
 

 

Číslo jednací: 28Co 358/2017 - 79 
 
 

U S N E S E N Í 
 

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Martiny 
Štolbové a soudkyň Mgr. Šárky Hájkové a JUDr. Zdenky Krupové ve věci oprávněných 
a) Mgr. Jany Gavlasové, narozené 6.12.1970, bytem Západní 449, Chýně, b) Bc. Petry 
Kubíkové, narozené 17.7.1987, bytem U Rybníka 6, Přerov, c) Martina Michala, 
narozeného 1.4.1959, bytem Sportovní 122, Řitka, d) Heleny Vondráčkové, narozené 
24.6.1947, bytem Sportovní 122, Řitka, z toho oprávněných b), c) a d) zastoupených 
Mgr. Janou Gavlasovou, advokátkou se sídlem Západní 449, Chýně, proti povinnému Janu 
Šináglovi, narozenému 9.12.1952, bytem Bratří Nejedlých 335, Žebrák, zastoupenému 
JUDr. Petrem Kočím PhD., advokátem se sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1, o zastavení 
exekuce, o odvolání oprávněných a o odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu 
v Berouně ze dne 23.8.2017, č.j. 4 EXE 4/2017-43, 

 
t a k t o : 

 
Usnesení soudu prvního stupně se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně 

k dalšímu řízení. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Okresní soud v Berouně (dále jen „soud prvního stupně“) rozhodl usnesením ze dne 

23.8.2017, č.j. 4 EXE 4/2017-43, že exekuce vedená u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 
4 EXE 4/2017 (dále jen „exekuce“) soudním exekutorem Mgr. Janem Benešem, Exekutorský 
úřad Praha-západ  (dále jen „soudní exekutor“), k vymožení pokuty uložené exekučním 
příkazem č.j. 191 Ex 2164/17-50 ze dne 2.5.2017 (dále jen „exekuční příkaz č. 1“) se 
zastavuje co do částky 90.000,- Kč; k vymožení pokuty uložené exekučním příkazem č.j. 191 
Ex 2164/17-96 ze dne 19.5.2017 (dále jen „exekuční příkaz č. 2“) se zastavuje co do částky 
80.000,- Kč; k vymožení pokuty uložené exekučním příkazem č.j.  191 Ex 2164/17-124 ze 
dne 9.6.2017 (dále jen „exekuční příkaz č. 3“) se zastavuje co do částky 80.000,- Kč; 
k vymožení pokuty uložené exekučním příkazem č.j. 191 EX 2164/17-140 dne 22.6.2017 
(dále jen „exekuční příkaz č. 4“) se zastavuje co do částky 50.000,- Kč (výrok I.)  a že žádný 
z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o zastavení exekuce (výrok II.). 

 
Soud prvního stupně vyšel ze situace, kdy byl soudní exekutor pověřen vedením 

exekuce na základě usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27.1.2017, č.j. 21 Co 218/2016-
94 (dále jen „exekuční titul“), podle něhož je povinný povinen zdržet se tvrzení či spekulací o 
tom, že mezi oprávněnou a) a oprávněným c) probíhala či probíhá milostná či sexuální 
korespondence a zdržet se zveřejňování textů či jejich částí, které by takto byly označovány či 
charakterizovány, ať už svým názvem či svým obsahem, dále zdržet se tvrzení či spekulací o 
tom, že oprávněný c) vedl milostnou či sexuální korespondenci s více ženami a jednou 
z těchto žen je také oprávněná b) a zdržet se zveřejňování textů či jejich částí, které by takto 
byly označovány či charakterizovány, ať už svým názvem či svým obsahem, dále zdržet se 
tvrzení či spekulací o tom, že oprávněný c) je otcem nezletilého dítěte oprávněné a) a zdržet 
se jakýchkoliv zásahů do soukromého rodinného života oprávněné a) zveřejňováním tvrzení 
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či spekulací o soukromém životě a rodině oprávněné a) a konečně zdržet se tvrzení i spekulací 
o tom, že oprávněný c) podvádí oprávněnou d) s jinými ženami a tvrzení a spekulací o jejich 
totožnosti. Povinný navrhl zastavení exekuce podáním doručeným soudnímu exekutorovi 
10.5.2017 s odůvodněním, že z návrhu oprávněných je dovozováno, že porušil své povinnosti 
tím, že zveřejnil na internetových stránkách odkaz na rozhodnutí  soudu, kterým mu byla 
předmětná povinnost uložena, a dále odkaz na stránky http://martinmichal.box.cz/, jež údajně 
obsahují z hlediska oprávněných závadné či na cti utrhačné texty. Povinný měl za to, že 
žádným z popsaných jednání neporušil povinnosti uložené mu exekučním titulem. Oprávnění 
s návrhem na zastavení exekuce nesouhlasili.  

