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Krajský soud v Praze rozhodl JUDr. Vojtěchem Ceplem jako samosoudcem ve věci 

žalobců: a) Helena Vondráčková, bytem Sportovní 122, 252 03 Řitka, b) Martin Michal, 
bytem Sportovní 122, 252 03 Řitka, c) Michaela Kocourková, bytem Kafkova 20, Praha 6, 
d) Agentura MM Praha, s.r.o., IČ 271 45 123, Sportovní 122, Řitka, všichni zast. Mgr. 
Janou Gavlasovou, advokátkou se sídlem Západní 449, Chýně, 253 01 Hostivice, e) Mgr. 
Jana Gavlasová, bytem Západní 449, Chýně, proti žalovanému: Jan Šinágl, bytem Bratří 
Nejedlých 335, 267 53 Žebrák, zastoupen JUDr. Petrem Kočí, Ph.D., advokátem se sídlem 
Opletalova 1535/4, Praha 1, o ochranu osobnosti,  
 
 

t a k t o : 
  
 

I. Žaloba s tím, že žalovaný je povinen do 3 (slovy: tří) dnů od právní moci tohoto rozsudku 
uveřejnit na stránkách www.sinagl.cz, v rubrice „domácí zpravodajství" následující 
omluvy, a to včetně nadpisů tučným písmem, každou samostatně jako článek: 

 
a) Omluva paní Heleně Vondráčkové, panu Martinu Michalovi, slečně Michaele 

Kocourkové, Mgr. Janě Gavlasové a společnosti Agentura MM Praha, s.r.o. 
 
Dne 22.09.2009 jsem na internetových stránkách http://sinagl.bigbloaer.lidovky.cz uveřejnil 
článek pod názvem „Ať mír dál zůstává s touto krajinou...". V tomto článku jsem se 
vyjadřoval k soudnímu sporu společnosti Agentura MM Praha, s.r.o. se známou osobností, a k 
osobám účastníků a svědků v této věci, kdy jsem slečnu Michaelu Kocourkovou označil za 
nedůvěryhodnou svědkyni, na kterou již bylo podáno trestní oznámení, jehož text jsem včetně 
osobních údajů svědkyně připojil, dále jsem se nepatřičně vyjádřil o osobě pana Martina 

 

 

http://www.sinagl.cz/�
http://sinagl.bigbloaer.lidovky.cz/�


pokračování   36 C 85/2011  

 

2 

Michala, jemuž jsem zcela nedůvodně vytknul, že nebyl přítomen jednání, kde jeho manželka 
vypovídala jako svědek. Přitom jsem zamlčel, že pan Martin Michal nebyl účastníkem řízení. 
Těmito výroky jsem neoprávněně hrubě zasáhl do osobnostních práv slečny Michaely 
Kocourkové a pana Martina Michala, neboť jsem si svá tvrzení řádně neověřil a tato 
nevycházela z pravdivého základu, avšak předkládal jsem je jako tvrzení ověřená a pravdivá, 
tvrzení o podaném trestním oznámení jsem pak použil jako dehonestaci osoby slečny 
Michaely Kocourkové, když jsem navíc neoprávněně zveřejnil její osobní údaje. Za to se 
slečně Michaele Kocourkové a panu Martinu Michalovi omlouvám.  
 
Současně jsem také v rámci tohoto článku použil odkaz na lživý a dehonestující článek plný 
vulgarismů o osobách paní Heleny Vondráčkové, pana Martina Michala, slečny Michaely 
Kocourkové, Mgr. Jany Gavlasové a společnosti Agentura MM Praha, s.r.o. pod názvem 
„Návrat Golden Kids skončil před pražským městským soudem" a také jsem uveřejnil 
dehonestující sdělení třetí osoby na jejich adresu, s tím, že se s těmito ztotožňuji, aniž bych si 
ověřil pravdivost či opodstatněnost těchto tvrzení. Za šíření obsahu lživého a dehonestujícího 
článku a za zveřejnění dehonestujících tvrzení třetí osoby, která hrubým způsobem zasáhla do 
osobnostních práv a do práva na dobrou pověst právnické osoby, se paní Heleně 
Vondráčkové, panu Martinu Michalovi, slečně Michaele Kocourkové, Mgr. Janě Gavlasové    
a   společnosti Agentura MM Praha, s.r.o. omlouvám.  

Jan Šinágl 
 

b) Omluva paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi 
 
Dne 10.10.2009 jsem na stránkách http://sinagl.bigbloger.lidovky.cz uveřejnil článek pod 
názvem „KPV ČR Národní fronta?" v jehož obsahu jsem se mimo jiné vyjadřoval                          
k   proběhnuvšímu ústnímu jednání před Městským soudem v Praze ve věci sporu žalobců 
Heleny Vondráčkové a Martina Michala. V tomto článku jsem nepravdivě informoval                      
o   průběhu tohoto jednání a jeho podstatě, kdy jsem tvrdil, že se jedná o další soud Heleny 
Vondráčkové, resp. její agentury, což je nepravdivé tvrzení a uvedl jsem lživé tvrzení o tom, 
že na nezájem médií o toto jednání má vliv politik Jiří Paroubek. Současně jsem také bez 
povolení soudu a v rozporu s jeho zákazem pořídil zvukový záznam výpovědi svědka a tento 
jsem na uvedených stránkách uveřejnil a porušil tak zásadu práva na spravedlivý proces, 
neboť dokazování ještě nebylo skončeno, navíc jsem jednal v příkrém rozporu s rozhodnutím 
soudu. Za tato svá nepravdivá tvrzení, jimiž jsem zasáhl do osobnostních práv a za protiprávní 
jednání - zveřejnění výpovědi svědka, se paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi 
omlouvám. 

Jan Šinágl 
c) Omluva panu Martinu Michalovi 

 
Dne 04.11.2009 jsem na stránkách http://sinagl.bigblofter.lidovky.cz uveřejnil článek pod 
názvem „ Nahromaděná špína začíná bublat a pořádně zapáchat", kde jsem pana Martina 
Michala označil za nemravného. Současně jsem dne 25.11.2009 uveřejnil na týchž stránkách 
článek pod názvem „1939 - místo boje, hajlování?! 1989 -místo boje, zvonění klíčky...", kde 
jsem tvrdil, že Martin Michal podal žalobu na knížete Lobkowicze, aniž bych k tomuto 
tvrzeni měl jakýkoli důkaz, či si je ověřil. Toto tvrzení je nepravdivé. Za tato svá nepodložená 
a nepravdivá tvrzení, jimiž jsem hrubě zasáhl do osobnostních práv pana Martina Michala, se 
mu tímto omlouvám.  
         Jan Šinágl 
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d) Omluva paní Heleně Vondráčkové, panu Martinu Michalovi, slečně Michaele 
Kocourkové a Mgr. Janě Gavlasové 

 
Dne 23.06.2010 jsem na stránkách www.sinagl.cz uveřejnil článek pod názvem „Manžel H. 
Vondráčkové navrhuje posoudit duševní stav J. Šinágla... aneb demokracie a dobré mravy 
dostávají stále více zabrat...". V tomto článku jsem protiprávně zveřejnil listiny z neveřejného 
jednání přestupkové komise se všemi osobními údaji paní Heleny Vondráčkové, pana Martina 
Michala, slečny Michaely Kocourkové a Mgr. Jany Gavlasové, za kteréžto protiprávní jednání 
se všem omlouvám. 
 
Obsahem uveřejněných listin jsou mimo jiné dehonestující výroky mého zástupce na adresu 
paní Heleny Vondráčkové, kdy ji označuje jako osobu bezectnou a také zcela lživé tvrzení                
o   tom, že se Ústavní soud České republiky měl na adresu občanské cti paní Heleny 
Vondráčkové v souvislosti s minulostí vyjádřit velmi kriticky s tím, že toto platí i na pana 
Martina Michala. Za šíření těchto nepravdivých výroků, které hrubě zasahují do osobnostních 
práv, se paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi omlouvám.  
 
Současně jsem pořídil zvukový záznam z neveřejného jednání přestupkové komise, který 
jsem protiprávně zveřejnil na stránkách www.youtube.com. ačkoli jsem byl na protiprávnost 
takového jednání výslovně upozorněn. Na tomto záznamu jsou zachycena mimo jiné 
dehonestující vyjádření mého zástupce na adresu paní Heleny Vondráčkové, kdy ji označuje 
jako bezectnou a také zcela lživé tvrzení o tom, že se Ústavní soud České republiky měl na 
adresu občanské cti paní Heleny Vondráčkové vyjádřit velmi kriticky s tím, že toto platí i na 
pana Martina Michala. Za toto protiprávní jednání a šíření nepravdivých a dehonestujících 
výroků, které hrubě zasahují do osobnostních práv, se paní Heleně Vondráčkové a panu 
Martinu Michalovi omlouvám. 
 
Současně jsem na stránkách www.youtube.com proti vůli pana Martina Michala a Mgr. Jany 
Gavlasové uveřejnil obrazové záznamy zjednání přestupkové komise, ačkoli oba s jejím 
pořizováním výslovně nesouhlasili a současně jsem v předmětném článku označil pana 
Martina Michala a Mgr. Janu Gavlasovou dehonestujícím výrokem „povedený páreček". 
Tímto protiprávním jednáním jsem zasáhl do osobnostních práv pana Manina Michala a Mgr. 
Jany Gavlasové, a za to se jim oběma omlouvám. 

Jan Šinágl 
 

e) Omluva paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi 
 
Dne 26.08.2010 jsem na stránkách www.sinagl.ez uveřejnil článek pod názvem „ Všechny síly 
na podporu stále více ohroženě demokracie a práv občanů!", v němž jsem nepravdivě tvrdil, 
že mě mimo jiné čeká přestupkové řízení ve věci odloženého trestního oznámení na moji 
osobu. V záznamu kalendáře na těchto stránkách s datem 31.08.2010 jsem pak nepravdivě 
tvrdil, že toto přestupkové jednání se týká odloženého trestního oznámení na moji osobu, 
když se panu Martinu Michalovi a paní Heleně Vondráčkové nelíbilo zveřejnění zvukového 
záznamu ze soudního jednání, jehož existenci jsem si vymyslel. Za tato svá nepravdivá                   
a  smyšlená tvrzení se panu Martinu Michalovi a paní Heleně Vondráčkové omlouvám. 

Jan Šinágl 
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f) Omluva paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi 
 
Dne 30.08.2010 jsem na stránkách www.sinagl.cz uveřejnil článek pod názvem „Česká justice 
je nedemokratická, skutečné hodnoty nehájí, často je likviduje, včetně jejich nositelů", v jehož 
rámci jsem informoval o chystaném jednání v rámci přestupkového řízení a uveřejnil jsem 
citace z článku „Jak se Jan Kraus stal hlásnou troubou bulváru", jakož i odkaz na celý 
článek. Uvedl jsem, že vše, co je v článku uvedeno, charakterizuje pana Martina Michala. Ten 
je v článku označován dehonestujícími výroky jako sňatkový podvodník, hochštapler, z toho, 
že udává otce své manželky, paní Heleny Vondráčkové a žaluje jejího bratra, je zde naprosto 
nepřípustné srovnávání s případem světově známého Al Caponeho, je lživě tvrzeno, že si 
půjčil peníze, tyto utratil a nevrátil, aniž by se kterékoli z těchto tvrzení zakládalo na pravdě 
a   bylo ověřeno či mělo reálný podklad. V neposlední řadě je v článku paní Helena 
Vondráčková opětovně napadána s tím, že v minulosti hodila morálku za hlavu. Tato tvrzení 
jsou lživá, dehonestující a uveřejněna bez toho, že by byla ověřena, čímž došlo k hrubému 
zásahu do osobnostních práv paní Heleny Vondráčkové a pana Martina Michala. Současně 
jsem dne 30.08.2010 uveřejnil na stránkách wvvw.sinagl.cz samostatně celý obsah tohoto 
článku, včetně odkazu na stránky, na nichž se nachází. Za šíření těchto lživých                                
a  dehonestujících výroků se paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi omlouvám. 

