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Ing. Bohdan Šimeček
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ltozhodnutí

I(omise l< projednávárrí přestLrpkťr Města Hostomice ve složení Mgr. Martitl Kain, předseda. Vít
Št.áhlavský a Mgr. Jiřina I(ordulová, příslLršná poclle $ 53 oclst. l aodst.3 a $ 55 oc1st. l zákona

č' 200/l990 Sb., o přestLtpcích, ve ztrění pozdě"jších předpisťr, po pro.jednání věci r' ústnínr.jednání podle

$74odst. 1zál<onač.20011990Sb.,vsor-tlaclus$68a$69a$140odst.Jzákonač.500/2004Sb.'
správní řácl' ve znění pozdějších předpisů, l'ozhodIa ve společném řízerrí vedenénr'podle $ 57 odst. 2

zál<ona o přestrrpcích ve věci obviriěných z přestLrpku Jana Sirrágla a Ing. Bohdana Simečl<atal<to:

I. Pan Jan Šinágl, nar. 9.12.1952, bytctr-r BratříNejedlých 335' Žebrák. PSČ: 267 53.

je vrnen

tím. žev přírrrérn ťrrlyslLr clne 21 '6.2016 r 1lr.ostorách Městského rjlřadLr Žebrá|<' kcly poté. co b''-léu'n"]:

tng. nondunerl Šimečkelll' nar. 1'1 ,1966 vyzván k opLrštění karrceláře ťrčetrrí v Městskérn úřadě Zebrák

toňoto ozrračiljako ,,hajzlíIia.., přičemž mu rrrážlivě tykal a vyhrožoval, tecly ťrrnyslně narušil občanské

soLržití j inýrn h rLrbýnr jedrrárrírrr

Tímto j"anani' se oópLrstit přestLrpku proti občanskému soužití podle $ 49 odst' 1 písrn. c) záIiorla

č. 200/l990 Sb', o přestr-rpcích, ve znění ťrčilrllém do 30.9.2016.

Za uvedený přestLriek Se panll Janu Šináglor,i podle $ 49 odst. 2zá|<onač.20011990 Sb., o př.estupcích,

ve znění Útčinnénr do 30.9.2016 ukládá pol(tlta ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korrrrl českýclr) a dále

v souladu s q 79 záltona o přestr-rpcíclr, s ocikazem navylrlášl<Lr č.23111996 Sb., ve znčtlí vy'hlášky

č.340/2003 šb.. povirrnost Lrlrraclit náklady iízení v paLršálrrí výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korttrl

česlrých).
Pan ja,'šlnagtje povirlen z-ap|atiÍ ltloŽenorr pol<LttLt a rovněž i rráhradLr nák1adů ř.ízení do třiceti dnťr ode

rlne nabvtí piaunitloci tolroto rozhoclrlr-rií. a to v hotovosti na pokladrlě Městskélro úřadu Hostornice



allebo l]a účet Města Hostorlice (číslo ťlčtLr: 0362031329/0B00, variabilní syrnbol: 26112011)
bankovním převodem nebo poštovní por-rliázl<ou na kterékoliv poště v Ceské repLrblice.

TI.

1 60 00.
Pan Ing. Bohdan Simeček, nar. 1.7.l966, bytern Svatovítská 57BllB, Pralra 6, Dejvice, PSC:

.i e vinen

tínl, že v přírnérn úr-r-rysIu clne 21 .6'2016 r'pt.ostorách Městsltého úřadLr Zebrák. kcly poté. oo bylpanern
JaneIn Širráglerl' nar. 9.|2'1952,jelroŽ vyzr,al opLrštění karrceláře ťrčetIlí v Městsl<érn ťrřadě Zebrált
oztračen jal<o ..hajzlík.., přičenlŽ nrLr byb Ze Strany jtnenovanélro LrráŽlivě tylúno a vylrrožováno, tal<

následně na cirorjbě Městskélio úřadLr Žellr.ák vytálil na jmenovartélro Jana Šinagla pepr.ový sprej a

dvakrát mu jej stříkl do očí, přičernŽ byljnlerlovaným Janem Sirráglerrr v ránlcijeho obrany udeřen do
pr.avé tváře a kopnut clo levé r-rohy, tedy ún-ryslně narušil občanské soužití drobnýrn ublíŽeníIn tla zdraví.
Tírlto jedrránírrr se doptrstil přestr"rpku pro1i občanskému soužití podle $ 49 odst. 1 písm. c) zákona
č' 200/i990 Sb., o přestupcích, ve zněníúčirrrlérn do 30.9.2016.
ZaLrvedený přestrrpek Se pallu Ing' Bolrclarrtl ŠitlleČl<ovi podle $ 49 odst. 2 zákona č.200/l990 Sb..

o přestLrpcích' ve znění účinnérr.r do 30.9.2016 ukládá pokutavevýši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc kortrrl

česl<ých) a dále v souladu s $ 79 zákona o přcstr-rpcích, s odkazerrr rra vyhláškLr č. 23 1l1996 Sb.' ve zr-rěrrí

vyhlášky č. 340/2003 Sb.' povirrnost r:hraclit nákIady řízer-rív paLršálnívýši 1 000 Kč (slor,y':.jeden tisíc
korLrn českých)'
Pan Ing. Bohdan Širnečel< je povinerr zapiatit uloŽenou pokutu a rovněž i náhradLr nal<ladů řízerrí

clo třiceti drlů ode dne Ilabytí právrrí moci tohoto rozhodnutí, a to v lrotovosti na pokladně Městského
ťrřaclu Hostotrrice atlebo rra ťrčet Města |Iostonrice (číslo ťrčtLr: 0362031329/0800, variabilrrí syInbol:

26122017) banl<ovnírn převoclelrr nebo poštovrlípoul<iizkou na kterél<oliv poště v Ceské reptlblice.

adlypcl'Éú

Drle21.6.2O16byloKonisikoro.jednál'árlípřesttrpkťrMěstaHoř.oriceoztláI"tlet]oZeStlall-\ PoIicieCt(.
Krajské ředitelstvj poIicie Středočesl<éhtl kraje' ťtzemní odbor Beroun, obvodní odclělení Zclice' čj.
I(RPS-21627'4lPR-2016-010216-JI( ozrránrcno podezřettí. Že obvirrěrrí Jan Sirrágl a Ing. Bohdarr

Šinreček se měli dopr"rstit spáclránípřestr-rpltrr proti občanskénru sor'ržití podle $ 49 odst. 1 písrn. a) a c)

zákonač. 200/1990 Sb.. o přestr-rpcích, ve zilětlíťrčinnérrr do 30'9.20 L6, ato vzájemnou slovní a lyzicl<oLr

rozepříclne 2l .6'2O16 v prostorách Městsl<ého úřac\uŽebrák, kdy nejprve patr Jatl Šinagt rrlěl pana Ing.

Bolrclana Širnečka označit poté, co.jej tento vyzval kopLrštění karrceláře ťrčetní v Městskérl Úrřadě

ŽebráI<, optrl<ovaně ja|<o ,,lrajzlíka.., přičeIlrž rnr-r rrrěl bezclťrvodně a Lrrážlivě tylrat. Pan Ing. Bclhclarl

Širleček tlrěl na to pírl]a Jana Širrágla na choclbě Městského úřadLr Žebrák strčil- dlanído pl.Sotl S tíIl' Že

pati Jan Šinagt na io nlěl Lrdeřit pana lng. 13tl|rclarla ŠinreČka pěstí do pravé tváře a ltopnoLrt jej rrlezi

rrohy. Pan Ing' Bohclan Sirleček pak rrrěl |la Dana Jana Sinágla vytáIrrlout pepřový sprej a dvaI<rát nrLr.jej

stříkrroLrt do očí.
Vzhleclenr k torlu, Že v případě.jinal< věcrlč ir tlístně příslLršrlé Kornise k projednávánípřestLrpl<ťr Města
l.-[ořor.ice cloŠlo li vylorrčení r,Šech úrře drlích osob podle $ 14 správního řáclu, b1'lo v souladrr

s ustatlovetlírn $ i31 odst.4 správního řáclLr r'ydáno Ltstlesetlí Krajského úrř.adLr Středočesliél-ro kraje ze

dne 19.1.2011, sp.zn. SZ-00949\l2017ll(t]SK' kterým bylo rozhodtruto o pověření Města l{ostoInice

|< pro.jednání a I.ozhocltltttí o přestLrpkLr. l<l1r, orgánettl příslušnýrrr k tollLtto projednárlí .ie I(onlise

l< projednávání přestLrpltů Města l-lostonlicc (clále jen ,,správní orgán..).

Ze strany správrrího orgánu bylo drre 13.]'20]7 zahájeno z ťrřední povinnosti společné řízenípodle $ 57

odst. 2 ,ákono o přesiLrpcícli, a to vůči oběma obviněnýrrr, tedy jalt Jarru Širráglovi, talt i l,ůči Ing'

Bohdantr Širnečkovi' a to Ve věci pi.estr'rplitt proti občanskén.ru soLržití podle $ 49 odst. 1 písrn. c) zákonzr

o přestr-rpcích r,e ztrětlí ťrčirlnérr.r clo 30.9.2016.

