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V ostravě dne í9.9.2016

Věc: vyjádření k zapůjčení nekroptického materiá|u

VáŽený pane přednosto,

dne í5.9.2016 jsem obdrže| Vaší Žádost zn, P-664l2013 a P-645l2013 o vyjádření

k prob|ematice poskytnutí nekroptického materiá|u v konkrétní trestnÍ Věci, přičemŽ svou

žádost jste dop|ni| o dvě pří|ohy, v nichŽ Vás dva zna|ci os|ovi|i s požadavkem na zapůjčení

takového materiá|u ke zna|eckému zkoumání.

Je na místě předes|at, že nekroptický materiá| by| z tě| obou poškozených odebrán

v průběhu soudních pitev, jejichž provedení by|o nařízeno V rámci rea|izovaného trestního

řízení. Soudní zna|ci provádějící pitvy tak učini|i z toho důvodu, aby dostá|i svému

zna|eckému úko|u, kteý jim by| zadán V sou|adu s trestním řádem. odebrání takového

materiá|u nezávise|o na Vů|i zna|ců provádějících soudních pitvy. Jsem tedy toho názoru, že

ani jakáko|iv další dispozice ve smys|u jeho zapůjčení či zapůjčování nemůŽe být odvis|á od

vů|e toho kterého zna|ce ěi ústavu.

za da|ši, trestní řízení V předmětné věci by|o pravomocně ukončeno. Trestní řád v dané

situaci nedává obhajobě (ani jiné straně trestního řízení) nebo zna|cům moŽnost žádat o

zapůjčení takového materiá|u, ani nestanoví povinnost či neumoŽňuje subjektu, Keý daný

materiá| odebra| nebo ktený tako\^ý materiá| má,,ve své správě.., jej zapůjčovat. BÍ má

zna|ost pozitivního práVa není bezbřehá," nejsem si Vědom existence ani jiného práVního

předpisu, kteý by takovou možnost (kupř. obhajoby č| zna|ců, Keré obhajoba požáda|a o

vypracování zna|eckého posudku, Žádat o zapůjčení nekroptického materiá|u) poskytova| a



z

kteý by případně upravova| další postup (reakci na takovtý požadavek). ostatně ani zna|ci'

Keří Vás požáda|i o zapůjčení nekroptického materiá|u, svou Žádost neopírají o Žádnou
právní normu a ani neuvádějí, na zák|adě jaké normy byste jim moh| takové materiály

zapůjčit,

Krom konstatování neexistence |egá|ního podk|adu pro zapůjčování nekroptického materiá|u
považuji za vhodné uvést. Že V dané trestní kauze neexistuje ani žádný Věcný, re|evantní

dúvod pro takorný postup' Jeden za soudních zna|ců, ktený Vás o zapůjčení materiá|ů
požáda|. ve svém dopise (bez da|šího) mj. uved|, Že stáIe nebyly ,,uhašeny'. některé

pochybnosti. K tomu musím uvést, že Vrchní soud v o|omouci ve svém rozsudku č.j. 5 To

20/2016-6852 ze dne í .6.20.!6' jímŽ by|o trestní řízení pravomocně ukoněeno, jakéko|iv

pochybnosti ve Věci jednoznačně vy|učuje. odvo|ací soud se v konstatovaném rozsudku mj.

obšírně zabýva| námitkami obhajoby a ana|yzova| ce|é zna|ecké dokazování, nás|edně se

vyjádřiI k návrhům na dop|nění dokazování. V souvis|osti s prob|ematikou příčiny smrti
poškozených či zkoumáním hlsto|ogických vzorků odebraných při pitvách tě| |ze jako přík|ad

uvést nás|edující konstatování Vrchního soudu V o|omouci: ,,Jako zcela nadbytečné a řízení
protahujÍcí vyhodnotil Vrchní soud v olomouci i návrhy na doplněnÍ dokazování

. '.vypracovánÍm dalšího ústavního znaleckého posudku (supeneviznÍho) zoboru

zdravotnictví, odvětví soudního lékařsfuí... nebo znaleckým posudkem z oboru zdravotnicfuí,

odvětví soudního tékařství Ústavu soudního tékařství a toxikologie LFÚK a VFN Praha'..

Jedná se o důkazy zcela nadbýečné, neboť provedeným dokazováním již byly v potřebném

rozsahu objasněny skutečnosti, k jejichž ověření nebo vwrácení je provedení těchto důkazů

navrhováno." (str ' 148-149 rozsudku) nebo ,,Pokud se týká dŮkazních návrhů, vztahujících se

k histologickému materiálu, Vrchní soud v olomouci konstatuje, že iýo důkazní návrhy jsou

zcela nadbytečné a navíc, jak je zřejmé z protokolu o hlavnÍm líčení ze dne 17,12.2015'

znalec doc. MUDr. Vorel, CSc., pofurdil, že s tzv. nenabarveným histologickým materiálem
(bločky) Ústav nepracoval, neboť by zpracováVal něco navíc' co by nebylo potřeba a
přÍnosem k jejich znaleckém posudku',,(str. 150-151 rozsudku) či ,Pokud se týká návrhu na

doplnění dokazování znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství
Ústavu soudního !ékařství a toxikotogie 1. LFÚK a VFN Praha, Vrchní soud v otomouci
uvádí, že i tento návrh je naprosto nedůvodný, a proto ho u veřejného zasedání zamítl,

Příčina smfti obou poškozených byla náležiým zpŮsobem objasněna zpracovanými posudky

z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství (mÍmo posudek z téhož oboru znalcŮ MUDr.
Radka Matlacha a MUDr, lgora Fargaše) a Vrchní soud v olomouci dále dodává, že

obžalovaný i jeho matka měli s poukarem na délku trestního řízení dostatečný časoý
prostor ktomu, aby si případně takový posudek obstarali sami','(str. 152 rozsudku). Patří se
dodat' Že Vrchní soud v o|omouci zna|ecký posudek soudních zna|ců MUDr. Mat|acha a



J

MUDr. Fargaše (z nichž patmě obhajoba a jeden z nově obhajobou os|ovených zna|ců

dovozuje nějaké 'neuhašené. pochybnosti ve věci) podrobi| až zdrcující kritice. Vrchní soud

v o|omouci jejich zna|ecký posudek vyhodnoti| iako vadný, prezentujicí základnÍ neznalosti

v oboru až Úmyslně účelově zkreslený (str. í46 rozsudku, obdobně na str. 147). VrchnÍ soud

v o|omouci dokonce dospě| k závěru, Že soud prvního stupně nemuse| postupovat pod|e $
1.l0 odst. 1 trestního řádu, tedy vyŽadovat revizní zna|ecký posudek ústavu, kdyŽ o úp|nosti

a spráVnosti závěrú znaleckého posudku MUDr. Smatanové, Ph.D. a MUDr. Dokoupi|a

neexistova|y Žádné pochybnosti (str. í47 rozsudku).

S úctou

Mgr' Vít Legerský
státní zástupce