Jan Šinágl 
 

g) Omluva paní Heleně Vondráčkové, panu Martinu Michalovi, Mgr. Janě Gavlasové                  
a  společnosti Agentura MM Praha, s.r.o. 

                      
Dne 14.09.2010 jsem na stránkách www.sinagl.cz uveřejnil článek pod názvem „Agentura 
MM s.r.o. - zločinná nemravnost a bezcharakternost na pokračování...?" V tomto článku jsem 
označil pana Martina Michala dehonestujícími výrazy jako výtečník a podvodník a to pouze 
v  úmyslu jej urazit. Dále jsem zcela lživě popisoval okolnosti převodu obchodního podílu 
společnosti na paní Helenu Vondráčkovou a společnost Agentura MM Praha, s.r.o. jsem bez 
jakýchkoli důkazů označil jako nemravnou a zločinnou. Současně jsem zveřejnil 
dehonestující výroky bratra paní Heleny Vondráčkové na její adresu s tím, že se těmito plně 
ztotožňuji, když jsem paní Helenu Vondráčkovou označil za „tučnou oběť" pana Martina 
Michala. V neposlední řadě jsem bez jakýchkoli důkazů a ověření zpochybnil dosažené 
vysokoškolské vzdělání Mgr. Jany Gavlasové v oboru právo a urážlivým způsobem kritizoval 
její způsob práce jako právního zástupce. Za tato lživá, dehonestující, ničím nepodložená                 
a  neověřená tvrzení, jimiž jsem hrubým způsobem zasáhl do osobnostních práv paní Heleny 
Vondráčkové, pana Martina Michala a Mgr. Jany Gavlasové a do práva na dobrou pověst 
právnické osoby společnosti Agentura MM Praha, s.r.o. a za šíření dehonestujících výroků 
bratra paní Heleny Vondráčkové, která hrubě zasahují do jejích osobnostních práv, se všem 
omlouvám. 
 
Současně jsem zveřejnil pořízený zvukový záznam ze soudního jednání, kdy jsem v tomto 
článku citoval zcela neprokázané skutečnosti na adresu paní Heleny Vondráčkové a pana 
Martina Michala, Čímž jsem hrubým způsobem zasáhl do jejich osobnostních práv. Za to se 
paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi omlouvám. 

Jan Šinágl 
h) Omluva panu Martinu Michalovi 

 
Dne 26.09.2010 jsem na stránkách www.sinagl.cz uveřejnil článek pod názvem „Měl Albert 
Einstein pravdu o nekonečnosti kosmu a lidská hlouposti...?" V rámci tohoto článku jsem 
vulgárními výrazy protiprávně napadl pana Martina Michala a spojil jej s tvrzenými 
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zločineckými poměry v zemi. Za toto své protiprávní jednání se panu Martinu Michalovi 
omlouvám.  
 
ch) Omluva paní Heleně Vondráčkové, panu Martinu Michalovi a společnosti Agentura MM 
Praha, s.r.o. 
 
Dne 10.10.2010 jsem na stránkách www.sinagl.cz uveřejnil článek pod názvem „Kam se 
poděly miliony Heleny Vondráčkové? Minulost Michala Martina nabízí možné vysvětlení...?!" 
V tomto článku jsem zcela protiprávně uveřejnil listinu s názvem znalecký posudek, aniž 
bych k tomuto měl oprávnění či svolení a bez důkazů a ověření jsem tvrdil, že tato listina 
vypovídá o osobě a charakteru pana Martina Michala. Přitom tato listina není znaleckým 
posudkem a nikdy nebyla soudem brána jako důkaz k jeho osobě. V článku jsem označil pana 
Martina Michala zcela nepřípustnými dehonestačními a vulgárními výroky s tím, že jsem bez 
jakýchkoli důkazů a ověření tvrdil, že připravil svou manželku, paní Helenu Vondráčkovou, 
o  peníze. Toto jsem dokladoval listinou, kterou jsem neměl oprávnění, natož svolení, 
zveřejnit, která obsahovala obchodní i bankovní tajemství, čímž jsem poškodil obchodní 
zájmy společnosti Agentura MM Praha, s.r.o. Současně jsem zcela lživě a bez jakýchkoli 
důkazů a ověření tvrdil, že v důsledku jednání pana Martina Michala a špatné finanční situaci 
paní Heleny Vondráčkové tato při svých koncertech v New Yorku přespávala v bytech 
krajanů. Rovněž tak jsem lhal o minulosti pana Martina Michala. Mnou uveřejněná tvrzení 
jsou lživá, nepodložená a neověřená a hrubě jsem jejich uveřejněním, jakož i protiprávním 
zveřejněním listin, včetně osobních údajů pana Martina Michala a paní Heleny Vondráčkové, 
zasáhl do osobnostních práv pana Martina Michala a paní Heleny Vondráčkové a současně do 
práv právnické osoby, společnosti Agentura MM Praha, s.r.o. Za tato svá protiprávní jednání 
se všem omlouvám. 

Jan Šinágl 
 

i) Omluva pani Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi 
 
Dne 13.10.2010 jsem na stránkách www.sinagl.cz uveřejnil článek pod názvem „M. Michal a 
H. Vondráčková - podávají oznámeni na policii o podezření s pomluvy na Jana Šinágla... ?!" 
V tomto článku jsem znovu uveřejnil plné znění článku „Jak se Jan Kraus stal hlásnou 
troubou bulváru", v němž je pan Martin Michal označován dehonestujícími výroky jako 
sňatkový podvodník, hochštapler, z toho, že udává otce své manželky, paní Heleny 
Vondráčkové a žaluje jejího bratra, aniž by se kterékoli  z těchto tvrzení zakládalo na pravdě 
a  bylo ověřeno. Současně je zcela nepřípustně porušována u pana Martina Michala zásada 
presumpce neviny a je zde užita nepřípustná výtka trestu. V neposlední řadě je v článku 
opětovně napadána paní Helena Vondráčková. Tato tvrzení jsou lživá, dehonestující                    
a   uveřejněna bez toho, že by byla ověřena, čímž došlo k hrubému zásahu do osobnostních 
práv paní Heleny Vondráčkové a pana Martina Michala. Za opakované šíření těchto lživých                
a  dehonestujících výroků se paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi omlouvám. 
 
Dále jsem v tomto článku uveřejnil protokol o podání svého vysvětlení na policii, v němž 
jsem označil pana Martina Michala dehonestujícími a vulgárními výroky s tím, že již měl být 
dávno ve vězení, bez jakýchkoli důkazů a ověření jsem zveřejnil tvrzení o možných 
manipulacích s finančními zdroji a znovu jsem nepravdivě obvinil pana Martina Michala                 
z   toho, že svoji manželku, paní Helenu Vondráčkovou, připravil o peníze a že ji i celé své 
okolí zneužívá a likviduje. Za tyto vulgární útoky, nepravdivá a zlovolně dehonestující tvrzení 
a obvinění, jimiž jsem hrubě zasáhl do osobnostních práv paní Heleně Vondráčkové a panu 
Martinu Michalovi, se oběma omlouvám. 

 

 

http://www.sinagl.cz/�
http://www.sinagl.cz/�


pokračování   36 C 85/2011  

 

6 

         Jan Šinágl 
 

j) Omluva paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi 
 
Dne 03.11.2010 jsem na stránkách www.sinagl.cz uveřejnil článek pod názvem „Kdo kryje 
beztrestnost Martina Michala? Proč se ho tolik lidí obává...?!" V tomto článku jsem tvrdil, že 
pan Martin Michal je všehoschopný, označil jsem jej za osobu, jejíž trestná činnost je, na 
rozdíl od ostatních, kryta a použil jsem další nepřípustné a úmyslně dehonestující výroky na 
jeho adresu, včetně označení za psychopata, který je nebezpečný společnosti. Paní Helenu 
Vondráčkovou jsem označil za další oběť Martina Michala. Tato tvrzení jsou nepravdivá                 
a  zlovolně denohestační. Tímto jsem hrubým způsobem zasáhl do osobnostních práv pana 
Martina Michala a paní Heleny Vondráčkové a za to se jim oběma omlouvám. 

Jan Šinágl 
 

k) Omluva paní Heleně Vondráčkové, panu Martinu Michalovi, společnosti Agentura 
MM Praha, s.r.o. a paní Mgr. Janě Gavlasové 

 
Dne 03.12.2010 jsem na stránkách www.sinagl.cz uveřejnil článek pod názvem „Agentura 
MM alias Martin Michal versus Miroslav Trpák' v němž jsem nepravdivě popsal průběh 
ústního jednání před soudem, včetně důvodu vyloučení veřejnosti, ačkoli jsem nebyl po 
vyloučení veřejnosti přítomen v jednací síni. 
 
Dále jsem v tomto článku uveřejnil dvě vyjádření anonymních třetích osob, která hrubým 
způsobem dehonestují pana Martina Michala, paní Helenu Vondráčkovou a Mgr. Janu 
Gavlasovou, jakož zasahují i do dobré pověsti právnické osoby Agentura MM Praha, s.r.o., 
aniž bych si tato tvrzení ověřil a tato jsem předkládal jako pravdivá. Za tato svá protiprávní 
jednání se paní Heleně Vondráčkové, panu Martinu Michalovi, společností Agentura MM 
Praha, s.r.o. a Mgr. Janě Gavlasové omlouvám. 

Jan Šinágl 
 

l) Omluva paní Heleně Vondráčkové, panu Martinu Michalovi a Mgr. Janě Gavlasové 
 
Dne 13.12.2010 jsem na stránkách www.sinagl.cz uveřejnil článek pod názvem ,.Martin 
Michal a Helena Vondráčková žádají po Janu Šináglovi 500.000,- Kč a uznat pravdu jako 
pomluvu". V tomto článku jsem uveřejnil výzvu paní Heleny Vondráčkové a pana Martina 
Michala k ukončení mého dosavadního protiprávního jednání, tyto jsem spolu s Mgr. Janou 
Gavlasovou, slovně napadl, znovu jsem opakoval svá předchozí lživá tvrzení na adresu pana 
Martina Michala a paní Heleny Vondráčkové a opětovně jsem zveřejnil obsah listiny, 
označené mnou jako znalecký posudek, jež ovšem znaleckým posudkem není a nikdy jako 
důkaz k osobě pana Martina Michala brána nebyla. Za tato svá nepravdivá tvrzení, slovní 
výpady a protiprávní jednání se paní Heleně Vondráčkové, panu Martinu Michalovi a Mgr. 
Janě Gavlasové omlouvám. 

Jan Šinágl 
 

m) Omluva paní Heleně Vondráčkové, panu Martinu Michalovi a společnosti Agentura 
MM Praha, s.r.o. 

