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Do AK DoRUČENo DNE

Vř VEc|

ZALOBCE

Tomáš Hendrych

dat. nar. 12.05.1959
bytem Trutnov, Úpské nábřeŽi224
právně zast. JUDr. Evou Do|eŽa|ovou,
pRo1 zntovarqÝrul

í) HiiblJosef

dat. nar.01.01.2000
bytem Dlouhá 579, Trutnov
2) ondráěek Zdeněk

dat. nar.01.01.2000
bytem U Hřbitova 567, Trutnov 2

JUDr.

Horská 888, 541 bi
te], Í.!.] |i] 4 8.lÚ

3) Trpák Pavel

dat. nar.01.01.2000
bytem PraŽská 390, Trutnov
4) Bubnová B|anka
dat. nar.01.01.2000
bytem RůŽová cesta 381, Trutnov 3
v pětivyhototveních

vĚc: Žaloua na ochranu osobnostis návrhem na náhradu nemajetkové újmy
pŘíloxy:

plná moc

plil"x

zveřejněný spo|u s fotografií dne 29. 6.2012 vTrutnovinky

HÚb| vyzva| místostarostu Hendrycha k rezignaci..

-,,

opozičnízastupite|

Clánek autora Zdeňka ondráčka na serveru Česká pozice ,,Jak funguje mafie v okresním měři
dne

5.2.2012

Č]a1e!-zyeŤejněný spolu s fotografií dne g. 7.2012 vKrkonoŠský deník *,, Č|ena vedenÍ
zřejmě čeká soudi..
Č|ánek zveřejněný spo|u s fotografií dne 17, g' 2012 v Novinky LT
- ,, Výzva k rezignaci na
místostarosty a nás|edné trestní oznámení..
!|a1et zveřejněný spo|u s fotografií dne 5. 7' 2012 na serveru ,,Trutnovinky'. -,, opozičnízar
HÚb| poda| trestní oznámení na místostarostu Hendrycha..
Clánek zveřejněný spo|u s fotografiÍ dne 19. 12. žo12 na serveru,,Trutnovinky..-,, Místos'
opustiI kvů|i Útokům opozice post jednate|e v basketbalu.
p|a1er zveřejněný spo|u s fotografií dne 28.6,2012 na serveru Trutnovinky
-,, opozičnízal
HUb| vyzva| místostarostu Tomáše Hendrycha k rezignaci' Kvů|i basketba|u...
C|ánek zveřejněný spo|u s fotografií dne 13. 7, Žo12 vTrutnovinky
-,, Hendrych če|Ítre

oznámení..
Usnesení Po|icie Čn e.; KRPH-97237-42|TČ-2o12-o51081-VA ze dne 30.1.2o13
výzva k omluvě adresovaná
vyjádřeníBlanky Bubnové ze dne 26.6,2014
vyjádření MUDr. Pavla Trpáka ze dne 2.7.2014
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I.

.. Dl" 2' 7.2012 poda|i PhDr. HUb| Josef a JUDr., PhDr. Zdeněk ondráěek trestníoznámení na Mgr. Tomáše
Hendrycha, pro podezření ze spáchání b|íŽe nespecifikovaného trestného činu, kterého se mě|lmenovany
dopustit při výkonu své funkce místostarosty města Trutnov. K tomuto trestnímu oznámení se pos|éze připojili
i
MUDr. Pave|Trpák a Lenka Bubnová.
Na základě tohoto trestního oznámení qak doŠ|opřís|uŠnýmipo|icejními orgány k rozsáh|ému prověřování.
V průběhu ce|ého Šetřenípoda| pan Mgr. Tomáš Hendrych iemtb orgánům pótre,one vysvět|ení á poskytoval
nezbytnou součinnost'
il.

JiŽ v době šetření, t99v y době, kdy neby|y k dispozici Žádné přesvědčivé argumenty o tom, zda by| trestný
čin skuteěně spáchán ěi niko|iv, docháze|o.ze strany Ža|ovaných ke zce|a z1ev-ne neo.oie1tiunÍ a nepÍimerene
media|izaci a k úmyslnému zkres|ovánícelé této věci, a to zejmána prostřednitúím:

.
.
.

