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ČESKÁ REPUBLIKA 

 
ROZSUDEK 

 
JMÉNEM REPUBLIKY 

 
 
 Krajský soud v Brně rozhodl v hlavním líčení konaném dne 2. 8. 2016 v senátu 
složeném z předsedy senátu Mgr. Tomáše Kurfiřta a soudců přísedících Marie Danešové a 
JUDr. Jiřího Řehůřka, t a k t o :  
 
 
Obžalovaní  

 

P a t r i k  R y š á n e k  

 

nar. 25. 2. 1987 ve Vyškově, trvale bytem Studnice 62, okres Vyškov, autoelektrikář, t. č. ve 

výkonu vazby ve Vazební věznici Brno, a 

 

M i l o s l a v  R y š á n e k   

 

nar. 11. 8. 1961 ve Vyškově, trvale bytem Studnice 62, okres Vyškov, řidič kamionové 

dopravy,  

j s o u  v i n n i ,  ž e  

 

obžalovaný Patrik Ryšánek  
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dne 18. 10. 2014 v době okolo 23.00 hodin v obci Studnice v rodinném dome č. p. 77, se 

záměrem zmocnit se peněz, které patřily jeho matce Romaně Ryšánkové a momentálně s nimi 

nakládal Miloš Janoch, fyzicky napadl poškozeného Miloše Janocha, nar. 4. 6. 1957, který mu 

na zaklepání otevřel dveře domu, obžalovaný pak zatlačil poškozeného dovnitř, opakovaně se 

poškozeného ptal, kde má ty peníze, přitom vícekrát shodil poškozeného na zem, klekal 

poškozenému na hrudník, aby přinutil poškozeného prozradit, kde jsou peníze, kterými se 

poškozený chlubil v hospodě, mezitím podle odpovědí poškozeného obžalovaný prohledal 

místa v kuchyni a v ložnici a když se vrátil zpět do kuchyně, uviděl poškozeného držet 

mobilní telefon, vytrhnul ho poškozenému z ruky a hodil s ním o zem, znovu shodil 

poškozeného na zem, kleknul na něj, chytil rukou kolem krku a škrtil poškozeného, opět se ho 

ptal na peníze a dvakrát udeřil poškozeného do obličeje, když mu poškozený nic dalšího 

neřekl, vytáhnul z telefonu poškozeného SIM kartu, odešel z domu a SIM kartu odhodil ve 

Studnici na trávník u domu č. p. 16; 

vzápětí se obžalovaný do domu č. p. 77 vrátil boční uličkou a přes zadní branku, v ložnici 

zastihnul poškozeného Janocha, který stále neřekl, kde jsou peníze, obžalovaný vzal lano, 

které si původně přinesl z vlastního domu, udělal na něm smyčku, přetáhl ji klečícímu 

poškozenému přes hlavu, na několik vteřin ji utáhl poškozenému na krku, a když poškozený 

ani teď nic neřekl, obžalovaný dále hledal peníze v kuchyni a v ložnici;  

 

obžalovaní Patrik Ryšánek a Miloslav Ryšánek společně 

 

později se snažili v předsíni vystrkat a vytáhnout sedícího poškozeného Miloše Janocha ven z 

domu, což se jim nedařilo, a když se poškozený Janoch ocitnul na schodech před domem, oba 

obžalovaní na popud a s pomocí svědkyně Dany Šenkeříkové, nar. 13. 12. 1956, vnesli 

poškozeného Janocha zpátky do předsíně, kde ho položili na zem, tam obžalovaný Miloslav 

Ryšánek udeřil poškozeného Janocha pěstí do obličeje, pak všichni z domu odešli a 

poškozeného tam zanechali,  

 

poškozený Miloš Janoch v důsledku jednání obžalovaného Patrika Ryšánka utrpěl 

mnohočetné oděrky a krevní podlitiny na hlavě, krku, hrudníku, břichu, zádech, horních i 

dolních končetinách, tržné rány vně pravého obočí a na sliznicích rtů, otisk škrtidla zezadu a 
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zprava na krku, krevní výron v bederní krajině s decolementovou kapsou a prokrvácením 

tukové a svalové tkáně, prokrvácení měkkých pokrývek lebních v temenní krajině, obou 

spánkových svalů, krvácení pod měkkou plenu mozku a mozečku, příměs krve 

v mozkomíšním moku, prokrvácené zhmoždění měkkých tkání krku, sliznici hrtanu, v okolí 

hltanu, zlomeninu pravého rohu jazylky, zlomeninu prstenčitých chrupavek, anémii vnitřních 

orgánů, zhmoždění plíce, prokrvácené zhmoždění osrdečníku, ložiskové prokrvácení 

pohrudnice, prokrvácené zhmoždění kolem slinivky břišní, pravého křížokyčelního svalu, 

zapobřišnicového prostoru, prokrvácení tukového pouzdra levé ledviny, vícečetné zlomeniny 

žeber vlevo, zlomeninu žebra vpravo, které v souhrnu vedly k polytraumatu, významné krevní 

ztrátě, v konečné fázi k tukové embolii a smrti poškozeného Miloše Janocha,  

 

v důsledku jednání obžalovaného Miloslava Ryšánka utrpěl poškozený Miloš Janoch oděrky 

na nose a krvácení z nosu, 

t e d y  

 

obžalovaný Patrik Ryšánek  

 

proti jinému užil násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci a způsobil tímto činem smrt, 

 

obžalovaný Miloslav Ryšánek  

 

dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, že jinému úmyslně ublíží na 

zdraví, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo, 

 

t í m  s p á c h a l i  

 

obžalovaný Patrik Ryšánek  

 

zločin loupeže podle § 173 odstavec 1, odstavec 4 trestního zákoníku, 

 

obžalovaný Miloslav Ryšánek  
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pokus přečinu ublížení na zdraví podle § 21 odstavec 1 a § 146 odstavec 1 trestního zákoníku, 

 

a  z a  t o  s e  j i m  u k l á d á  

 

obžalovanému Patriku Ryšánkovi 

 

podle § 173 odstavec 4 trestního zákoníku t r e s t  o d n ě t í  s v o b o d y  v trvání 1 0  a  1 / 2  

( d e s e t i  a  p ů l )  l e t .  