 
Dne 06.01.2011 jsem na stránkách www.sinagl.cz uveřejnil článek pod názvem ,,Zpěvačka 
Helena Vondráčková se obává zneužití svého rodného čísla...?!“, v němž jsem opětovně 
vulgárně napadl pana Martina Michala, poškodil dobré jméno společnosti Agentura MM 
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Praha, s.r.o. a veškerá svá dosavadní nepravdivá a denonestační tvrzení na adresu paní Heleny 
Vondráčkové, pana Martina Michala a společnosti Agentura MM Praha, s.r.o. jsem označil za 
pravdu, fakta a skutečnosti, ačkoli tomu tak nebylo a není. 
 
Za toto své protiprávní jednání se paní Heleně Vondráčkové, panu Martinu Michalovi                  
a společnosti Agentura MM Praha, s.r.o. omlouvám. 

Jan Šinágl 
 

n) Omluva panu Martinu Michalovi 
 

Dne 25.01.2011 jsem na stránkách www.sinagl.cz uveřejnil článek pod názvem „Kauza 
Martin Michal se posouvá stále více do roviny práce pro psychology či spíše pro psychiatry". 
V tomto článku jsem slovně napadl pana Martina Michala, když jsem jej označil jako 
společnosti nebezpečného a uveřejnil jsem obsah stránek, na nichž je pan Martin Michal 
ostouzen, vulgárně napadán, urážen a lživě obviňován z trestné činnosti. Za tato svá 
denohestační vyjádření a protiprávní jednání - šíření urážek, lží a pomluv třetích osob, se panu 
Martinu Michalovi omlouvám. 

Jan Šinágl 
 

o)  Omluva panu Martinu Michalovi a paní Heleně Vondráčkové 
 

Dne 02.02.2011 jsem na stránkách www.sinagl.cz uveřejnil článek pod názvem „Martin 
Michal organizoval na nevyprodané koncerty Heleny Vondráčkové dovoz dětí z dětských 
domovů", v němž jsem uveřejnil neprokázaná tvrzení ze soudního jednání, pana Martina 
Michala a paní Helenu Vondráčkovou jsem opět hrubě slovně napadnul a pomluvil jsem 
úspěšný koncert paní Heleny Vondráčkové v Lucerně dne 19.12.2010. Současně jsem 
vyslovil souhlas s dehonestačními a nepravdivými výroky v anonymním dopise na adresu 
pana Martina Michala, jehož plné znění jsem dne 01.02.2011 na svých stránkách zveřejnil. Za 
toto své protiprávní jednání se paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi 
omlouvám. 

Jan Šinágl 
 
s tím, že tyto omluvy musejí být uveřejněny na stránkách www.sinagl.cz v rubrice „domácí 
zpravodajství" po dobu nejméně 1 (slovy: jednoho) kalendářního měsíce se zamítá. 
 
II. Žalovaný je povinen do 3 (slovy: tří) dnů od právní moci tohoto rozsudku uveřejnit na 
stránkách www.sinagl.cz, v rubrice „domácí zpravodajství" následující omluvu: 
 

Omluva panu Martinu Michalovi 
Dne 30.08.2010 jsem na stránkách www.sinagl.cz uveřejnil článek pod názvem „Česká justice 
je nedemokratická, skutečné hodnoty nehájí, často je likviduje, včetně jejich nositelů", v jehož 
rámci jsem informoval o chystaném jednání v rámci přestupkového řízení  a uveřejnil jsem 
citace z článku „Jak se Jan Kraus stal hlásnou troubou bulváru", jakož  i odkaz na celý 
článek. Uvedl jsem, že vše, co je v článku uvedeno, charakterizuje pana Martina Michala. Ten 
je v článku obviňován z páchání trestné činnosti. Současně je zcela nepřípustně porušována 
u   pana Martina Michala zásada presumpce neviny a je zde užita nepřípustná výtka trestu. Za 
šíření těchto výroků se panu Martinu Michalovi omlouvám. 

Jan Šinágl 
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III. Žaloba s tím, že žalovaný je povinen do 3 (slovy: tří) dnů od právní moci tohoto 
rozsudku odstranit z webových stránek www.sinagl.cz : 

- celý článek pod názvem „Manžel H. Vondráčkové navrhuje posoudit duševní stav                    
J. Šinágla... aneb demokracie a dobré mravy dostávají stále více zabrat... " ze dne 23.06.2010 

- část článku pod názvem „ Všechny síly na podporu stále více ohrožené demokracie a práv 
občanů!" ze dne 26.08.2010, a to část předposledního odstavce druhou větu ve znění : „První 
ve věci policií odloženého To na moji osobu podanou zpěvačkou H. Vondráčkovou, jejím 
manželem Martinem Michalem a dalšími." 

- celý záznam v kalendáři s datem 31.08.2010 
- část článku pod názvem „Česká justice je nedemokratická, skutečné hodnoty nehájí, často 

je likviduje, včetně jejich nositelů" ze dne 30.08.2010, a to od sedmého odstavce, který začíná 
slovy: "Mne zítra čekají dvě přestupková řízení na MÚ Hořovice..." až do konce článku, 
včetně odkazu na článek „Jak se Jan Kraus stál hlásnou troubou bulváru", vyjma věty: „Druhé 
ve věci mnou odstraněného volebního plakátu Petra Nečase ze žebrácké pošty," s výjimkou 
části označené ve výroku IV. 

- celý článek pod názvem „Jak se Jan Kraus stal hlásnou troubou bulváru" ze dne 
30.08.2010 včetně odkazu na internetové stránky http://phronieck.blog.cz/0612/ian-kraus-
uvolnete-se-pros.im. část článku pod názvem „Agentura MM Praha, s.r.o. - zločinná 
nemravnost a bezcharakternost na pokračováni...?! ze dne 14.09.2010, a to prvních pět 
odstavců od začátku, včetně jeho názvu až po pasáž začínající slovy: „Zajímavá diskuse 
Odboj, odpor a zákon o Mašínech", včetně odkazů na pořízené zvukové záznamy z ústního 
jednání před Krajským soudem v Praze dne 10.09.2010, s výjimkou části označené ve výroku 
IV.  

- část článku ze dne 26.09.2010 pod názvem „Měl Albert Einstein pravdu                                      
o nekonečností kosmu a lidské hlouposti", a to část první věty vytištěné tučným písmem ve 
znění „Klaus podporuje darebáka Martina Michala", dále část odstavce s podtitulkem „Petici 
na podporu Marty Kubišové plné podporuji", a to část druhé věty ve znění „Jestliže se takový 
prokazatelný darebák a podvodník jakým je Martin Michal chlubí podporou prezidenta 
republiky", dále celou větu ve znění „ZDE připomínám minulost člověka, který je hlavním 
iniciátorem všeho zla ve sporu Kubišová versus Vondráčková - Martina Michala - takovéhoto 
gaunera a hochštaplerka se zastává prezident ČR...?!" včetně odkazu na článek „Jak se Jan 
Kraus stal hlásnou troubou bulváru"  

- část článku pod názvem „Kam se poděly miliony Heleny Vondráčkové? Minulost Michala 
Martina nabízí možné vysvětlení...?!" ze dne 10.10.2010, a to včetně názvu od samého 
začátku až po pasáž začínající slovy: „Přiložený dopis KPV ČR, předsedy pobočky Uherské 
Hradiště Vladimíra Drábka adresovaný mé osobě..." včetně listin - výpis z katastru 
nemovitostí paní Heleny Vondráčkové, Zástavní smlouva mezi paní Helenou Vondráčkovou 
a bankou, znalecký posudek ing. Jiřího Křišťana z 11.06.1997  

- celý článek pod názvem „M. Michal a H. Vondráčková - podávají oznámení na policii              
o podezření z pomluvy na Jana Šinágla...?!" ze dne 13.10.2010, včetně listiny podání 
vysvětlení a odkazu na článek „Jak se Jan Kraus stal hlásnou troubou bulváru"  

- část článku pod názvem „Kdo kryje beztrestnost Martina Michala? Proč se ho tolik lidí 
obává...?!" ze dne 03.11.2010, a to od samého počátku, včetně názvu až po pasáž začínající 
slovy: „O druhém jednání PK ohledně volebního plakátu Petra Nečase vypovídá protokol..." 
včetně listin a odkazů na listiny - znalecký posudek ing. Jiřího Křišťana z 11.06.1997, 
protokol o ústním jednání na přestupkové komisi dne 01.11.2010 a odůvodnění starosty 
města Hořovice Mgr. Luboše Čížka  

- část článku ze dne 29.11.2010 pod názvem „Už 21 let „budujeme" vlastní pád - díky 
neschopnosti vlád, resp. už 62 let vlády všehoschopných!", a to část věty v jedenáctém 
odstavci ve znění „další ze soudů Martina Michala"  
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- celý článek ze dne 03.12.2010 pod názvem „Agentura MM alias Martin Michal versus 
Miroslav Trpák"  

- část článku ze dne 02.12.2010 pod názvem „Pražský magistrát v obležení dobrými mravy 
už nepůsobil tak sebejistě - jen vytrvat!" a to část první věty prvého odstavce ve znění „Díky 
nedobrovolnému opuštění soudní síně ve věci další podvodné žaloby Martina Michala 
(referuji příště)" 

-  část článku ze dne 13.12.2010 pod názvem „Martin Michal a Helena Vondráčková žádají 
po Janu Šináglovi 500.00,- Kč a uznat pravdu jako pomluvu?" a to včetně odkazu až po pasáž 
nadepsanou podtitulkem „Klaus ve Strahovské knihovně zdůraznil význam knih", včetně 
odkazu na vyrozumění přestupkové komise o zastavení řízení o přestupcích ze dne 
30.11.2010 a na listinu nazvanou Znalecký posudek ing. Jiřího Křišťana ze dne 11.06.1997  

- celý článek ze dne 06.01.2011 pod názvem „Zpěvačka Helena Vondráčková se obává 
zneužiti svého rodného čísla...?!" včetně odkazu na protokol o ústním jednání před 
přestupkovou komisí  

- část článku ze dne 25.01.2011 pod názvem „Kauza Martin Michal se posouvá stále více do 
roviny páce pro psychology či už spíše pro psychiatry", a to včetně nadpisu až po 
předposlední odstavec začínající slovy „ Právě jsem shlédl zprávy na ČT 24: Stoupá počet 
obézních...", včetně odkazů - listinu znalecký posudek ing. Jiřího Křišťana ze dne 
11.06.1997, na stránky vwvv.k213.cz, na stránky http://martin-michal.blogspot.com,                      
a včetně zvukového záznamu z ústního jednání před rajským soudem v Praze dne 24.01.2011,  

- celý článek ze dne 02.02.2011 pod názvem „Martin Michal organizoval na nevyprodané 
koncerty Heleny Vondráčkové dovoz dětí z dětských domovů!", včetně všech odkazů - na 
článek „Vondráčková a její manžel mají pokřivený charakter, na článek „Mé vzpomínky na 
údajného JUDr. Martina Michala", na rozhodnutí o zastavení přestupkového řízení ve věci 
zneužití osobních údajů a zvukové záznamy zjednání před Krajským soudem v Praze dne 
31.01.2011 a dále část textu pod článkem - P.S., a to poslední dvě věty ve znění: „Námitky 
Martina Michala, Heleny Vondráčkové v zastoupení Mgr. Jany Gavlasové jsou smutným 
čtením. Přesné situaci vystihl pan Tomáš Pecina ve svém článku Berounské Oraculum" a 
odkazy na listinu - „Námitka poškozené, že nebyla přibrána jako účastník řízení, námitka 
porušení a poškození práv poškozené ze strany správního orgánu, další pokračování  v 
protiprávním jednání - rozšíření dosavadních návrhů ze strany poškozených vůči přestupci 
Janu Šináglovi, nar. 09.12.1952" ze dne 11.01.2011 a odkaz na článek Berounské Oraculum 
na adrese http://paragraphos.pecina.cz/2011/02/berounske- orakulum.html 
- celý článek ze dne 01.02.2011 pod názvem „Mé vzpomínky na údajného JUDr. 
Martina Michala" se zamítá. 
 