Č|ánek zveřejněný spo|u s fotografií dne 29. 6,2012 vTrutnovinky
-,, opozičnÍzastupite| Hubl Vyzva|
místostarostu Hendrycha k rezignaci..
č|ánek autora Zdeňka ondráčka na serveru Česká pozice,,Jak funguje mafie v okresním měřítku..ze
dne

5.2.2012

Čtaner zveřejněný spo|u s fotografií dne 9. 7. 2012 v Krkonošský deník ,, Č|ena vedení města zřejmě
čeká soudi..
Č|ánek zveřejněný spo|u s fotografií dne 17. g.2012 vNovinky LT
-,, Výzva krezignaci na funkci
místostarosty a nás|edné trestní oznámení..
Č|anek zveřejněný spo|u s fotografií dne 5. 7. 2012 na serveru ,,Trutnovinky..
- ,, opozičnízastupitel HÚb|
poda| trestní oznámení na místostarostu Hendrycha..
Čtg1ek zveřejněný spoIu s fotografiÍdne 19. 12.2012 na seryeru ,,Trutnovinky*-,, Místostarosta
opustiI
kvůli ťttokůrn opozice post jednate|e v basketbaIu..
Č|ánek zveřejněný sP!|u s fotografií dne 28. 6,2012 na serveru Trutnovinky
-,' opozičnízastupitel HÚb|
u-yzva| místostarostu Tomáše Hendrycha k rezignaci. Kvů|i basketbaIu'.,
Č|anek zveřejněný spo|u s fotografií dne 1 á,
zolz v Trutnovinky _ ,, Hendrych če|ítrestnímu

l.

oznámení,,

DŮkaz: kopie výše uvedených čtánkťl
il!.

Podané trestní oznámení'.by|o po|icejními orgány řádně prověřeno a prošetřeno. Poté by|a celá kauza
Policií
Č.eskérepub|iky, Územní odbór Trutnoú dne 3ó' 1..2013 ódloŽena usnesením pod|e 159 odst.

$

řádu

1 trestnÍho

Důkaz: usnesení PČR ze dne 31'ledna 2013
Tvrzení Ža|ovaných, tak jak jsou uvedena v ě|áncích, jsou nejen nepravdivá, a|e navíc
dif|amující povahy, nebot,
negativně ov|ivňuj pověs-t Ža|obce na veřejnosti, váŽnost ve spo|ečnosti, česi i soukromí
a v nóposlední Íadě téŽ
pověst Ža|obce jako veřejného činite|e. Ža|ovaní prakticky přisoudi|i Ža|obci trestnou
činnost a to takového
charakteru, Že to z něho učinilo nedůvěryhodného člověka, ňavíc v postavení veřejného
činite|e.
Jejich tvrzení, pokud by jim by|o uvěřeno, Šířínedůvěru j jednáni představite|e města,
coŽ moh|o mít i fatá|ní
dopad ve vztahu ke sm|uvním partnerům města i na da|Šíóiňnost
Jednáním Ža|ovaných |ze zce|ajednoznačně vnímat jako neoprávněné zásahy do Ža|obcova
práva na ochranu
osobnostid|e $ 81 obč.zák.
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V.

Vzh|edem k tomu, Že nepravdivými tvrzeními doš|o ke sníŽeníváŽnosti
Ža|obce jeho
a ve veřejném i soukromém Životě ve značnémíře, povaŽuje Ža|obce r:;mu,atitera postavení ve spo|ečnosti
mu by|a způsobena, za
závaŽnou.
Soh|edem na výše uvedené skutečnosti vyzva| Ža|obce Žalované k tomu, aby
se za sVé jednání om|uvi|i a to
zcela jednoznačným způsobem, tj. uveřejněnÍm om|uvy v |istu Trutnovinky ná weoových stránkách i v
tiskovinách, a dá|e v tiskovinách KrkonoŠský denik, Novinky LT a MF
Dnes.
Takovéto zveřejněníjednoznačnéom|uvy by by|o iatobceň, panem
Mgr. Tomášem Hendrychem, vnímáno jako
zadostiučinění.
K této výzvě však zauja|iŽ-a|ovaní negativní.poslpj a ve svých vyjádřeních
zejména
- -Ža|ovaný č. I nadá|e m|uvío
páchání trestné činnosti, aěkoliv celá úěc by|a vyšótřena,
;ak 1iz óýlo uvedeno
Dťlkaz: výzva k omtuvě adresovaná
vyjádřenÍ Blanky Bubnové ze dne 26.6.2014
vyjádřenÍ MUDr. Pavla Trpáka ze dne 2,7'2014

'ýs"

v!.
JednánÍ Ža|ovaných a jejich tvrzenÍje Ža|obce neustá|e nucen vysvět|ovat jak
Širokéveřejnosti a tak i partnerům
Yě:t9 Tr.utnov, kdyŽ je těmito neustá|e žádán o vysvět|ení,'
Jednání Ža|ovaných s|edovalo a s oh|edem na jejích současný postoj I
nadá|e s|eduje skanda|izačnía
pomlouvačné
cí|e'

