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Popi5 5kUtečno5ti

5těžovateIje otec nyní desetiIeté |(ristýny F anderové, kterou spo|ečně 5e 5Vou manže kou VVchoVáVa] Ve

spo|ečné domácnosti až do led|,]a 2019, Tehdy manŽeIka stěžovateIe odeš]a 5polU s dcerou a nás edně poda a

náVrh na rozvod. Matka s dcerou 5e od té doby zd[Žuje na neznámém mí5tě a otec ']emá n']ožnost normá|niho
s..tkáVánís dcerou. V rodině od té dobV panUjíirapjaté VztahV, a to ]rnezi matkou otce a matkoU matky dítěte.
obvodrri soud p|o Prahu 4 dne 4'2'2019 předběžným opatřenírn 14 Nc 1008/2019 25 svěř dceru do výhradní
péče matky, aniž urči styk otce s dcerou, soud stěžovate e nevys|yše| a |ozhodova jen podle ničím
edo|ože ých lv'lp 'I rdt' y'

StěžoVate] sesnažll uroVnat potněry stlírné a sárrr navrhl setkáváVnís dceroU forrnoU asl5toVaných 5tyků

V p|ostorách or8anlzace sociá ní péče Host (potvrzuje dokUrnent 1), Ve dnech 11 4 '2079 a 2'5.2019 proběh|o u

Host a5istované setkáni. Host WhotoviI dop s datovaný 5'6'2019 (dokument 2), kde podrobně popi5L.rje průběh

oboU setkání' Na obě setkáníse stěžovateI dostav]] a při obou setkáních 5e stěžovéte ](dceřl chovaI d e poplsL|

Zce a normá]ně a při1éhavě jako rodič' NapříkIad u prvního setkáníse uVádí: ,,Dcera 5e na 5etkánítěš]]a, by a

Ve5e á, otec přinesI hračkyavybíraI Vhod|]ě náp]ň č]nno5t],', N]kde V popl5u obou 5etLani neníUVeden ŽADtrlY

případ, že bV stěžovate porušll nějaké dohodnuté praVid o aslstovaných styků' že by se chov.lk dceři 5 oVně či

fyz cky nevhodně'
Přesto Ho5t ukonč]] proti Vů|i otce a5l5tovaná setkánía V záVěru dopisU nekonkrét|ě (]) UVed|:

,'D e našeho názoru otec nevyužiI možnostl času a prostorU sejít se s dcerou. (' .) otec opakovaně nerespektuje

dohodV' 1''' ) otcoVo jedná ní nen íjednoznačně zaměřeno na ( ri5tý|] kU a tráVení přijemného čas u s n í' ('' )

opakovaně pok]ádá otázky (''') co marninka Vaři, co dělá, s kterými karnarádkami 5e (Kristýnka) Vídá apod',,

Tento záVěr dopisU Host je V příkrém .o2porL] s tě em dopisu, kde se podrobně pop]5Uje Veškerý děj

a5lstovaných setkání (žádné porušení dol,]odV, příchody na každé setkání, normá|ní hranís dcerou, otec 5e

domáhá co největšího stykÚ s dcerou, '' ') Dopls Host je tak Vnitřně |ozporný, protože jeho ŽáVěr odporuje

Věcné čá5ti, DůVod této Vnitřnínekon2]stence dopisU H05t může stěžovateljen háda|'

Na první pohIed je zjevné, že ta|(to nepochopitelným dop15em, který VYVracísvoje V|a5|nízáVěry, neIze

odůVodňovat ZákaZ styku otce s dceroU' Vys oveně ab5Urdni pak je Věta o Údajně nevhodných otázkách] dotazy

na to, co 5po u s rnámou Vařía jaké kamarádky 5i dcera naš a, jsou zceIa normá]ní mezi otcem a dcerou' Tím

.'7e odIlvodnov.lL /d} á/ <|yl U

otec pak dohodI a5i5|ovaná seťkániV Arcidiecéznícharitě' ZpráVy o a5istovaných 5etkánich (dok!rmentY 3 5)

jsou veskrze pozitiVni: otec vždy př]šeI Vča5, Vita| 5e 5 dcerou po ibkem, dceTa 5e na otce těš]]a,5poIečně 5 h|á l'

dcera n'"chtěla hrL] !končit, n. záVě|. 5e objall, dcera pak chtě a otc] zateIefonoVat