B1,t'ze strany policejního orgántt bylo oz'rlárneno rovněž podezření, Že by jednání obviněných b1'lo

tlložtlo rovtlěŽ l<valifikor,at jako přesttrpeli proti občanskérrrr'rsouŽitípodle $ 49 odst. 1 písnl. a) záliona

o přestLrpcích, nenlohl být tento pro.jeclnárr, a 1o z clťlvodťr, že podle s 6B odst' l zál<ona o pi.estLrpoích lze

tento pi.esttrpek projeclnat pouze tra tlávl'h postiŽerlé osoby (ednit se o tzv. návrl.rorlý přestr'rpel< bez



ohledLr na to' zda l<jeho spáchárrí došIo niczi osobarni blízkými či nikoli). Lhťlta p|o podání návrhLt

k projednání tolroto přestLrpkr'r Lrplyrrula drlc 21 .9.2016, tj. rnarrrýrn uplynutín tř.ínrěsíční llrůty ode dne,
l<dy se oba obr,iněnídozvěděli o spáchání přestLrpkLr' V tornto případě tak došlo k odloŽenívěci pod|e $

66 odst. 3 písrn. f) zákorla o přestLrpcích. když správnínru orgánu tlení zllárno, Že by některý
z postiženýclr tal<ol,ý nál,rll ve statlovenó lhritě podal. Ztohoto důvodLr tak by,lo jednáníobviněných ze
drle 21 .6.2016l<valifikovárlo porrze jako pře:;1Ltpek protiobčarlskénlu soLtžitípoclle $ 49 odst. l písrn. c)
záltona o přestLrpcíclr ve zIrětlí do 30.9.20 l 6'

V případě tohoto jeclnání kvalifikovarrého.1iilio přestupek proti občarlskérnu souŽití podle $ 49 odst' l

písn. c) zálrona o přestLrpcícli ve zněIlí do 30.9.20]6 byla správnínl orgánenr nařízerla dvě ústní jednání,

atollÍrden 1B.4.2017a 11.5.2017,kdyspriir'rríorgárrprovedlvevěci potitbnédoliazování.atojednak
spisovýnr nlateriálem zajištěným ze stratly I)olicie CR' I(ra.jsl<é ředitelství policie Středočcského kraje,

ťtzemtlí oclbor"BeroLtn. obvodní oddělení 
,/'-|ice, č.j. I(RPS'21621tPR-2016-010]l6-.IK' a to zejtlétta

ťrřednínl záznatneln ze cltle 2| .6'2016, l(ItI,S-21621-1lPR-20l6-0102l6 a clále pal< úřednírl záznanletlr
ze clne 24.6.2016' č j. l(RPS-2 l 62 7-2lPR-]'J 16-0l 0216-JI( o pod1rní vysvětlen í pa|leI-l1 Jatlctrr Š inágIe'...

přípisern ze cltle 3'5.2017, č.j. I(RPS-21621'L PR-20l6-010]16-JI( a přelrránín-r CD zaslaného rla žádost
správrrího orgánu Ze Strally Policie CI{, I(r.a.jského ředitelství policie Středočeského kraje. úzerlrlího
odborr'r Beroitn, obvoclrrího odděleníZdice obsahL1ící fotodol<utnelltaci pepřového spreje předloŽenéIro

Policii CR zu Sll.a|]}, Irrg. Bolrclalra Ši'tte..k.'.
DáIe bylo provedeno sprár'ním orgánem clokazování výslechem obviněnýclr a dalšícll svěciliů. a to Mgr.
Daniela Havlíka, Martiny I(okešové a Sorri LLrňáčkové, a ror,'něž i zajištěIlou fotocloltunlentací
pepřového spreje předloŽeného Ing. Bohd.rrteltl SirllečIierrl pii .jeclrrání clne 18.4.2017 a dol<ladern

z lékárny'Netnocnice Hořor,ice ze dne 21.6.20l6 o rrálttrpu lél<ťr obviněnýll .Ianenl Sináglonr.

Dále pak byla k ttávrhLt obt'inetlého Jalrlr Šinágla k dťrkazLr provecletla lékařská zpráva očrlího lé]<aře

MUDr. I(ratochvílové ze dne 21'6.201ó a CD obsahLrjící zvukový záznaln incidentLr tlezi Jatret.tr

Šináglenr a lng' Bohdatlent ŠirllečI<enr dtl... 21 .6.2016,
l(rrávrhu obvirlěného Irlg. Bohclarta ŠirlleČl<a byla kdťrkazu provecÍena lékařslrá zpráva pr.akticliého

Iékaře Mt]I)l.. I'hotá|iové ze dlle 2I'6.2.0l6. lozhodnLrtí o cločasné 1llacovtlí rlescI-roptrosti IIlg. BohdaIla
Šimečka ze dne 23'B'2016 s daten-r ukončerlí treschopltosti dne 30.9.2016 a článl..y stažené z r,r'ebových

strárlekJanaŠinágla.atolionlrrétrrěčlánl.1 zcdne 6.7.2016,2l.8.20l6,9.().2016a21.4.2ol1.

obviněný Jan Šinágl v ráInci své výpovčtli uvedl' Že dne 21'6.20l6 se po clo1lolec1ním jednání přecl

clotrretrr pana Martina Dottdy, lrteré probčl.ilo za ťrčasti obviněriého lrlg. Bohdarta Sirtlcčlta clostavil na

Městsl<ý ťrřacl v Zebráktt, aby zde zap|ati| za hrob rodičťl. Donnívalse, že se platív úrčtárně, hned vedIe

l<anceláře pana IItg' Silrrečl<a. Nal<oLrl<ldo l<ancel1rře účtárny, kcle b1'lo několik lidí. Nejprve ze slušnosti
čelial, rlebot'klepat netnohl' když byly otevřenó dveř.e. KdyŽrtŽ ta doba čekání byIa neúnosrlá a nil<c|o

nereagoval na jelro přítonlttost, tak.iej napadIo decentně lusknout prsty. Poté si'je.j přítorrrní r,šinlli, a
obviněrrý VyJádřil svoje př1rní. Na to trrtr b1lo ř-ečeno, že tnánr platit na drLrhé straně v tnatrice Lt partí

Klintol,é. Sel tedy zpátky. Přitorrr Lrviděl Íllg. Sirlečka v jelro kanceláři, jak sec1í u stollt. Na zákIadě

ratltlí zl<ttšenosti s nínl a rovněž na zá|<laciě 1oho, Že v rneziclobí zísl<al oficiální inÍbrrr-race ohledně jeho

rnajetlttt, je.j oslovil, kciy po té clošlo l<vyp.;até emoční situaci, l<d; ;lallLr lrlg. Širncekovi začal tyliat a

označil jej za ^,hajzlíka.,. Po ukončení té1o tlboustr.aIrtlé kotnullil<ace opustil Inístnost a šel srlrěrer-r-r ke

lianceltrři paní I(lintové, aby zap|atl| hrob-l'. PřibliŽně, na chodbě' která spojLric ltatlcelář.e paria lng.

ŠiInečltaa paní Klinrtové' za sebott zaslechi pohyb. otočil Se a pall Ing. Simeček se na něho řítil. a 1o

zce\abez korltroly nacl svýtl chovár.rítl, z Čc|.toŽ vytLršil, že se jej chce fyzicky clotlinottt. obviněný jej

varoval a řekl. aby tla nělro nešahal. on to 1li.esto Lrčinil a clrtěl clo o[rr,iněného strčit rul<ou, a to v oblasti

kt.|iu a ht.ucltlíliu. obviněrlý na to reago\,al tlbrannýnl ltopem, l<terÝ srlěřoval clo spodní poloviny těla,

asiclo ohanbíči břicha. obr,iněný se dolllilir'itl,Že1e jiŽ.l<licl. avšak neŽ clošel l<e clr,cř.ítl pallíKlirlrtové.
trslyšeI zvuIi' otočil se a dostal plný zásah 1lcpřovýnr sprejerrl do obliče.ie. obr,iněrlý křičcl z plna hrdlir.

aby něliclo přišel situaciřešit. Nil(do. ale nepi.icháze|,ikdyŽ sltutečně hodrrě liřičel a tnltse ltl to být Sl),šet

aŽ rla u1ici. Sprej by'l podle jeho trázoru vvs1říl<án celý, kdy mělcelotr hlavtr zelerlort. Mezitínl paIl Ing.