 

Podle § 56 odstavec 2 písmeno d) trestního zákoníku se obžalovaný Patrik Ryšánek 

pro výkon uloženého trestu odnětí svobody zařazuje do věznice s e  

z v ý š e n o u  o s t r a h o u .  

 

Obžalovanému Miloslavu Ryšánkovi 

 

podle § 146 odstavec 1 trestního zákoníku t r e s t  o d n ě t í  s v o b o d y  v trvání 1 2  

( d v a n á c t i )  m ě s í c ů .  

 

 Podle § 81 odstavec 1 a § 82 odstavec 1 trestního zákoníku se obžalovanému 

Miloslavu Ryšánkovi výkon trestu odnětí svobody p o d m í n ě n ě  o d k l á d á  na zkušební 

dobu v trvání 2  ( d v o u )  l e t .  

 

 Podle § 82 odstavec 2 trestního řádu se obžalovanému Miloslavu Ryšánkovi ukládá, 

aby ve zkušební době podmíněného odsouzení podle svých sil nahradil škodu, kterou 

trestným činem způsobil. 

 

 Podle § 228 odstavec 1 trestního řádu jsou obžalovaní Patrik Ryšánek a Miloslav 

Ryšánek povinni zaplatit společně a nerozdílně poškozené Všeobecné zdravotní pojišťovně 

ČR, regionální pobočka Brno, Benešova 10, škodu ve výši 2 936,-Kč; 
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Podle § 228 odstavec 1 trestního řádu je obžalovaný Patrik Ryšánek povinen zaplatit 

poškozeným: 

- Lukáši Janochovi, nar. 14. 4. 1983, bytem Hostouň, Kladenská 12, nemajetkovou újmu 

ve výši 50 000,- Kč a škodu ve výši 12 144,- Kč; 

- Veronice Janochové, nar. 19. 10. 1980, bytem Kralice n. Svitavou, Soukupovo nám. 7, 

nemajetkovou újmu ve výši 100 000,- Kč; 

- Jarmile Janochové, nar. 2. 5. 1933, bytem Jiříkovice, Chaloupky 28, nemajetkovou újmu 

ve výši 200 000,- Kč; 

- Romanu Janochovi, nar. 13. 5. 1961, bytem v Brně, Klecandova 4, nemajetkovou újmu 

ve výši 50 000,- Kč; 

- Miroslavu Janochovi, nar. 23. 5. 1955, bytem Šlapanice, Janáčkova 4, nemajetkovou 

újmu ve výši 50 000,- Kč. 

 

 Podle § 229 odstavec 2 trestního řádu se poškození Lukáš Janoch, Veronika 

Janochová, Miroslav Janoch, Roman Janoch a Jarmila Janochová všichni odkazují se zbytky 

svých nároků na náhradu nemajetkové újmy na řízení ve věcech občanskoprávních. 

    
O d ů v o d n ě n í :  

 
 
 Po provedeném dokazování soud zjistil následující. Obžalovaný Miloslav Ryšánek se 
v roce 2012 rozvedl s Romanou Ryšánkovou. Romana Ryšánková je matkou druhého 
obžalovaného Patrika Ryšánka. Jedním z důvodů rozvodu Miloslava Ryšánka s Romanou 
Ryšánkovou byl její alkoholismus, nadužívání léků a její sblížení s poškozeným Milošem 
Janochem. Od rozvodu bydleli Miloslav a Patrik Ryšánkovi ve Studnicích č. p. 62, zatímco 
Romana Ryšánková bydlela v domě ve Studnicích č. p. 77. V tomto domě s ní příležitostně 
pobýval právě poškozený Miloš Janoch. V době před projednávaným činem Romana 
Ryšánková získala částku 150 tis. Kč za prodej polností. Ve čtvrtek 16. 10. 2014 byla 
Romana Ryšánková hospitalizována v nemocnici ve Vyškově. V sobotu 18. 10. 2014 
poškozený Miloš Janoch trávil den ve společnosti svědků Antonína Kupky a Františka Plisky, 
mj. i v domě ve Studnicích č. p. 77. Odpoledne poškozený se svědkem Kupkou navštívil 
Romanu Ryšánkovou v nemocnici, která se dozvěděla, že poškozený Janoch má u sebe její 
peníze. I když ho žádala, aby jí peníze v nemocnici nechal, poškozený si je odnesl s sebou. 
V podvečer se poškozený Janoch vrátil do Studnic a večer strávil v Hospodě Na návsi, kde 
popíjel alkohol a opakovaně dával najevo, dokonce ukazoval, že má u sebe právě oněch 
150 tis. Kč. Z hospody poškozený Janoch odcházel sám mezi 22.00 a 23.00 hodin. Během 
pobytu v hospodě poškozený neměl s nikým žádný konflikt, nebyl zraněný, odcházel sám a 
v podnapilém stavu. Z nezúčastněných osob poškozeného Janocha naposledy viděla svědkyně 
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Maléřová na rohu u domu ve Studnicích č. p. 16 okolo 23.00 hodin. Poškozený Janoch konal 
potřebu, jevil se opilý, byl sám a jinak na něm nebylo nic podezřelého. 
 
