
Okresní (obvodní) soud ve Frýdku Místku  

Na poříčí 3206 

738 01 Frýdek-Místek 

Dominik Floder 

Velké dráhy 152 

66461 Opatovice 

Dobrý den, 

podávám další návrh na kárné řízení a trestní oznámení na soudkyni JUDr. Naděždu Foldynovou – soud Frýdek-Místek 

na základě nových skutečností. 

Soudním rozhodnutím č. j. 13 Co 373/2018-1219 ze dne 13.3.2019 bylo vydáno rozhodnutí, které tato soudkyně nadále 

dále a více ignoruje a kryje matku v neplnění soudního rozhodnutí a trestné činnosti a dopouští se tak sama trestného 

činů. 

Krajský soud v Ostravě výše zmíněným rozsudkem vrátil k projednání oznámení na matku pro neplnění soudního 

rozhodnutí, kdy matka převážně nepředávala děti ke styku a vědomě a záměrně tak způsobovala mě škodu na styku 

s dětmi a na příjmu. A opakovaně situace využívala ke škození a pomstě. 

Soudkyně tak ukazuje, že soudní rozhodnutí nemusí respektovat nikdo kromě mě, který jsem za toto trestán a 

omezován na styku s dětmi. Matka nebyla nijak potrestána a soudkyně se mě snažila přesvědčit abych netrval na 

potrestání vůbec. Jelikož soudní rozhodnutí je dané pro všechny stejně, jsou všichni povinni ho plnit a řídit se jím. Pokut 

to tak není, tak je soudní rozhodnutí k ničemu a není tedy důvod se jím řídit a kohokoliv trestat. Pokut soudní 

rozhodnutí je skutečně platné a pro všechny stejné a na všech stejně vymahatelné, tak soudkyně je povinna projednat 

případ jak byl soudem v Ostravě vrácen a také patřičně matku potrestat na základě jejího provinění a nikoliv si vybírat 

jen co se jí hodí.  

Výrok Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.2.2016: Nelze tolerovat, aby rodič a potažmo nezletilé děti byly soudem 

podporovány ve svévolném porušování jeho vykonatelného rozhodnutí a je zcela nepřípustné, aby toto rozhodnutí 

nerespektoval sám soud a svým postojem jeho význam degradoval. 

Nejvyšší státní zástupkyně vyslovila názor, že právo je nutné důsledně prosazovat i v rodinných vztazích a přislíbila 

vypracování výkladového stanoviska ke sjednocení správného postupu při vyšetřování trestného činu podle § 171 

odst. 3 trestního zákona. Nejvyšší státní zástupkyně zároveň připustila, že kvalitnější práce příslušných orgánů včetně 

státních zastupitelství v trestním řízení může zmírnit diskriminaci otců v porozvodové výchově dětí. 

Tímto se vytváří společensky nebezpečný precedent, kdy si tito lidé myslí, že zákony pro ně neplatí. Soud tak sám 

zesměšňuje sebe a soudní rozhodnutí, které vydal. A přesně toto se zde děje! Soudkyně je tedy povinna projednat a 

případně potrestat všechny oznámení-případy, kdy matka neplnila soudní rozhodnutí. Jinak se sama už opakovaně 

dopouští trestného činu nerespektování soudního rozhodnutí! 

Soudkyně si vymyslela potrestání matky, které nebylo a tím si odůvodňuje proč matku trestat nechce. Nicméně 

předchozí soudkyně sama jasně řekla, že matku trestat nebude a dokonce mě zastrašovala, a že pokut budu na 

potrestání trvat, tak potrestá mě! Jelikož tato soudkyně se odráží od jednání předchozí soudkyně, kdy se soudkyně již 

ztotožnila se zamítnutými závěry předchozí soudkyně a tím, že situaci neprojednala a je třeba jí projednat je třeba její 

jednání vidět stejný způsobem, tedy snahou ignorovat zákon a soudní rozhodnutí! A tím je třeba projednat její přístup 

a postoje a vůbec funkčnost jako soudkyně a soudního aparátu! 

Předchozí soudkyně také matku najednou potrestala za opakující se jednání, za které jí předtím nikdy nepotrestali a to 

protože na soudkyni byla podána stížnost, návrh na kárné řízení a trestní oznámení! Je tedy třeba takto jednat nadále. 

S pozdravem 

Dominik Floder 

30.10.2019 