Přesto obvodnísoUd pro Prahu 4 ro2hodI tak, že na návrh matky dítěte zakáŽalstěžovate]i styk 5 dcerou

(clokumenť 7)' odúvodněnízákazu stvku kopí.ova|o (místy dosIovně) ZáVěry dopisu Host (513 odůVodnění

Usnesení ze dne 25'9'2019)'

P.oti tomL]to rozhodnUtí poc]á| 5těžovateI odvo|ání' stěžovate opakovaně Upozorňoval soudy, že není moŽl,]é

Uklác]ót rodičl Žákaz styku s dítěte|n na zák|ac]ě z1evně nesrlys|ného textu (poprVé V podání2e dne 6'11.2019,

dokUrnent 10) Pokud soUd bere 2a osvědčené závěry, které jsoU tírn san,]ý.n dokUrnenten,] Ve Věcné části

vyvráceny, pak 5t)Ud jed ná irac]oná|ně' V odvolacím ří2eni rozhodl Městský soud v Próze tak, že plně podpořil

tvrzeníobvodniho soudu (53 odůVodně|1í: (''') otec neVyuž]] možnosIi času a prostoru sejit 5e 5 dcerou' 1''.)j

poUŽe Umož nil te efonicŘý styk př] zachoVání zákaZu osobního styku otce 5 dcerou {dokument 9)' Mě5t5ký 5oud

v Praze kromě opětovr-ré citace dopisu Host dodaI poUkaz na Údajně agresivní jednáníotce a,,incident', Že dne

9'9,2019 u ško]y, karn chocjiclcera onen,,lnc]dent,,jepopsánVe.maiIUmatky{dokument5)]5těžoVate chtě

pozc]ravit c]ce|!r Ve ško e' Když mu to uč]teIka nedoVo i|é' tak ná dceru přes okno třídy ŽamáVal' ]ak tákove



1ec]nániodŮvodňu]o Záka2 5ty (U 5 dcerou, nl ůžerl e 1er) hjdat. tséŽný č ověk by to hrai1ako normá ní1ednáni

IcdiČe' Z.]e je posttll] soUdU j ž absrrrdnía zceIa racionjrlí'Pokudjdeoúda]ně,,dgres]Vníjednáníotce,,,soUd
opomněl dodat, že jde Výh|adně o s|ovnÍ půtkv otce s osobaml, které r'nu brár-rive styku 5 dcerou (5oc á|ni

l)TacoVn]ce' UčjtelkV)' Včetně hrozeb žaIobam ' 5tížno5tm] a tIestnírnioznámením] Že st.anV 5těžoVateIe' Nlc
2 toho 5e neodehrá o před dcetou a nebylo ani směrováno Vůči dceři' ]Jk spor 5 úředníkem či podánístížnosti
odůVodňujo Žáká2 styku (tedy nejde ]otrestza5nlžoV;níaU|orityÚřadU)'Ínůžen,reopětjenhádat'
5téžoV.lte podaI proti torŤ]!to usnesení ústavnísIižno5t(dokurnent11) V níopét Upozornil, žesoUdysIepě
jednají na zákIadě vnitřně nekonzl5tentního dopl5L] Host, mechanicky přebirajízjevně vadné záVěry ci2íosoby,
an ž by se nad niml zarny5ely' Navíc š oo prVnídVě 5etkáníV nstltuci Host, zatimco soUdy ignorujítři pozdější

setkiiIlí V Arcidi..cézní ch;:ritě, kde žádné záVěry 2nějící proti otci nlkdo .nl nenapsa ' N aopak jsou zprávy

Arcidiecé2nícharity Výrazně pozltiVni stezoVěte tez piipomne|, ze z.:].az osobního styku ]e eXtrémně Vážný

2á5ah,kterýjemožnýjenVkrajníchpipadec|]; soUd r!J poVjnnost ] edat prlmár]1ě rrrírnějši zásahy'

Ústavni soud odlnit stížn05t jako nedůvodnou (dokU|Ieni 12) s odůvodněrlim' ie Udajně 5těžoV.te ]eil
po eínlzL,rje 5 důVody rozhodnUtí(!12 odůVodnění)' stěŽovate] však jasně poUkáz; na sVéVolný charékter,

nápadnou iracionaIitu ,,odůVodnění,., spo|éhánína záVěry někoho clzího namísto posoUŽenífóktů soUdem,

].koŽ eXtrémníroZpor mez] odůvodněnírn rozhodnUtíop|ot ob5ahu soUdního sp]sU - tedy namíta porušení

princ]pu 5praVed]]Vél,]o proce5U' souča5ně 5těžoVáte výslovně rramítaI nepropolcloná ňí Žásah do préVa na

rodi|) lý žlvot (Eq54 72 L]]stavní stížno\t Ž...]ne 19 12 2n19)' coz ÚstáVn .oud jlž úp né lgnorovai.

