr. Homo]áče, uím, že pži jednání mě] s sebou nějakou osobu, kterou mi představoval

jako svého partnera. Nedokážu řÍct' zda bylo z jednánÍ s panem MUDr. Homo]áčem

ziejmé, že jedná i s jinými subjekty než s námí My jsme s frrmou SH Communication

nepodepisovak žádnou sm]ouvu o exk]uziu1tě a v té dLbě bylo uÍce subjektů co mě]o

zájem o koupi obchotI. podíIu ve spol. CET 21. Subjektů s nimiž jsme jednaLi bylo hodně,

ale hlavnÍ protistranou byla skupÍna lidí ko]em dr. Že]ezného. Mgr. Šilhavého znám,

potkáva]i jsme se s ním ve stejné době jako jsme se potkávali i s Mgr. Kršákem a pan

Kršák ho představoval jako osobu' která pro něj pracuje a která pro něj zajišťuje celou

řadu věcí. Znám i osobu Ing. Ivo Havránka, potka]i jsme se, vím, že funguje jako

frnančnÍ či úěetní poradce a nabíze] nám zpIostředkování informací týkající se okolí pana

MeT. KÍšáka. Co si pamatuji pan MWL Homo]áč nám v té době vysvětlova], že má

k Mgr. Kršákovi b]ízký vztah a pomáhá mu oh]edně prodeje obchodního podíIu.

Nedokážu říci, zda šIo o přátelskou s]užbu, ale pžedpokládal jsem vzhledem k činnosti

pana MWr. Homo]áče, že š]o o obchodnÍ vztah. Co si vzpomínám, MUDr. Eomo]áč mě]

pžipraveno investiční memoťandum pro majitelé studrt Barrandov a twdil, že má

pověření za majite]é studií qjednávat, ale my jsme se obrát i přímo na ně a dáIe jsme

s ním diskusi na toto téma neved]i.

Právní zástupce žalobce bez otázek.

K dotazům právního zástupce žalovaného:

Vzh]edemktomu,žejsmesenikdynedosta]ídosituace,žebychomspanemMUDr.
IIomo]áčem uzauÍrali mandátnÍ sm]ouvu, tak jsem se nikdy nezabý,va'I otázkou vztahu

mezi panem MIJDr. Homo]áčem a Mgr, I{ršákem. Nedokážu sděkt, zda vztah mezi

MLIDr. Homo]áčem a Mgr' Kršákem byl obchodní nebo přátelský, a]e v té době Mt'Dr.

Eomo]áč tvrdi], že má k ža]ovanému btízký vztah, že ho zná d]ouho a že ho žalovaný

pověřil kjediání odprodeji obchod. podÍIu ve spo]. CET 21. Nevzpotnínám si, že b.ych
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jednal společně jak s MtIDr. Eomoláěem' tak s panem Kršákem. S panem Havránkem

jsae ved[i diskuzi o možnosti spolupráce získání informací z doby před našín vstupem

do spot.CET 21, nakonec jsme žádné takové inÍormace od Ing. Hawánka neobdrže]i. Co

si paaatuji, tak s námi jedna] jako sám za sebe. Nepamatuji si, že bychom s ním

u zauÍrali něj akou sm ]ouvu.

Právní zástupce žalovaného bez otázek.

Svědek uvádí' že svědečné rcžádá.