Širnečel< odešel. Prvnípak přišel po čit-tt-t stlrr.osta, který byl zděšen títn, co viděl. ocivedl obviněrlého do

unlývárny, nebot'ten neviclěl Zcle pLrstil voclovodní kohoutek a sr-ražil se co nejryclrleji zmírnit účinky

pepřového spreje. Pak jej .,,ystřídala paní l(linltová z rnatril<y. Pak přijela Policie CR a obviněný bvl



ošetřen přir'olanou zácllranllot-t zdravotní slLrŽlloLt. PoltLrd.jde o zrančrlí, tak Lrvedl, že rněl problérl poLrze

s akomodací, slzela nrělztížené zaostřov/tllí, ale psát jinak rnolrl, ]V{ěltaké páleníkůže.

obviněný lng. Bohdarr SirlleČek pa|< v llirllci své výpovědi irvedl, že dne 21'6.2016 po dopolednírl
jednání před clomenl pana Dondy, měl po oběclě jednání, a to v kanceláři paní ťrčetní Mar1iny l{okešové'
kde byl přítomett obviněný, paní Mar1ina ](ollešová, paní Soňa Luňáčková a patl starosta Mgr' Daniel
Havlík' Nebylto ťrředníden. obviněný st1tl rr clveřílianceláře parrí ťrčetnía v tonr oltan-ržiI<Lt senr dorazil
pan Jart Šinagt' který se postaviI rovněž l< 1ěrlto dveřím' Zdestá|, rlic rreříkal a ani nepozclravil. Potonr

zaČal loLrsl<at prsty. obviněný stál naproti rlěrrlu. Někdo se lro zepta|, co chce a or-r i.ekl. Že choe na

stavební úřac|. I(arlcelář star,ebrlího úřtrdu.jc přitorrr o patro níž. Poté, co lTlLl bylo sclěle no, Že není úředrlí
clen a Že rnajíjednání a až sl<otrčí, tak se ntLiŽc na stavební ťrřad obrátit, kde pracLrie paní Soňa LLrňáč|<ová.

Pak asiobviněný nebo stalosta patla Šinagla r'yzval, aby odešel, protože probíhá jedllání. Patl Širlágl sc
ani nehnu1 a beze slova zde zůstal stát' I'o opakované výzvě k odchodLr, vy,táhl, Že obviIlěný trrá rnoc
pozeIn|<ťt a další věci, které popisoval v ťrřednírn záznantt ze dne 24.6.2016. I(d1,Ž n,ru obvitlětlý řelil, Že

je to veřejně přístLrpná věc a co je nru do tohtl. tak jcj označil za,,b,a1z|í|<a..S títl-t, Že Si 
',tta 

Ilěho posvítí'..

ZIlovu byI vyzván k odchoclLr, a to tentoltr.i.rt rázněji, a to bylo již obviněrrýnl. obviněriý si pak jeŠtě

vzpotlněl' Že předtím pan Sinágl řclil, Že chce zaplatit hrob a bylo rnLr řečello, Že je to v liancel1lř.i napr.oti.

Pak po.,,ýzrlě obviněného, pan Sin1rgl potltltlLt ustupoval ke dveřím a přitonl stále opakovai:t-v- ha.jzlíkLr.

natebe si posvítím, ty ha.jzlíl<Lr. ty Lrvic1íš' ot,r iněný nlu řílral, aby roho zanechal a šel vell. Za clveřrl.rirla

choclbě Se pal] Šinagt začal k něrnLr přibIižtlr.at a ttŽ nettstltpoval tr obviněný začal tnít z ttěho strach,

protoŽejeolrlavuvětší ataképřijehopor'ěsti.obviněnýsejejbál akdyžse nal<ročil ltrlětrru,tak.1c1

t.u]<ort zastavil. a to položerrín.r ruky na hrLrclrlík. Toto se vše odehrálo na chodbě. Jakrnile jsem se jej

obviněný dotknul, tak je.j l<opl rrrezi noh1'a r,razil mu jednLr pěstí do'tváře, do lícní oblasti. Na to pal<

vytáhl pepřový sprej a pana Sinágla jím postříkal. Toto však pana Sinágla tlezastavilo a ten v ťttol<Lt

pol<račoval. takŽe obviněný nrusel spre.j potlŽít.ještě jednoLr. Pokračclvánínr v ťttol<u nrěl tla nrysli další
Úder pěstínebo tlakopnLrtí. Podrrrhé dávcc:'prc.je přestal pan Sinágl ťrtočit. obviněný se r'r1ttil nirjeclrrárlí

a řelil starostovi. co se stalo' Šel na sekre|iir ilit. kcle zar'olal Policii ČR a soLrčasnč je poŽ1rclal. aby b1'la

zarlolátla sarlitl;a. Palr přijcla Policie a ta.jc.1 r}'slechla a pak se nechal pali odvést rla oše1řerlí li léliaři.

Bylo to r'r obvodní lékařky MUDr. Lhotá|<ové. obviněný dále uvedl, Že pepřový sprej obvykle ttosí u

sebe' protoŽe Se nepere.'Iento správtlírllrt orgánu předložil při jednání clne l8.4.20l7 a LrrloŽnil

správnítnu orgánu pořídit si fotografie tohoto spre.ie, přičernž se Ilrělo jedrrat o tentýŽ sprej' který by'l

poLrŽit vťrči parltr Šináglovi' ar'š.irk ze sprc'jc odpaclly jeho etikety. Stejný spre.j byl pos|iytrlLrt l< pořízení
Í.otodo|iullentace i Policii CR Zclice clne ^] l 6'20|6, avšak to měl ještě etikety.

Sl,ědel< Mgr. Daniel HavlíI< r.rvecll, Žc drle 2I '6'2016 probíhalo jedn1lrlí Lt patlíMartiny I(oltešol,é. účetrlí

nlěsta, a to Za ťrčasti svědka a clále palt pallí Soni Luriáčkové a patlzt Ing. Bohdana Simečka. Náhle sern

dorazil pan Šinágl, I<terý prošel přední karlceláří, zaloLtsl<al prsty. Na to korlto se jej svědek zeptal' co
potřebuje, neboťttt mají jednání. Pan Sinl.igl sdělil, že jde zaplatit hrobovó nlísto'tak trru svěcleI< sdělil.
Že toto se pIatíu panínlatrikářky. coŽ je napsatré tra vyrozunrění. Matrikářltaje parlíI(lintová' Násleclně

Sepal1 Šinagt otočilaodcházel azarlínloclcIrlrzel parllIrg.ŠirneČel<asvědel<pokračovetl v1ednárrí.oba

odeŠli vedle clo ltanceláře, ltaI.t-t zůstaly,o|er'řcné clveře. Následně za clveřrr-ri slyšel dotaz pana Šinágla

vťrči panLr Ing. Šimečkovi. a to olrledně 1lozcnlků, které tento vlasttlí. Pan Ing. Sirlečeli Irllt t'eli|, že t-nrt

do tolro t-tic trení. Na to pal< Širlágl odpor'ěděl, a to: ,.počl<ej t) jeden nalej hajzlíl<rt...Sr,ědel< zaliřičel,

aby se pan ŠinágI LrI<lidnil a choval se sIušnč :r tla to pan Ing. Sirneček odpověděl: ,.a Vell... Pak Lrž neví.

co se oclel-rrálo. Viclěl palt po chvíli pana lng Širnečka s červetrou tv1rří a terr t-nu sdělil, Že Ilo r-ra choc1bě

parr Šinágl fy,zicli.y napacll, dal tlu iackLr' a liopl ho clo rozkroku' Pzrn Ing. Širnečelt se bránil pepřovýrn

sprejem'švěrlek pana Širrlrgla vzal tra toiil.:irt a zcle jej opřel a ornvljej a následrlě z léIiárIličl<y s parlí

lilirntovotr v1,ndaIi oční kapl<y a v l<artcclliři paní I(limtové je rra]iapali do očí pana Sinl|rgla. Pal< šel

S panell Šináglenr ještě jecínou tla toalettt.te.i onrýt a opět se poLrŽili oční kapl<y' Parr Šinágl v kliclLr

záplatil poplaiek za hi.bitovni tlísto a rláslctině opLrstil kancelář. Pan Širrreček pali lla ťlřaciLr neb,vl a jel

se neclrat ošetřit. Byla tarll talié Policre C1( rle neví, Irdo jízar,olal.

Svědkyně Martirra Kol<ešor,á uvedla, Že clrle 21,6,2016 byla v účtlrr.ně. kde pracLrje-a zclc seclěla parlí

Sor-la LLrňáčková ze.stavebrlílro úřaclLr a pail starosta a pal< pan Ing. Simeček, kteří přišli z nějakélro

iecJnání. Zde dislrLrtovali ve věcijednání. z irěhož přišli' Po nějaké době serr-r pi.išel pan Sinág1. Chvíli



tarrl post1rrlii|. a to nrezi dveřrli do katlce]ái.c. Pak se lro pan Staros1a zeptal, co potřebLrje. oll uvedl, Že
potřebLrje zaplatit hrob atak jej ocll<ázali tla rnatrikLt naproti. Neví, zc|atanr paI< ještě chvíIi postával. aIe
pali se otočil a řel<l panLr Ing. ŠinleČkovi. Že rrlit.noohMetl slyšel, Že v ŽebrákLl vlastníSpoL]Sttl pozerlk[i.
Pan Irlg. Šinlečel< rrru řekl' co je mu do tollo a pan Šinágl rl'ru řekl: .,ty hajzlíl<ir...Pak se přesutluli clo

druhé tlístnosti, resp' parl Sirrág| šel pott)||l rta clrodbu, a co Se tam odehrálo. to uŽ neví. Tattr LrŽ neb1'lo
vidět ani slyšet. Po chvíli přiběhI pan lrrg. Sirnečel< a měl červenou tvář a jestli něco pod okern, ale to
už neví' To je vše, co si parlatLrji. Neví LrŽ přesrrě, zda pan Ing. SirrleČelt ttěco r'ekl. B1.lo to rlěco o
l<opnutí rnezi nolry', ale tlž přesně neví. Na cjrodbě Lrž pak nebyla.