 Obžalovaní Patrik a Miloslav Ryšánkovi byli v sobotu 18. 10. 2014 odpoledne doma, 
po 20. hodině se přesunuli do hospody ke svědkyni Šenkeříkové. Tam byli během večera 
svědkové Šenkeříková, Trefil, Štaffa a Novotný. Tam se k obžalovaným dostala zpráva, že 
poškozený Janoch disponuje větší částkou peněz, o které se domnívali, že patří Romaně 
Ryšánkové a zároveň, že se poškozený Janoch snad domlouvá na uskutečnění pohlavního 
styku v domě Romany Ryšánkové. 
 
 Proto v době kolem 23.00 hodin odešel z hospody u svědkyně Šenkeříkové nejprve 
Patrik Ryšánek. Dorazil k domu č. p. 77 a se záměrem zajistit peníze patřící Romaně 
Ryšánkové, napadl poškozeného Janocha. Ten obžalovanému na zaklepání otevřel dveře, 
Patrik Ryšánek zatlačil poškozeného Janocha dovnitř, opakovaně se poškozeného tázal, kde 
jsou uloženy peníze Romany Ryšánkové, vícekrát shodil poškozeného na zem, klekal 
poškozenému na hrudník, aby přinutil poškozeného Janocha odpovědět. Podle odpovědí 
poškozeného Janocha prohledal Patrik Ryšánek kuchyni a ložnici. Když se vrátil zpět do 
kuchyně, viděl poškozeného držet mobilní telefon, který obžalovaný poškozenému z ruky 
vytrhl, hodil na zem a znovu shodil poškozeného na zem, kleknul na něj, chytil poškozeného 
rukou kolem krku a škrtil ho, opět se ho ptal na peníze a ještě dvakrát udeřil poškozeného do 
obličeje. Když mu poškozený nic dalšího neřekl, vytáhnul obžalovaný z telefonu SIM kartu, 
odešel s ní z domu a odhodil ji ve Studnicích na trávník u domu č. p. 16.  
 

Vzápětí se obžalovaný do domu č. p. 77 vrátil boční uličkou přes zadní branku a 
v ložnici zastihl poškozeného Janocha, který mu stále odmítal říct, kde peníze má. Patrik 
Ryšánek proto vzal lano, které si původně přinesl z vlastního domu, udělal na něm smyčku, 
natáhl ji klečícímu Miloši Janochovi přes hlavu, na několik vteřin utáhl smyčku poškozenému 
na krku. Když ani teď poškozený nic neřekl, Patrik Ryšánek dál hledal peníze v kuchyni a 
v ložnici. Vzápětí se oba obžalovaní Ryšánkovi společně snažili v předsíni vystrkat a 
vytáhnout sedícího poškozeného Janocha ven z domu, což se jim nedařilo. Když se poškozený 
Janoch přesto ocitnul na schodech před domem, oba obžalovaní s pomocí svědkyně 
Šenkeříkové vnesli poškozeného Janocha zpátky do předsíně, kde ho položili na zem a tam 
Miloslav Ryšánek udeřil poškozeného Janocha pěstí do obličeje. Pak všichni z domu odešli a 
poškozeného tam zanechali.  

 
V důsledku jednání Patrika Ryšánka poškozený Janoch utrpěl mnohočetně oděrky a 

podlitiny na hlavě, krku, hrudníku, břichu, zádech, horních a dolních končetinách, tržné rány 
na hlavě, byly zaznamenány stopy škrtidla zezadu a zprava na krku, krevní výron v bederní 
krajině s prokrvácením tukové a svalové tkáně. Dále vnitřní zranění, prokrvácení měkkých 
pokrývek lebních, obou spánkových svalů, krvácení pod měkkou plenu mozkovou a mozečku, 
příměs krve v mozkomíšním moku, prokrvácené zhmoždění měkkých tkání krku, sliznice, 
hrtanu a v okolí hrtanu, zlomenina pravého roku jazylky, zlomenina prstenčitých chrupavek,   
anémii vnitřních orgánů, zhmoždění plíce, prokrvácené zhmoždění osrdečníku, ložiskové 
prokrvácení pohrudnice, prokrvácené zhmoždění kolem slinivky břišní, pravého 
křížokyčelního svalu, zapobřišnicového prostoru, prokrvácení tukového pouzdra levé ledviny, 
vícečetné zlomeniny žeber vlevo, zlomeninu žebra vpravo, které v souhrnu vedly 
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k polytraumatu, významné krevní ztrátě a v konečné fázi k tukové embolii a smrti 
poškozeného Miloše Janocha. V důsledku jednání obžalovaného Miloslava Ryšánka utrpěl 
poškozený Miloš Janoch oděrky a krvácení z nosu.  
 