5tezoVat-.l na'edné poŽado !ot|d o zrušeníZákazu osobniho styku (dokument 13)' Stěžovatel znoVutrpělVě

zopakova (a přes|rýml citac-.mi do oži ), že soud dříVe poL]2e sIepě vycházeI ze závěrů doplsu Host, aniž by 5i

5oud přečet ce|ý teXt c]opl5U Hos|, který |yto záVěry ničírn nepodporLr]e (opět můzenle dodat že atr\olUtně

nechápeme, 1ak moh Host napsat lico tak roŽporného - Leoreticky neize vy|oučit an administrativníchybL] a

s]oučeni dVoU odiiiných textových 5ouborů).

lento náv-ll]eště 5těžovateI podrobně dop n (dokL|ment 14).

obvodllísoud oÍ]ít láka2 o5obního 5tyku zrušit (dokurnent 15), poL,]ze n,lechěnicky Žopě (oVa]' že VšechnV

5kUtečno5t již.ldaj,rějedloUpo5oudll aodrní|| 5e nějak 2abýVat rozporem těla a zjVěrU dopi5L] Host' znoVL.r

soud poukilza na záVěry dopisU Host ' doda] odk.z n. ,'inc]dent,,Z 9 9 2019.

StěžoVnte] proti tomU podaI odvo éní(do<lment 16), kd.'2noVU VYzVa| 5oUd, .bY se konečně soud vyjádřiI

k IrekonZ s1entnosti dopisr-r Ho5t a zj'.vné nepravdivosti1eho závěru' aby soud d e Vécného popisL] setkéní5ám

čini z.lvěry, 3L]y 5oUd přestal mIhavě psát o ,.incidentu Ve škoIe,' a mi5to toho poda argUment, proč je InáVáni

n. dceru pie5 okrro třídy cJůvodem 2ákázÚ sty(Ll s dítěteÍn' 5těžovate opět př]pomněI, že 2ákaŽ osobního styku

dc.ry 5 otc.óm je extrónlnířešení, které bL|de nrít ne8aIiVnídopadV l n. p5ychlkL| ditěte

Mě515ký soLrd V Praze odvo]ání zamítl (dokLrrr]ent 17) 5 tVrzením, že prý jde jen o 5ubjekt]VnÍ ]l]terpretaci důk.zi]l

ze 5tr.lnV otce (ačko otecda soudU přesné cltice dok|ádající, že záVěry Host jsoU V rozporU s V astníln tě|em

dop st] Host). Mé5t5ký soud jen n]echanickV doda|' že c]ůvoc]nost přezkouma] Ústavní soud (což není pravda,

Ústavni soud5el]aopa(přelkor']máníVyhnLrI a k jednot iVým arBLrrnentům 5e nevyjadřova ).

stěžoVate po.].lproti posIednímIozhoc]nutíznoVuú5t.Vlístižno5i(dokUment18),kdeUžtakřkažebra,ab'''

InunějakýsoUdko]ečněráčiI sc]ě ]t, jakou přesně dohodu porr-rš ' aby to odůVodňova o zákaz osobního styku;

aby nlu ně1aký sourl konečně ř-.k, jaké otázky jsou tak nťVhodné, aby odťlvodňova y zákaz o5obního styku. Když

m! to 5l]L]dy o]nitirji5dě t, 5těžovateI nemá mcžnost 5e proti tomU Úč nně bránit a VyV|acet to' Mlsto toho 5e

soucly spo|éhají na záVěr z dopi5u Host a oc]mítaji ] t.k Írlv]á|ní Věc jak přečist s] ce ý dopi5 a 2jisťjt, že žádné

porUšel]ídohod ze strany otce neby o stěžovatel ZnoVu upozorňoval, že na tento ar8Ument odmítajivšechny

5oUdy reagoVat a ignorují]e]. stéŽoVarel soUča5ně ZnoVu arg!rnel.ltoVa|, že úp ný ZákaŽ osobního 5tykL-r se