Svědl<yně Soňa LLrňáčl<ová pak uvedla, Že tllle 2I'6'2016 byla v karlceláři tt paní Martinv l(okešové a
byltanr dále pan Ing. SiIlrcče|< a pan Stat.trsta. Něco tanr řešili, asi trěco stavebního. Pal< tarl př.išcl parl
Šinagt, avšak svědkyně ho hnecl neviděla. tlebot'seděla za otevřenÝtrli dveřrrri. Až pan Ing. Širtreček.jí
t'ekl, Že pan Sinágl na'ní loLrská prsty, asi'1íchtěl přerLršit V řeči. Svěd|<yně 59 \,ylilonila azep|a|a se, zda
rlěco poti.ebLlje. Parl Sinágl řekl. Že potřebr1e zap|atit hrobové r-nísto trebo ř.ekl hrob. Na to rl-rr't pan
Starosta nebo paní KokeŠor,á řel<li, že r-lrrtsí rla trratri|<tt a Že je to psané iIla složetlce. Parl SirlágI stál i

nadále tlezi dr'eřnli, l<dyŽ tu itlfortrraci zís]ilL| a pan Starosta a i pan Irlg' SinleČe|r.jej v) zvtt|i,Že pokLrd

něco chce od přítorlnýclr, at'počl<á na chot]llč aŽe aŽ 3ednání skončí' tak se nltt budou věIlovat. Asi po

tř.etívýzvě Se pall Šinagt otočil a naznačii odchod přes kancelář paIla lrlg. ŠirlreÓl<a a přittlnr řel<l paIlr-t

Ing. Šimečl<ovi, že tady,. Illá nloc pozenlliťl a zda to tlení střet zájrnťr. Na to ll.lll pan Irlg Širllečc-|<

odpověděl, Že toto nlu nlůŽe být jedno aže j,:.i to tletlrltsí z-a.jínat či tali rréco. Pen Sirriečel< v,stal a šeI clo

své kanceláře. Dveře do l<anceláře byly otcvi.etlé a zde se odehráI rozhovor, kdy svědkyrrě slyšela, Že

pan Šináglřekl pantr Ing. Šinrečkol,i něco.jalio..ty hajzlíl<Lr, uvidíš.'čr tak. Parr Ing. Širneček nato ře|<l.

neříl<ejte nri ha.jzlíI<Lr a.jděte ria clroclbu. Obir pal< odešli a svědkyně pak už rric neviděla a arli neslyšcla.
Pal< se pan Irlg. SirrrečeI< vr.átil a tněl čerr'erroLr tvář.a svědkyně si dělala legraci, zcla nedostal pěstí a on

řel<l' Že atro' Nar,íc, Žeby| lioptit-tt tnezi tlilll.'', či Že byla stlaha o koptlutí, ale poclařilo se rnlt to vykrýt a

proto Se nltrsel bránit a potrŽil pepřový spr.c.i. I,ak patl starosta vyběhl na chodbu ponroci parltr ŠirlágIor'i.
ale u toho Lrž svědltvně nebvla.

Z lékar"ské zprávy očrrího |ékaře MUDr. I(r.atochví|ové ze dne 2 l '6.2016 bylo zj ištčno, Že obr,iněný Jarr

Šinagt se dtle 2l.6'2016 podrobiI lél<ařskénrLl vyšetř.ení, a to po nastříltárlí slzného spr.eje s tín"r' Žc

obviIlčnóIllLt byIa přcdepsátla tneclikace . l'tcrolt si tento rláslec]rrč koLrpi|, coŽ r.yplýl 1r z cloklzrclLr

r'vdaného léliárnorr Nemoctlice Hořovice z': cltre 2I.6.20r6'

Z lékařské zprávy prakticl<é lékařky MUDl. Lhotákové ze dtte 21.6.2016 vyplývá, že obviněný Ing.

BolrdaIl SiIneček se ror,'něŽ podrobil lékařskómLr vyšetřer.rí' kcly byla zjištěna bolestivost prirr,é lícrlíkosti
po Úrdertr pěstí a dále pal< počína.j ící hettlatorn na vnitř.ní straně levého stehna a obvirlěnér-nlt bl'l
doporrtčen l<lid na lůŽ|<Lr v llerrlocnici' coŽ tcnto odmítl'

Zpotvrzení o pracovttí neschoptlost| 1,1't'liLriÓlto MUDr. Lhotákovctt bylo z.j ištěIro. Že obviIlěný lng.
Bohdan ŠiniečcIi bi,lr' obdobíod 23.8.20ló do 30.9.20l6 v pracor,rrítleschoprlosti, avšak nebyl zjištc\n

dťll'od této pt.acovtl í rleschoptlosti.

Z článků stažených zwebových strárreli.larra ŠiIlágla, a to |<onkrétně z článků ze dne 6'.7.2016,

2l'B.2016,9.9.2016 a21.4'2017 nebyl zíslii:rn žádný podstatný poznatelt pro lozhocjttutí r,e věci sanlé.

l<dyŽ tyto obsalrLrjí pollze p|ezentaci osobrlích tlázorťt obviněného Jana Sinágla tla celolt záiežitost. Foto

osoby zasaŽené pepřovýtl sprejenr, jež.je l.tčchto článcícli. pak dlc l,yj1rdření obr,irrěného.larra Sirlágla
j e por-rze i l r'rstračn í a tudíŽ tl ezobrazrtj e sar u otltého obv irrěného.

Z fotodokunleIltace pepřol,élro spreje pořízcné správtrítn orgátlenl clne 18.4.20l7 vyplývá ztlázortlění
lalrvičl<y od pepřovéIlo spr.eje, který dle 1vrzctlí obviněného Ing' Bohdarla Sirrrečl<a něl být pouŽit při

incidentu drle 21 ,6.2016, avšak takto přeciloŽená lahvička již byla zbavena své etiltety.

Z fotoclol<irnlentace obsaŽ'erré na CD zaslatlérll PoliciíČR Zclice jejíin přípiseIl ze cltle 3.5.2017 vvplývá
zt.lá.zot.t'lěr^lí pepřovéIro spr.eje, l<terý nrěi b'Ít poLrŽit c1ne 2l .6.20l6 a tetlto něl být cllc Policie CIi.

přeclloŽen obvirlěnýn lng. Bohclanetn Sirllt:(:lietrl.



Z porol'nánítéto fotodol<tttlletltace.je všal< piitr.né, Žebez ohledLr na chybějícíetilretr'r se v oborl případeclr
jedná o zcela odlišné lahvičl<y, když každá z vvfocených lahviček rrrá očiviclně zcela jirrý typ LrzávěrLr'
který je kon-rpalrtnísoučástí lahvičky atudíŽ nelze př.edpokládat, Že by tento byl vyrrrěnitclným' Navíc
lahvička přeclloŽená obviněnýrl Irrg. Sirrlcčkerl při jeclnání dne l8.4.2017 je vybavetla l<or,ovýtl-t

úchytenr, který se nachází pod černým plastovým uzávěrenr lahvičl<y, avšak lahvička obsažerrá na
fotodo|<unlentaciPoIicie CR Zdice lllá celoplastový úchyt, kterýje pevnotl soLrčástí satrrottlóho uzávěru.

Ze zvu|<ovólro záztrarntt obsaŽerlého nlr přiIoŽeIténr CD. který zachycLrie prťrběh incidetltu tnezi
obviněrlýrli dne 21.6'2016 je patrné, Žc s:iLttečně obviněrrý Jan Sinágl se vrlísil do jcdrlání, literé
probíhalo Ila Městs|<ón ťrřadě r, Zebrál<u. iicl.r vstoupil dle všeho do kance láře, kcle probíhaIo znliňovatlé
jeclnání. Zcle obvirlěný Jarl Šinagt llějal<otr clobLr stál a poslouchal probíhající rozhovor přítorllných" Po
lousknLrtí prsty byl násleclrrě obviněrrým lng' Bohdanern Šinrečketrr vyzvátt, aby opustil uvcclený prostol
a počkal na chodbě, nebot'zde probíhá ťrřeclní jec1nání. Na to obvirlěný Jan ŠirlágI trvecll, Že by ohtčl
zap|aÍithroby. Na to I-nrt bylo kolektivně odpovězeno, Že hroby se platí naproti. Poté obr,irlěrlý Jarl ŠirlágI
začal odcházet, ato za přítomnosti obvirtčirc|ro Ing. Srrnečl<a, jehoŽ se přitom dotáz-a|, Že se l<oukal.

ltolik Ing. Šrrneček vIastIlí pozernl<u. TeIlt0 (lotaZ Irlg. SirneČka evicletltně roz.ztlÍi|, 
'-'"oo,. 