 K takovému skutkovému závěru u obžalovaného Patrika Ryšánka soud vedla 
především vlastní výpověď obžalovaného Patrika Ryšánka („první výpověď“) z přípravného 
řízení ze dne 22. 10. 2014 (čl. 214 – 217). Při této výpovědi se obžalovaný Patrik Ryšánek 
v přítomnosti ustanoveného obhájce přiznal ke spáchání popsaného skutku ve všech 
podstatných bodech. Popsal v ní, jak se v sobotu odpoledne 18. 10. 2014 setkal s otcem po 
jeho příjezdu z Německa, jak se společně s otcem vypravili ke svědkyni Šenkeříkové a jaký 
alkohol a kolik konzumovali. V hospodě se obžalovaný dozvěděl, že se poškozený Janoch 
v Hospodě Na návsi chlubil obálkou s penězi, o kterých Patrik Ryšánek věděl, že patří jeho 
matce. Z hospody Patrik Ryšánek sám odešel mezi 23. a 24. hodinou nejprve do svého 
bydliště ve vedlejším domě, vzal lano a vydal se k domu své matky. V domě č. p. 77 se 
svítilo, i když matka byla v nemocnici. Patrik Ryšánek u domu zaklepal a poškozený Janoch 
mu otevřel. Svou přítomnost v domě poškozený zdůvodňoval tím, že ohříval jídlo strýci 
Veselému. Pak se Patrik Ryšánek soustředil na peníze, které měl mít poškozený Janoch u 
sebe. Poškozený mu nijak neodpověděl, proto ho Patrik Ryšánek zatlačil do domu. Dále 
obžalovaný popisoval, kde, kdy a jak na poškozeného útočil, co měl poškozený na sobě, jaké 
utrpěl zranění. Patrik Ryšánek s poškozeným cloumal, vícekrát shodil poškozeného na zem, 
klekal na něj, chytal ho kolem krku, škrtil poškozeného, udeřil poškozeného do obličeje a také 
škrtil přineseným lanem. Mezi tím obžalovaný postupně prohledával dům, aby našel hledané 
peníze. Když se poškozený Janoch pokusil zavolat z mobilního telefonu, Patrik Ryšánek mu 
telefon z ruky vytrhnul, hodil s ním o zem, vyňal z něj SIM kartu a na čas dům opustil. SIM 
kartu odhodil u domu č. p. 16. Vzápětí se Patrik Ryšánek dostal do domu i s otcem přes zadní 
branku. Útoky na poškozeného Janocha pokračovaly, do popředí z nich vystupuje škrcení 
poškozeného smyčkou lana na krku. Ani tentokrát nezabraly a obžalovaným se nepodařilo 
zjistit, kde jsou hledané peníze. Miloslav Ryšánek pak měl odtáhnout poškozeného do 
předsíně, kde se na místě objevila i svědkyně Šenkeříková. Poškozený se na chvíli dostal ven 
před dům, svědkyně Šenkeříková hlasitě požadovala, aby poškozeného nenechali ležet před 
domem, proto obžalovaní společně se svědkyní Šenkeříkovou vtáhli poškozeného Janocha 
zpátky do domu, kde zůstal ležet v předsíni. Miloslav Ryšánek pak ještě vzbudil svědka 
Veselého, ale ten do situace nijak nezasáhl. Oba obžalovaní z domu odešli se svědkyní 
Šenkeříkovou zpátky k ní do hospody. O smrti poškozeného se obžalovaní dozvěděli druhý 
den, tj. v neděli odpoledne. Obžalovaní pak spálili lano a boty, které použili při spáchání činu, 
protože Patrik Ryšánek měl na botách krev. Ostatní oblečení vyprali s výjimkou bundy. Před 
incidentem nebyl poškozený podle Patrika Ryšánka nijak viditelně zraněn, byl pouze opilý.  
 
 Tuto verzi výpovědi obžalovaného soud považuje za logickou a provázanou. 
Obžalovaný v ní vysvětluje všechny podstatné body skutkového děje, jasně vysvětluje motiv 
svého jednání i jeho provedení, celý děj je chronologický a sevřený, nenechává žádná prázdná 
místa, logicky do něj zapojuje i zbývající osoby a vysvětluje všechny podstatné skutečnosti 
vyplývající z jiných důkazů, se kterými je v souladu. 
 
 Další výpověď Patrika Ryšánka („druhá výpověď“) se uskutečnila 24. 10. 2014 při 
vazebním zasedání před soudcem Městského soudu v Brně (čl. 54 – 57). Obžalovaný zde 
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v přítomnosti soudce, zvoleného obhájce a státního zástupce nejprve začal tím, že předchozí 
výpověď je nepravdivá a učiněná pod nátlakem. V předchozí výpovědi chtěl chránit jiné 
osoby a žádného násilí se na poškozeném nedopustil. K otázce donucování obžalovaný svou 
výpověď upřesnil, zmínky o nátlaku policie se týkaly jeho výslechů před zahájením trestního 
stíhání. U výslechu po zahájení trestního stíhání k výpovědi donucován nebyl, ale konala se 
ve stejný den jako předchozí. Obžalovaný pokračoval tím, že výpověď je zcela smyšlená, 
vytvořená z podnětů, o kterých se dozvěděl předchozího dne a znovu opakoval, že v tu noc na 
místě činu byl, ale žádného násilného činu se nedopustil, ani nebyl svědkem, že by někdo jiný 
poškozeného bil. Pouze připustil, že poškozeného odnesli ze silnice zpět do domu, když byl 
zraněný a lehce krvácel. Vzápětí se ovšem vrátil k popisu skutkového děje, na místě činu se 
byl podívat, jestli poškozený Janoch hospodaří v domě s matkou. Pak obžalovaný popisoval, 
jak mu poškozený otevřel, obžalovaný se ho ptal, kde jsou peníze, kterými se chlubil 
v hospodě, a protože chtěl na poškozeného trochu zatlačit, chytil ho za bundu a vyhrožoval 
mu. Obžalovaný poškozeného chytil, shodil na zem a poškozený mu různě sděloval místa, 
kde by se peníze měly nacházet, ale Patrik Ryšánek je nikde nenašel. Obžalovaný z domu 
odnesl SIM kartu, kterou vyhodil a do domu se vrátil společně s otcem. Obžalovaný od té 
chvíle pouze prohledával skříně a znovu se ptal poškozeného, kde jsou peníze. Obžalovaný 
neviděl, co dělal jeho otec, neviděl a neslyšel žádné bití poškozeného. Po většinu času byl 
otec někde jinde, poškozený ležel na zemi a otec se ho ptal, kde jsou peníze. Otec 
poškozeného nebil, nic mu nedělal a lano s sebou neměli. Z domu oba odešli mezi 23. a 
24. hodinou. Zároveň obžalovaný doplnil, že se domlouvali se svědkyní Šenkeříkovou, že 
kdyby se jí někdo ptal, tak celý večer byli v hospodě.  
 