 
Soud prvního stupně měl za to, že je třeba napadené exekuční příkazy přezkoumat 

podle § 351 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) ve spojení s § 72 exekučního řádu, 
s tím, že povinný podal návrh na zastavení exekuce formou udělovaných pokut, a v těchto 
intencích soud prvního stupně věc hodnotil. Soud prvního stupně měl dále za to, že v případě 
exekučního příkazu č. 1 postupoval soudní exekutor dle svého uvážení podle shora uvedených 
zákonných ustanovení, tj. uložil povinnému pokutu bez návrhu v maximální výši, kterou 
zákon pro první pokutu umožňuje. Soudní exekutor vzal podle názoru soudu prvního stupně 
za podklad webové stránky povinného martin-michal.blogspot.cz ze dne 14.3.2017, s textem 
zveřejněným Agenturou JŠ dne 12.2.2015, mimo jiné obsahujícím spekulace o vztahu 
oprávněného c) a oprávněné a) a jejího nezletilého dítěte. Soud prvního stupně dospěl 
k závěru, že v uvedené části textu lze shledat jednání povinného, kterého je povinen se zdržet, 
a proto posoudil uložení pokuty jako důvodné. Její výši ale hodnotil jako neodpovídající jak 
provinění povinného, tak jeho poměrům. Soud prvního stupně navíc konstatoval, že otázkou 
poměrů povinného se soudní exekutor řádně nezabýval.  Proto soud prvního stupně pokutu 
přiměřeně snížil.  

 
Exekuční příkaz č. 2 vydal soudní exekutor již k návrhu oprávněných ze dne 

11.4.2017. Podkladem pro toto rozhodnutí soudního exekutora byl podle názoru soudu 
prvního stupně „Otevřený dopis Martinu Michalovi“, ze dne 3.4.2017, jehož autorem je 
povinný, a který byl na stránkách www.sinagl.cz exekutorem stažen dne 10.4.2017. V tomto 
článku povinný mimo jiné vyzývá oprávněného c), aby doložil, že není otcem syna oprávněné 
a). Tento text pak byl zveřejněn i na stránkách www. parlamentnilisty.cz a podle soudu 
prvního stupně je zřejmé, že se jedná o text, který povinný rozšiřoval. I toto jednání posoudil 
soud prvního stupně jako porušující povinnosti podle exekučního titulu, a tedy uložení pokuty 
jako důvodné. Zároveň také soud prvního stupně posoudil pokutu jako nepřiměřeně vysokou a 
opětovně ji snížil.  

 
Exekuční příkaz č. 3 byl vydán k návrhu oprávněných ze dne 26.4.2017, podkladem 

pro uložení této pokuty je text „otevřeného dopisu Jana Šinágla Martinu Michalovi na You 
Tube“, obsahově v totožném znění jako článek v předchozím případě. Toto jednání hodnotil 
soud prvního stupně jako opakované porušení povinnosti podle exekučního titulu, pouze opět 
z důvodu nepřiměřené vysoké pokuty přistoupil k jejímu snížení.  

 
Exekuční příkaz č. 4 vydal soudní exekutor k návrhu oprávněných ze dne 16.5.2017. 

