
Mgr. Jan Beneš
soudní exekutor
Liborova 405/14
169 00 Praha 6
DS: xtahwnq
Sp. zn.: 191EX2164/17

Oprávnění: 1. Mgr. Jana Gavlasová, nar. 6. 12. 1970
Západní 449, 253 01 Chýně, DS: hczhnnn

2. Bc. Petra Kubíková, nar. 17. 7. 1987
U rybníka 2378/6, 750 02 Přerov

3. Martin Michal, nar. 1. 4. 1959
Sportovní 122, 232 03 Řitka

4. Helena Vondráčková, nar. 24. 6. 1947
Sportovní 122, 232 03 Řitka

Povinný: Jan Šinágl, nar. 9. 12. 1952
Bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák, DS: qqufvh3

Zastoupen: JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem
Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, DS: cp7kgk3

Návrh
povinného na zastavení exekuce vedené pod sp. zn. 191 EX2164/17
ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 exekučního řádu (dále jen „ExŘ“)

E l ekt ron icky
Plná moc
Přílohy: dle textu; podle seznamu
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I. Rekapitulace

[1] Mgr. Janem Benešem, soudním exekutorem, je pod sp. zn. 191 EX 2164/17 vedena
exekuce k vymožení povinnosti, jež byla povinnému uložena pravomocným usnesenímKraj-
ského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2017, č. j. 21 Co 218/2016-94, kterým tento soud změnil
usnesení soudu I. stupně a nařídil předběžné opatření, jímž povinnému uložil: a) zdržet se
tvrzení či spekulací o tom, že mezi první oprávněnou a třetím oprávněným probíhala či pro-
bíhámilostná či sexuální korespondence a zdržet se zveřejňování textů či jejich částí, které by
takto byly označovány či charakterisovány, ať už svým názvem či svým obsahem; b) zdržet
se tvrzení či spekulací o tom, že třetí oprávněný vedl milostnou či sexuální korespondenci
s více ženami a jednou z těchto žen je také druhá oprávněná a zdržet se zveřejňování textů či
jejich částí, které by takto byly označovány či charakterizovány, ať už svým názvem či svým
obsahem; c) zdržet se tvrzení či spekulací o tom, že třetí oprávněný je otcem nezletilého dí-
těte první oprávněné a zdržet se jakýchkoli zásahů do soukromého a rodinného života první
oprávněné zveřejňováním tvrzení či spekulací o soukromém životě a rodině první oprávněné;
a d) zdržet se tvrzení či spekulací o tom, že třetí oprávněný podvádí čtvrtou oprávněnou s ji-
nými ženami a tvrzení a spekulací o jejich totožnosti.

[2] Protože povinný žádnou z těchto povinností neporušil, je na místě navrhnout

z a s t a v e n í e x e k u c e

podle ustanovení § 55 odst. 1 ExŘ a přiznat povinnému vůči oprávněným právo na náhradu
nákladů řízení o tomto návrhu.

II. Odůvodnění

[3] Jak je zřejmé z návrhu oprávněných, ti dovozují, že povinný porušil shora rekapi-
tulované povinnosti tím, že zveřejnil na svých internetových stránkách odkaz na rozhod-
nutí soudu, kterým mu byla předmětná povinnost uložena (tj. usnesení Krajského soudu
v Praze ze dne 27. ledna 2017, č. j. 21 Co 218/2016-94), a dále odkaz na stránky http://martin-
michal.blogspot.cz/, jež údajně obsahují z hlediska oprávněných závadné, nactiutrhačné texty.

[4] Ani jedním z těchto skutků však povinný uloženou povinnost neporušil. Odkaz na
určitý text, nota bene soudní rozhodnutí, nelze interpretovat jako tvrzení nebo spekulaci, jež
jediné byly oprávněnému předběžným opatřením zakázány, a podobně mu nebylo zakázáno,
aby rozšiřoval odkazy na internetové stránky, v nichž oprávnění spatřují za zásah do svých
osobnostních práv.

http://martin-michal.blogspot.cz/
http://martin-michal.blogspot.cz/
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[5] Vzhledem k pověsti oprávněných, zejména třetího oprávněného a čtvrté opráv-
něné, by se povinný, nad rámec jasně stanoveného zákazu,musel zdržet odkazů na celou řadu
internetových zdrojů, neboť stránek podrobující tyto osoby kritice je na Internetu nepřeberné
množství. Nic takového však povinnému zakázáno nebylo, podle předběžného opatření ne-
smí toliko daná tvrzení nebo spekulace sám vyslovovat, což povinný neučinil.

[6] Nelze tedy než uzavřít, že povinný zveřejněním těchto odkazů žádnou z uložených
povinností neporušil, a exekuci, která neměla být vůbec vedena, zastavit.

[7] Pokud jde o vědomost povinného o okolnostech, které odůvodňují návrh na zasta-
vení exekuce, ta existuje trvale, tedy ji povinnýměl už v okamžiku, kdy se o exekuci dozvěděl.

III. Závěrečný návrh

Proto je na místě návrh, aby soudní exekutor exekuci z a s t a v i l .

IV. Náklady řízení

[9] Pro účely stanovení nákladů řízení přikládá povinný osvědčení o registraci svého
právního zástupce jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH).

Důkaz: osvědčení o registraci právního zástupce povinného jako plátce DPH ze dne 15. června 2010 – v příloze

V Praze dne 9. května 2017

Jan Šinágl



– 4 –

Seznam příloh:
1. plná moc
2. osvědčení o registraci právního zástupce povinného jako plátce DPH ze dne 15. června 2010