 Tato druhá výpověď se s první v některých bodech shoduje. V obou obžalovaný 
sděluje, že byl pozdě v noci 18. 10. 2014 v domě č. p. 77, v první fázi sám a ve druhé fázi 
společně s Miloslavem Ryšánkem. Potvrzuje také, že důvodem jejich přítomnosti na místě 
bylo hledání a získání peněz, které patřily Romaně Ryšánkové. V první výpovědi popisuje 
četné a intenzivní násilí, ve druhé připouští určitou míru násilí použitou proti poškozenému 
Janochovi, oproti první výpovědi ovšem výrazně nižší intenzity, a to jen ze své strany; u otce 
dokonce vůbec žádné násilí neviděl. Obžalovaný potvrzuje, že z domu odnesl SIM kartu 
z telefonu poškozeného, aby si nemohl zavolat, ale proč to udělal, už vysvětlit nedokáže. 
Objevuje se zde velmi podezřelá okolnost. Obžalovaní se domlouvali se svědkyní 
Šenkeříkovou, že kdyby se někdo ptal, byli všichni celou inkriminovanou noc v hospodě. 
Soud to vidí jako opatřování si alibi na kritickou dobu. Zároveň to ukazuje na roli svědkyně 
Šenkeříkové, očividně sympatizující s obžalovanými a s nimi také spolupracující. Posledním 
bodem, který je zapotřebí zmínit, a který staví druhou výpověď jako rozpornou je, že 
obžalovaný sám zahájil úplným popřením předchozí výpověď jako nepravdivou, učiněnou 
pod nátlakem a zdůrazňující, že se žádného násilí na poškozeném nedopustil. V dalším 
průběhu výslechu přitom vyplyne, že Patrik Ryšánek má na mysli podání vysvětlení, případně 
výslechy před zahájením trestního stíhání, nikoliv výpověď obviněného po zahájení trestního 
stíhání. Tam i podle něj samotného k žádnému nátlaku, ovlivňování nebo donucování 
nedošlo. Vnitřní rozpor s dalšími částmi výpovědi je v tom, že obžalovaný sám připouští 
určitou míru násilí. Na úvod přitom tvrdí, že se žádného násilí nedopustil, je zjevný. 
Obžalovaný opakovaně i v této výpovědi potvrzuje, že motivem jejich přítomnosti v domě 
bylo hledání peněz patřících matce, o kterých se doslechl, že je má držet poškozený Janoch. 
Připouští, že odnesl z domu SIM kartu, ale nedokáže vysvětlit, proč to dělal. Určité body 
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předchozí výpovědi, jako použití násilí, zmírňuje. Oproti první výpovědi, obžalovaný přidává 
skutečnosti týkající se svědkyně Šenkeříkové, jako opatřování si alibi u svědkyně 
k inkriminovanému času a potvrzuje tím vědomí sebe samého, že se v kritické době mělo 
odehrát něco, čeho si jsou obžalovaní dobře vědomi a co by jim mohlo jít v budoucnu k tíži. 
Na druhé straně obžalovaný hledá odpovědnost u jiných osob, poukazuje mj. na to, že po 
obžalovaných se měla na místo dostavit jiná osoba, která poškozenému zranění způsobila, 
příp. poukazuje na životní styl poškozeného jako bezdomovce, že byl několikrát soudně 
trestán a že byl bit v hospodě i jinde, dokonce vlastním synem. Nestálost a rozpornost 
vyjádření obžalovaného v této výpovědi tedy snižuje její věrohodnost pro obhajobu Patrika 
Ryšánka. 
 
 Při dalších pokračováních výslechu obviněného dne 3. 12. 2014 a 9. 1. 2015 (čl. 218 – 
219, 220 – 221) Patrik Ryšánek využil svého práva a odmítl k věci vypovídat. 
 