:]edrii|ť|ýrn dítětem je extrémnía ničím neodůVodn-óný zá5.h do práVa n. rodinný život' stěžovate takéznoVu

pi pomnr!|' žr. mu všechnV soucly Včetně Ústavního soudU odmítajíUVést Vysvětlel]í, jak dospěly k 7áVěrL] o

pIoporciona|]tě opatiení{Ve 5kL]teč|lo5ti nijak proporcjona ]tU nepo5LlzoVa y) nebo nemožnostij]ného,

IIí|rl.;jiiho zás.hLr slěžoVate z.Je cituje Ž.: sVé Ú5taVnistížno5ti Zedne30.3 
'020:

2:]'Ztoho pyne,ž'.pokUd obecnýsouc] zj stil Údajně,'ne]-e5pekto!,áni dohod ot.ern dítěte,', mě o ogicky



následovat posou2eni, 2da ,,nerespektování dohod,,je nato]jk záVážným ,,provlněním,,, abV odůVodni|o zákaz

o\ob1|||o Iv\-5UlrtóPr Jl."o'|| ' é | n' o o 1o o V Í*l Ó l V'Ó(|né o.o. po U'' ] paoč o DoDÍ\t) 50LO oDV|.A
UPŘESN]T? Jak často nebo jak hrubě je n'rě| otec údajně porušit? By o to jed]nkrát a bezvýŽnarnně? Proč bY to

bV|o něiak na překážk! asistovanému stvku?
22' ]aké přesně nevhodné otázky otec pok|ádaI a proč je soud nekonkretizoval? By|y nějak na ŽáVadu Vztahu

otec'dcera, případně jakou rjěrou, abV odůVodni|y extrémní opatření? By|y to 5nad nějaké 5exUálně záVadné

otá2ky? Nebo 5e jen otec zepta|, jak 5e dce|a s mam]nkou ma]í, a soud Ž toho nesrnysIně dě á drama? Atd' atd'
a td.

23' To Vše rnU5i obecný 5oUd Vyhodnotit, než roZ|]odne o (ne)u]oženiŽákazu styku s dítětem. Kdyby obecny
soUd neÍně| povinnost toto VYhodnotit ipo|ožit na jednu misku vah záVažnost údajných ,'prohřešků,, a na

dIUhoU miskU vah dopad zákazu styku na Vztah dítě.rodič), pak by neměIa ochrana zák|adního práva na rodinný
. Život žádný 5mYs] a bv|a by zce|a neúčinná a je|,] deklaratorní'

24' Nic takového Však obectlé soudy neučinily. ]en paušá ně konstatova V seznam údajných ,'provinění,,typu

,, k ade nevl,]odné otázky., , aniž by sebenréně pře2kournateIným způsobem Vysvět|i|y, ja k jsou tyto údajné

,, proh řešky'' ]n concreto záVažl]ó a jak nebo proč vyIučujíosobní5tyk otce s dceroLr (přičemž se Io8lcky nab]zi,

Že a5 5tovaný stvk za účast] 5oclá ních pracovníků a be2 VŽájemného setkáVáni rodičů by většině prob émLi

aLrtomat]cky předeše|)'',

(z výra u néno l]ynístěžoVate em)

Ústavní soud svým Lrsnesením (dokUment 20) ústavní5tížnost odmít| s odůvodněním, že 5těžovateIjen údajně

poIemizuje se záVěrV a nic dotýkajícího 5e zák adních práv neuved1. Současně Ústavnísoud uved , že soudy
,.sro2UrniteIně Vy ožiIy,.sVé úVahy, což zjevně nenípravdoU' StěžoVatel stále neVí, jaká praVidIa prý porUš]] a co

je špatné|]o na máVáníu ško], '

60.

