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Oprávnění:  a/ Mgr. Jana Gavlasová, narozená 6. 12. 1970 
   bytem Západní 449, 253 01 Chýně 

   b/ Bc. Petra Kubíková, narozená 17. 7. 1987 
   bytem U Rybníka 6, 750 02 Přerov 

   c/ Martin Michal, narozený 1. 4. 1959 
   bytem Sportovní 122, 252 03 Řitka 

   d/ Helena Vondráčková, narozená 24. 6. 1947 
   bytem Sportovní 122, 252 03 Řitka 
 
oprávnění b/, c/ a d/ zastoupeni advokátkou Mgr. Janou Gavlasovou 
 

 

 

Povinný: Jan Šinágl, narozený 9. 12. 1952 
  bytem Bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák  

 

 

zast.  Mgr. Milanem Edelmannem, advokátem, 

se sídlem Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5 

 

 

Doplnění dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 28 Co 

222/2018-257 ze dne 16.8.2018 

zasláno datovou zprávou 

 

 

Nejvyšší soud ČR 

Burešova 20 

657 37 Brno 

prostřednictvím  

Okresního soudu v Berouně 

Wagnerovo nám 1249/3 

266 47 Beroun 

Ke sp.zn. 4 EXE 4/2017 

mailto:edelmann@ak-edelmann.cz


 

 

 

I.  

V právní věci na rubu uvedené byl povinnému k ochraně jeho zájmů v dovolacím řízení v této 

věci ustanoven výše vykázaný zástupce pro dovolací řízení, a to usnesením č.j. 4 EXE 

4/2017-311 ze dne 20. února 2019. Následně usnesením  téhož soudu č.j. 4 EXE 4/2017-338 

ze dne 25.3.2019  bylo povinnému prostřednictvím ustanoveného zástupce doručeno 

usnesení, kterým byl povinný vyzván k doplnění dovolání a odstranění vad dovolání 

způsobem uvedeným v usnesení. Dle této výzvy je tak dnešního dne dovolání doplněno a to 

dále uvedeným způsobem.  

 

II. 

Vydané rozhodnutí 

Okresní soud v Berouně pověřil svým opatřením dne 27. 4. 2017 pod č.j. 4 EXE 4/2017-15 

soudního exekutora Mgr. Jana Beneše, Exekutorský úřad Praha-západ, vedením exekuce k 

vymožení nepeněžitého plnění podle vykonatelného usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 

27. 1. 2017 č.j. 21 Co 218/2016-94, 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 či spekulací o soukromém životě a rodině oprávněné a/, jakož i zdržet se tvrzení i 

spekulací o tom, že oprávněný c/ podvádí oprávněnou d/ s jinými ženami a tvrzení a spekulací 

o jejich totožnosti. 

 

Usnesením ze dne 21. 6. 2018 č.j. 4 EXE 4/2017-190  Okresní soud v Berouně vyhověl 

návrhu povinného a rozhodl o zastavení exekuce  výše vedené s tím, že žádný z účastníků 

nemá právo na náhradu nákladů řízení.  

 

Krajský soud v Praze jako soud odvolací následně svým  usnesením ze dne 16. 8. 2018 č.j. 28 

Co 222/2018-257 rozhodl tak, že  

 

- ve výroku I. usnesení soudu prvního stupně ve vztahu mezi oprávněnými a), c) a d) a 

povinným změnil tak, že se návrh povinného ze dne 9.5.2017 na zastavení exekuce 

vedené soudním exekutorem Mgr. Janem Benešem, Exekutorský úřad Praha-západ, se 

sídlem Liborova 405/14, Praha 6, na základě pověření vydaného Okresním soudem v 

Berouně ze dne 27.4.2017, č.j. 4 EXE 4/2014-15, zamítá, a dále jej změnil tak, že je 

oprávněná b) povinna nahradit povinnému na nákladech řízení před soudem prvního 

stupně 6.353,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce 

povinného; 



 

 

- ve výroku II usnesení soudu prvního stupně  ve vztahu mezi oprávněnou b) a 

povinným potvrdil; 

- ve výroku III. rozhodl, že je oprávněná b) povinna nahradit povinnému na nákladech 

odvolacího řízení 3.449,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho 

zástupce; 

 

Důkaz:  - usnesením Okresního soudu v Berouně ze dne 21. 6. 2018 č.j. 4 EXE 4/2017-190   

- usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 16. 8. 2018 č.j. 28 Co 222/2018-257 

 

III. 