Soud prvního stupně měl za to, že mezi nejčtenějšími články na www.sinagl.cz je právě shora 
uvedený „otevřený dopis Martinu Michalovi“, jehož text je možné otevřít, a dále komentáře 
povinného aktualizované 14.6.2017 a 16.6.2017. I v tomto případě dospěl soud prvního 
stupně k závěru, že se povinný úmyslně dopouští porušení povinností dle exekučního titulu. 
Pokutu soud prvního stupně opět přiměřeně snížil. 

http://martinmichal.box.cz/�
http://www.sinagl.cz/�
http://www.sinagl.cz/�
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Soud prvního stupně ve vztahu ke všem exekučním příkazům konstatoval, že by měly 

být odůvodněny co do uvedení konkrétního jednání, kterým mělo dojít k porušení uložené 
povinnosti, což nenastalo, a ještě dodal, že exekuce jako celek nebyla zastavena, neboť je 
patrné, že návrhy oprávněných jsou důvodné. 

 
O nákladech řízení rozhodl soud prvního stupně podle § 52 a § 89 exekučního řádu ve 

spojení s § 271 o.s.ř. tak, že žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na jejich náhradu. 
 
Proti usnesení soudu prvního stupně podali oprávnění včas odvolání. Namítali, že 

pokud soud prvního stupně dospěl v případě všech exekučních příkazů k závěru, že byla 
uložená pokuta nepřiměřená, tak neuvádí žádné relevantní skutečnosti, na jejichž základě 
dospěl k takovému závěru. Soud prvního stupně také nevzal v úvahu okolnosti případu, 
zejména význam porušené povinnosti a dopady nesplnění povinnosti pro oprávněné, a dále 
také chování povinného. Podle oprávněných soud prvního stupně pouze kuse uvádí popis 
jednání porušujícího povinnost povinného, rovněž uvádí chybné údaje a nesprávná tvrzení. 
Například návrh na vydání exekučního příkazu č. 1 podali oprávnění 30.3.2017 a byl ještě 
doplněn podáními ze dne 11.4.2017 a 26.4.2017, tj. tento exekuční příkaz nebyl vydán 
soudním exekutorem bez návrhu. Povinný si také byl podle názoru oprávněných od samého 
počátku plně vědom toho, že porušuje své povinnosti, a činil tak zcela úmyslně, opakovaně a 
způsobem, kdy dehonestační texty byly veřejně přístupné, což oprávnění ve všech svých 
návrzích vždy přesně popsali a doložili. Rozsah porušení povinností na straně povinného 
hodnotí oprávnění jako obrovský a bezprecedentní s tím, že uložená pokuta na horní hranici 
stanovené zákonem je zcela přiměřená. Nižší pokuta by totiž neměla preventivní účinek, což 
je v případě povinného jednoznačně nezbytné pro to, aby od svého jednání upustil. Soud 
prvního stupně posoudil podle oprávněných věc nesprávně, a proto navrhli, aby odvolací soud 
změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že návrh povinného na zastavení exekuce bude 
zamítnut a bude mu uloženo zaplatit oprávněným náhradu nákladů řízení o zastavení exekuce 
v plném rozsahu. 

 
Proti usnesení soudu prvního stupně podal včasné odvolání rovněž povinný. Vytýkal 

soudu prvního stupně, že nevyvodil z absence odůvodnění exekučních příkazů odpovídající 
závěr, a že ani z návrhů oprávněných, ani z exekučních příkazů není seznatelné, v čem 
konkrétně je spatřováno porušení exekučně vymáhané povinnosti a z jakého důvodu. Přesto 
byly povinnému uloženy pokuty ve fakticky likvidační výši, aniž by bylo zřejmé, z jakého 
důvodu se to děje. Soud prvního stupně vůbec nezkoumal, zda skutková tvrzení proponovaná 
oprávněnými odpovídají skutečnosti, a zda jimi namítaná porušení zákazu takový charakter 
skutečně mají, a vydal v rozporu se zákonem pověření k provedení exekuce. Tj. v základu 
vůbec nemělo dojít k nařízení exekuce. Povinný proto navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí 
soudu prvního stupně změnil a exekuci zastavil. 