StěžovateIje tak V 5ituac, l(dv mu soudV soustavně odrnítajíposkvtnout ochTanLl práV' KdYbY situace net]y|a

vážná, by|a bV komická|

1) Nějaká 5oUkromá organlŽace napiše dopis, Ve kterém je záVěr Ve Žřejmém rozporU 5e 5arnotným obsahem

dopisu' Baná|níorly|, 5nadno napraVlteIný, chtě|o by 5e řícl' N1kdo by neháda, že kVů|i tom! otec přijde o 5tY](

5 d ítětem,

2) 5oud rozhodne podIe závěru doplsU a ]gnoruje, že závěr dop]su nemá žádné opodstatnění a že dopi5 rc

Vn]třně n-.kon2istentní. A|e místo aby 50Ud Vyhodnotl Všechna fakta samostatně, VeŽme 5ijako berličku 1lž

hotový závěr několro jiného a s epě jej přepíše bez přemýšlenía bez sebemenši revl2e'

3) soUdy pák odmÍtajípřiznat, že V minu|osti s epě přebra|y cizí závěr, a setrva e odmítajíVěcně reagovat na

námltku' že obsah c1opisu vyvracízávěry dopisu' Místo toho raději nepraVdiVě (povšechně bez konkretizace)

doko ečka píší, že Vše Už jednou posoUdi|y'

4) Když stěžovateI opakovaně požádá, aby sóud ona údajná provinění ko11kretizova| (jaké pře5ně dohodY

poruši, kdy a čím, jaké pře5né otáŽ (y bylv tak nevhodné, že oclůVodňL]jízákaz styku), aby to stěžovate nroh

]']ějak VVVracet, pak ťo soudy odrnítajía nikdy 5těžoVateIi žádnou konkretizaci nedaji'

Sarnozřejmě nelnohou, protože pak by mLrselV uznat, že to konkretizovat nemohoU a že na počátkU 5|ep.ě bez

kontro|y převzaiy cizí nepovedený závěrI

5) StěžoVateIje tak V pozicl obViněl,]ého.]osefa K. z ron-rán! Proce5' který 5e nlkdy nedozVí, 2 čeho a proč ]e

V|astně obviněn'

Bol]UžeI stěžovate kVŮltomUnevidě| několik měsÍců svou dceru, které předtím šest |et VYpráVě pohádkVpřed

spaním'

Všimněte si přitoÍn, jak šlkovně soudy 5y5ten,ratickv deformují pravdu v neprospěch stěžovatele' Kdyby soud

pravd]Věnapsa| ,,OTEC cHltL ]EDNoU POZDRAV|T DCERUA ZAMÁVAÍ ]í Do OKNA TŘiDY A TAKÉCHTĚL

ZMĚN|T AS sÍoVANÁ SETKÁNÍ NA NoRMÁLNÍ KoNÍAKT s DcERoU,A PRoTo MU ZAKAZU]EME STYK

5 DiTĚ1ĚM", každý by se divil takové absurditě.



KdVž Však soUd o téže Věci manipU|ativně napíše ,,oTEc MĚL INC DENT U šKoLY A TAKÉ oDMÍTAL A5lSToVANÁ

sETKÁNí, A PRoTo MU ZAKAZU]EME STYK s DíTĚTEM"' rázern to Vyznij]nak, že? stači

pak' abV kažclý Vyšší soud odmít| číst souc]níspi5 a odmít| oVéřit věcnoU spráVnost (opakovaně stěžovate]eln

namít|,]utou) tvrzení' a rázem otec pů| rokU nevidíV|astní sedmi|etou dcerku'

Koljk to má spo|ečného se 5pravedlností a jak jsoU chráněné rodinné hodnoty?

Dodatek: stěžovateI idcera by|i etos(rok 2o20) z pokynu soudu Vvšetře|]i ZnaIcem z oboru psvcho ogie a

psychiatrie urče|,]ým soLldem a Žnalecký posudek je za|ožen V soudním spise {dokLrment 19)' Zna ec nic

nenormáJního, či do|<once závažného, na 5těžovateIi nenaše|' stejně tak nenašeL žádné stopY strachU z otce U

Clitéte nebo jékéko ijiné dťrvody, proč by mě být styk o|ce 5 dcerou zakázán'

Naopak 5ám 2na ec naVrh|, aby se na VýchoVě dcerV podíeIi oba rodiče, napřík ad formou střidané péče ]eto

5nad čítanková u|(ázka 5ituace, kcly není k 2ákazu styku rodiče a dí|ěte žádný rozu|Ť|1ý důVod. Přesto zákaz stykL

p]atídodne5 ''.'

