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Věc: Odvolání prostřednictvím OS Praha 1 k MsP České republiky



                                                                                                                              V Žebráku dne 17.9.2018

Dobrý den,


prostřednictvím OS pro Prahu 1 podávám v zákonné lhůtě odvolání proti jeho Rozhodnutí ze dne 11.9.2018. Nejsem právník, nebudu argumentovat formálně, zákony, ale zdravým rozumem ve jménu spravedlnosti a ochrany dobrých mravů:

1) Pokud byl soud veřejný, není důvod, aby byl rozsudek neveřejným, nebo existuje kategorie „přiměřené zveřejnovanosti“? Veřejnost, která se nemohla dostavit na veřejné jednání má stejné právo seznámit se s písemným rozsudkem jako veřejnost, která si vyslechla jeho slovní zdůvodnění před soudem.

2) Neumím si představit, že někdo žádá o rozsudek aniž by neznal účastníky? Jak je možné zneužít rozsudek jeho zveřejněním? Ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR lze zaručit anonymizováním.

3) Cituji z Rozhodnutí: … byl proveden tzv. test veřejného zájmu. Povinný subjekt poměřil na jedné straně povahu
požadovaných informací a společenskou potřebu - veřejný zájem na jejich zpřístupnění a na druhé straně důvod, pro který je nutné dané informace chránit a vyjmout je z poskytnutí (právo na ochranu osobnosti a osobních údajů). … 

Podá-li si ZOI tisíc lidí jen podle značky, bude snad soud u každého žadatele zkoušet, zda předmětnou osobu zná jménem, aby neporušil platnou legislativu a zaslal rozsudek jen „správnému“ občanovi?

4) Cituji z Rozhodnutí: … JUDr. Eva Šnajdaufová ve vyjádření uvedla, že žalovaná je fyzickou osobou, nikoli podnikatelem a s ohledem na toto vyjádření se jedná o osobní údaje, které musí být případně anonymizovány. …

Právnička, není podnikatelem, když je ve vedení firmy a je najednou fyzická osoba, která má proto právo na ochranu soukromí?

5) Cituji z Rozhodnutí: … Při posuzování žádostí o informace je nutné vycházet z toho, že právo na poskytování informací je odrazem principu veřejné kontroly fungování státu, přičemž podle názoru Nejvyššího správního soudu je třeba zásadně trvat na zveřejňování informací, které je žádoucí podrobit veřejné diskusi. Navíc v poskytnutí požadovaných informací nelze spatřovat žádný širší význam pro společnost. …

Právnička, která kandiduje jako známá veřejná osobnost neohrožuje společnost v případě zvolení tím, že se veřejnost nesmí dovědět o jejím prokazatelně nemravném chování, resp. obohacení? Zde neexistuje zájem podrobení veřejné diskusi?

6) Cituji z Rozhodnutí: … Okrajem je možno připomenout základní smysl a účel práva na informace a jeho realizace tak, jak o něm hovoří Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 18. 12. 2002 sp. zn. III. ÚS 156/02. Ústavní soud v tomto nálezu uvedl, že „právo na informace je v Listině systematicky zařazeno mezi práva politická, tedy jako prostředek účasti na politickém životě státu. Zaručuje je stát. Právo na informace však nelze chápat jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní zvědavosti. Je to právo na informaci v politickém slova smyslu, chápanou velmi široce, tj. takovou, kterou člověk žijící ve státě potřebuje k tomu, aby v prakticky dosažitelné míře znal, co se děje na veřejnosti v jeho okolí. Právu na informace odpovídá obecná povinnost, aby nikdo, koho k tomu neopravňuje zákon, a nad míru, ve které ho k tomu opravňuje zákon, nikomu v podání informace nebránil. Právo na informace lze omezit toliko zákonem a to za splnění dvou podmínek: předně že se tak děje za některým z účelů taxativně uvedených v čl. 17 odst. 4 Listiny (opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví nebo mravnosti) a za druhé, že je takové omezení nezbytné, tzn., že cíle omezení jinak v demokratické společnosti dosáhnout nelze“. …

Co je to za politické právo, které kryje nemravnou činnost veřejně známé osoby pod záminkou ochrany soukromí a umožňuje tak, aby občané zvolili někoho, koho by nevolili, kdyby znali její minulost. Pokud by to zákon měl umožňovat, tak je špatný, protože zabraňuje voličům poznat pravdu o kandidátech. Zamlčování pravdivých informací o veřejně známých osobách, tedy i politicích, je manipulací, stejně jako šíření lží a jistým stupněm cenzury Ústavou ČR zakázanou.