IV. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci rozsudku odstranit ze svých webových 
stránek část článku „Česká justice je nedemokratická, skutečné hodnoty nehájí, často je 
likviduje včetně jejich nositelů” ze dne 30.8.2010, počínaje slovy „Jak uvádí internetový 
portál irevueidnes.cz” až po slova “skončil ve vězení za pouhé daňové úniky.“ 
 
V. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci rozsudku odstranit ze svých webových 
stránek  část článku „Jak se Jan Kraus stal hlásnou tvorbou bulváru“ ze dne 30.8.2010, 
počínaje slovy „Jak uvádí internetový portál irevueidnes.cz až po slova skončil ve vězení za 
pouhé daňové úniky.“ 
 
VI. Žaloba s tím, že žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku odstranit 
část článku z webových stránek www.youtube.com zvukově obrazový záznam pod adresou 
http://www.youtube.com/watch?v=Nt-uzaHliY&feature=mfu in_order&list=UL včetně 
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připojeného textu a internetových odkazů a značek, a na místo odstraněného obsahu zde 
uveřejnit omluvu v tomto znění: 
 
Omluva panu Martinu Michalovi a Mgr. Janě Gavlasové 
Dne 23.06.2010 jsem na těchto stránkách uveřejnil protiprávně pořízené obrazové záznamy 
z neveřejného jednání přestupkové komise, které jsem pořídil přes výslovný nesouhlas Mgr. 
Jany Gavlasové a pana Martina Michala. Za toto své protiprávní jednání se jim oběma 
omlouvám. 

Jan Šinágl 
s tím, že tato omluva zde musí být uveřejněna nejméně po dobu (slovy: jednoho) kalendářního 
měsíce se zamítá. 
 
VII. Žaloba s tím, že žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku 
odstranit z webových stránek www.youtube com zvukově obrazový záznam 
pod adresou http://www.youtube.com/watch?v=VmGfV-
GfSOs&feature=mfu_in_order&list=UL včetně připojeného textu a internetových odkazů 
a značek, a na místo odstraněného obsahu, zde uveřejnit omluvu v tomto znění: 

 
Omluva panu Martinu Michalovi a Mgr. Janě Gavlasové 
 
Dne 23.06.2010 jsem na těchto stránkách uveřejnil protiprávně pořízené obrazové záznamy 
z neveřejného jednání přestupkové komise, které jsem pořídil přes výslovný nesouhlas Mgr. 
Jany Gavlasové a pana Martina Michala. Za toto své protiprávní jednání se jím oběma 
omlouvám. 

Jan Šinágl 
s tím, že tato omluva zde musí být uveřejněna nejméně po dobu (slovy: jednoho) kalendářního 
měsíce se zamítá. 
 
VIII. Žaloba s tím, že žalovaný je povinen uhradit žalobkyni A) jako finanční satisfakci 
částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) do tří dnů od právní moci tohoto 
rozsudku se zamítá. 
 
IX. Žaloba s tím, že žalovaný je povinen uhradit žalobci B) jako finanční satisfakci částku 
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) do tří dnů od právní moci tohoto 
rozsudku se zamítá. 
 
X. Žaloba s tím, že žalovaný je povinen uhradit žalobkyni C) jako finanční satisfakci částku 
50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku se 
zamítá. 
 
XI. Žaloba s tím, že žalovaný je povinen uhradit žalobkyni D) jako finanční satisfakci částku 
1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) do tří dnů od právní moci 
tohoto rozsudku se zamítá. 
 
XII. Žaloba s tím, že žalovaný je povinen uhradit žalobkyni E) jako finanční satisfakci 
částku 100.000.- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) do tři dnů od právní moci tohoto 
rozsudku se zamítá. 
 
XIII. Žalobci jsou povinni zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 36.202,- Kč do tří 
dnu od právní moci tohoto rozsudku. 
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O d ů v o d n ě n í : 

 
 

1) Žaloba se domáhala zadostiučinění v penězích, omluv a odstranění série článků, 
popsaných přesně ve výrocích rozsudku, které měli žalovaný umístit na stránkách 
www.sinagl.cz  , protože obsahují výroky dehonestující a nepravdivé, které se týkají porůznu 
všech žalobců. Žalobce informuje o těchto jednání nepřesně a nepravdivě v řadě případů, 
Žaloba podrobně rozebrala tyto jednotlivé výroky a články, pro stručnost lze odkázat přímo 
na výrok rozsudku.  
 

Žaloba zdůraznila, že je nepochybné, že žalovaný je autorem všech uvedených článků 
a ani to nepopírá. Dále, že naopak má žalovaný povinnost prokazovat pravdivost faktů, 
uvedených v článcích. Články žalovaného tvoří souvislý seriál pomluv, směřovaný vůči 
žalobcům. Nebezpečnost jeho jednání zvyšuje i to, že jeho webové stránky jsou poměrně 
čtené. Co se týče návštěvnosti stránek www.Sinagl.cz., poukázala na text žalovaného 
z 15.10.2011, kde uvádí žalovaný sám celkem 3 000 000 návštěv. Nebezpečnost útoku 
žalovaného je zvyšována i tím, že jsou žalobci známé osoby.  

 
Žaloba v průběhu jednání namítala i to, že žalovaný podává nesprávné informace 

i o tomto jednání v jeho průběhu, např. žalovaný jednou tvrdí, že je žalován o 3.600.000,- Kč, 
jednou 4.000.000,- Kč. Kromě toho se mění účastníci řízení a texty informací obsahují další 
pomluvy. V tomto směru se žaloba pokoušela ještě rozšířit předmět řízení, např. o text 
o Lidicích ze 14.10.2011 a nabízet další důkazy, ale toto rozšiřování, s ohledem na 
koncentraci řízení, nebylo připuštěno. 

 
Co se týče osobnosti žalobce Martina Michala, žaloba poukázala na zprošťující rozsudek 

4 T 4/98 Městského soudu v Praze a k tomu ještě rozhodnutí VS v Praze. 
 
2) Žalovaná strana vycházela z názoru, že mocenský zásah do svobodné diskuse a do 

tisku má být minimální. Žaloba vychází z opačného předpokladu, žádá zásah ve značném 
rozsahu, např. smazání celých článků. Žalovaná strana považuje za procedurálně neřešitelné 
odstranit celý článek, nikoli jenom sporný výrok. 

 
Dále není vždy přesně specifikováno, které výroky pokládá žaloba za urážlivé, 

vulgární a dehonestující. 
 
Žaloba dále požaduje odstranit záznamy z veřejných jednání, které z podstaty věci 

nejsou osobní povahy.  
 
V jednom případě žádá odstranit žaloba cizí dopis, což je otázka, která nebyla doposud 

judikaturou vyřešena.  
 
Co se týče otázky kritiky právní zástupkyně žaloby, žalovaná strana se dovolávala 

právního názoru soudce Dörfla z ústeckého kraje, i soudce JUDr. Cepla (věc sp.zn. 36 C 
25/2010, která v mnohém souvisí) s tím, že profesionálové by měli nést kritiku benevolentněji 
než jiné osoby. 

 
Žalovaná strana hodnotí žalovaného samotného jako novináře, který zastává určité 

a konkrétní názory a k faktům dává odkazy, domnívá se, že tento způsob je správný. 
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Dále žalovaná strana namítla k otázce dobré pověsti žalující právnické osoby, že tato 

dobrá pověst by žalující stranou prokazována být měla, což se nijak nestalo. 
 
Žalovaný dále uvedl, že si je vědom, že neexistují osoby zcela bezectné, nicméně trvá 

na tom, že existují osoby se sníženou pověstí, dále existují osoby veřejně činné, na které by se 
v obou případech mělo hledět přísněji.  

 
U řady požadavků petitu postrádá aktivní věcnou legitimaci s ohledem na to, že 

předmětem komentáře je například Jiří Paroubek, nebo je zveřejněn záznam o svědecké 
výpovědi třetí osoby. 

 
U řady výroků je zjevná nezpůsobilost zasáhnout do práv na ochranu osobnosti, 

například tvrzení, že žalobce nebyl přítomen jednání. 
 
3) Úvodem dokazování učinila žalovaná strana nesporným, že žalovaný Jan Šinágl je 

autorem všech textů na stránkách www.sinagl.cz, které jsou jím přímo podepsány. 
 
V tomto smyslu se dokazování mohlo zaměřit již jen na podrobnosti jednotlivých 

článků, formulaci výroků, případně pravdivost faktických údajů. S ohledem na právní 
hodnocení se soud nezabýval podrobnějším zkoumáním výroků, které se týkají třetích osob, 
případně je učinily třetí osoby (viz dále), a také výroků, které jsou zjevně nezpůsobilé 
zasáhnout do práv na ochranu osobnosti (viz dále).   

 
4) Velká část navržených důkazů se ukázala být zcela bez významu pro předmět 

řízení; jedná se zejména o životopisné údaje a údaje o činnosti, týkající se například Jana 
Šinágla (životopis) nebo Heleny Vondráčkové, případně o činnosti Agentury MM Praha, 
s.r.o., či listiny z jednotlivých řízení (námitka nepřibrání účastníka řízení), nebo články jiných 
osob, než žalovaného (blog Tomáše Peciny na stránkách Paragraphos) nebo články, které sice 
psal žalovaný, ale o žalobcích nikde nepojednávají, případně série trestních oznámení, 
podávaná na nejrůznější třetí osoby. 

 
V případech, kdy byla tato bezpředmětnost zřejmá již před provedením důkazu, soud 

tyto důkazy neprováděl vůbec. 
 
 Menší význam měly údaje z obchodního rejstříku, týkající se Agentury MM Praha, 

s.r.o., které potvrdily existenci této právnické osoby, kterou ovšem nikdo nezpochybňoval. 
Otázka společníků této právnické osoby se jeví být bezpředmětná s ohledem na právní 
hodnocení. 

 
 5) Celkem 7 ks CD se zvukovými záznamy potvrdilo to, že žalovaný nahrával 
nejrůznější jednání, jejichž byl sám účastníkem, soudní a přestupková řízení. Žalovaný toto 
nijak nepopíral. Zde se soud spokojil se shodným vyjádřením stran a vzal tuto skutečnost za 
prokázanou.  
 

6) Článek Ať mír zůstává s touto krajinou, který je první z těch, které jsou předmětem 
žaloby, je záznamem a hlavně komentářem jednání před soudem mezi Agenturou MM Praha, 
s.r.o., proti Martě Kubišové. Žaloba se věnovala tomuto článku velmi široce pod bodem 
II.,a ve výroku rozsudku se ho týká zejména I a) výroku žaloby, namítala řadu faktických 
nesprávností v článku, zejména, že slečnu Michaelu Kocourkovou označil za nedůvěryhodnou 
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svědkyni, na kterou již bylo podáno trestní oznámení, jehož text včetně osobních údajů 
svědkyně připojil, dále se nepatřičně vyjádřil o osobě pana Martina Michala, jemuž zcela 
nedůvodně vytknul, že nebyl přítomen jednání, kde jeho manželka vypovídala jako svědek. 
Přitom jsem zamlčel, že pan Martin Michal nebyl účastníkem řízení. Dále dal odkaz na článek 
Návrat Golden Kids skončil před soudem. Bylo zjištěno, že tyto údaje v článku skutečně jsou.   