Rozsah dovolání a přípustnost  

Povinný sám podal dne 8.11.2018 dovolání proti výše citovanému Krajského soudu v Praze, 

které nyní doplňuje tak, že toto dovolání směřuje proti usnesení Krajského soudu v Praze ze  

dne 16. 8. 2018 č.j. 28 Co 222/2018-257 a to do výroku I. a to v té části výroku,  ve které 

Krajský soud v Praze (dále jen též „odvolací soud“) ve vztahu mezi oprávněnými a), c) a d) a 

povinným změnil usnesení soudu prvého stupně tak, že se návrh povinného ze dne 9.5.2017 

na zastavení exekuce vedené soudním exekutorem Mgr. Janem Benešem, Exekutorský úřad 

Praha-západ, se sídlem Liborova 405/14, Praha 6, na základě pověření vydaného Okresním 

soudem v Berouně ze dne 27.4.2017, č.j. 4 EXE 4/2014-15, zamítá.  

 

Dle výzvy pak povinný uvádí, že účastníky vymezuje v rubrice tohoto podání, přičemž v této 

jsou vymezeni všichni účastníci uvedení v rozhodnutí s tím, že v dovolacím řízení by nadále 

mělo toto řízení probíhat jen ve vztahu k oprávněným a), c) a d), když ve vztahu k oprávněné 

b) není rozhodnutí dovoláním napadeno.  

 

Povinný shledává přípustnost dovolání s odkazem na ust. § 237  zák.č. 99/1963 Sb. dle 

kterého je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací 

řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo 

procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe 

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je 

dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní 

otázka posouzena jinak. Povinný je pak přesvědčen, že se odvolací soud v rámci vydání 

rozhodnutí odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, jak bude dále 

osvětleno.   

 

IV. 

Odůvodnění 

Exekučním titulem v této věci je usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 21 Co 218/2016-94 ze 

dne 27.1.2017. Tento exekuční titul nabyl právní moci dne 13.3.2017 a vykonatelným s stal 

9.3.2017, a tento obsahuje uložení povinnosti povinnému: 

 

a) 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,  



 

 

 

b) 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, 

 

c) 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 či spekulací o soukromém životě a rodině oprávněné a),  

 

d) zdržet se tvrzení i spekulací o tom, že oprávněný c) podvádí oprávněnou d) s jinými 

ženami a tvrzení a spekulací o jejich totožnosti.  

 

Odvolací soud pak uzavřel, že se povinný 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 nezávisle na všech čtyřech ve věci vydaných exekučních příkazech a 

brojil tímto způsobem proti vedení exekuce jako takové. Za těchto okolností odvolací soud 

hodnotil návrh povinného jako návrh na zastavení exekuce pro její nepřípustnost podle § 268 

odst. 1 písm. h) o.s.ř.. Uvedený důvod pro zastavení exekuce by musel existovat ke dni 

zahájení exekučního řízení, tj. k datu 31.3.2017, a proto je třeba posuzovat pouze jednání 

povinného popsaná v podání oprávněných ze dne 30.3.2017. Na jejich další podání ze dne 

11.4.2017 a 26.4.2017 tedy nelze hledět jako na doplnění tvrzení ve vztahu k exekučnímu 

návrhu, neboť popisují nová porušení povinností povinným v období dubna 2017, tj. již za 

probíhajícího exekučního řízení. Datum vydání pověření soudního exekutora není pro 

posouzení důvodnosti návrhu ze dne 30.3.2017, a tedy i důvodnosti návrhu na zastavení 

exekuce v projednávané věci, podstatné.   