1"'''16 zr,ýšil
svťr1 hlas a tta obviněného.latla SirlágIa tllito zvýšerlýrr-r hlasem křilrl' aby terlto vypadl. obviněrlý rra to
Žádal starostu, aby tento zasáh|. obviněnónrLr JarrLr SiIlágIovi bylo zdůraznětlo, Že tletrí ťrřeclrlí clerr a aby
odešel.
Na to obviněný Jan Šlnagt r.eagLr1e slovy, Že se omlouvá' Že jeto v poř1rdkir' I(dyŽ obvin.ěný tng. ŠiIllečeli
po|<račoval V tolll. aby obl,iněný Jan Šinagt vypadl' a to dl,eřnri, tak obviněný Jan Šinagt začal vťrči

obvinětrénrLt Ing Simečkovi slovr.rě útoči1. ir ttl tak, že jej naLrčísluštlénlu chování azača|.je.j označovat

.ja|to pě|<ného zlnetka' na něltoŽ si posrílí. Dále obviněný Jan ŠirrágI trpozornLrje obl'iněrlélro lng.
Širr-rečl<a, aby'rla nčho tiesahal. Na to došlc rtlezi obviněnÝnli k da|ší slovrrí přestřelce. Iich'ze Stfall}'

obviněného .Iana Širrágla.je v trrážlivént citlcIlu zrliňováno vysolioŠkols]<é vzděl1rní obr'iněného lng.
Šinečlia a sor:časrrě je Irlg. ŠirlleČliovi ieierlc: ''zklidrli se ty lrajzlíl<u. do.jde tla tebe.'. Na to reagLrje Ine.

Slmečelt 5|61,y': ,ja|<ej zlt-retel< a ja|<e.j lrlt.!zlílt. oo to billo. takhle se tacl1' chor,áte. vypac1tlčte .''eIl..'

obr,iněrrý Jan Šinágl začíná křičet: .'pallc sr'aroSto jsettl fy'zicky' trapacletl...Na to pal< je sly'šet poLrŽití

pepřovélro SpreJe.

V další části zánlatnLr je pak.jiŽ zachycerlo následné proplachor'áIrí očí' rozhovor obvitlětlóho Jarra

Šinágla se starostot.r, clále s paní Klirlto\,oll a pak s přivolarrýnri přísltršníky Policrc ČI{ lr plrk i

s přivolanott zdravotní sluŽbou.

Uvedený zvr-rkový záznan ze dne 21.6.20l5 považuje správní orgán za význan-rný clťrl<az k objasněrlí
sl<utečností. k nirrlŽ c1ošlo Lrveclenélto dne a l,nichžje zřejrné jedrrárlí obl'iněných' jež je jinl kladencl za
vitrlt a v rrěrrlŽ je spatřováno naplnění skLttl<ové podstaty přesttrpkLr proti občanslrétlu soLtžití podle $ 49

odst. l písm. c) zákona o přestLrpcích. Za sitLtace, ltdy zde v rámci výpověclí oboLt obvillěnýclr jsoLr

tvrzeny protichťrdné skLrtečnosti a kdy lirorně obviněných nebyl předrnětnéIltt inciderlttt rra chodLlě
Městského ťtt'adr't v Zebr.1rlttr pl,ítorrlerl llil.clo j-iný, považLr3e spr1tvtlí orgán s ohlederll rla závěrv
vy,.plýva.jícírllimo jiné zná|ezu Ustar'níIlo soLrdr-r CR, sp.zn. II.US 1114l14 tento důkaz za přípustrlý' b1't'

nejsott doloŽen1'souhlasv nahráv.anýclr ostlb. nebot'se jedná o r,ýznarlný příný důl<az zaclrycující
průběh jeclrrání..iež je přeclrlrětenl posoLtz,elí. z,da došlo k naplněrlí s|<Lrtkovó poclstaty přestr-rpku a licio

se tohoto přestLrpl<Lr clopLrstil.

obviněný Jan Šinágl dále navrhoval prol,ctlcní dalších clťrkazťr, a to výslechetn sr'ědka patla Martirra

Dorrc11', přehránírrr zvul<ového záznanu z.jeclrrání př.ed dorlerrl pÍula Martina Dondy dl.re 2]'6.2016.
výslechem praktické lél<ařky MUDr. Lhot1rliorlé a přehránírl videoz1lznamťt z rrá sledrlýclr rlávštěr' pana

:ána Šinagla Ll pal]a Ing. Bohclarra Širlečlia rra MěÚ Žebrák.
Tyto c1ťrkazy však správnítn orgánetn ne br,l}, provedeny' když byly slrledány' jalto nadbytečrré, rrebot'

jejich pror,eclení by nepochybně tlernohlcl.jrik|tolir, přispět kobjasrrění sI<r-rtkového stttvLt věci, kc1yž l<e

l<onflil<ttr nlezi obviněnými došlo dne 2l .62016 v prostorách choclby Městsl<ého úřaclu r,Žebrál<tr.

Navrhovaný svěclek Martin Dorlda všal< rreb1 ltorlr:to konflil<tu osobně přítonrerl. Ste.in0 tirl< existetrce

jakélrokoliv ltonfliktLr rlezi obvirlěnýrrri přocl dortletl parla Dondr,, jeŽ by nrěla být posottzena jalio

přestLrpelt proti občanskórllLt soužití rovnc1Ž rlebyla sprár,tlíInlt orgátlu oztláI-tletra či tvt.zcrla a arti tztto

iliutcčnost nevyplývá z dosucl uveclených 1l,rzenía provedených dťrliazů. Ze strany ML]Dr. Lhotákové



byla přeclloŽena její písenltlá lékařská zprit',,tt a nebyl tak dťrvod, aby součastrě proběhl výslech této

lékařl<y, lrdyž všechny pfo věc podstattró skutečnosti vyplývají zdoložené léI<ařs|<ó zprávy' Za

nadbytečné pak správní orgárr považr.rje rovllěŽ i důkazní návrhy přehránín videozáznalrrů z následných

návštěv obviněnóIro.Iana Šinágla u obvinčrrého Ing. Bohdana Širnečka' když k těrrrto jak Lrvecll obviněllý

cloŠlo až násleclně a tyto rlil<terak nesoLtr'isí s projednávattýnl jedttánínr, kdyŽ navíc v totrrto případě

nebyl přeclloželt souhlas Ing. Bohdana Sir.nečl<a s pořizovárrín těclrto videozáztrarnů jeho osoby.

Ze strarlv obviněného.larla Šinágla pali Ll; l tiále navržen dťrkaz výslechem Jaroslavy I(lirrrtové, úřeclnice

Městské|o Írřadtr vŽebráktr, jeŽ by clle obvitlěného mohla sdělit clalší skutečnosti r,ztahrÚící se

k projeclnávanérrlu jeclnárlí. Z tohoto dťtl'ocltr byla uveclerlá svědl<yně správnítrr orgálleI]l předr'olirna

li pod1rní svěclectví, a to l]a ústní.jedrrání cjne ]l.5.2017' Svědkyně se všalt dne 10.5'2017 onllLrvila

prostř.ec]nictr'ítrr cttlaillt s tírn. že z clůleŽiijch osobrlích rodinných dijvodů se tretllůŽe.jedrláníťrčastrrit.

Současně uvedla. Že o zmítlěnétll incidc.tttLt tlic tteví a do věci vstottpila aŽ rlásledrrě, kdi'Ž pornáhala

obvittěnérrru JanLr Šináglovis propláchnrttítll .ielro očí. Satrrotrrému ittcidetttu nlezi obvitlěnýnri tecly'arri

tato svěclkyně nebyIa přítonrna. Správrríorgzin tecly i v tonto případě dospěl k tomu. Že provedenítoholo

výsleclrLl by z hlediska objasnění stavu věci \'c Sll]ySlLl zásady obsaŽerlé v $ 3 sprál,ního řádLr. tlepřineslo

nic rlového atr-rdíž od clalšího předvolání této svědkyně upt-tstil, kc1yŽ orr-rluvu svědkyně zvýslechtt na

den ] 1 .5.201./ shledaljako důvodnou.

Na záklac1ě výše r-rvederrých sltr'rtečností tali správrrí orgán dospěl k závěru' že 1ínl provederió dokazoválrí

bylo v tal<ové nlíře' Že clošlo ke zjištěnístarltt t'ěci, o něrnŽ rlejsou dťrvodné pochybnosti, aby rnohlo být

přistouperlo |< rozlrodnutí r''e věci sarné.

Po prostudování takto zajištěných dťrl<azů pak správní orgán dospěl knásledtr1ícín-r skutkovÝt.tr a

právtl ítr-r z1rvěrLi nl :

A Qby uÉlj. J:uš-l!qg].