 Poslední verzi vyjádření („třetí výpověď“) obžalovaný Patrik Ryšánek přednesl u 
hlavního líčení (čl. 995 – 1000). V této verzi tvrdí, že se žádného trestného činu nedopustil. 
V tomto vyjádření obžalovaný uvedl, že vše je založeno na smyšlené a vynucené výpovědi, 
kterou učinil pod nátlakem, aby ochránil zdraví a život členů své rodiny a své osoby před 
agresivním a nebezpečným jednáním vyšetřovatelů. Dále obsáhle popisuje okolnosti podání 
vysvětlení 20. 10. 2014, svého zadržení 21. 10. 2014, podání vysvětlení a výslechu 
podezřelého ve stejný den i pokračování výslechu podezřelého následujícího dne 
22. 10. 2014. Zejména zdůrazňuje okamžiky, kdy byl nejprve 20. 10. 2014 telefonicky a pak 
osobně vyzván k podání vysvětlení ohledně úmrtí poškozeného Janocha, při kterém nezmínil 
svou přítomnost na místě činu, protože tomu nepřikládal důležitost a nechtěl být s touto 
událostí nijak spojován. Dále popisuje okolnosti podání vysvětlení 21. 10. 2014, zejména 
způsob předvedení z pracoviště a průběh podání vysvětlení, při kterém policisté trvali na jeho 
vině, zatímco obžalovaný vinu trvale popíral. Policisté ho neustále obviňovali ze spáchání 
skutku, vynášeli svá podezření a zdůrazňovali existenci důkazů. Takto se u obžalovaného 
střídaly dvě dvojice vyšetřovatelů. Jejich agresivita se přitom stupňovala. Předkládali 
obžalovanému části výpovědí svědků, uváděli různé stopy, které měly být při ohledání 
nalezeny, měli obžalovanému ukazovat fotografie poškozeného, a protože se obžalovaný 
k věci odmítal vyjadřovat, nátlak na něj se stále stupňoval vč. hrubých urážek jeho osoby, 
narážek na jeho sexuální orientaci a odmítání telefonického hovoru. Dále měli vyšetřovatelé 
obžalovanému hrozit újmou na zbytku rodiny, provedením domovní prohlídky u babičky 
obžalovaného tak, že zemře, a to vše nakonec vyústilo ve fyzické napadení obžalovaného 
úderem dlaní do hrudníku a dvěma ranami pěstí do břicha. Tento nátlak na obžalovaného byl 
střídán zkoušením přístupu po dobrém. Až následně obžalovanému přinesli k podpisu řadu 
dokumentů. Tím skončily úkony prováděné dne 21. 10. 2014. Z nich obžalovaný nabyl pocitu 
ohrožení, proto se rozhodl následující den 22. 10. 2014 vypovídat. V pokračování výpovědi 
podezřelého proto uváděl skutečnosti, které se zdají být na první pohled věrohodné, ale 
následně by se měla ukázat jejich smyšlenost a vyfabulovanost. Proto tvrdil, že se jednalo o 
peníze a proto značně prodloužil svou přítomnost v domě. Vyšetřovatelé mu dokonce 
pomáhali výpověď doplňovat a precizovat. Z obdobných důvodů do výpovědi doplnil i 
použití lana a jeho následného spálení i s botami. Následně obžalovaný popsal okolnosti 
výpovědi obviněného po zahájení trestního stíhání. Přitom vyjadřoval podezření o nastrčení 
ustanoveného obhájce, o kontrole policistů nad svou osobou, i když při výslechu přímo 
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přítomni nebyli. Teprve po tomto výslechu se obžalovaný setkal se zvoleným obhájcem, který 
mu doporučil změnit výpověď u vazebního zasedání, což obžalovaný učinil. Tam se však do 
něj pustil státní zástupce, který se opíral o věci, které byly na obžalovaném vymoženy 
v předchozím období. Při vazebním zasedání se obžalovaný vlivem vypětí, strachu, zoufalství 
a spánkového deficitu zhroutil a začal opět opakovat smyšlenou výpověď, pouze bez hrubého 
násilí. Obžalovaný opakoval, že byl hodiny ponižován, urážen, zastrašován a vydírán, byla 
mu odpírána základní lidská práva, byl nucen k přiznání viny na základě jasných psychických 
i fyzických vyhrůžek, které nezmizely ani u následujících výpovědí, a proto byly jeho 
výpovědi i po zahájení trestního stíhání tímto ovlivněny. Obžalovaný sám tuto smyšlenou 
výpověď hodnotí jako jednoduchou, obsahově strohou, která neodpovídá mnohočetnosti 
zranění, zpochybňuje tvrzení o počtu klíčů ke vchodovým dveřím a poukazuje na časovou 
neadekvátnost jednotlivých podání vysvětlení a výslechu podezřelého. Zpochybňuje rovněž 
závěry Generální inspekce bezpečnostních zdrojů, které nic zvláštního v počínání policistů 
nezjistila. Stručně řečeno se jedná o třetí vyjádření obžalovaného, ve kterém zcela popírá 
spáchání jakéhokoliv skutku nebo trestného činu a navíc rozsáhle zpochybňuje svou první 
výpověď, především s poukazem na průběh předchozích úkonů podání vysvětlení a výslechu 
podezřelého před zahájením trestního stíhání. 
 
 Samozřejmě je právem obžalovaného nevypovídat, stejně jako hájit se jakýmkoliv 
způsobem. Čistě z hlediska obsahového, úplné popření spáchání jakéhokoliv činu, jak to 
učinil obžalovaný v poslední verzi své výpovědi, je evidentně v rozporu s dalšími 
provedenými důkazy, např. biologickou stopou – krevní skvrna na bundě obžalovaného, 
pachovými stopami obžalovaného na ošacení poškozeného, odnesenou a vyhozenou SIM 
kartou, ale i s výpověďmi svědků blízkých obžalovanému (Šenkeříková, Veselý, Trefil), kteří 
potvrzují, že Patrik Ryšánek na místě činu byl a minimálně svědkyně Šenkeříková mluvila o 
určitém násilí vůči poškozenému. Z tohoto pohledu se tato verze obhajoby obžalovaného jeví 
jako nejméně věrohodná, jak bude patrné při porovnáním s ostatními provedenými důkazy 
dále v odůvodnění.  
 