 
Další široké dokazování ohledně tohoto soudního sporu mezi Agenturou MM Praha, 

s.r.o. a Martou Kubišovou považuje tento soud za nadbytečné, s ohledem na právní hodnocení 
(viz dále) a na to, že zmíněný článek Návrat Golden Kids skončil před soudem, byl již 
předmětem samostatného sporu před zdejším soudem pod sp. zn. 36 C 25/2010. 

 
7) Článek  KPVČR jako Národní fronta je předmětem žaloby, která mu vytýká, že 

nepravdivě informoval o průběhu tohoto jednání a jeho podstatě, kdy tvrdil, že se jedná 
o další soud Heleny Vondráčkové, resp. její agentury, což je nepravdivé tvrzení a uvedl lživé 
tvrzení o tom, že na nezájem médií o toto jednání má vliv politik Jiří Paroubek. Současně jsem 
také bez povolení soudu a v rozporu s jeho zákazem pořídil zvukový záznam výpovědi svědka 
a tento jsem na uvedených stránkách uveřejnil a porušil tak zásadu práva na spravedlivý 
proces. Bylo zjištěno, že první část výroků v článku obsažena je, otázku nahrávání soud 
s ohledem na právní hodnocení nezkoumal. Pro úplnost lze dodat, že článek popisuje opět ten 
samý spor, jako v bodě 6), tedy spor u Městského soudu v Praze Agentury MM Praha, s.r.o 
proti Martě Kubišové pod sp. zn. 37 C 149/2004. 

 
8) Článek Když bylo v Čechách zle, objevil se humor, není předmětem petitu žaloby. 

Žaloba proti němu v textu žaloby dost obecně namítá, že podle něho měla žalobkyně Helena 
Vondráčková v pořadu Uvolněte se, prosím, lhát a dezinformovat a uveřejnit nesmysly. Bylo 
zjištěno, že tento výrok v článku je obsažen.  

 
9) Článek Nahromaděná špína začíná bublat a zapáchat, je předmětem žaloby. Podle 

ní měl žalovaný komentovat účinkování žalobce Martina Michala v pořadu Všechnopárty 
a označit ho za „nemravného“. Toto označení v článku obsaženo je. 

 
10) Článek 1939 místo boje hajlování, zvonění klíčky není předmětem petitu žaloby. 

Opět se týkal komentářů sporu mezi Agenturou MM Praha, s.r.o., a Martou Kubišovou, kde 
opět je řešena otázka nepřítomnosti Martina Michala u soudu a otázce, zda žalobce Martin 
Michal podal žalobu na pana Lobkowicze. 

 
11) Článek Spějeme k otroctví, nebo se osvobodíme, není předmětem petitu žaloby. 

Žaloba v textu namítala, že tam je uvedeno, že bylo zrušeno jednání přestupkové komise. Bylo 
potvrzeno, že tomu tak skutečně je.  

 
12) Článek Martin Michal navrhuje posoudit duševní stav pana Šinágla je předmětem 

žaloby. Zde žaloba namítala, že tu byly uveřejněny listiny z neveřejného jednání.  Dále, že 
byla žalobkyně Vondráčková označena za osobu bezectnou. Dále zde zveřejnil osobní údaje 
všech žalobců (včetně Michaely Kocourkové a Mgr. Jany Gavlasové). Bylo zjištěno, že 
tvrzení žaloby je pravdivé.  

 
Bylo také zjištěno, že toto řízení iniciovali žalobci a jde o přestupky, veškeré jednání 

úřadu zjevně spočívalo v tom, že byli účastníci vyzváni, aby uzavřeli smír a tento smír se 
nezdařil. 
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13) Článek Všechny síly na podporu stále více ohrožené demokracie a na podporu 
státu je předmětem žaloby a bylo zjištěno, že obsahuje tvrzení žalovaného, že ho čekají ještě 
dvě přestupková řízení.  

 
14) Článek Česká justice je nedemokratická, skutečné hodnoty nehájí, často je  

likviduje včetně jejich nositelů, je předmětem žaloby. Bylo zjištěno, že informuje  
o chystaném jednání v rámci přestupkového řízení a jsou v něm citace z dalšího článku Jak se 
Jan Kraus stal hlásnou troubou bulváru, který je rovněž předmětem řízení a který byl 
rovněž zkoumán. Texty v článcích jsou shodné, jeden článek také odkazuje na druhý. Žalobce 
Martin Michal je v článku označován jako sňatkový podvodník, hochštapler, je obviňován 
z páchání trestné činnosti, z toho, že udává otce své manželky,  žaluje jejího bratra, je 
srovnáván s případem Al Capone, je tvrzeno, že si půjčil peníze, tyto utratil a nevrátil. 
O Heleně Vondráčkové je řečeno, že v minulosti hodila morálku za hlavu.  

 
 Přesný zjištěný text je následující: 
Jak uvádí seriózní internetový portál Revue.idnes.cz, „Martin Michal, bývalý majitel 

zrušené společnosti Air Terrex a akcionář firmy Terrex Group, který v minulosti vlastnil 
fotbalové kluby v Xaverově a v Kladně, byl stíhán v souvislosti s podezřením z rozsáhlých 
podvodů za čtvrt miliardy korun. Podle policie měl vylákat z několika bank obrovské úvěry, za 
něž údajně ručil neexistujícím majetkem. V letech 1996 až 1997 strávil sedmnáct měsíců ve 
vyšetřovací vazbě.“  

 
K tomu dodejme, že v obchodním rejstříku lze dohledat 11 firem s angažmá MM s 

obměnou jména TERREX (např. Air Terrex, Terrex Group, FFC Terrex, Terrex Terno, Terrex 
Interpramen, atd.), skoro všechny firmy jsou v likvidaci. Velký počet spřízněných firem se v 90 
letech zakládal k machinacím a zakrývání peněžních toků a tunelování. Nakonec byl MM z 
vazby propuštěn, pro nedostatek důkazů, což neznamená, že peníze nezmizely! (Vzpomeňte, Al 
Capone taky nebyl odsouzen za vraždy, svědci vždy záhadně zmizeli, nakonec skončil ve 
vězení ze za „pouhé“ daňové úniky). 

 
15) Článek Jak se Jan Kraus stal hlásnou troubou bulváru je rovněž předmětem 

žaloby, ve stejném bodě. Bylo zjištěno, že obsahuje prakticky shodná tvrzení, jako článek 
v bodě 14.  

 
16) Z obsahu rozsudku Městského soudu v Praze sp.zn. 4 T 4/98 a  usnesení Vrchního 

soudu v Praze č.j. 6 To 105/2001 bylo zjištěno, že Martin Michal byl pravomocně zproštěn 
viny z různých trestných činů,  a to nikoli pro nedostatek důkazů, ale  protože skutky nejsou 
trestným činem. 

 
17) Článek Agentura MM - zločinná nemravnost a bezcharakternost na pokračování je 

předmětem žaloby. Bylo zjištěno, že žalobce Agentura MM Praha, s.r.o., zde byla označena 
jako pochybná agentura. Žalobce Martin Michal je označen jako výtečník a podvodník, 
Helenu Vondráčkovou označil za tučnou oběť. O tvrzení žalobkyně Mgr. Jany Gavlasové, že 
zpochybnil její vysokoškolské vzdělání, bylo zjištěno, že kritický text je přesně následující: 

 
(Bylo by zajímavé zjistit jak a kde vystudovala práva – pochází z Karlových Varů!), 

její „výkony“ nasvědčují, že rozhodně nevystudovala s červeným diplomem, pokud vůbec?  
 
18) Článek Měl Albert Einstein pravdu o lidské hlouposti? je předmětem žaloby.  Bylo 

zjištěno, že napadení Martina Michala a jeho uvádění do souvislosti se zločinnými poměry 
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v zemi má podobu věty Jestliže se takový prokazatelný darebák a podvodník jakým je Martin 
Michal chlubí podporou prezidenta republiky, není už třeba ke zločinným poměrům 
a bezvládí, resp. vládě zločinu v naší zemi více co dodat. 

 
19) Článek Kam se poděly miliony Heleny Vondráčkové je předmětem žaloby. Bylo 

zjištěno, že je zde uveřejněna listina, označená jako znalecký posudek, která byla součástí 
vyšetřovacího spisu (viz bod 16). Je zde tvrzeno, že žalobce Martin Michal připravil svoji 
manželku o peníze, dále, že Helena Vondráčková přespávala v New Yorku v bytech krajanů. 
Byly zde také rozebírány okolnosti zřízení zástavního práva Helenou Vondráčkovou, 
s odkazem na katastr nemovitostí. Bylo ověřeno, že údaje skutečně pocházejí z katastru 
nemovitostí. Bylo zjištěno, že údaje také převzaly další časopisy, například Rytmus života. 

 
20) Z listiny, označené jako znalecký posudek o úvěrování obchodních transakcí 

společnosti Terex a dalších bylo zjištěno, že je součástí policejního sporu, který skončil před 
soudem, popsaným v bodě 16. Soud tedy neuznal tento důkaz jako relevantní a věrohodný.  

 
21) Článek M. Michal a Vondráčková podávají oznámení podezření z pomluv na Jana 

Šinágla je součástí petitu žaloby pouze v tom smyslu, že je požadováno jeho smazání, nikoli 
omluva. Je navíc zejména odkazem na již zmíněný článek Jak se Jan Kraus stal hlásnou 
troubou bulváru (body 14 a 15). Dále je zde úvaha o exekucích a půjčkách, kdy půjčku ve výši 
1.500.000,- Kč nelze v případě exekuce majetku exekutorem – to potom nabízí čistě teoreticky 
i jiné možnosti o smyslu této půjčky, než nedostatek financí.  

 
22) Článek Kdo kryje beztrestnost Martina Michala je předmětem žaloby. Bylo 

zjištěno, že opět obviňuje žalobce z trestné činnosti. 
 
Bylo zjištěno, že předmětný text je následující: Svým způsobem je nepochybně velmi 

schopný, resp. všehoschopný. Kdo si přečte znalecký posudek od Ing. Jiřího Křišťana z roku 
1997, snadno si sám odpoví. Otázkou je, kdo Martina Michala kryje, že si může beztrestně 
tolik dovolovat, kdy jeho mnozí bývalí společníci, či lidé z jeho okolí jsou odsuzováni a končí 
ve vězení. Není náhodou, že za sebou nechává mnoho nešťastných žen a lidských osudů. 
Obávám se, že Helena Vondráčková je pouze další v řadě. Nelze vůbec vyloučit možnost, že 
Martin Michal je psychopat. Stupeň jeho společenské nebezpečnosti není malý. Dokáže se 
s ním společnost vypořádat, nebo bude dlouhá řada nešťastných lidských osudů 
pokračovat…?! 

 
  23) Článek Už 21 let budujeme vlastní pád je předmětem žaloby toliko v požadavku, 

že má být vymazáno spojení další ze soudů Martina Michala. Bylo zjištěno, že článek toto 
spojení obsahuje. 