Správní orgán je přesvěclčen o toltr, Že zc zýištěných dtilia7fl 1,yplývá jecltroznačný ziv.-r.. z'e clil.-

21.6.2016 skrrtečně obvirrěrlý Jan Šinágl ťrrrrr,slně slol,trě napadl obr,iněrléIro ing. Šine čka,.jelioŽ ozrlačil

rlinro jiné jalto ha.jzlíka a clále i ztlletka, jcrrlttŽ LrráŽlivě tykal ajenltrŽ slovrlě l'1'hroŽoval.

I( torlLrto.1eclnání se koneckonců obvirrěný.tan Šinágl ve své výpověcli sárn dozrlal, a toto.jeho dozrlárlí

I<oresponclr-rje s títrr, co v1'plynr.rlo z výslcclrrr .jedrrotlir'ých svědl<ťr a rovtlěž je zře"jrrré i z citovaného

zvul<ového záznanltt ze clne 21 .6.2016.

Z hlecliska skLrtkovóho stavu lrenr1r tedy' spr.1rvní orgán Žádné důvodné pochybtlosti strall toho, Že sc

obviněný Jarr Šinágl tohoto jednání skr-rtečrrč dopLrstil'

Podle$49odst. 1písnr.c)záI<onaopřesttrpcíclrvezněníúčinnénrdo30.9.2016platí,žepř.esttrpl<use
clopLrstí ten. |<clo Útrlyslnč tlaruší občanskó soLržití vyhroŽovánín ťtjmou tla zclraví' clrobrlýrn trblíŽerlírn

tta zdraví. neprar,divýn-r obviněním z přesttrpl<Lr. schválttostnri nebo jinýn-r hri.rbýll-t.iednárlírrl.

Sprál,ní orgán vycházel z toho' že ke spáchárrí přestLrpkrr ciošlo dne 21'6'20l6' tedy za účinnosti právrlí

úprav1, zálttlna o přestLrpcích účinné právč clo j0.9.20l6.

Spr.ávrríorgátttná zttto,ž'ehrLrbéLrrážky'.jicilŽobviněný:anŠinágl trŽilvevztahultlrlg'ŠillleČl<oi'i Ize

poaruaitpJclpojen-'jinéhohrr-rbéhojednárlí. jakjejmátlat.rryslittstttllovení $49odst. lpísni.c)zákona

o přesttrpcích.
Jak je zr!.1né napříklaclz rozhodnutíNejvyššího správního sotrdLr ČI{. sp'zn. l A2,]l20l0, tal( k naplněrlí

sliLrtlior,é poclstaty tolroto přestuplir'r se přcc1pokládá narušení občanského sorrŽití hrr-rbýnl .iecllránínr.

Narušeníobčansl<ého soLrŽití"je obligatorrríll ztlakern této skr'rtkor'é podstaty přestLrpltLr. K odpovědnosti

za tetlto přesttrpelije vŽciy třeba ťlrlyslného;:avinění. občarrské souŽití, jako tzr,. netrrčitý prár,trí po.jetn'

mtižetne definovat.jako trrčitý soulrrtl Lrstá|,:ných pravideljednání a chování ve společnosti. který.ie

za|oŽerlna respektovárrípráv ostatrrích liclí, 1cjichž dodrŽovárrív určitérn čase a rlístě je ve společrlosti

obvyklé. Příklady hrLrbého jednárlí, které .jsoLr schoprry narr.ršit občanské sorržití, statlovt-lie prál,č $ 49

citovaného záIiona' Jedná se o urážktr ,-'u .1i. rlyhroŽování, schválnosli, t.t:,éně závaŽLlé Lrblíže ní na zdraví

atcl' Hrubó jeclnání l'tlťtžeIlre clefinovat.iako jednání, l<teré nrá sohoptlost ohrozit nebo porušit zá1en



LlVec.lený V tomto LlStaIlovel]í a SoLlčaSně llarllšit občanské sor'ržití. To znat-tleIlá překročit rálnec výše
Lrvedených Lrstálených jednání a pravidel. l( otázce tlarušení občanského soLrŽití se r,1'jádřil iNejvyšší
správn í soud ve svéIrr rozsudkLt ze dne 2. 1 ' 20l 0, čj. 7 As 1212010-65, kcle uved l: ''N arušen í občanskóho
soLržitíje pal< trestáno tehdy, clojde.li k jclro negativnínru zasaženíjedrráním r-rrčité irrterrzity' jeŽ svo.jí
povaltou ty,pově odpovídá.jednánínr uveclcIrj.tn v det-nonstt.ativnínr l,ýčtu hrLrbých jedn1rnír, $ 49 zálroIltt
o přestLtpcích.''
odborná literatura pak clále uvádí, Že Ltstanor,ení $ 49 všal< clrrání jerr ttrčité společenské zájrny (čest a
c1ťrstojrrost občatra,.jelro zdraví a poko.jný zivotJ. a tedy jen ta pravidla občarrsl<ého soLržití. jejichŽ
porušení snlěřLrje proti teIllto zájrrrriIrl (ei1. Cerverrý, Z.. Šlatrf. V." Tauber, M.: PřestLrpkor,é právo.
KomerltářkzáIionuopřestupcíchvčetnětcrtťtsottvisejícíchpřec1pisů'Linde,Praha2009,str' 125).

Byl-li tecly Ing. Širrrečeli ze strany obvinčrrÓho Jana Širrágla oztlačen, ato Za př.ítornnosti clalších osob
(sIyšených svědltťr) zaznletka, hajzlílta, b1,lo nrLr Lrrážlivě tykáno a byly činěrry naráŽky na jeho vzdělaní'
pali lze rrepoolrybně dospět k závěrur, Žc Lrl1o jednání vedlo l< rlarltšetlí občarrského soLrŽití 3 y.jcho

důsIedkLr tak došlo l< již nepřr3ateltlónru ťt1okLt na čest a důstojrrost občana, a to v tornto případě lng.
Š inrečlta.

Lze připLrstit a zodliazovatlého zvukoyóhr.' záznattlr-tze dtre 2I.6.2016 vyplývá, Že isárrl Iltg. Sinlece|i
se nechoval zcela vhodnýnr zpťrsobell, a tt) zvláště s přilrlédnLrtítn k toI"nlt, Že se .jednaIo o ťrřec]rríka

správního orgáIlu vykonár'ajícího veřejnou správlt, který je poviIlcn se clrovat zdvořile (viz z1rsac1a

obsaženávltstatlovení$4odst. 1správrrílrořádLr),apokLrcljdeovylilizárlíJarlaŠirlágIazkarrcelář.e.kcle
byla jeho přítorrrnost s ohledem lla pl'obíhající úr'ední jednání rrepi.ijateln1r, rnohl posttlpovat
korektně.išírn způsobern a zachovat se vťrči .IanLr Sirráglovijakožto občanovi decentněji.

Na clrLrhé straně r,šal< nelze tolerovatjedn1rní. lidy dochází k clelronestaci drLrhé osoby vtrlgárllírrri výrazy,
a to tlavíc za přítotnnosti .iejíclr spolupracol.níkťr. PoLržití výše zIlríněných výrazů tal< naplnilo zrlal<

.jiného hrirbého jednánívůči osobě Illg. I3ohdana ŠinečI<a. K jejich poLrŽiti JltrcItr ŠillágIerll pal< cloŠlo

za sitr-tace, |<d1'tento sátrr rletllěl Žádtlý o1lliitněný.dťrvod k jejich rr'slovení a je.;ich potrŽití za clanÝch
ol<oInosti lze poi'aŽovatza hrr-rbé porušerií bi.Žrlých pravidel sir-ršrrosti a občanskeho souŽití..jaii.isotr tato

vtlílnátla ve světle výše citované jLrdikatlrr.1' Nejvyššího správního soLrdtr ČR. Nehleclě na to, Že i od
osoby,.jeŽ se povaŽL1e zzt angaŽovaného rlbčana a trezávislého pLrblicisty Se očeliávir. Že se tento
podobných r'LtlgárIlích výrazťt vyvarrrje, avširll tolik jiŽ jen na okra.j.

Jedrlárrírrl obvirlěného Jana Sinágla popsi1rló|ro ve skutkové větě výrol<r-r ad. l. tohoto rozltoclIlLttítall byla
nap l tlětla sltLrtliová pod stata popsaného přc sl Lr pkr'r.

Pokucl jcle o zavinění, bylo rovIlěŽ prok1tziino' Že obvirlěný jednal v únryslu přínrórl. S olrledenr na

způsob' jakýln Lrveclerrých vr-rlgárních r'.ýrazů vůči osobě Ing. l}ohdatla SirlleČlia por-ržil, "je zcela
vyloučeno, aby k tomuto došlo pouze neclbtrlostrrě. obviněný si nrusel být svého jednáníl,ěclotn a t.ovtlěŽ

si trlttsel být r,ědonl, jaké rlásledky tír.rito.|ccln1rní rlťtže zptisobit, tj. r'Četrlě toho. Ž-e zce|a nedovolený'rn

a nevhodným zpťtsoberl a ve sv'é podstatč zoela scllválně a tnířeně zasahr-tje do cti a dťrsto.jrlosti rlěkoho
jiného, což.jsotr charalrteristické zrral<y pr.o zar,itlěrlí ve fortně únyslu přínrého podle $ z| oclst' 2 písIll.

a) zákona o přestrrpcích.
SoLrčastrě nebi,ly'' z.jištěny ol<olnosti' l<teré llr,vylLrčova|y oclpovědnost obviněného z přestLrpl<tr poclle 8

5 oclst' 2 zá|<.ona o přestLrpcích.

