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Otevřená odpověď na vaši výzvu ze dne 14. 11. 2016 

Vážení pánové, 

k mým rukám se dostala vaše výzva datovaná dnem 14. 11. 2016, jejímž obsahem je bezostyšná 
snaha zatáhnout co nejvíce provozovatelů pohřebních služeb do vašeho soukromého sporu se 
spolkem Tobit. Tento spor, jak sami uvádíte, se vede na základě vaší vlastní iniciativy, která 
sleduje zrušení uvedeného spolku. K podání takového návrhu máte sami jistě právo, stejně jako 
máte sami důkazní povinnost prokázat, že váš návrh je důvodný a vaše tvrzení důkazně 
podložená. Pokud jste si nebyli schopni, jak je z výzvy evidentní, obstarat důkazní prostředky 
předtím, než jste se do soudního sporu pustili, svědčí to pouze o vašem ledabyle účelovém 
přístupu.  

Spíše než tato skutečnost mne však zaráží fakt, že se v momentě, kdy vám teče do bot, 
nerozpakujete vyzývat provozovatele pohřebních služeb ke „spolupráci“ pod pohrůžkou jejich 
předvolání k soudnímu řízení. Předně: jako návrh na provedení důkazu můžete soudu nabídnout 
jen takový důkaz, který podporuje vaše tvrzení. Pokud tedy například budete tvrdit, že pohřební 
služba Elpis provedla pohřbení, jehož objednatelem byl spolek Tobit, můžete navrhnout 
výpověď jednatele společnosti Elpis, tedy konkrétně pana Borovičky, který je nevlastním 
synem pana Mangla. Bude pak na zvážení soudu, zda takový důkaz vůbec v řízení provede (o 
čemž pochybuji), a zda by byl pan Borovička ochoten vůbec k soudu přijít (o čemž s ohledem 
na rodinné vazby nepochybuji) a dále, zda je takový důkaz při rozhodování soudu vůbec 
k něčemu (což není, poněvadž objednatelem pohřbení může být v ČR kdokoli). Je proto zcela 
absurdní a nesmyslné, abyste jako návrh důkazu označili možnou výpověď provozovatelů 
pohřebních služeb, kteří s vaším sporem navíc nemají vůbec nic společného, a vůči kterým ani 
nedisponujete žádným tvrzením.  

Nadto, vaše tvrzení o tom, že takové svědky by soud předem poučil v jejich nepřítomnosti, 
je nehorázná lež. Doporučuji vám, abyste si ve volných chvílích alespoň prolistovali občanský 
soudní řád, možná tak získáte základní představu o tom, na jakých zásadách je postaven český 
soudní proces.   

Důrazně vás proto žádám, abyste přestali obtěžovat všechny slušné pohřební služby svými 
hloupými výzvami a žabomyšími spory, ve kterých se sami zjevně neorientujete. Osobně mě 
přitom mrzí, že se k vašim praktikám nyní propůjčil i pan předseda Kopal. S ohledem 
k uvedenému považujte oslovení v úvodu této zprávy za čistě formální. 

S pozdravem 

Ing. Jiří Haman 
Pohřební služba PEGAS CZ s.r.o. 