 

Tedy stručně řečeno, a v tomto směru tento dílčí závěr odvolacího soudu povinný v rámci 

dovolání nerozporuje, odvolací soud postavil své rozhodnutí na základním předpokladu, kdy 

zkoumal, zde do dne 30.3.2017 se povinný dopustil jednání, kterým by naplnil některé 

z jednání, které je mu exekučním titulem zapovězeno. Při hodnocení této otázky v rámci 

napadeného rozhodnutí se však odvolací soud odchýlil od ustálené judikatury dovolacího 

soudu a to ve vztahu k ustanovení  § 157 odst. 2 o. s. ř.. Dle něj  platí, že soud v odůvodnění 

rozsudku uvede, čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů a jak se ve věci 

vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení), stručně a jasně vyloží, které skutečnosti má 

prokázány a které nikoliv, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při 

hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a 

jak věc posoudil po právní stránce; není přípustné ze spisu opisovat skutkové přednesy 

účastníků a provedené důkazy. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé. 

Odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným 

odůvodněním.  

 



 

 

 V rozsudku ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4118/2010, Nejvyšší soud zdůraznil, že jedním 

z principů představujících neopomenutelnou součást práva na spravedlivý proces je povinnost 

soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit, přičemž se musejí vypořádat s námitkami uplatněnými 

účastníky řízení, a to způsobem odpovídajícím míře jejich závažnosti. Pokud soudy této 

zákonné povinnosti nedostojí, a to jednak tím, že se zjištěnými skutečnostmi nebo tvrzenými 

námitkami nezabývají vůbec, nebo se s nimi vypořádají nedostatečným způsobem, založí tím 

nepřezkoumatelnost jimi vydaných rozhodnutí (k těmto závěrům se pak Nejvyšší soud 

přihlásil v rozsudku ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3332/2015).  

 

 Z citované judikatury vyplývá, že závěr o přesvědčivosti a přezkoumatelnosti soudních 

rozhodnutí (z hlediska vypořádání námitek vznesených účastníkem řízení) je formulován 

vždy na základě konkrétní procesní situace a individuálně daných okolností věci, které s 

sebou přinesly potřebu řešení skutkových či právních otázek, s nimiž se soudy zabývaly, a svá 

rozhodnutí s různou mírou přesvědčivosti odůvodnily. Judikatorní závěr o nedostatku 

přezkoumatelnosti soudního rozhodnutí vychází z okruhu sporných skutkových či právních 

otázek, které měly soudy v řízení z podnětu námitek účastníka řízení řešit, ale buď je neřešily 

vůbec, anebo zcela nedostatečně. V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. 30 

Cdo 1391/2013.  I judikatura Ústavního soudu opakovaně formulovala požadavky na řádné 

odůvodnění soudního rozhodnutí (srovnej např. nálezy Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2012, 

sp. zn. IV. ÚS 3441/11, nebo ze dne 22. 11. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1834/10). Současně 

deklarovala, jakými ústavněprávními vadami je zatíženo odůvodnění rozhodnutí, v němž 

obecný soud reaguje na konkrétní (přesně formulované) námitky stěžovatele způsobem 

naprosto nedostatečným (srovnej např. nálezy Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2013, sp. zn. III. 

ÚS 511/02, nebo ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. III. ÚS 961/09). Zdůraznila přitom, že ústavně 

zaručenému právu na spravedlivý proces odpovídá povinnost obecných soudů svá rozhodnutí 

řádně odůvodnit a v tomto rámci se adekvátně, co do myšlenkových konstrukcí racionálně 

logickým způsobem vypořádat s argumentačními tvrzeními uplatněnými účastníky řízení 

(srovnej např. nálezy Ústavního soudu ze dne 4. 9. 2002, sp. zn. I. ÚS 113/02, ze dne 23. 3. 

2006, sp. zn. III. ÚS 521/05, nebo ze dne 17. 4. 2008, sp. zn. I. ÚS 3184/07). 

