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Úřední záznam o podání vysvětlení 
Dne 11.01.2017 v 13:16 hod. v Zdice podal(a) vysvětlení  podle § 61 odst. 1 zákona č. 
273/2008 Sb., o Policii České republiky, 
Jméno a příjmení: Jan ŠINÁGL 
Datum narození: 09.12.1952 
Místo narození: BEROUN, okres BEROUN 
Rozený(á): ŠINÁGL 
Státní příslušnost: Česko 
Doklad: 113552323 
Trvalý pobyt: BRATŘÍ NEJEDLÝCH 335, 267 53 ŽEBRÁK, tel.: 775239148 
Současný pobyt: .............................., tel.:  
Adresa pro účely doručování: .............................., tel.:  
Zaměstnání: ................................. 
Adresa zaměstnavatele: .................................. 
Vysvětlení bylo požadováno z důvodu objasnění skutečností důležitých pro: 

odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele ve věci PŘESTUPEK PROTI 
OBČANSKÉMU SOUŽITÍ a bylo uskutečněno na útvaru při přijmu oznámení. 

Postavení osoby: oznamovatel 
 

Poučení: Před podáním vysvětlení byla osoba poučena, že podle § 61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky,  
   (1) Policie může požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k  objasnění skutečností 
důležitých pro  
a) odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele,  
b) vypátrání hledané nebo pohřešované osoby anebo věci, nebo  
c) přípravu a výkon opatření k  zajištění bezpečnosti osoby chráněné podle tohoto zákona nebo jiného právního 
předpisu a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu, je-li to 
nezbytné, dostavila na určené místo k  sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení.  
   (2) Dostaví-li se osoba na základě výzvy, je policista povinen s touto osobou sepsat bez zbytečného odkladu 
úřední záznam o podání vysvětlení.  
   (3) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila zákonem stanovenou nebo 
státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož 
zájmu tuto povinnost má, zproštěna. Osoba může vysvětlení odepřít pouze, pokud by jím sobě nebo osobě b lízké 
způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt.  
   (4) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého 
výdělku. Náhradu poskytuje policie. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro 
své protiprávní jednání. Nárok na náhradu zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do 7 dnů ode dne, kdy se na výzvu 
podle odstavce 1 dostavila; o tom musí být osoba poučena.  
   (5) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě, může být předvedena. Úřední 
záznam o podání vysvětlení je policista povinen sepsat bez zbytečného odkladu po jejím předvedení; po sepsání 
tohoto záznamu policista osobu propustí.  
   (6) O předvedení sepíše policista úřední záznam.  



2. strana  
úředního záznamu o podání vysvětlení - Jan ŠINÁGL ze dne 11. ledna 2017 

Osoba byla poučena podle § 58 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyrozumění žádá. 
Osoba poučení porozuměla a k věci uvádí následující: 
 
 Mé nacionále uvedené na první straně tohoto tiskopisu souhlasí a k věci uvádím 
následující: 
 Dnešního dne 11.1.2017 jsem se dostavil na OOP Zdice z důvodu toho, aby zde 
nahlásil podezření z přestupku, týkající se občanského soužití - viz. dodaná příloha. 
 Jsem majitelem internetového portálu www.sinagl.cz, kam dávám různé články a 
prostory k diskuzi. Dne 10.1.2017 ve 14:08 hod. mi byl pod jeden z článků napsán příspěvek, 
který poklesle útočí na mou osobu. 
 Podle IP adresy, ze kterého byl odeslán příspěvek, je IP adresa počítače někde 
v Praze. 
 Tímto žádám Policii ČR aby se v rámci svých pravomocích pokusila zjistit, kde je 
počítač umístěn, popřípadě jeho majitele. Jedná se o tzv. dynamickou IP adresu patřící 
společnosti O2. 
 Dovoluji si upozornit na možnost, v případě, že by se jednalo o internetovou kavárnu, 
tak je její majitel povinen týden uchovávat video záznamy o tom, kdo v daném čase seděl za 
počítačem. 
 Vzhledem k obsahu emailu a mnou zveřejňovaných článků, konkrétně ke tragédii 
ruského vojenského sboru Alexandrovci, zveřejněný v prosinci 2016 a ve věci největšího 
daňového podvodu v České republice známe pod mediálním označením Antonín Michal a 
spol., kdy jsem poslední článek zveřejnil v lednu 2017. Je velmi pravděpodobné, že autorem 
tohoto emailu je pan Martin Michal, otec Antonína Michala a manžel zpěvačky Heleny 
Vondráčkové. 
 Žádám, abych byl vyrozuměn o průběhu a výsledku vyšetřování. 
 Na okraj uvádím, ve věci největšího daňového podvodu jsem podával trestní 
oznámení a spolupracoval s policií České republiky a Vrchním státním zastupitelství v Praze. 
Žaloba byla podána cca po 4 letech a to v říjnu roku 2016. I to je důvodem proč si myslím, že 
s vysokou pravděpodobností je autorem emailu pan Martin Michal. 
 Z minulosti jsou známé jeho komentáře na facebooku, podobného pokleslého 
obsahu. 
 Mimochodem společnost AMM mě žalovala na částku 3.650 000,- Kč. Soud v této 
věci není ještě pravomocně ukončen. Ve věci mi nedávno dal zapravdu také ústavní soud 
ČR. "Reakce" agentury AMM je další žaloba, tentokrát už "jen" na 2 miliony korun. 
 Toto je vše, co k uvedené věci mohu v současné době uvést. 

Podání vysvětlení ukončeno dne 11.01.2017 v 13:26 hod. 

Úřední záznam sepsal: Vysvětlení podal(a): 
prap. Jan Kraus 

inspektor 
Jan ŠINÁGL 
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