   
Krajský soud v Praze, jako soud odvolací, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, 

jakož i řízení, které mu předcházelo, podle § 212 a § 212a odst. 1, 5 o.s.ř., ve spojení s § 52 
exekučního řádu. Odvolací soud dospěl k závěru, že je na místě usnesení soudu prvního 
stupně zrušit a vrátit mu věc k dalšímu řízení. 

 
Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že exekuční řízení bylo zahájeno 31.3.2017 

na základě návrhu oprávněných ze dne 30.3.2017, soud prvního stupně vydal pověření 
soudního exekutora dne 27.4.2017. Toto rozhodnutí bylo podle obsahu spisu soudního 
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exekutora sp. zn. 191 EX 2164/17 doručeno povinnému spolu s exekučním návrhem a 
exekučním příkazem č. 1 dne 9.5.2017. Návrh povinného na zastavení exekuce je datován 
9.5.2017, povinný jej podal podle § 55 odst. 1 exekučního řádu a ve svém návrhu „pouze“ 
polemizoval se skutečnostmi uvedenými oprávněnými v návrhu, neuváděl žádná tvrzení 
vázající návrh na zastavení exekuce na exekuční příkaz č. 1, tj. na postup podle § 72 odst. 3 
o.s.ř., a to ani ve vztahu k výši uložené pokuty.  

 
Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem má odvolací soud za to, že povinný 

se návrhem doručeným soudnímu exekutorovi dne 10.5.2017 domáhal zastavení exekuce pro 
její nedůvodnost, tj. že se nedopustil žádného jednání, jež by bylo v rozporu s povinnostmi 
uloženými mu exekučním titulem. Povinný podal takový návrh zcela zřejmě nezávisle na 
všech čtyřech ve věci vydaných exekučních příkazech a de facto tímto způsobem brojil proti 
vedení exekuce jako takové. A takto je také třeba návrh povinného posuzovat. 

 
Soudu prvního stupně samozřejmě nebrání nic v tom, aby sám z úřední povinnosti 

zastavil exekuci k vymožení pokuty podle jednotlivých exekučních příkazů soudního 
exekutora zčásti, má-li za to, že je zde dán zákonný důvod pro zastavení exekuce. Nejdříve se 
však musí vypořádat s návrhem povinného na zastavení exekuce zcela. Byl-li by totiž tento 
návrh důvodný, je rozhodování o částečném zastavení exekuce k vymožení pokuty podle 
jednotlivých exekučních příkazů soudního exekutora nadbytečné. 

 
Pokud oprávnění namítali, že soud prvního stupně vyvodil z jejich tvrzení o porušení 

povinnosti zdržet se jednání uvedených v exekučním titulu nesprávné závěry, respektive, že 
tato tvrzení nesprávně interpretoval a nesprávně naložil i s důkazy, které na podporu svých 
tvrzení oprávnění označili, a dále pokud naopak povinný tvrdil, že svým jednáním žádnou 
z uložených povinností neporušil, tak k tomu odvolací soud uvádí, že soud prvního stupně se 
v návaznosti na návrh povinného na zastavení exekuce měl skutečně co do základu věci 
podrobně zabývat tím, zda, kdy, konkrétně jakým způsobem a po jakou dobu mělo 
k případnému porušení povinností dojít. Shora uvedené závěry soudu prvního stupně těmto 
požadavkům neodpovídají, jsou víceméně kusé a spíše než vlastní hodnocení obsahují výčet 
podkladů, ze kterých soud prvního stupně vycházel, včetně toho, na jaké internetové adrese se 
projevy povinného nacházejí a jakým způsobem jsou přístupné nebo provázané s jinými 
webovými stránkami, což však není dostačující.  

 
V úvahách soudu prvního stupně rovněž absentuje posouzení okolností případu, stejně 

tak chybí jakákoliv zjištění týkající se poměrů povinného, na jejichž základě by bylo možno 
zvážit, zda je ta která pokuta případně nepřiměřená poměrům povinného, tj. třeba i likvidační.  