 

 

Konečně z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 1. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2433/99 

vyplývá mimo jiné povinnost soudu (což se přiměřeně vztahuje i na odůvodnění rozhodnutí 

odvolacího soudu, obzvlášť v situaci, kdy odvolací soud v odvolacím řízení prováděl 

dokazování a z důkazních prostředků činil skutková zjištění, jež shledal zásadně významná 

pro právní posouzení věci) v odůvodnění rozsudku uvést stručný a jasný výklad o tom, které 

skutečnosti, významné pro rozhodnutí věci, má za prokázané a které nikoliv. U každé 

jednotlivé prokázané i neprokázané skutečnosti musí (stručně a jasně) uvést, jak k tomuto 

závěru došel, tedy z jakých důkazů podle jeho názoru závěr vyplývá, jak tyto důkazy ve 

smyslu § 132 až 135 o. s. ř. hodnotil, a to zejména tehdy, šlo-li o důkazy protichůdné. Tento 

výklad musí soud přizpůsobit konkrétním okolnostem každé věci (rozsahu dokazování, 

složitosti dokazování skutkového stavu věci, množství návrhů účastníků na provedení důkazů 

apod.). 

 



 

 

Odvolací soud pak v dané věci dospěl na základě provedeného dokazování jak před soudem 

prvého stupně tak soudem odvolacím, že pro posouzení věci je rozhodné, které z jednání 

povinného z doby před 30.3.2017 a které bylo uvedeno v exekučním návrhu oprávněných, 

naplňuje znaky porušení povinností povinného dle vydaného exekučního titulu.  

 

Odvolací soud dospěl shodně jako soud prvého stupně  k závěru, že tímto jednáním není ani 

zveřejnění neanonymizovaného exekučního titulu, či zveřejnění odkazu blogspotu, který není 

vlastnictvím povinného, a tedy v tomto směru by zjevně v obou případech byl důvod pro 

zastavení exekuce dán, neboť k porušení  povinnosti  uložené exekučním titulem tímto 

jednání nedošlo.  

 

Jediné jednání povinného, které pak ale odvolací soud považuje za porušení povinnosti 

uložené exekučním titulem, navíc přede dnem podání exekučního návrhu oprávněnými , je 

označeno v napadeném rozhodnutí jednání povinného spočívající v  sepsání „otevřeného 

dopisu“, který povinný zaslal 27.3.2017 oprávněnému c). Jelikož se jedná o jediné jednání 

povinného, pro které odvolací soud dospěl k odlišnému právnímu hodnocení věci a na jeho 

základě změnil rozhodnutí soudu prvého stupně, který naopak vůbec uvedené jednání ani 

v odůvodnění rozhodnutí ze dne 21.6.2018 zvlášť nezmiňuje, očekával by povinný, že 

odvolací soud zvláště při existence výše citované rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR 

svůj závěr s odkazem na ust. § 157 odst. 2 OSŘ náležitě odůvodní. Tak se tomu ale vůbec 

nestalo, když odvolací soud jen stručně uvedl, se v textu otevřeného dopisu objevují 

spekulace o milostném vztahu mezi oprávněnými a) a c), o údajném otcovství oprávněného c) 

ve vztahu k dítěti oprávněné a) a také o tom, že oprávněný c) podvádí oprávněnou d). Dle 

odvolacího soudu tak povinný v tomto dopise minimálně o veškerých těchto skutečnostech 

spekuluje a je zcela nepodstatné, že to činí formou otázek a že vyzývá oprávněného c), aby 

tyto spekulace vyvrátil, a  je také naprosto nepodstatné, zda jsou úvahy povinného pravdivé či 

nikoliv. Bez dalšího se prostě jedná o skutek, ohledně kterého byla povinnému uložena 

povinnost se jej zdržet. Povinný tak dle odvolacího soudu popsaným jednáním porušil body c) 

a d) exekučního titulu, a to ve vztahu k oprávněným a), c) a d), takže mezi těmito účastníky 

není dán žádný zákonný důvod pro zastavení exekuce.  