5těžovateprotol]emájinoUmožnost,nežhledatochranusvýchzákadnÍchpráv(dokoncetak5arnozřejmého
práVa, jako je právo na osobní kontakt5 V|astnísedmiIetou cJcerou) u Evropskěho soudu pro idská práVa, Í]ebot

českénárodnísoucJyVjehopi.ípaděnevidíVroclinnýchVazbáchdostatečněvýznamnoUhodnotu,abyjlúčinně

chrán1 y.

stěžoVateI ZclVořiIe p.o5í 5oUdce MeZinárodního soudU, aby si přestaViIi, že o ].ejich Vla5tním dítěti by byIo tírnto

stylern rozhodoVáno' Pa|( pro5ím rozhodněte d]e sVého nej1epšího svědomi

61' Č|ánek' iehož por!šení namítáte

VysvětIe n í

české soudy zakáza y stěžova|e|i osobnísty|( s jeho ne2|eti|ou dce|ou' kterou do jejích 5edml let o5obně

vychováva|, a to bez dostatečně Vážných důvodů, aniž zajisti V stěžovate]i řádný proces'

VZáiemnÝ osobní kontakt rodiČe a d|těte představujízásadní prvek rodinného života Ve smysIu č|ánku B (K' a T'

V. tinsl(o, stížnost č. 257o2l9A,5151)' P.áVo na rodinný život musíbýt chráneno pied svevoInými zasěhV státu

{5ta5ik V Po sko, stižnost č. 21823/12,5Bo)' Zásah státu přitom musíodpov dat c ánku 8 odst' 2 UmIUvV, tedy

bÝt ,.nezbvtnÝ V demo|(ratlcké spo|ečností,.s přih|éClnutím ke Všem okolnostem případu, mU5í být nezbvtny pro

d05ažení Legitirnního Účelu a mu5l byt tomuto účeIu proporcioná|ní (stranc] Lobben a dalšíV' Norsko,5tížnost č'

37283l1'3,55202-203)'Přltommu5ís|edovatnejIepšízájemdítěte,](terýnorrná|nézahrnL]jeizachováni
r.]dinných pout, vyjma nejzávažnějších připac]ů {Y'|'V,RL,]sko,5tížno5tč'68868/14,575)'Řzeníoomezeni

rorj]čovskýchpráVmU5i5pravedIiVěbalancoúatjednot|iVézájmydítěteirodičearnUsírod]čiposkytnoLrt

c]ostatečnýpro5torkúčlnnéochranějehoVastnípozicepředsoudern(Buch|eitherV'Německo,5tížno5t
č,20106l73' q943.45)' ZV|ášť pečlivě a s vyloučením lboVů|e přitom museiI soudy postUpoVat' pol.Ud j.rj]ch

rozhodnutímůžezásadněnaruštVztahdÍtětesrodičern{Pede|senáda|šÍV'Norsko,stížnostč'39710/15,562)
Z toho VVplýVá, že če5ká 5oUdy moh|y zakázat osobnístyk stěžovateIe 5 jeho sedmIletou dcer|oLl, poLrze pokUd

to bylo nezbytné pro och|anu dítěte, tedy pokud neš|o Účinně ochránit díté ]inak, a pokud to|o omezeni prava

na rodinný život (rodinný život stěŽovatele ijeho dcery) bylo přlmóřené hrozící újmě dítěte. soUčasně mě|V

če5ké so!c]V věnovat VáŽně a V dot]ré Víře pozoT|lost argumentaci stěžovate e a férovým způ5obern ji

Vyhodnotlt, místo aby jl lgnorova|y'

Národni 5ouclv ma]ípři rozhodovanj svůj prostor k uVážení (Kocherov and sergeyeva V' Rusko, stížnost č'

16899/73'59 94.95)' ESLP/EcHR je]|ch uvážení nemůŽe nahrazovat, aIe může zasáhnout, po['ud rozhodnuti

národníhosouduVybočj]ozIegit]mníchmezíuváŽeníasvévoinýmzpůsobemzasáhIodopráVanarodinnýživot

{BuchIelther V' Německo, stížnost č' 20106/13 ,5542,44)'

V oříoadě 5těžovate]e české soUdV zceIa zakáza|y osobnístyk s je|-ro sedmlIetoL] dcerou' české soudy se přitom

VÚBEC nezaiíma|V o'záVažnost dŮVodů' PoUze konstatova y, že NĚ]AKÉ dŮvody ex stLj ' a neporovnava y1ejich

Vý2namnost 5 VÝznaiŤnostídopadu na rodinný žiVot, ani ser]ózně nezvažova V moŽno5t mené intenzIVn ho



