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Protokol
o proieclnávání přestupku

Ústníjeiínání zahájeno v ] l.00' hodin

PÍíjrnenia jrnelro obvirténeho: Jalr šinagl
Datum natození 9 ' I2.l952
85 tettt: Nejedlýc|r j]5. 2tl7 5] Žebráli
Průkaz totoŽrrosti : 1 1 3 5 52323
("6 36 odst.1 spr.řddu)

Přednrět.jednání:
Pod|e oznánení se rně| obviněný dopustit přestupktt na úseku evidence rodných čísel. kterého se něl
dopustit tím. Že na jírrr provozované webové stránce q'rvlv'sin3gl'cZ zveře.jnil rodné číslo paní lleIen1
Vondráčkové' čírriž se doprrstiI přestupku neoplávněného na]<ládání s rorlnýIrr číslem dle s ]7d odst. l
písrneno d) zákona č' l3]/2000 Sb'. o evidenci obyvatel. ve znění pozdě.jŠích předpisů'

Za účeIen projednání přestupku byl ohiněný(<i) předl,olán (a) rtu den 31'1.20]],z tohoto jednáni se
včas a t|ddně omlul,il a po vzcijenné dohodě se dostavil dne 5'1'201] a po ,seznt?nrcní s obsahent
spisového rua|eriálu a pc't t,áclnén poučení dle ! 73 oclst.2 a ! 36 odst'l.3 sprúwího ř.tidu k yěci u.t,tidí

Dne 3.1.201] v odpoledních hotlintich jsem se tlostttvil k pracovttici MěÚ Mgr. Dngmlr
Kmmlové fl sllělil ií, že dne 31.1.201I se nemohu tlostlvit, nebqt'íen den Se zúčasÍním
soutlníln řízení v Praze.

DóIe jsem ji informoval' že kopii smlouvy o zřízení zástavníln práva jsem získal na Kfit strálním
pracovišti v Prnze západ, Domluvili jsme se, že se dosíavím ve středu dne 5.I,2011.

Potvratji, že webovti strdnka www.sinagl.tz patří mně. Na |éto strrince 'isem xveřejnil dokument
nazvaný Smlouýa o z,řízení zást vníIto prdvl v potlobě v jaké mi byl poskytnut na moji ždrlost na
KtttttsÍrrÍlním pracovišti Pralta-lúpatl dne 4.10'2010. Tentýž den' no stejnén úřutlě, jsem požritk i o
výpis z katastru nemoviÍostí dontu č.] 22 v obci Rhko, který je založen ve spise.
Dokumenty.jsem nuak ,xeupravoval a neměnil útkýe v niclt obsažulé, Pamntýi si' že jsem v žddosti
úče! uvedl, ale nepamatuji si již přesně juký' bylo to něco ve smysllt potřeby mé prdce'formukrce'
kterú se nejvíce blíž'ila zúměru mé ndvštěvy. Niktý bych si netlovolil porušovat plttttté ztikoq, c
předpisy tt pokutl něktly tato situ ce nastune, opírúm se o čIúnek 23 Listiny prriv a svobod, která je
součástí Ustavy CR.
Inkriminovanou smlouvu jsem z'veřejnil v souvislosti s k uz mi Agentury MM, o kterou se jako
publicisttt, rulvittář tt ong ž'oyaný občln znjímdm od potlzintu 20()9' ktly jsen se poprvé z.ičustnil
soutlního sporu HelenaVondráčkovri vs' Marfu Kubišovtí.
T))to svoje ktivit}, směřuji k orlltdení pozadí AgenÍury MM a zejměna zločinnéIto a krimináIního
jedndní pana Martina Micltala.
Veškeré zveřejňování maÍeriálťr na internetu v rúmci mě novintiřské činnosti provozaji a konrinl
bezplatně, niktl1l.isem od nikolto nebyI ztt ío pIacen' Nejsent zaměstnancem žódnéIto denního tisku či
časopisu.
Sm1sIent mé publikuční činnosíi není někomu ubližovttt, uIe xveřejňovú pravdu,faktn u skutečnosíi.



Rodné čislo jsem dále zveřejnil v rámci zveřejnění celé listiny proto, Že jsem se domníval, že
kopie listiny' tak jak jsem ji dostal, je veřejnou listinou, a tudíž může být dále Zpřístupňována'
Neby| jsem při vyplňovánÍ žádosti o něčem takovém výslovně informován.
Kdyby tomu tak bylo, rodné číslo bych nezveřejnil, tudíž nebyl podezřelý z přes1upku.

Pod pojmem 
'pro vlastní potřebu.., který je uveden v žádosti o výpis, chápu pro potřeby moji

práce v€ smys|u mojí publikační činnosti. Pracuji pro veřejnost. Poukazuji na to, že veřejně
známó osoby nepoživa|í téhož stupně ochrany soukromí v tisku 'iako osoby veřejnosti zcela
neznámé _ viz rozhodnutí Krajského soudu Praha' Vrchního souclu Praha a Vrchního souclu
Olomouc, ve věci Jan Šinágl vs Ing. l.rantišek Šedivý, Jan Ši,'ágl vs Miroslav Grebeníček.
Yladimír Hučín vs. Ing. Tomáš llradí|ek a Zdeněk Baka|a vs. Lubomír Zaorálek - z nich
vyplývá' že lze o komkoli například v televizi před milióny diváků říct, že 'ie zločinec, gauner,
darebák, podvodník a ničema, aniž by musel dokazovat pravdivost tvrzení, nést za né
odpovědnost' kdy napadeným je podle dosavadních soudních rozhodnutí upíráno právo se
účinně zákonnou ces1ou bránit. Nemluvě o tom' že lze snadno c|okázat, že autoři tvrzení isou
mnohdy sami hoc|ni být označeni uvcdenými výrazy.

Tuto argumentaci uvádím jako příklad toho' jak současný právní řád ..chráníí( veřejné osoby
před napadením jinými veřejnými osobami způsobem, kter.ý může napáchat daleko více škot|
než zveřejněni rodného čÍsla na úřednim dokumentu a následně jeho zveřejněním na webových
stránkách.

Skončeno' sclrváIeno a podepsáno v 12.50 hodin.

Dne: 5. 1 .201 l

potlpis obl,iněného
-,^^^^t^

pracovnrce