 Poslední verze vyjádření obžalovaného a jeho obhajoba vnesla do dokazování otázku 
průběhu úkonů, podání vysvětlení a výslechu podezřelého před zahájením trestního stíhání, 
které měly podle Patrika Ryšánka ovlivnit jeho výpovědi po zahájení trestního stíhání. Soud 
považoval za důležité tyto skutečnosti objasnit, aby mohl zvážit, za jakých okolností byla 
první výpověď obžalovaného učiněna a zda je možné první výpověď Patrika Ryšánka 
zahrnout do skupiny uvažovaných, případně usvědčujících důkazů. 
 
 K tomu účelu soud vyslechl policisty, kteří namítané úkony prováděli, nebo se jich 
účastnili. Prvním z nich byl kpt. Bc. Radim Hofman (čl. 1209 – 1218). Svědek pracuje jako 
vyšetřovatel a zároveň byl činný jako vedoucí výjezdní skupiny přímo na místě činu. Nejprve 
označil úkony, kterých se před zahájením trestního stíhání obžalovaného zúčastnil. Svědek 
Hofman s Patrikem Ryšánkem před zahájením trestního stíhání žádné úkony neprováděl. Poté 
obžalovanému v kanceláři předal usnesení o zahájení trestního stíhání a následně provedl 
výslech obviněného. Ten se konal pouze v přítomnosti svědka, obžalovaného a ustanoveného 
obhájce. Svědek měl v té době k dispozici kompletní spisový materiál. Obžalovaný se 
k průběhu předchozích úkonů nijak nevyjadřoval, nestěžoval si na nějaké zdravotní potíže 
nebo indispozici. Svědek se také vyjádřil k předchozím úkonům provedeným s obžalovaným, 
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konkrétně k výslechům podezřelého 21. 10. a 22. 10. 2014. K výslechu obviněného se 
dostavil ustanovený obhájce. Před výslechem probíhala porada obžalovaného s obhájcem, 
trvala přibližně deset minut, poradě nebyl přítomen žádný z policistů. Dále se svědek 
vyjadřoval k dalším úkonům, které v průběhu vyšetřování nastaly, jejichž obsah je ovšem 
patrný především z provedených listinných důkazů. K okolnostem výslechu obžalovaného 
svědek ještě dodal, že obhájce byl obžalovanému ustanoven soudem na základě žádosti 
policejního orgánu. Teprve pak ho mohl policejní orgán kontaktovat a domluvit s ním termín 
výslechu. Svědek popsal časovou souslednost podání vysvětlení a výslechů podezřelého a 
rozlišil místa provádění výslechu podezřelého a výslechu obviněného. Výslech obviněného 
probíhal u něj v kanceláři ve 4. patře, zatímco výslech podezřelého resp. výslech, který 
prováděli policisté Hovězák a Sedláček se konal v 5. patře. Závěrem svědek opakovaně 
popřel, že by se účastnil předchozích výslechů v tom smyslu, že by někoho vyslýchal nebo se 
účastnil sepisování protokolu o výpovědi, jedině snad je možné, že procházel okolo, když se 
takový výslech konal.  
 
 Obdobně byli vyslechnuti policisté, kteří měli s Patrikem Ryšánkem provádět 
předchozí úkony, tj. druhé podání vysvětlení a oba výslechy podezřelého. Svědek kpt. Bc. 
Martin Hovězák (čl. 1218 – 1230) pracuje jako policista u kriminální policie na 1. oddělení 
při objasňování závažné trestné činnosti. Svědek popsal jednotlivé úkony s Patrikem 
Ryšánkem - podání vysvětlení, zadržení obžalovaného a jeho výslechu podle § 76 odst. 3 
trestního řádu, předání a vyzvednutí z cel, důvody a průběh pokračování výslechu 
podezřelého, prověrku výpovědi na místě, odhození SIM karty a domovní prohlídky v bydlišti 
obžalovaného. Svědek podrobně popisoval průběh jednotlivých úkonů, místo, zúčastněné 
osoby a časovou dotaci. Postoj obžalovaného svědek shrnul tak, že při podání vysvětlení 
obžalovaný popíral, že by se projednávaného skutku dopustil; výslech podezřelého byl 
obsahově stejný jako předchozí, obžalovaný popřel spáchání skutku. Druhý den se 
obžalovaný rozhodl znovu vypovídat jako podezřelý, proto pokračovali ve výslechu 
podezřelého. Po skončení byl obžalovaný odvezen do Studnic k prověrce výpovědi a domovní 
prohlídce. Nakonec byl obžalovaný předán svědkovi Hofmanovi.  
 