7) Žaloba na JUDr. Hanu Marvanovou byla poprvé projednávána v červnu 2014 za účasti TV PRIMA a dnes. Poté už kauza média nezajímala. Měnily se sp. zn., termíny soudů, na poslední chvíli byly soudy rušeny. Soudkyně odmítla použít usvědčující důkazy bankovními konty čtením konkrétních částek odkud a komu byly převáděny?! Pouze je z donucení vyššího soudu opatrně, neutrálně citovala. To má sloužit spravedlnosti? Kdo dokáže přivést svého účetního do firmy, vložit obchodní podíl 40.000,-Kč a za necelé 2 roky od firmy v insolvenci získat osmdesátinásobek svého obchodního podílu, zatímco ostatní z vedení AK Veverka obdrželi pouze nominální hodnotu, pokud vůbec?

Dne 19.7.2018 byl vynesen rozsudek v kauze největšího daňového podvodu a praní špinavých peněz v řádech miliard – všechna média dosud mlčí – mimo webu www.sinagl.cz Může se o takovém rozsudku ve vyspělé demokratické zemi mlčet? Také mi bude rozsudek odepřen z důvodu ochrany soukromí zločinců? Chrání zákon zločince, nebo veřejný zájem? Není to zneužívání zákona k utajování zločinů před veřejností? 

Kdo nemá co skrývat, nepotřebuje, tím spíše rozsudkem ve svůj prospěch, skrývat svoji minulost a uvítá jeho zveřejnění. Neexistuje zákonná povinnost zveřejňovat rozsudky? Kolik soudů se tímto nařízením řídí?  

Zákony, které tento postup umožňují jsou buď špatné, nebo chybně vykládány. Tato rozhodnutí jsou v rozporu s duchem Ústavy ČR a ZLPS. Lze jen spekulovat do jaké míry se jedná o neschopnost, nevůli, či dokonce vědomé rozhodnutí někoho chránit? Právo má sloužit zemi a občanům, ne těm pro které je služba zemi pouze prostředkem k osobnímu profitu. Je zvláštní jak u určitých veřejně známých osob, je médii probírán jejich soukromý, veřejný či podnikatelský život a jiné jako by byly „tabu“ a média se jich - negativně - ani nedotknou? Mohli by si i ony veřejně prohlásit, že jsou pouze fyzickou osobou a nesmí se o nich nic negativního psát? Kdy vystupuje na veřejnosti paní Marvanová jako fyzická osoba a je tak i vnímána? Může tak vystupovat jako ředitelka odboru ÚOOÚ? Je veřejná osoba a jakou takovou ji každý občan přirozeně vnímá. Proto má veřejnost právo znát rozsudek stejně jako měla veřejnost právo navštívit veřejné soudní jednání.   

Žádám proto, aby mému odvolání bylo vyhověno a písemné vyhotovení rozsudku zasláno z důvodů mravních, společenského zájmu a v rámci ochrany demokratického zřízení naší země. Nepochybuji, že můj názor je i názorem většiny občanů, kteří českou justici podporují jako daňoví poplatníci, aby podporovala spravedlnost a dobré mravy určující kvalitu celé společnosti. Jistě ne proto, aby formálními, mnohdy účelovými zdůvodněními, kryla prokazatelné zločiny a podporovala špatné mravy.  
 
 

                                                                                                     S pozdravem

                                                                                                     Jan Šinágl v.r.
                                                                                     
                                                                                            předseda Sodales Solonis z.s.
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https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8295-ms-praha-19-7-2018-syn-martina-michala-8-let-jeho-tchan-10-let-kraceni-dane-a-prani-spinavych-penez-media-mlci.html 

Příloha:
OS Praha 1 – rozhodnutí ze dne 11.9.2018
* * *
Soudce JUDr. Vojtěch Cepl ml.: „Naše generace nevzala tento stát za vlastní.“ 
… Soudce pochopitelně může řečnit a jasně se vyslovovat ve věci obrany demokracie, která je v sázce pokud velká část soudců a státních zástupců pracuje pro organizovaný zločin. Toto mu stejně jako komukoliv jinému garantuje ústava, a projevy na demonstracích jsou ještě zdaleka tím nejmenším. … Marek Benda, který dle názorů mnohých stojí za pseudonymem Marek Kalina, by nám mohl vysvětlit, v čem měl pan Cepl naznačit, že straní jedné politické formaci proti jiné. Cepl, ať to již řekl jasně či ne, naznačil, že je proti "komunistické justici", tedy soudcům a státním zástupcům sloužícím vládní garnituře a to by nemělo být důvodem ke kárné žalobě, protože pak bychom byli v situaci, kdy podnětem ke kárné žalobě na soudce je obyčejná lidská slušnost, i když jen takto nesměle projevená, protože člověk jistě může dělat více než jenom mluvit.

* * *
Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech : Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

* * *

„Nejtemnější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kteří zachovávají nestrannost v časech morální krize.

Dante Alighieri, Božská komedie
* * *
„Čím více se společnost vzdaluje od pravdy, tím více nenávidí ty, kteří  jí říkají.“

George Orwell
* * *
„Český národ nechce prohrávat, proto bez boje neustále prohrává. Když bojovat měl,
utrpěl ty největší porážky, ze kterých se dodnes nevzpamatoval.“

Jan Šinágl

* * *