 
Odvolací soud má za to, že k projednání návrhu povinného je z důvodu shora popsané 

situace třeba, aby bylo nařízeno jednání (když soud prvního stupně takto nepostupoval), při 
němž je nezbytné provést dokazování jak k otázkám případného porušení exekučním titulem 
uložených povinností povinným, stejně tak jako k poměrům povinného. Zejména k nim 
neučinil soud prvního stupně žádná skutková zjištění, a proto by ani nebylo možné zjišťovat 
potřebné skutečnosti prostřednictvím doplnění dokazování před odvolacím soudem podle § 
213 odst. 4 o.s.ř.. 

 
Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně podle § 219a odst. 1 o.s.ř. zrušil a 

podle § 221 odst. 1 písm. a), odst. 2 o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.  
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Soud prvního stupně nařídí k projednání návrhu povinného na zastavení exekuce 
jednání, při němž provede důkazy, jimiž oprávnění podporují svá tvrzení o porušení 
povinností povinného dle exekučního titulu. Soud prvního stupně také vyzve povinného ke 
sdělení a prokázání jeho osobních, majetkových a výdělkových poměrů. Poté zhodnotí, zda je 
dán důvod pro zastavení exekuce zcela nebo jen pro částečné zastavení exekuce, či nikoliv, a 
ve věci opětovně rozhodne.  
 

Především se zaměří na to, zda v exekučním návrhu ze dne 30.3.2017 tvrzená jednání 
povinného naplňuje porušení některé povinnosti uložené povinnému exekučním titulem 
(usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27.1.2017 21 Co 218/2016-94) či nikoli. Pokud 
dospěje k závěru, že ano, bude se zabývat tím, zda povinný porušil uloženou povinnost vůči 
všem oprávněným či jen vůči některému z nich. Uzavře-li, že k porušení povinností 
uložených povinnému nedošlo, bude namístě exekuci zastavit zcela. Uzavře-li, že k porušení 
povinností uložených povinnému nedošlo jen ve vztahu k některému z oprávněných, zastaví 
exekuci zčásti ve vztahu mezi konkrétním oprávněným a povinným. Zde odvolací soud 
poukazuje na to, že z obsahu spisu, zejména z obsahu samotného exekučního návrhu ze dne 
30.3.2017 a jeho příloh, se nepodává, že by povinný porušil jemu uloženou povinnost ve 
vztahu k oprávněné b). Dospěje-li soud prvního stupně k závěru, že není důvod pro zastavení 
exekuce zcela, bude namístě, zabývat se tím, zda není důvod pro částečné zastavení exekuce 
k vymožení pokuty podle jednotlivých exekučních příkazů soudního exekutora. V každém 
jednotlivém případě se bude muset vypořádat s tím, zda další oprávněnými tvrzený skutek 
naplňuje porušení povinnosti uložené povinnému exekučním titulem, a pokud ano, zda je 
uložená pokuta přiměřená. Pokud soud prvního stupně dospěje k závěru, že je na místě 
zastavit exekuci jen zčásti, tak neopomene rozhodnout o zbývající části návrhu povinného na 
zastavení exekuce, ohledně kterého neshledá návrh důvodným. 
 

V této souvislosti odvolací soud uvádí, že soud prvního stupně správně hodnotil 
tvrzení oprávněných uvedená v jejich podání ze dne 11.4.2017 a ze dne 26.4.2017 jako nové 
skutky, které je třeba vztáhnout k exekučnímu příkazu č. 2 a č. 3, a nikoli je považovat za 
doplnění exekučního návrhu ze dne 30.3.2017. To proto, že exekuční řízení bylo zahájeno 
30.3.2017 a obě uvedená podání zmiňují nová porušení povinností povinným v období dubna 
2017, tj. za probíhajícího exekučního řízení. Pro posouzení důvodnosti exekučního řízení, 
pokud jde o porušení povinností uložených exekučním titulem, je rozhodný stav v době 
zahájení exekučního řízení, nikoli v době vydání pověření vedením exekuce soudnímu 
exekutorovi exekučním soudem. 
 
P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není přípustné dovolání.  
 

V Praze dne 27. října 2017 
 

 JUDr. Martina Štolbová v.r. 
                                                                                                       předsedkyně senátu 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Iveta Šulcová 
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