2á5ahu' soudV konstatova|y, že údajněstěžovate porušov3 pravidla asistovdného styku, a|e nikdy ňepro2radi|y,
jaké pravidIo nebo jaká praVld a rně porušit, kolikr.t nebo jak záVažným 2působern Proto soL|dy nemoh|y
vÚbecn]]á|(Vyhodnocovatnezbytno5tzékazUstyku5dítětem(navícžádrrépo-ušení prav]de stěžova|e]em nenI

V 5oUdÍ]ím 5pi5e popsáno a ide o smVš enku proto české soudv odmítaiíono ,,porušení,, konk|.etizovat).
Podobně soudy tvrdi|y, že stěžovateI prý k ad] dceři nevhodné otáZky. Do dnešniho dne soudv neUVedly, o ]aké
',nevhodné., otázky mě|o ]ít' jak lŤoc by y ',nevhodr,té,, nebo |(dy 5e ta ( Íně|o s|át 1Žda pouze při prvním

a5i5toVanérn setkání, či př Všech setkáních,''.')' PIoto soUdy nemohIy nezbytnost a proporciona]]tU zákazu
osobniho styku nijak posUŽovat (naVic nevhodné dotaZy j5oU opět smyš|enkou; proto ]sou nekonkretl2ované)'
Da|ší argUrnenty 2e 2áka2u styku (rrsnesení z 25'9'2079,513) nedáVajísnrvsl' Pokud babička přiš a na Ínísto a
dožadovaIasesetkání5VnL]čkou,nenitodůVodktrestáni otce a zakazováníosobního stvku otci 1naVícbablčka
přiš]a jen na prVní 5etkání a pak na žádost otce už nechodi|a)' Vůbec nenÍ patrné, jak to odůvodňuje zákaz styku

. otce5dceroudobUdoUcna?jPokudotecopakovaněpřišeI sprosbarli orozšířenÍmožnostíasistovanéhostYku
(protože má dcerU rád a chce s nítráVit čas Více a hodnotně]i než hodinu V nějaké úřednÍ rnístnosti), proč to
dáVat jako důVod k zákazu styku?? Pokud 5i otec nahráVá asistované setkání, abV získal důkaz dobrého VztahU

dcery Vijčl němu, proč to 5oud uvádíjako důvod k zákazU stykU s dcerou???
\těžoV lt. .'dJra7ňUje dů|.žrro- r,e /oe .e^ JpoI o vil |dd led.o^o de|": ' ' dni to ne.' )poí o .g tirr^ -váže.
národního soudu' Popsané jednáníčeských soudů je projevem sVéVo|e, ]racionaIity a bezdůvodného,

neprorJorclonálního zásahU do rodlnného ž]Vota.

Tímto způsobem j50u n]čenV détské a Iidské žiVotV V Ce5ké RepubIice, kdV popsaný dě.j se odehrává
jako přeS kopírák 100 až 1000 idem a dětern V této ZerIi'

BohuŽe|, tito idé nemajímožno5t, bud,Ž finančních nebo Z časových důvodů, se Více bránit.

Ne VšiChni mají moŽno5t si obstarat jasn é důkazy, třeba formou videonahrávky, či posouzenívíce
psVcho]ogů.

|,rávě díky těmto možnostem mám ja5né důkazy o organizovaném ZIočinu páchanérn na dětech
pů5obením jUstice, poIicie a organiZace osPoD (or8aniZaCe soc]álně práVníochrany dětí)-

Veškerá 5tátníZa5tupite|ství oClk ádajíjasné trestné činy a vymáhají pod pohrůžkou ZaVření do VěZel']í

nesmvs]ná soudníroZhodnUtí o a limen tech.

Jak soudci tak statnI Za5tUpitelství fa|šujÍdůkazy, Upravujíprotoko ace, a když už neVÍ, jak iogicky

odůVodnit sVá roZhodnutí, tak sdě|í, že Se jedná o n'růj názor, případně napíší iracioná|níVětu'

Neznají práva, která soUdí.

Vyk ádajísi je dvo]smysIně, i přes to, že jsou ja sná a Iogickó-

Proto VeIice prosím tento 50Uc] o zapojení5e probIematiky předeVším našich dětíV České repUblice'

Přik|ác]árn jak otevřený dopis pro pfezidenta tak pro ombUd5mana, kteří Údajně nemohou nic dě|at'

M iroslav Fla nd era