 
24) Článek Agentura MM versus Miroslav Trpák je předmětem žaloby. Popisuje spor 

těchto subjektů. Žaloba zde namítala, že nebylo správně informováno o okolnostech 
vyloučení veřejnosti, dále, že byl pořízen záznam. Dále, že žalobce Martin Michal nebyl 
vyslýchán jako svědek. Dále, že uveřejnil hodnocení třetí osoby, které vnímají žalobci jako 
dehonestující. Soud tyto skutečnosti, s ohledem na právní hodnocení, nezkoumal.  

 
25) Článek Martin Michal a Helena Vondráčková žádají po panu Šináglovi půl 

milionu a uznat pravdu jako pomluvu je předmětem žaloby. Bylo zjištěno, že žalovaný tu 
vyzval žalobce k ukončení protiprávního jednání a znovu zveřejnil znalecký posudek (bod 
20).  
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26) Článek Zpěvačka Helena Vondráčková se obává zneužití svého rodného čísla, byl 

předmětem žaloby v tom smyslu, že v něm údajně žalovaný napadl většinu žalovaných. 
Nebylo přesně řečeno, jak a v čem, takže toto tvrzení nebylo možno ověřit.  

 
27) Článek Kauza Marin Michal se posouvá do roviny práce pro psychology či spíše 

pro psychiatry je předmětem žaloby. Bylo zjištěno, že je zde Martin Michal označen za 
nebezpečného společnosti.   

 
28) Článek Martin Michal organizoval na nevyprodané koncerty dovoz dětí z dětských 

domovů je součástí žaloby a obsahuje tvrzení, obsažené v samotném nadpisu. 
 
29) Článek Mé vzpomínky na Martina Michala je součástí žaloby v tom smyslu, že má 

být vymazán, jeho autorem ovšem není žalovaný, který přetiskl cizí dopis. Čeho se týkaly 
námitky žaloby, nebylo možné zjistit, protože žaloba popisovala tento článek souběžně se 
dvěma dalšími a popisované výroky v článku nejsou. Článek pojednává o činnosti žalobce ve 
firmě Best, s.r.o. 
  

30) Z výpovědi svědka Jiřího Vondráčka soud zjistil, že byl mnohokrát u soudu a na 
Policii na různých částech Prahy, většinou z důvodů žalob nebo trestních oznámení, které 
podal Martin Michal, nebo jako svědek v případech, kdy podal žaloby nebo oznámení proti 
někomu dalšímu.  

 
Zpočátku byl svědkovy vztahy k Martinu Michalovi dobré, byl rád, že si ho Helena 

našla. Nicméně potom se situace začala měnit, výrazně se zhoršily vztahy i s žalobkyní 
Helenou Vondráčkovou, která je svědkova sestra. Na veřejnosti se objevila řada podivných 
informací, že svědek fetoval a byl alkoholik, na počátku byla vždycky nějaká rodinná příhoda, 
kterou znali jenom nejbližší příbuzní, a ta byla prezentována zcela zkresleným způsobem, aby 
v ní vypadal co nejhůře. Svědek to přičítá za vinu žalobci Martinu Michalovi. Objevilo se to 
i v knize, kterou měla napsat přímo Helena.  

 
Další konflikt s Martinem Michalem vznikl ohledně toho, že o něm svědek uvedl, že 

není pilot dopravních letadel, že není doktor práv a není bohatý podnikatel. Toto všechno 
o sobě někde uváděl a nebyla to pravda. Věc skončila trestními oznámeními a u soudu.  

 
Svědek uvedl, že osob, které mají konflikt s Martinem Michalem, je celá řada. Uvedl 

v této souvislosti Martu Kubišovou, Václava Neckáře, Petru Janů, Karla Gotta, Evu 
Pilarovou, Kateřinu Brožovou. Uvedl, že na některé bylo podáno trestní oznámení, například 
na pana Trpáka a paní Hrycovou,  

 
Svědek uvedl, že podle něho jednání agentury MM Praha, s.r.o. má vliv na četnost 

koncertů a oblíbenost Heleny Vondráčkové, její obliba se v podstatě rozplynula. Pořadatelé se 
také zjevně obávají jednání a konfliktů s Martinem Michalem, to vše za situace, kdy její 
kolegové stejného věku jsou velmi žádaní, velmi úspěšní a koncerty se bez problémů 
prodávají. Konkrétně svědek uvedl Petrů Janů, Evu Pilarovou a Hanu Zagorovou. 

 
V některých případech Martin Michal a Helena Vondráčková spor vyhráli, jednalo se 

o tvrzení, že Helena utrápila psa, což svědek hodnotil jako nesmyslné obvinění.  
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O dluzích Martina Michala svědek uvedl, že hovořil s exekutorem, který mu řekl, že 
Martin Michal měl dluhy za telefon, za byt, za elektrický proud v Praze, dluh činil 7.000.000,- 
Kč, do dneška to údajně narostlo na 19.000.000,- Kč.  

 
I další osoby svědkovi řekli, že jim Martin Michal dluží.  
 
S Helenou Vondráčkovou svědek nemluvil a informace o jejích financích nemá. 
 
Co se týče případu Martina Dejdara, šlo o to, že mu Martin Michal slíbil peníze 5 nebo 

15 milionů, podle Dejdara to bylo 15.000.000,- Kč a potom mu je nedal. Firma R Central, od 
které měly pocházet, takové peníze zjevně neměla, což se ukázalo později. Pan Dejdar přesto 
začal film točit. Takový postup je prý při natáčení filmu obvyklý, je časté, že se pracuje, aniž 
by byly peníze vyplaceny. 

 
K exekucím dále svědek uvedl, že nejprve zjistil z internetu dostupné informace, že 

Martin Michal je v hledáčku exekutorů. Svědka to zajímalo, protože se obával, že by to mohlo 
postihnout Helenin majetek. To se skutečně stalo, protože exekutor byl přímo v jejím domě.  
Martin Michal uváděl, že mu tam nic nepatří a že všechno patří Heleně. Exekutor ho sám 
kontaktoval, protože se vyptával, jak fungují Heleniny platby, jak je placen Martin Michal, 
svědek to nevěděl.  

 
Před Agenturou Mm Praha, s.r.o., svědka varoval kriminalista Staněk a ještě 

pracovníci firmy BEST, která dělala úpravy na Helenině domě a kterým nezaplatili poslední 
splátku. Dále o tom hovořil s panem Fischerem, majitelem cestovní kanceláře 

 
Trestní oznámení na Martina Michala bylo podáno panem Stiebalem, který to 

svědkovi řekl.  
 
Svědek sám byl na Policii pouze kvůli podáním Martina Michala, a to na Policii Praha 

2, Praha 10, Praha 7 a Praha 5. Vždy bylo předmětem trestního oznámení to, že lže 
a pomlouvá Martina Michala. 

 
Soud nepřehlédl, že svědek zjevně je zaujat proti žalobcům, nicméně nezjistil, že by 

svědek v některých bodech vypovídal nepravdu. V některých bodech svědek mluvil ve 
prospěch žalobkyně Vondráčkové, takže se zjevně snažil o objektivitu. 

 
31) Takto provedené dokazování má soud dostatečné s ohledem na to, že předmětem 

sporu byl pouze obsah článků; pravdivost výroků byla s ohledem na právní hodnocení 
podstatná jen v několika případech. 

  
32) Podle § 11 o.z. má fyzická osoba právo na ochranu osobnosti, zejména života 

a zdraví, občanské cti, lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů 
osobní povahy. Ve smyslu § 11 o.z. jsou dotčenými právy především právo čest a lidskou 
důstojnost. 

 
Podle § 13 o.z. odst. 1) má fyzická osoba právo zejména se domáhat, aby bylo 

upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly 
odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. 
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Podle odst. 2) platí, že pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle 
odstavce 1, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. 

 
Podle odst. 3) platí, že výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím 

k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. 
 
32) Relevantní judikatura. České soudy se zabývají podobnými podáními velmi 

často, a v některých případech se k věci vyjádřil závazným způsobem i Ústavní soud. Ve dvou 
případech bylo takto dokonce rozhodováno ve věci žalobkyně Heleny Vondráčkové. Obě tato 
rozhodnutí jsou jednak ze zákona závazná, jednak dosti přesně dopadají na řadu zde 
uvedených výroků. Prvním z nich je věc I. ÚS 367/03. Předmětem sporu byla situace, kdy 
žalovaný – a následně stěžovatel -  vyslovil názor, který vycházel z toho, že oblast populární 
hudby byla v 70. a 80. letech minulého století politicky omezována (a použil přitom s určitou 
nadsázkou pojmu mafie). Dále vyslovil názor, že tyto kontakty z dřívější doby zřejmě využila i 
žalobkyně (shodná s žalobkyní).  

 
 O popsané situaci rozhodl Ústavní soud tak, že výroky stěžovatele nejsou v kontextu 
celého článku tvrzením skutečnosti, ale hodnotovým soudem. Stěžovateli bylo proto 
vyhověno, zdůrazněno, že v případě výkonu práva svobody projevu, kdy se původce výroku 
omezí na hodnocení, je třeba jistý minimalismus soudů, které by měly zasahovat do 
podobných sporů jen výjimečně. Druhá závažná myšlenka tohoto nálezu je, že veřejně známá 
osoba má více možností obrany proti různým nařčením, a proto na ni má hledět soud přísněji, 
než na běžného občana (srv. obdobné pravidlo u politiků, rozhodnutí ESLP Oberschlick 
versus Rakousko).  
 

33) Druhý případ je daleko aktuálnější, I. ÚS 823/11. Žaloba byla původně podána u 
zdejšího soudu a nynější žalobci zde působili jako žalovaní. Jednalo se o hodnocení zpěvu 
žalobkyně a jejího přirovnání k žalované (Heleně Vondráčkové) expresivním výrokem, kdy 
původce výroku (žalobce b) uvedl, že „to je jako srovnávat Trabant s Mercedesem“. Věc byla 
projednána u zdejšího soudu dvakrát, jednou jako ochrana osobnosti pod sp.zn. 36 C 72/2005, 
kde byla žaloba zcela zamítnuta s tím, že estetické hodnocení uměleckého výkonu je zcela 
svobodné a každý má právo hodnotit výkony populární zpěvačky. Tatáž věc byla projednána 
jako nekalá soutěž pod sp. zn. 45 Cm 112/2007, a to s výsledkem opačným; soud akcentoval 
skutečnost, že se hodnocení dopustil žalobce b) v rámci konkurenčního boje, nelze proto na 
něho hledět jako na jakéhokoli jiného občana. Závěr ovšem učinil Ústavní soud, a to tak, že 
opět zdůraznil právo na svobodu projevu a přiklonil se zcela k argumentaci soudu pod sp. zn. 
36 C 72/2005.  

 
 Z uvedeného nálezu I ÚS 823/11 je třeba připomenout, že Základní právo na svobodný 
projev třeba považovat za konstitutivní znak demokratické pluralitní společnosti a za jednu ze 
základních podmínek pro její chod a sebeuplatnění jednotlivce.  
 
 V rámci demokratické pluralitní společnosti je každému dovoleno vyjadřovat se k věcem 
veřejným a vynášet o nich hodnotící soudy… Jelikož svoboda projevu představuje jednu 
z nejdůležitějších hodnot každé demokratické společnosti, Ústavní soud opakovaně trvá na 
tom, že každý názor, stanovisko nebo kritika je zásadně přípustnou záležitostí (srov. již nález 
sp. zn. II. ÚS 357/96); omezení svobody projevu je proto výjimkou, kterou je nutno 
interpretovat restriktivně a lze ji ospravedlnit jen kvalifikovanými okolnostmi (srov. nález sp. 
zn. I. ÚS 367/03) 
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 Taktéž byla připomenuta zásada z předchozího nálezu, kdy Osoby veřejně činné, tedy 
politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj. musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní 
občané. 
  