Věc nebyla vyřízena v blol<ovém řízení a arli v příltaznín-r řízení'

Poclle 5\ 49 odst. 2 zákona o přestLrpcíchIzc za ttvedeIlý přestLrpek LrloŽit pol<Lrtu zrŽ clo 2() 000 Kč rlebo

zákaz pobyttr.
Při Lrrčení výrrlěry saIll<ce správrrí orgárt vycilzizel ze spodrrí hranice zákonné výrlěry poktrty.statlovetlé

l'$ .19 ocJst. 2 záliona o přestLrpcích, kdyŽ z-c.jnlénzi přihlédl k toIlr-t. Že ke spáclrání přestLrpl<.u došlo tta

straně obvitiěnóho za poItlěrIlě vylrrocetlé si1rtace, k níŽ do jisté nríry přispěl svýIrl clrovánírlr i obvirrěrlý

Ing' Bolrclarr ŠímečeJ<, I<terý obvirlěného Jarra Sinágla niko1i zcela ]torektním zpťtsobcrll v1,|in76y11|

z l<anceláře účetní a náslec]ně ze své kancelliře rla Městsl<érrr úřadě r ZebráliLr. Nlr clrLrhé straně.jc všal<



třeba přihlédttout ktonru, Že jednárrírl obviilěného bylo skLrtečIlě způsobeno nil<olijen zccIa banálního

zásahu clo zájlrrťr chráněrrých přestr"rpkoví'tll zál<otletl, U.do cti a důstojnosti 1illého, avša|< tal<ové

j edriárr í sor-tčasI.tě tretllě lo Žác1ných trvalýc h i liisleclkťi.

Z těchto důr'odťr rná správní orgán za to" Žtl postačí pottze uloŽení satll<ce pokr"rty a sprár.ní orgán tak

obvitlěnénrLr Lrložiljal<o sanltcipol<utt-t ve v1ši 2 000,-Kč, tedy.ještě při samé spcidníhraIlie i.

Uvecletrou pokr-rtLr tak nelze povaŽovatza likviclační, avšak současně je její snaholt působit výchol,ně a

rovněž i preventivtlě na osobu obvirrěného. aby se tento obdobnéIro jednání clo btrdoLrcIla vyvarovaI a

to1o se jiŽ neopal<ovalo.

V sottladu s .s 79 zákorla o přesttrpcích rozirodl o náhradě nákladů řízetlí ve vztahu k obviriěrlén.rLt Jarllt

)lnasloYl.

B obuutv Irrg. Bolrdall ŠirneČel':

PokLrrJ pak.jde o sl<utkové závěry v případě.jedrrání obvirrěrlého Irlg. Bohdarla Sinlečka. tak i zde rlá
sprár,rtí orgálr za to, Že lze dospět k jeclnoznačnému závěru, Že tento po slovní přestřelcc s Janetl-t

Šinágl.n-' přistotrpil k potrŽití pepřového s1lr.e.ie' a to vůči osobě Jarla SirrágIa. 'jernLrŽ do obliče.je tento

pepiový Sp|cJ V).Stříkl
I v totnto případě je toto.jcdnállí prol<ázitrto r,ýpol'ěd'nri

Ing. Bolrclana Šinlečka a je rovněž zřejmó i z citovaného
obou obr'iněrlýoh' a to jak Jana Širlágla. tal< l

zvukovéhtl 'z'áznarnu ze cltle 2l '6.20I6'

Poclle $ 2 oclst.2 písm. a) zákona o přestupcích platí, že přestLrpketn neníjednárlí. jírrrž někdo odl'rací

přirlěřenýrrr zpťtsobenl pi.írrro hrozící rrebo tr.r.ající útok na zájenl chráněný zákor-rerrr.

S ohIeclerl na popsatté okolrrosti ttvedetló|rtl inciclenttt ze drle 21 '6,2016 se tecly správní orgárl v prvé

řac1ě zabývat. zda|ze jednání obviněného Írlg' Bohclana ŠiInečka skr.rtečrrě považovat za př.e stupek pr.oti

občarrsliéntLt souŽití podle \'{9 odst. 1 písil, c) záItorrao přestr-rpcích či rraopak' zdii toto rierrír'.y'loučetlo

r,clůslecll<Ll tolro. Že b},l-oclvt.acen př.iměřerlýrtl způsobetrr obr,iIlěnýtll tr,rzetlí, ťltok Ila jeho osobtt ze

stt.any obvirrětléIro Jarta Sinágla
Dle obviněrrého Ing. Bolrclarla Širnečka se tellto cítil být ohrožen.iedrlárrírll obvinčného.Iana Sin1rgla'

který jej nlěl napaclrlotlt, a to ťtderenl pěstí clo pravé tváře a kopetl clo levé nohy'. a zii této sitttace tal<

obviněný poLrŽilvůčiJanLr Šináglovi pepřor,ého spreje' rreboť se obál,al o své zdravía bezpeČí.'

Naopali obr'ilrěrly'Jan Šinágl r-rvcdl. Že tnohlrl z jeho strany dojít k ťrclcrtr clo tváře Ing. Bolrclarla Sirr-reč|<a

a rovttěŽ i l<opLr do jeIlo levé nohy, ar,šali stltlo se tak rtaopak z důr'oclů obrany Janir Sinágla. l<c1y tento

byl Ing. Šin-'.ik.n-' iapadán, kcly násleclnÓ pali clošlo ze stratiy lng. Šimečka k potlŽití pepřového spre.ie

vůči'jeho osobě.
Nebýt tec1y li clťlliazu pr.ovecletléIlo zvukovéilo záznarn,u ze dtre 21.6'2016, nebylo by rloŽné ptlsotrdit'

které z ttvecle ných protichťlc1nýclr tvlzetlí l;lc povaŽovat za pravdil t'.

Na záklaclě výše popsan é ana|ýzy zvLtl<or ého z'áznarntl ze dlle 21 .6,20l6 rrrá všal< správní orgán za to'

Že iako pravdivoLt |ze oz-rtačit skutkovott verzi předrnětnélro inciderrtlt ze dtre 21 .6.20l6 tvrzenoLt

obvinenyr"'-' Jatletn Širráglem, byt' i v případě tohoto obviněrrélro je třeba l<otlstatovat, Že některá jeho

Ívrzerlí,lapřílllad o tom, že po poLrŽití pepřor'ého spre.ie křičel. tlelze považovat za prokáztttlá. Ke ltřiliLr

naopalt došlo před potrŽitírn pepřor'ého sprc.ie a nikoli aŽ poté.

Zcitol,aného zvLt|<ového záznatnv vyplj,lá, Že do doby por'ržití pepřového 9preje obl'irrěnýnr Inl.

Širnečlrem probíhala tlezioběma obviněnýnri pouze slovní přestřel|<rL,kdy Ing. Sinleček by,,l označen za

znetka a nu.lztira'.foto tvrzení evidentnč obviněného lng. Sirrrečlta natolik r.ozlítilo' že z.jeho stratly

došlo IifyziclrénrLr ataku vůči obviněnórntt.lantl Šináglovi, na cilŽ Se tento dosti hlasitě dovol1rval

Starosty ,-'-'ě,tu , títn, Žej9 fyzicky tlapaclctt. Poté jiŽ násleclLrje výstřik pepřového spreje a následné

naříkárlí obviněrrého Jana Sin1rgla.

Uver1ený zvLrkový záztl,at;1 ze dtle 21.6.f()i6 tedy dle názoru sprár,nílro orgánLt podporLlje sl<tttliovó

tvrzerlí obr,iněnélro.Iana Šinágla. Že on sritlt sc.jalto pr.,,ní nedopr'rstil |r'zického ťrtokLr vůči obvitlěnénlrt

ing. šin"'.ekovi a naopali reagoval na útol.^. k němuŽ clošlo ze Strallv lng. Silrrečka a kter.Ý '',yvrcholil

poi'zi'i' pepřor,ého spr"ej". PoLržití pepřtrr,'ého spreje v real<ci potlZc l]a slovní ťrtoky obr'.irlěnóho Jatra



Šinagla vťrči Ing. Sinrečkovi palt nelze por'aŽovat
odvracení útoku na zájenl cIlr.átlěný přestLrll)iovýrn
písm. a) zákona o přestrrpcích'

za přirlěřenott tlutt'tot't obratrr-t' tj. přinlčřený zpťrsob
zákotletrr' jak to ttlá na tlysli ustanoverlí rS 2 odst. 2

PoLrŽití pepřovóho spreje Palt bylo zceIa rlcadekvátrlí existr"rjící situaci, l<dy nebylo prol<ázáno, že by
skutečně obviněnýnl lng. Sirnečel< byl v cllinétrr okan,rŽikrr ohroŽcn tla zclraví či Životě a naopak ze
zr,ul<or,élro záznanlu v.vplýr,á, Že to byI pi.1tr'ě on' kdodrŽel inciativLr" a to vůči osobě Jan.r SirllrgIa.

