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PROTOKOL O JEDNANT
před odvolacím soudem

I(tajský soud v Ptaze

žalobci: a) Mgt' Jana Gavlasová, tlatozená 6' 12. 1'970
b) MaÍtin Michal, tarozertý 1' ' 4' 1959
c) Helena Vondtáčková, larozená 24' 6. 1941

dnc 30. 11.2022

žalovaný: 1) Jan Šinágl, natozený 9.1'2' 1952

o ochtanu osobnosti s požadavkem na Íinanční satisfakci,
o odvolání žalobců ptoti tozsudku oktesního soudu r'Berouně ze dne 1'J. červla 2020,
č' j' 13 C 319/201'8-231'

Předsedkyně senátu: JUDI. Hana Lojkásková

Soudci: J L.Dr' BlaŽena Škopková

Mgr' Vladrmír Soukup

Zapisovatelka: Nikota Řáhová

PÍi zahájeni iednání byli přitomni:

I' ža|obci:. a) Mgr. Jana Gavlasová - osobně

b) Martin Michal - nikdo, nevolán

c) Helena Vondtáčková - nikdo, nevolána

2' zástupkyně žalobců b) a c): Mgt. Jana Gavlasová, advokátka. osobně

- substituční plná n;'oc ze dne 1. 1 ' 2010 a 9, 2. 2011 ru č. l. 64 z 63

- doručení rykázáno dne 22,9,2022. do datové schtánky

3. ža|ovaný: Jan Šinágl - osobně

- dotučení i'yká záno d,ne 21' ' 9 . 2022 do datové schránky

Pověřený člen senátu: JUDr. Hana Lojkásková

lednán:' zahájelo v 13:00 hodtn.

odvolací soud sděluje přítomným, že v souladu s ustanor.ením \ 40 odst.2 o. s. ř. bude o dnešnín
jednání pořízen zl,ukoý záznam a současně bude pořízen písemný protokol'

Právní zástuplryně žalobců b) a c) a zátovei žalobk}ně a) (dále ien ''prármí 
zástupkyně

žalobců..) oznamuje' že bude prrrběh dnešního jednání nahrár.at, totéž oznamuje i ža|ovalý.

Předsedkyně senátu bere tato oznámení na r.ědomí.

PÍed zzhájentti' jednání ještě před tím, než soud stačiJ přednést reÍetát, žaIovaný vstává a přednáší,
že yzrláši námitku podjatosti tohoto senátu proto, že má informace, že předsedkyně senátu byla
členkou stany. Nato předsedkyně senátu sděluje, že nikdy r.e sÚaně nebyla, a že žalovarý o ni šíii
neptavďvé informace o tom, že byla a je akuvní soudtužkou' což předsedkyně senátu bete
s nadlrledem a tyto dehoflestace ji niktetak neurážejí. Nato žaloraný přednáší, že bete námitku
podjatosti zpět a omlouvá se.

Podle ust. $ 215 o. s. ř' je podána zptáva o dosar'adním ptůběhu řízení ohledem na tozsah odvolání
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a odr.olací důr'ody.

Ptávní zástupkyně žalobců plně odkazuje na své odvolání na č'|.347.360, včetně jeho dopJrlění
a dodár.á, že pokud soud pn'ního Stupně 

'ednání, 

kteté je předmětcm tohoto spotu, hodnotí jako
pokačující jednání s jednáním posuzovaným r'e r.ěci sp. zn' 6C1'01/2016st:ll,žeža|ovzný jtž byl
za toto pokračující jcdnání pottestán, zce\a pomi)| že podle judikatuw u pokačujícího jcdnání musí
mít plnit sankce svoji odstr:ašující úlohu' V tomto případě or'šem žalovanému již uložené sankce
žádnou takovou úlohu neplní, žalobcům se žádné morá]rrí satisfakce nedostalo a žalor'aný neustále
pokračuje v ur.eřejňování jeho pomlouvačnýclr, dchorrestujícíclr a lžrqich článků obvňujících
lrepravdivě žalobce z ttcstnó činnostt. od r.ydání tohoto rozsudku rrydal takoých článků ó3, celkem
sc jedná o 419 článků. Nesouhlasí s odr'olacím souderr-r, že stránkv žalovaného nikdo nečte a
nesorrhlasí ani se soudem prr.nfio Stupně, že bv si měl sám čtcnái články žalovaného nějak rovnat
v 1 avě. Soud pn.ního stupně se ror'něž nezabýval tím, že sc ža\ovalý sám prezentuje jako
rnezinátodně uzlávalý nor'inář a poltolog, také nezohledni], že jeho člán\ jsou tozesílány na
desetrtisícc až statisíce adtes i do zahtaničí, a kdvbv bylo prol'edcno řádné dokazování, soud by toto
musel zjistit. Tato aktivita žalovaného už má i testněptávni tozmět, žalovaný )e trestně stíhárr prcl
poškozor.ání věřitele, kdv chtěl zcizením svého majetkrr zabránit tomu' aby žalobcům byla
poskr.tnuta jakákoLir' finanční satisfakce' Již byl podán nár.rh na podání obža1oby, ale státní zástupce
áospěl k zár.ěru, že ie flrrtno obrrnit jcště další osob1., a pÍoto \rÍátilvěc r,yšetior'atelům k došetiení.
'l.aké upozorňujc na to, že na srÝch stránkách ža7ovalý k pozr.ánce k dnešnímu iednání připojil
odkaz na text s urážlir^ími r1i-rok'v vriči předsedkyni tohoto senátu, jak o tom br4o hovořcno r' úvodu
tohoto jcdnání. Je ptavdou, že některé iroky žalor.aného by bylo rnožné brát s nadhledem,
případně na ně nah1ížet jako na satiru, ale to by nemolrlo jít o situaci, kdv žalovaný již třináct let
kontinuálně píše lživé a dehonestující č|ánky a zas17á je i do zahraručí. Přitom ne)enže se označuje
za tnezinárod,ně uznávaného nor'ináře a poLitologa, ale jcště se chltrbí svími styky s ÚZnamnýrru
politickými ÍepÍeŽentanť\' a tím srým č]ánkům dává punc pravdomlur.nosti a serióznosti' Ste1rrym
způsobem jako si žalor.aný (ne)or.ěiil infcltmace o přcdsedkynr senátu' stejným způsobem si
(ne)ovčřrl infotmace o žalobcích a neor.ěřuje si je o nrkom. Toto jsou jcho r'ěrohodné informacc'
Soud také pochybil, kdr.ž pominul judlkatutu, podle níž musí při posuzování hodnotor1ich soudů
wcházet z ptavďqich premis a nevzal v úr.ahu kontext, kdy všcchny články, vc kteqich ža|ovaný
poprsuje, jak ie mu ubližoúno, a jak je ručen a lrkvidován, jsou v sour.islosti se žalobcr, a tyto články
zce1a anulují r.šechny případné motální satisfakce, kteté případně žalobcům poskytne. Je třeba
zcltttaznit, že tzr.' oter.řený dopis je na stránkách žalovaného stále a žalol.aný r' nově uveřejněných
textech na něj neustále dává odkaz,v'