 

Tento závěr je však zcela nedostatečný z hlediska požadavků na odůvodnění a způsobuje 

nepřezkoumatelnost rozhodnutí  a tedy i jeho nezákonnost. V prvé řadě z provedeného 

dokazování vyplývá to, že dopis byl odeslán toliko oprávněnému c), kdy při jednání konaném 

u soudu prvního stupně dne 10.4.2018 povinný k otevřenému dopisu uvedl, že jej nejprve 

zaslal oprávněnému c), podal jej k poštovní přepravě 27.3.2017, doručen tedy byl nejdříve 

28.3.2017, následně povinný „čekal“ na reakci oprávněného c) a poté otevřený dopis 3.4.2017 

zveřejnil (viz bod.10 odůvodnění  rozhodnutí odvolacího soudu). V další části však soud už 

tuto skutečnost nijak nezohledňuje, když  sice v bodě 13. odůvodnění  označil odvolací soud 

za rozhodný moment pro posouzení návrhu na zastavení den 30.3.2017, avšak ve vztahu 

k jedinému  vytknutému porušení povinnosti  uložené exekučním titulem již neuvádí žádných 

konkrétních závěrů, kdy konkrétně k porušení povinnosti mohlo dojít. Je přitom nepochybné, 

že samotné vytvoření „otevřeného dopisu“ není porušením povinnosti uložené exekučním 

titulem, toto porušení může fakticky  nastat až v momentě jeho skutečného zveřejnění. Je 



 

 

přitom nepochybné, že účelem exekučního titulu je rozhodně zabránit tomu, aby povinný 

zveřejňoval v něm uvedené informace, nikoliv to, aby povinný sepsal dopis některému 

z účastníků řízení, kterého osloví s některými otázkami, jejichž položení logicky navazuje na 

předchozí rozpory mezi účastníky. V tomto směru odůvodnění neobsahuje dále ani žádného 

jiného závěru,  která konkrétní tvrzení  způsobila porušení které konkrétní povinnosti uložené 

povinnému exekučním titulem, když obecný odkaz v odůvodnění „..na body c) a d) 

exekučního titulu, a to ve vztahu k oprávněným a), c) a d)..“ je s ohledem na požadavky 

kladené na odůvodnění rozhodnutí zcela nedostatečný. I kdyby se pak jednalo o tvrzení, či 

spekulace, jejichž vytváření povinným je exekučním titulem zapovězeno, pak k porušení této 

povinnosti mohlo dojít až v momentě dokonání jednání, tj. zveřejnění, které povinný 

nepopíral, avšak stalo se tak až po podání exekučního návrhu oprávněnými. Tedy i v takovém 

případě by byl důvod pro vyhovění návrhu na zastavení exekuce, neboť v době podání   

exekučního návrhu oprávněnými nebyl tento důvod naplněn, a pokud ano, tak maximálně ve 

vztahu k oprávněnému c).  

 

V. 

Dovolací návrh  

  

 S ohledem na výše uvedené povinný navrhuje, aby Nejvyšší soud ČR napadené 

usnesení Krajského soudu v Praze ze  dne 16. 8. 2018 č.j. 28 Co 222/2018-257 v části výroku 

I,  ve které Krajský soud v Praze ve vztahu ve vztahu mezi oprávněnými a), c) a d) a 

povinným změnil usnesení soudu prvého stupně tak, že se návrh povinného ze dne 9.5.2017 

na zastavení exekuce vedené soudním exekutorem Mgr. Janem Benešem, Exekutorský úřad 

Praha-západ, se sídlem Liborova 405/14, Praha 6, na základě pověření vydaného Okresním 

soudem v Berouně ze dne 27.4.2017, č.j. 4 EXE 4/2014-15, zamítá,  dle § 243e odst. 1 OSŘ 

zrušil a věc vrátil soudu odvolacímu k dalšímu řízení.  

                                               

                             Jan Šinágl                                                                        

                                                                                        v z. Mgr. Milan Edelmann, advokát 
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