34) Ohledně hodnotících soudů je třeba připomenout starší, ba přímo zakladatelský 
rozsudek ESLP Lingens proti Rakousku, 1986, na který ostatně oba předchozí nálezy 
reagují také. ESLP zdůrazňuje dělení na fakta a hodnotící soudy. Jestliže pravdivost prvních 
lze prokázat, správnost druhých prokázat nelze…pokud jde o hodnotící soudy, je požadavek 
prokázat jejich tvrzení neuskutečnitelný.  

 
 Toto zásadní dělení se po té promítá skoro ve všech rozhodnutích, která se týkají práva 
cti a důstojnosti. Problémy mohou vznikat tím, že pro stejnou kategorii výroků se v judikatuře 
užívá různých označení.  
 
 První kategorie, označovaná porůznu jako fakta, informace, tvrzení, faktický výrok, 
skutkové tvrzení, má jako poznávací znak to, že lze zjišťovat pravdivost – zda se věc 
skutečně stala, zda se něco událo, zda to odpovídá pravdě; a z téhož důvodu lze k dotvrzení 
výroku provádět důkazy.  Všeobecně se má za to, že podobná tvrzení jsou významnější 
a z hlediska ochrany osobnosti nebezpečnější. V případě, že žalovaný prokáže pravdivost 
výroku, smí takový výrok pronést; nepravdivost výroku je pak sama o sobě zpravidla zásahem 
do práv na ochranu osobnosti, viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 179/2004.   
 

Druhá kategorie, označovaná jako hodnotící výrok, kritika, myšlenka, hodnotový 
soud, je posuzována mnohem benevolentněji, protože již citované rozhodnutí Lingens proti 
Rakousku vychází z toho, že vlastně nelze objektivně určit, do jaké míry je oprávněné 
hodnocení, že někdo něco dělá špatně (jádro většiny žalovaných hodnocení tohoto druhu).  

 
V demokratické společnosti je takové svobodné – a často i velmi tvrdé - hodnocení 

jedním ze základních pilířů systému, tudíž soudem by mělo být omezováno naprosto 
výjimečně (viz oba předchozí nálezy ÚS, a řada dalších, např. IV. ÚS 154/97 nebo I. ÚS 
453/03).  

 
35) Naopak soud nenalezl případ, kde by bylo akcentováno „špatné jméno“ účastníka 

tak, že by neměl právo se soudit o čest a důstojnost. Tento názor, který se stále ještě objevoval 
v tomto sporu, nemá v judikatuře oporu, a dikce Listiny práv i všech dalších právních 
dokumentů ho prakticky vylučuje; z podstaty věci má základní či lidské právo každý občan 
a nemůže být z těchto práv nijak vyloučen, než výjimkou, danou explicitním textem zákona 
a navíc testovanou výkladem příslušných soudů (včetně Ústavního a ESLP).  
 

36) Aktuální se jeví být problematika „protizásahu“ do práv na ochranu osobnosti, 
kdy by si žalující strana zjednala nápravu sama vyjádřením, které přestupuje běžnou hranici 
demokratické diskuse či jiným obdobným způsobem. Podobný případ byl judikován 
Nejvyšším soudem ČR po sp.zn. 30 Cdo 2971/2000. Lze říci, že daný případ je do značné 
míry obdobný; žalobci se rovněž vyjadřují velmi obsáhle k žalovanému a nijak ho svým 
hodnocením nešetří, zejména v rámci jednání u soudů, případně činí početná podání na 
nejrůznější orgány. Soud tuto skutečnost v intencích názoru nejvyššího soudu akcentoval 
u některých výroků, na které bude ještě zvláště poukázáno. 

 
37) Ve světle těchto judikatorních názorů, soud konstatuje, že předmětem článku, 

popsaném v bodě 6) - Ať mír zůstává s touto krajinou, je záznamem a hlavně 
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komentářem jednání před soudem mezi Agenturou MM Praha, s.r.o., proti Martě 
Kubišové. Účelem bylo především podat reportáž ze soudního sporu, a to zaujatým 
a hodnotícím (stranícím) způsobem. Tato činnost je sama o sobě právem dovolená, jak je 
patrno z Listiny práv čl. 10 odst. 1 i čl. 17 odst. 1, a jak opakovaně konstatuje Ústavní soud 
ČR, a jak ostatně bylo o velmi podobné navazující reportáži konstatováno zdejším rozsudkem 
pod sp. zn. 36 C 25/2010.  

 
38) Tentýž rozsudek sp.zn. 36 C 25/2010 konstatoval, že  Nemá také opodstatnění 

zřejmá tendence žalobců zabránit paušálně všem výrokům, jakých se na jejich adresu 
dopustí kdokoli; v tomto rozsudku nezbývá, než tuto myšlenku pouze opsat.  

 
Soud už minule konstatoval, a je v tom ve shodě s žalovanou stranou, že zásahy do 

svobodné diskuse mají být v minimálním, naprosto přesně stanoveném a důvodném rozsahu; 
v tomto směru nemá opodstatnění tendence žaloby neustále předmět řízení rozšiřovat všemi 
možnými směry (i tak je požadovaný petit nejdelší, jaký tento soud projednával).  

 
39) S tím úzce souvisí nezpůsobilost řady výroků jakkoli zasáhnout do cti 

a důstojnosti kohokoli, nejen žalobců, což platí o výrocích: 
- Martin Michal nebyl přítomen jednání 
- Martin Michal nebyl účastníkem řízení 
- odkaz na článek Návrat Golden Kids skončil před soudem (vše bod 6) 
- žalovaný nepravdivě informoval o průběhu tohoto jednání a jeho podstatě, kdy tvrdil, 
že se jedná o další soud Heleny Vondráčkové, resp. její agentury,(bod 7) 
-  zda žalobce Martin Michal podal žalobu na pana Lobkowicze (bod 10) 
- bylo zrušeno jednání přestupkové komise (bod 11) 
-  žalovaného čekají ještě dvě přestupková řízení. (bod 13) 
- Helena Vondráčková přespávala v New Yorku v bytech krajanů (Bod 19) 
- další ze soudů Martina Michala. (bod 23) 
- žalobce Martin Michal nebyl vyslýchán jako svědek. (bod 24)  
- žalovaný vyzval žalobce k ukončení protiprávního jednání (bod 25) 
- Martin Michal organizoval na nevyprodané koncerty dovoz dětí z dětských domovů 
(samotný nadpis článku, bod 28) 
- Případy, kdy žalobce otiskl veřejnou listinu, např. z katastru nemovitostí 
 

S ohledem na tuto nezpůsobilost zasáhnout do práv na ochranu osobnosti soud neviděl 
ani důvod skutkově zkoumat pravdivost či nepravdivost výroků, ač se toho žaloba v některých 
případech velmi důrazně domáhala (např. druhý výslech Jiřího Vondráčka, v části, týkající se 
návštěvnosti koncertů Heleny Vondráčkové). Žalobu bylo nutno ve všech těchto případech 
bez dalšího zamítnout. 
 

40) Velká většina napadeného textu v článcích, pokud vůbec byla způsobilá 
zasáhnout do práv na ochranu osobnosti (bod 35), byla potom hodnocením, přesně 
v intencích citovaných nálezů Ústavního soudu. Žalovaný jakožto autor nijak nešetřil svými 
pocity, sděloval, jak mu žalobci připadají, co si myslí o jejich charakteru a morálce, jaký 
dělají dojem.  Podobný styl je příznačný pro bulvární media, kde se reportéři často vyjadřují 
k osobním poměrům známých celebrit, hodnotí jejich oblečení apod. Jedná se o: 
- hodnocení nedůvěryhodnosti svědkyně Kocourkové (prakticky jediný důvod, proč je 
vůbec žalobkyní, bod 6)  
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- podle žalovaného měla žalobkyně Helena Vondráčková v pořadu Uvolněte se, prosím, 
lhát a dezinformovat a uveřejnit nesmysly. Vzhledem k nekonkrétnosti faktů je tento výrok 
také jen hodnocením, bod 8. 
- označení Martina Michala za „nemravného“. Bod 9. 
- označení žalobkyně Vondráčkové za osobu bezectnou. Bod 11. 
- Žalobce Martin Michal je sňatkový podvodník, hochštapler, a že Helena Vondráčková  
v minulosti hodila morálku za hlavu. Bod 14. 
- Agentura MM Praha, s.r.o., je pochybná agentura.  
- Žalobce Martin Michal je výtečník a podvodník  
- Helena Vondráčková je tučná oběť  
-  Mgr. Jana Gavlasová - Bylo by zajímavé zjistit jak a kde vystudovala práva – pochází 
z Karlových Varů!, její „výkony“ nasvědčují, že rozhodně nevystudovala s červeným 
diplomem, pokud vůbec?, všechno bod 17.  
- prokazatelný darebák a podvodník jakým je Martin Michal (bod 18) 
-  Martin Michal byl označen za nebezpečného společnosti. (bod 27)  
 Lze k tomu dodat, že je správný názor žalované strany, vztahující se na otázku 
odborníků a profesionálů; o každém je možno vznášet pochybnosti, že provádí svoji práci 
dobře, případně, že má dostatečné vzdělání, což se týká v tomto případě zejména Mgr. Jany 
Gavlasové  v bodě 17.  
 Soud také přihlédl ke zjevné situaci „protizásahu“ (viz bod 33), kdy žalobci a žalovaný 
současně proti sobě stojí i v dalších řízeních, a kdy žalobci podali proti žalovanému několik 
trestních a přestupkových oznámení.  
 

Soud proto opět v těchto případech zamítl všechny žalobní návrhy, zejména 
s odvoláním na oba nálezy Ústavního soudu, stejně jako to ostatně učinil v případě 
žalobců i v rozsudku sp. zn. 36 C 25/2010. 

  
41) Zvláštním případem je nahrávání všech jednání, následné uveřejňování 

nahrávek a také veřejných listin (např. z katastru nemovitostí).  
 
Soudy zastávají názor, že neoprávněným zásahem do práv na ochranu osobnosti 

nemůže být činnost zákonem výslovně dovolená. Je třeba zdůraznit, že jednání u soudu je 
veřejné a veřejnost řízení může být výslovně vyloučena jen v případech, výslovně 
stanovených zákonem, obvykle rozhodnutím soudce (čl. 38 odst. 2 Listiny práv).  

 
Pokud tedy žalobce uveřejnil záznam z veřejného jednání, nemohl tím prozradit nic, 

co by nebylo veřejnosti dostupné již přímo u soudního jednání. Toto platí i pro přestupkové 
řízení, kde se navíc vedlo řízení proti žalovanému. Žalovaný má tedy plné právo informovat 
o tom, jak uvedené řízení dopadlo, když byl obviněn z přestupku; jeho rizikem potom je, že 
v řízení nemusí uspět. Pokusy žalobců bránit žalovanému v takovém uveřejňování údajů tento 
soud hodnotí jako odpírání základních práv žalovaného, pro což nespatřuje tento soud žádný 
rozumný důvod.  