Zadostiučiněníspočívajícív- odvo|ánÍ nepravdivých tvrzení a v omluvě
by proto dá|e neby|o dostaěující.
D|e ustanovení $ 2956 má Ža|obce nárok n.a nálrradu nemajetkóvé
újmy, která mi by|a shora popsaným
jednáním způsobena v penězích. Za přiměřenou
v takovém,piija99
Žáloúe částku 80.ooo,. Kč" K výŠi
poŽadované částky poukazuji na jižzm1něné oko|nostin"p.áuoiuýcn'ai,oíázu;e
pomtouváe.li.n furzení'
Způsob obrany Ža|obce d|ouho zvaŽova|. Jak bylo
yvele1o výše, Žalované prostřer]nictvím doporuČeného
lopisu vyzval k cjobrovo|né nápravě. Nápravy se vŠakŽa|obce k dnešnímudni nedočkat.
Skuteěnost, Že se ze strany Ža|ovyných jeoná o d|ouhodobou kampaň
se zjevným cílem Ža|obce poškodit, která
ved|a k tomu, Že se ochrany domáhá próstřednictvím soudního
řizení.
VII.

S oh|edem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto rozsudku:

| Ža|ovaníjsou povinni zdržetse tvrzenío
loT,Že Ža|obce se dopusti| zneužitípravomociveřejného činite|e.
||. Za|ovaníjsou povinni'nejpozdějido patnáctidngod
pravŇ-moói-rozsudku zajistit ňa vrastní nák|ady
v
tiskovinách Trutnovinky,'KrkonoŠský deník a MF Dnbs. Úvere.;neni
om|uvy v tomto znění:
..
V námi pub|ikovaných č|áncíchjsňe při informování etenáir:l,pou
žili tu.rzéní,
Úvahy a přirovnání,
která by|a nepravdivá a nepatřičňá ve svém důs|edku moh|a
'pářula.",
ve|mi váŽně pos-r.ooit
oo.obnía profesní záJmy,

postavení a důvěryhodnost práce a konání Mgr. TomáŠe
Hendrycha jako veře.;néňo einit"t", čímŽby|a
poškozena ijeho rodina. Za toto své počínánřse om|ouváme.
Huot .lóser, cnói., ó-no,"ae"x Zdeněk JUDr.,
PhDr', Trpák Pave| MUDr', Bubnová.gtanka''
|||' Za|ovaníjsou povinni zap|atit Žalobci částku
80.ooo,- Kč spo|ečně a nerozdí|ně a to do tří dnů od právní
mocí
rozsudku k rukám právního zástupce Žalobce'
.. '
|V. Za|ovaníjsou povinni uhradit nák|ady řízení do
tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního
zástupce
Žalobce'

Mgr. Tomáš Hendrych, v z.
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Jednací čís|o:í9c 16612014.24
|D datové schránky. 2c2abj3

UsNEsENí
okresní soud v Trutnově rozhod| samosoudkyní Mgr. Pav|ou ondráčkovou ve věci

Žalobce:

Tomáš Hendrych, nar. í2.05.1959, Úpské nábřeží224,5410í, Trutnov.
Do|ní Předměstí

proti

1) Josef Híibl' Dlouhá 579,54101, Trutnov

ŽaIovaným:

2,) Zdeněk ondráček, U Hřbitova 567,54102, Trutnov 2
3) Pave! Trpák, Pražská 390' 54í 01, Trutnov
4) Blanka Bubnová, RůŽová Gesta 38í, 541 03, Trutnov 3
o ochranu osobnosti s návrhem na náhradu nemajetkové újmy

takto:
Soud vyzývá Ža|ované 1), 2), 3), 4)' aby se ve |hůtě 20 dnů od doručenítohoto
usnesení písemně vyjádřili k Ža|obě, která je připojena.
Ve vyjádřeníje povinen(a) zejména
*)
uvést, zda nárok up|atněný v Ža|obě uznává, popřípadě v jakém rozsahu
-) vy|ícit rozhodné skutečnosti ve věci
*)
označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností

K vyjádřeníje třeba připojit |istiny, na něŽ se vyjádření odvo|ává.

Vyjádřeníje třeba před|oŽit soudu ve 2 vyhotoveních.
Pou

če n í: Protitomuto usnesení neníodvo|ání přípustné.

V Trutnově dne 13.08.2014
Mgr. Pavla ondráčková, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhsvenj,i
Veronika Maková , -{' .''\
/

/

o.s'ř. č. 69 . usnesení o ýzvě, aby se účastníkvyjádřil k Ža|obě nebo jinému návrhu na zahájení řizeni