JestliŽe tedy clošlo k Útclerr-r do pravé tvářc obr irleného lng. ŠiIlleČka a ke koptr c1o.jeho levé nohy, coŽ

vyplývá zpřeclložené lékařské zpráuy, tali toto jednání nelze povaŽovat Za přestLrpel<. kc1yŽ.jín bylo
reagováno rla útok obviriěného Ing. Simečka r,ťtči Janu Sináglovi.

Poltze na okraj pak správní orgán poukazrtje na skutečnost, Že obvirrěný [Ilg. ŠinreČe|t rovněŽ Lrváclěl

tlepravdu ohleclně clruhLr pepřového spreie. který rněl být zjeho strany pouŽit, kdyŽ je eviclentní' Že

police.jnímu orgánu byl předloŽetl zcela.iiný spre.j, než byl ten, který byl dán li dispozici správnítllt
orgáttLldne l8.4.20l7, avšak přesto obr,illěnj.Ing. Sirleček v ránlci své výpor,ědi dIte 18.lt.20l7 tvrdil.
Že se jeclná o zcela totoŽrrý spre.j, ltterý poLrŽil při inciderltLr dne 2l.6.20l6. Toto tr,rzení vŠir|< bylo zcela

vylorrčeno provederrýnr pot.or,nátlítn přec| loŽerréfotodokttlnerrtace lallvičeli pepřového sprc'jc..

Na zálrlaclě uvedených sl<tltečností tnátech'správrlí orgánza prokázané' že clošlo l<e shorir ltvecletlét'l-lt-t

jeclnán í a že se tohoto j ecln1in í clopLrstil prirr'č obviněný Ing' Bohda ll Š inteČel<. který ta|i svÝrl jedrlán írn

naplrrilzna|ty'sliLrtkové poclstaty přestLrpliLr pr.otiobčarlskénru sor-ržitípcic1le $ 49 oclst. l písrn. c) zákona

o přesttrpcíclt r'c zrlění ťlčinrlérrr do 3().() 20l6, kciyŽ únry'slrlě narušil občansl<é souŽití clrobrlýrll

r-rblížeriínr rla zclraví. lrdy i v tollto případč správní orgán vvclrázel z toho. Že ke spirch1rrlí přestLtpliLr

clošlo clne 2|.6.20l6, tecly za účiIlrrosti pr.iir rrí ťrpravy zákotla o přestLrpcích ťrčinné právě do 30.9.20l6,

Z výŠe popsaných skr-rtečrrostí je evidentní' Že jednánírn obviněného došlo l<e způsoberlí clrobnéIlcl

LrblíŽení tla zclraví v přípac1ě osobv Jana Sirlágla. kdy se korrkrétně jednalo o zasaŽení obličeje a oČí

Útčinnou látl<or'r z pepřového spreje. Jedrralo se tedy nepoeh-vbně o zásah do tělesrlé integrit;

.jnlenovaného, který však rla druhé straně nedosáliltal<ové intenzit1', Že je i rladále moŽtlo hor'ořit jen o

clrobném LrblíŽení tra zclrar,í. Jednání obr' irlčlrého tLrclíž dosahtr3e takového stt-tpttě škodlivosti' Že 'te.j |z'e

považovat za naplněn í sIiulkor,ého podstatr' popsarlého přestLrpl<u'

Jeclnánínl obviněného Irtg. Bohdana Širlle.|.a tal< byla naplněrla skutl<or,á podstata popsarlého přestr.rpl<Lr.

PokLrd jcle o zavinění, byIo rovttěž proliázárro. že obviněrrý jedrral l, úrlysltt přínlérll, a to s oIllecjenl tla

způsob a clrar.al<ter jelro ťrtol<rr, kdy tento trr)i jednal zcela cílerrě a t.t.tttsel si být věclom všcch následliů,

'...'6 
5rlýtll jcc1nárlírrr způsobí. tj. že zas1l)lrrr: do tě|esné integrity.jinóho a torrluto talr zpťrsobí ťtjrnu na

.jeho zclraví..le tedy i v totllto případě zcela r,yloučetto. abY l< totnuto došlo poLrze tleclbalostrlě. Byly talr

zj ištěnr' a pro|i1izárry r,ŠeclltlV o|iarakteristioiió znal<y pt.o zavinění ve fbrrlě ťtrlysltt přínróho poc1le $ 4

odst. 2 písrn. a) zákorra o přestr:pcích.

Současně atli v tot-l"tto případě rlebyly zjištěIr1 okolnosti, které by vylLrčovaly oclpovědrrost oblirrěného

z přestLrpkLr podle Q 5 oclst. 2 zá|<ona o přcstlr1lcíclt.

Věc nebyla vyř.ízena v blol<ovérr.r iízerlí a ani v příIiazrlínr ř.ízení.

Poclle $ 49 odst. 2 zá|<otlao přesttrpcíc|.l1ze za uvedený přestLrpel< LrloŽit pokLrtu aŽ do 20 000 I(č rrebo

zirltaz poby'tu.

Při Lrrjení výlněry satlkce správrrí rjrřad vr'cllirzel ze spodní hranice zákonné výrněry poltLrty Stallovené

v $ 49 odsr. z ,ákono o piestLrpcích. Vz]t]eclerrr l<toInu, že jednlrrlí obviněrrého Ing. SirrleČlia by|o

porrrěrně agresivně.jší oproti jednání obr'irtcrteho Jarta Sillágla a v jelro dťrsleclliLr došlo l< zásahu cjo

iet",ne intJgrity ji;óho, coŽ lze povaŽovat za ponlěrně citelnější rlásledek, neŽ je zásah clo cti tr

clťrstojnosti'*b,uin 'onl... 
vynrěřetla ve čtvrtirrě nrožné sazby. Spr1rvní orgán zcle přihlédl ktotrru. Že

obvirlený bvl ze strany Jana Šinágla vyprtlr tl|ior,án jeho vulgárnímir'ýrazy a rovtlěž přihlédl k totlu, Že



jedrrárrírrr obviněnélro bylo sltLrtečně zprisobeno, i když jerr clrobné LrblíŽení na zdraví, které však tterně|o
žádný ch trvalých následků'
Ztěchto dťrvodťr rná správní orgán za to. Že tiení nutrré přistupovat l< uloŽení satrl<ce zá|<azu pobytu a
postačí pouze uloŽetrí satlkce pol<Lrty.

Správní orgán tak obviněrrérnlr LrloŽil ja|<o sankci pokr-rtu ve výši 5 000,-Kč, tedy ve čtl'r1ině moŽné
sazby.
Uvedenou pokutu tak ani V tomto případě tlclze považovatZa likvidační, avšak současně.ie její snalrolt
působit výchor,ně a rovněŽ i preventivrlč Ila osobu obviněného, aby se tento obdobného jedrrání do
bltdouctra vyvarovaI a toto Se jiŽ neopal<ovalo.

V soLrladu S $ 79 zákona o přestLrpcích r.tlzl-roc|l o náhradě nákladů řízení ve vztahu k obviněnénlu Ing
Bohdatlu Simečkovi.

Poučení: Protitorrruto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnťr ode dne jeho oznámeníke l(rajskérrrr-r úřadr-r

Středočeského l<raje poclánírn učiněnýn.r Lr zclejšílio správnílro orgánlt, který rozlrodnLrtí vydal ($ B l
odst. 1 zál<ona o přestupcíclr). odvolání včas podarré nrá odklzrdný účinek ($ B1 odst.5 zál<ona

o přestLrpcích).
Pokrrtu i náhradu nákladti Yízení mťtŽete zirplatit v hotovosti nebo jirroLr fortnott, a to na ťrčet a pód

variabilrrírn synlbolenl výše uveder-rýrrr' 
'o.l

Mgr. Martin l(ain
předseda Korn ise k projeclnává liestLrpl<ťr
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Doručí se;

Účastníci řízelti: (c|oporučeně clo v|astnícIi rukou na doručenku)
.lan Šinágl. BratříNejeclIjch 335. ]67 5 j Zt'brák
Mgr. Marie Vrecictlová, advokátka' Bratří Neied|ých22al18' 268 0l
Sirnečka, Svatovítská 57Bl1B, Praha 6, De.ivice, PSC: 160 00

Vypraveno dne:

- x 06. 2017

Berout-t, zmoctlěnec. l+rg

i'5 I .t.',r '1 
':I:-:1.

,,4' :.;,.,', ,' 
- ,r

4". -"*

',i ,1gf
llolrda.na