Žz|ovaný plnč oclkazuje na obsah svého r1jádření k odvolání nz č. |. 364 a doplňuje, že zapilatll
státu 7x 100 000 Kč, zcela ztratrl rodný dům a ptodě1 dva infatktv, tespektive přechozený infatkt a
dvě operace srdce' Nyní se připtalr-rje .i' Ceskó tclevizi pořad o exekucích, v jehož třeúrr díle bude
znázotněna gcstapácká prohlídka jelro domu. Prár.ní zástupkyně žalobců r'e věci kontaktovala
Ceskou televizi. Není ptavdou, že bvch neposkytl žalobcům žádnou rnotá]rrí satisfakci, nebot' jsem
r'listopadu zveřejnil pn.ní video, o tom žzlobci řeklr, že je špatně, protože je s komentářem, tak

;sem zveřejni další r. úrroru bez komentáře a v současné době běží další omlur.a, ptotože to dr'uhé
r.ideo nebvlo vždy na plvním místč stránkv' Není ptar'dou, že bych nebyl novinář, protože mám
normářský průkaz. Během protokolace žalor'aný oprarn-rjc sr'rij původní piedncs tak, že má prŮkaz
novináře a fotogtafa. Pokud jde o to tÍestflí oznáneni, snažri jsem se zabtánit dražbě domu a pan

Jrří \rondtáček, btatr žalobkyně c), mr poradrl' abych zr.olil dobrovo]nou dtažbu. f.ak jsem to udělal,
ale ner.ědě] jsem, že to nejde, pokud je nemovitost zablokována, takže jsem to udělal l. dobté vrie.
Á ty peníze šly stejně ve prospěch stánr' Dlužná částka byla účastrríkem dobrovolné dražby
zaplvcenz.' dům nezískal a petize mw vtáceny nebylv, takže jsou asi někde u státu. Ke zpochybnění
pfotistÍany, že jsem poLitologem, uvádím, že před rokem u 10. rýtočí smrti Václava Havla mě
požádzIy NZZ, což jsou ýznamné zápzdnlnovny ze Slýcarska o tozhovor, který jsem jim poskytl,
a při něm mě nazr.alv poiitologem. Toho sr r'e1mr vážín. Rozhor'or byl uveřejněn před tokem.

odvolací soud neshledává důvody pro opakor.ání, případně doplnční dokazování ve smvslu ust. \
213 odst. 2, 4 o. s. ř.
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Ptávní zástupkyně žalobců v závětečném návrhw žádá odvolací soud, aby napadený rozsudek
zrušil a věc rnátil soudu prvnfio stupně k dalšímu řízení, a to proto, že se domnívá, že pto absenci
dokazování nejsou podmínky pro jeho změnu. Pokud by však odr.olací soud došel k zá:,ěru, že je
možné napadený rozsudek změnit, navthuje teflto postup s tím, že v případě ptocesního úspěchu
nákiady řízení r'yčíslí ve 1hůtě tří dnů.

Ža|ovaný v závěrečném návthu žádá odvolací soud, aby napadení rozsudek powrdi1, n áHady iizen
mu nevznikly.

V 14:48 hodin jednání přerušeno za účelem porady senátu'

Po přerr-ršení jednání lryhlášer-l

ROZSUDEK:
I. Soudce okresního soudu v Betouně JUDr. Tomáš Štindl není vyloučen z

ptojednávání a Íozl:.odovárri věci vedené u Okresního soudu v Betouně pod sp' zn.
73 C 319 /2018.

II. Rozsudek soudu I. stupně se v napadených qýtocích II., bodu t),3) 
^ 

4),IV., vII.'
IX., X., XII., XIII., XVI., XVIIL, XIX., XXIV., )O(V., )O(VI., )Oil,'II. a )O(MII
potvrzuje.

III. ZáďnÝ z účastníků nemá DÍávo Íra náhradu nákladů odvolacího řízení.

Skončeno a podepsáno r. 14:55 hodrn'

Praha dne 30. 11. 2022

JUDr. Hana Lo;kásková
předsedkyně senátrr

Nikola Řáhová
zapisovatelka


