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nar' 25. Února 1 987
trva|e bytem Studnice 62, okres VyŠkov

Záruka důvěryhodné osoby
VE lu 73 odst. 1 písm. a) zákona č' 14111961 Sb', o trestním řízeni soudním' v znenl

YáŽený soude,

Tímto nabízím iako předseda SodaIes Solonis z. s. převzetí záruky za obžaIovaného Patrika Ryšánka,
vtrestním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 10r r12015, pro případ, Že bude propuštěn na

svobodu d|e ust. s 73 či $ 73a zákona č, 14111961 Sb., o trestním řízení soudním' v p|atném znění. Jsem si

vědom, Že ve věci obŽaIovaného Patrika Ryšánka by| dne 2 8.2016 vydán Krajským soudem v Brně rozsudek
č.j. 1o T 11l2O15-171 9, kterým by| obŽa|ovaný Patrik RyŠánek nepravomocně uznán vinným ze spáchání
trestného Činu |oupeŽe, dle ust. $ 173 odst. 1, odst.4 trestního zákoníku, přičemŽ tento rozsudek by| usnesením
Vrchního soudu v o|omouci ze dne 30, 1 . 2017 , Ó.j' 2To 89/2016.1961 , zrušen a věc by|a vrácena soudu prvního

stupně k novému projednání.

Proh|aŠuji, Že jsem obeznámen s důvody, pro něŽ by| rozsudek prvostupňového soudu zruŠen a které jsou

uvedeny v tomto usnesení Vrchního soudu v o|omouci. Tuto nabídku převzetí záruky činím opakovaně

s oh|edóm na nové, aktuálnÍ vazebnÍ zasedání konané dne 28' Února 2017 u Krajského soudu v Brně, kdy

proh|aŠuji, Že záruka mnou nabízená stá|e trvá'

Čl. z
cíle spoIku

SdruŽenÍ, ínspirováno jménem starořeckého zákonodárce a reformátora SolÓna, sdružuje občany se zájmem o

zlepšení činnosti české justice, sledovánÍm a monitorovánín jejÍ činnosti, zveřejňováním kauz a podávánÍm

návrhů na řešenÍ odpověc1ným institucím' Je dobrovolné, neziskové a nezávislé. Současné vyvíjí i publikaČní,

ecliční a propagační činnost, pořáctá akce souvisejÍcÍ s činností sdruŽení, podporuje Vznik a rozvoj občanské
spotečnosti' jako jednoho z pilířů demokracie, zveřejňováním svých poznatků a případně i přÍpravou konkrétních

návrhů na zíepšění. Podpoiuje rozvoj svobodného, demokratického a tolerantního myšlení v souladu s UsÍayou

České republiky, LPS a zákony ČR, SdruŽení je pňpraveno spolupracovat s jinými národními, či mezinárodními
organizacemi podobného zaměření, školami i odbornou veřejností.

Tímto proh|ašuji, jako předseda Soda|es So|onis z's', Že jsem vŠechny členy podrobně seznámi| s tímto

soudním případem. V České republice i v E-vropě jsem respektovaným' známým pub|icistou a angaŽovaným

občanem. Jsem občanem České republiky a Švýcarska.

Soda|es So|onis Z.S., zastoupená předsedou Janem Šinág|em přebírá doh|ed za zodpovědné chování
pana Patrika Ryšánka nar' 25.2'1987 při jeho připadném pobytu na svobodě. Zároveň se Soda|es So|onis z.s.
zaruČuje učinit veŠkerá opatření' Že se Patrik RyŠánek nar. 25'2.1987 dostaví na vyzváni k soudu, státnímu

zástupci nebo policejnímu orgánu aževŽdy předem oznámi vzdá|ení se z místa pobytu.

Jan Sinág| v.r.

9.12.1952
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