 
Konečně, je třeba zdůraznit, že žalobci – a to všichni – díky svojí veřejné činnosti, 

Helena Vondráčková jako zpěvačka, Martin Michal a Michaela Kocourková jako jednatelé 
společnosti a Mgr. Jana Gavlasová jako advokátka nevyhnutelně o sobě řadu údajů uveřejnili 
sami a jsou dostupné na internetu (např. prostřednictvím obchodního rejstříku nebo seznamu 
advokátů, Helena Vondráčková má osobní údaje například na wikipedii). Utajování osobních 
údajů se proto v jejich případě jeví jako přímo nemožné. 
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Podle ust. § 4 písm l zákona č. 101/200 Sb. v platném znění: 
l) zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými 
sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného 
seznamu. 
 
  Zveřejnění osobních údajů není vždy zcela vhodné, ale soud nevidí důvod, proč 
ho zakázat, zvláště,  když žalovaný stejně zveřejňuje i údaje vlastní.  
 Soud proto žalobu opět zamítl.  
 

42) Proti žalobkyním Mgr. Janě Gavlasové, Michaele Kocourkové ani Heleně 
Vondráčkové soud nenašel jiné případy, než ve smyslu bodů 39, 40 a 41. Žaloba byla proti 
nim zamítnuta zcela, a stalo by se tak i bez jakéhokoli dokazování.  

 
43) Byla zamítnuta i žaloba pro dobré jméno agentury MM Praha, s.r.o., kde je 

jasně patrné, že převážná většina výroků se netýká agentury vůbec, nýbrž Martina Michala 
jakožto fyzické osoby, a pokud se této agentury dotýkají, potom jde o povšechná hodnocení, 
zmíněná v bodě 40 – Agentura je označena jako „pochybná“. Důvody těchto pochyb navíc 
naznačil svědek Vondráček, totiž, že spojení s Martinem Michalem vnímají mnohé subjekty 
v oboru za natolik problematické, že se raději jednání vůbec vyhnou a tím klesá zájem 
i o Helenu Vondráčkovou. S ohledem na to, že žalovaný není podnikatel v oboru jakkoli 
souvisejícím s populární hudbou, není patrný ani jeho zájem žalující subjekt poškodit.  

 
 
 
44) Případy výroků, jako že na nezájem médií o toto jednání má vliv politik Jiří 

Paroubek, nebo otázky, týkající se blogu Tomáše Peciny, soud zamítal rovněž. Sod spatřuje 
zřejmou souvislost s problémem, popsaným v bodě 38 – tendenci žalobců rozšiřovat 
žalobní nároky. V tomto případě i zjevně proti osobám, které zjevně nejsou účastníky 
řízení, a tudíž nelze autoritativním výrokem soudu rozhodovat o jejich právech. Stejně tak je 
bezpředmětné zkoumat jejich názory a stanoviska (tím spíše, že v některých případech se jich 
příslušné řízení týkalo, např. Vanda Hrycová nebo Kateřina Brožová).  Soud nejen, že 
zamítal všechny nároky, vedené fakticky proti těmto třetím osobám, ale odmítal je 
i bezdůvodně povolávat k soudu jako svědky. 

 
45) Následná skupina výroků je skutkovým tvrzením, které je způsobilé snížit čest 

některých žalobců (výlučně u Martina Michala).  
udává otce své manželky,  žaluje jejího bratra,  
že si půjčil peníze, tyto utratil a nevrátil (bod 14) 
 připravil svoji manželku o peníze, (bod 19). 
 

 V těchto poměrně ojedinělých případech soud provedl navržený výslech Jiřího 
Vondráčka a zjistil, že výroky jsou ve všech případech pravdivé. Pojem „udat“ lze chápat 
jako podání trestního oznámení, což se stalo, stejně tak byla podána žaloba proti svědkovi 
(bratru žalobkyně Heleny Vondráčkové). Skutečnost, že žalobce Martin Michal dluží různým 
osobám peníze, bude předmětem samostatných majetkových jednání, a v případech, kdy věc 
došla do exekuce, ho lze brát jako prokázaný a zřejmý. Konečně závěr, že Martin Michal 
připravil žalobkyni Helenu Vondráčkovou o peníze (v nejasném rozsahu) je kromě případů, 
uváděných svědkem, zřejmý i ze samotné skutečnosti žalob, projednávaných různými soudy, 
kde jdou žalobkyni k tíži náklady, pokud je neúspěšná (např. 36 C 25/2010).   
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 Soud proto nevidí důvod, proč žalovanému v podobných tvrzeních bránit a žalobu 
zamítl i  této části.  
 

46) Poslední případ se týká tvrzení, že se žalobce Martin Michal dopouští (dopustil) 
trestné činnosti.  

 
Soud podrobně prozkoumal text článku v bodě 22) a zjistil, že toto tvrzení v článku 

výslovně učiněno není, byť žalovaný toto zjevně různým způsobem naznačuje. Soud považuje 
jeho postup za hraniční, ne příliš korektní, ale s ohledem na zásadu minimalismu zásahů 
soudu (bod 38) se rozhodl ponechat článek bez zásahu.  

 
Jiný případ je bod 14 a 15, který se týká dvou prakticky shodných výroků v článcích  

Česká justice je nedemokratická, skutečné hodnoty nehájí, často je likviduje včetně jejich 
nositelů a článku Jak se Jan Kraus stal hlásnou troubou bulváru.  

 
Nejprve zahájil citátem z Revue.idnes.cz: „Martin Michal, bývalý majitel zrušené 

společnosti Air Terrex a akcionář firmy Terrex Group, který v minulosti vlastnil fotbalové 
kluby v Xaverově a v Kladně, byl stíhán v souvislosti s podezřením z rozsáhlých podvodů za 
čtvrt miliardy korun. Podle policie měl vylákat z několika bank obrovské úvěry, za něž údajně 
ručil neexistujícím majetkem. V letech 1996 až 1997 strávil sedmnáct měsíců ve vyšetřovací 
vazbě.“  

 
Ač by se žalovaný nezbavil své odpovědnosti tím, že výrok přejal, je nutno 

konstatovat, že tuto část výroku by šlo ještě považovat za hraniční a problematickou tím, že 
chybí závěr, jaký byl o věci učiněn soudem (že nějaký byl, je s ohledem na vazební stíhání 
téměř nevyhnutelné). V podobném duchu je i začátek „dovětku“ žalovaného: 

 
K tomu dodejme, že v obchodním rejstříku lze dohledat 11 firem s angažmá MM 

s obměnou jména TERREX (např. Air Terrex, Terrex Group, FFC Terrex, Terrex Terno, 
Terrex Interpramen, atd.), skoro všechny firmy jsou v likvidaci. 

 
Pokračování ovšem již poměrně jasně naznačuje, o co jde: 
„Velký počet spřízněných firem se v 90 letech zakládal k machinacím a zakrývání 

peněžních toků a tunelování.  
 
Nakonec byl MM z vazby propuštěn, pro nedostatek důkazů, což neznamená, že 

peníze nezmizely! (Vzpomeňte, Al Capone taky nebyl odsouzen za vraždy, svědci vždy 
záhadně zmizeli, nakonec skončil ve vězení ze za „pouhé“ daňové úniky). 

 
V těchto dvou shodných případech soud konstatuje, že shora popsaná pravidla byla 

uvedenou částí výroku již překročena. Jedná se o tvrzení, tvrzení urážlivé a tvrzení, které 
nejenže nebylo prokázáno, ale dokazování ho přímo vyvrátilo, protože byl předložen 
trestní rozsudek, kterým byl žalobce Martin Michal zproštěn viny.  

 
Jakékoli naznačování viny v tomto směru je proto velmi nekorektní, pokud nebyla 

alespoň učiněna zmínka o tom, že k tomuto zprošťujícímu rozsudku došlo (dokonce dvakrát). 
Není ani pravdivé tvrzení, že se tak stalo „pro nedostatek důkazů“. Odůvodnění obou 
rozsudků je značně komplikovanější a ubírá se odlišným směrem (k tomu, že jednání žalobce 
z různých důvodů nebylo trestné). Pokud by mělo jít o polemiku s trestními soudy a jejich 
závěry, je samozřejmě možná, ale k určité vážnosti takové polemiky je jednak třeba určitých 
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znalostí, jednak se tím nijak nemůže autoritativní závěr soudu změnit, protože pravomoc 
vynášet rozhodnutí o vině a trestu mají výlučně soudy.  

 
V tomto případě došlo k jasnému zásahu do práv na ochranu osobnosti žalobce 

Martina Michala. Soud proto v tomto výjimečném případě pokládá navrženou omluvu 
za zcela vhodnou a vyhověl jí (bod II výroku rozsudku).  

 
47) V intencích závěrů odůvodnění 39 – 46 soud postupoval nejen u navržených 

omluv (výrok I. je zamítavý, výrok II vyhovující), ale i u navržených odstranění článků -  
výrok III., VI. A VII. je zamítavý se kryje s články, popsanými ve výroku I, výrok IV. a V., 
kryjící se s články, popsanými v bodě 46), jsou vyhovující.  

 
48) Stejně tak je v intencích důvodů pod body 39 a 46 postupováno i v otázce 

zadostiučinění v penězích. U většiny žalobců, kde nebyl vůbec žádný zásah do práv na 
ochranu osobnosti, případně dobrého jména shledán, soud žalobu bez dalšího zamítl – výroky 
VIII., X., XI. XII.  

 
U výroku IX., týkajícího se žalobce Martina Michala, soud přihlédl ke kontextu 

obou článků, kde žalobce částečně uspěl, a dospěl k závěru, že zásah není natolik 
nebezpečný a závažný, aby byl důvod řešit věc zadostiučiněním v penězích. Zejména bylo 
přihlédnuto k částečné satisfakci, kterou si zajistil sám žalobce podáním oznámení na 
žalovaného; jednalo se tedy o situaci protizásahu.   

 
Soud zvážil i okolnost, že na žalobce je třeba hledět přísněji, jde o osobu velmi 

známou a nepochybně možnost, jak si tuto záležitost vyřídit sám prostřednictvím tisku měl. 
Dále soud zvážil okolnost, že toto pochybení je jediným naprosto zřejmým z celé řady 
pochybení, které tvrdila žaloba. Na základě toho soud dospěl k závěru, že postačuje 
omluva dle ust. §13 odst. 21) o.z. a není ani zde důvod pro zadostiučinění v penězích.  

 
49) O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1) o.s.ř., protože tento 

žalovaný měl téměř úplný úspěch ve věci. K nepatrnému úspěchu žalobce Martina Michala se 
rozhodl soud nepřihlédnout.  

 
Výše nákladů sestávala z nákladů za právní zastoupení advokátem. Podle  vyhlášky č.  

484/2000Sb. je  odměna pro řízení v jednom stupni se zadostiučiněním  25.000,- Kč, dále 
sedmkát režijní paušál po 300,- Kč, náhrada za jízdu autem desetkrát ze Žebráku na Prahu 5 , 
50 kilometrů, při ceně 3,70 Kč na kilometr, celkem 3411,- Kč. Daň z přidané hodnoty 21% 
činila 27.100,- Kč,  celkem tedy 36.202,- Kč.  Tyto náklady byly proto přisouzeny v 3denní 
pariční lhůtě (ust. § 160 odst. 1 věta prvá před středníkem o.s.ř.) a na zákonné platební místo 
(§ 149 odst. 1 o.s.ř.). 

    
Poučení:    Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu  

       soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. 
 
V Praze 15.4.2013                                                           JUDr. Vojtěch Cepl, v.r. 
                                  samosoudce 
Za správnost vyhotovení: 
Luďka Kotlantová 
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