Svědek rozhodně a opakovaně popřel, že by on sám nebo někdo jiný v jeho 
přítomnosti vykonával na Patriku Ryšánkovi nějaký nátlak, ať už fyzický nebo psychický. 
Svědek také popřel, že by obžalovanému předestírali výpovědi nebo podání vysvětlení jiných 
osob, že by s ním probírali možnosti, jakými mohl čin spáchat, že by obžalovanému 
popisovali množství a způsob zranění, které měl poškozený utrpět. Svědek také 
nezaznamenal, že by se v průběhu úkonů, které s obžalovaným prováděl, nějak výrazně 
změnil jeho duševní stav nebo rozpoložení. Ke změně postoje svědek obžalovaného nijak 
nenutil, ani způsobem provádění dalších procesních úkonů. Dne 22. 10. 2014 po vyzvednutí 
z cel sám Patrik Ryšánek začal vypovídat o tom, jak se měl čin událost odehrát. Svědek také 
potvrdil, že obžalovaný byl poučen o možnosti zvolit si obhájce, ale takový požadavek 
neučinil; totéž i v případě rodinného příslušníka. K časovým údajům o podání vysvětlení a 
výslechu podezřelého svědek řekl, že začátek a konec by měly odpovídat době, kdy tyto 
úkony probíhaly. Časový údaj o konci výslechu zpravidla odpovídá, údaje o zahájení úkonů 
se mohou lišit a odchylky mohou být způsobeny přípravou policisty na úkon resp. dřívějším 
založením protokolu v systému, než odpovídá začátku výslechu. Blíže se svědek k časové 
dotaci jednotlivých úkonů nebyl schopen vyjádřit. Svědek objasnil, že vyslýchali Patrika 
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Ryšánka jako podezřelého, na základě podání vysvětlení svědků Trefila, Šenkeříkové a třetí 
osoby. Svědek byl opakovaně tázán na posloupnost jednotlivých úkonů a jejich skutečnou 
náplň. O předchozích vysvětleních nebo úkonech, které s obžalovaným prováděli jiní 
policisté, svědek nemá přesné informace.  
 

Na výpověď svědka Hovězáka navázala výpověď kpt. Bc. Ivo Sedláčka, který 
předchozí výpověď prakticky potvrdil (čl. 1230 – 1239). I tento svědek uvedl, v jaké funkci a 
jak dlouho u policie pracuje a na jakých úkonech se v rámci prověřování uvedené trestní věci 
podílel. Společně se svědkem Hovězákem vyslýchali Patrika Ryšánka při podání vysvětlení, 
provedli prohlídku těla a zadržení obžalovaného. Na to byl proveden výslech podezřelého. 
Druhý den měli pokračovat provedením domovní prohlídky, obžalovaný se rozhodl znovu 
vypovídat, proto pokračovali ve výslechu podezřelého. Následně provedli prověrku na místě, 
kde měl odhodit SIM kartu z telefonu a pak provedli domovní prohlídku v bydlišti 
obžalovaného. Během podání vysvětlení obžalovaný využil svého práva a k věci nevypovídal. 
I tento svědek se vyjádřil k délce a místu jednotlivých úkonů a k přítomným osobám. Policisté 
měli k dispozici podání vysvětlení hospodského a jeho družky. Svědek si již nevybavil, jestli 
byl k dispozici seznam zajištěných stop, protokol o ohledání místa činu nebo fotografie 
pořízené na místě. Určitě byla k dispozici předběžná zpráva o ohledání těla poškozeného. Při 
výsleších upozornili obžalovaného, že svědkové vypovídají o věci jinak, ale nevybavil si, 
jestli obžalovanému předkládali jiné materiály. K žádné výrazné změně v duševním 
rozpoložení podle svědka nedošlo. Obžalovaný byl poučen o svých právech, přítomnost 
obhájce nechtěl a svědek si nevybavuje, že by požadoval kontakt s rodinným příslušníkem. I 
tento svědek rozhodně popřel, že by někdo na obžalovaného vyvíjel nátlak, ať už psychický 
nebo fyzický, ani s informací o jeho sexuální orientaci. Svědek odmítl, že by obžalovanému 
již v průběhu těchto výslechů předkládali skutečnosti zjištěné prohlídkou těla zemřelého, nebo 
ohledáním místa činu, ani svědkovi nepředkládali teorii, jak měl být čin spáchán. Závěrem 
výslechu svědek Sedláček odmítl všechny skutečnosti, které mu předkládali obžalovaní nebo 
obhájci obžalovaného o průběhu výslechu obžalovaného před zahájením trestního stíhání, jak 
je prezentoval Patrik Ryšánek.  

 
Zadržení Patrika Ryšánka se týkal výslech svědka Pavla Bachorce (čl. 1247 – 1250). 

V tom svědek uvedl, že již 20. 10. 2014 byl Patrik Ryšánek vyzván k podání vysvětlení, což 
mu jako jeho nadřízený umožnil. Následující den 21. 10. 2014 policisté přijeli do firmy kolem 
14.00 nebo 15.00 hodin (pozn. tento údaj se mírně liší od toho, co tvrdí obžalovaný, kdy ho 
měli policisté ze zaměstnání odvést.) Policisté se představili a prokázali příslušnost k policii. 
Pak se obžalovaného dotazovali na předchozí podání vysvětlení. Chovali se k obžalovanému 
razantně tím, že ho chytili za rameno, málem ho nenechali ani zamknout krabici s nářadím, 
nebo převléct. Teprve na naléhání svědka tak učinili a ptali se obžalovaného, zda se jedná o 
oblečení, ve kterém se měl činu dopustit. Následovala prohlídka osobních věcí obžalovaného 
a jeho ošacení a odvedení obžalovaného, aniž mu byla nasazena pouta. Dále se svědek 
vyjadřoval k povaze obžalovaného a k jeho chování před zadržením, přičemž nic zvláštního 
nepozoroval a obžalovaného považoval na vyrovnaného a pohodového člověka. 
 
 Z výslechu svědků Hofmana, Hovězáka a Sedláčka soud nezjistil žádné nezákonnosti 
nebo nestandardnosti z řízení před zahájením trestního stíhání obžalovaného. Výslechy ani 
nenaznačily vyvíjení psychického nebo fyzického nátlaku, žádné zvláštní nebo podezřelé 
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zacházení s obžalovaným ještě jako s osobou podávající vysvětlení a zadrženým. Razantní 
počínání policistů Křesala a Šenka při předvádění obžalovaného k podání vysvětlení 
neznamená nutně také nezákonnost jejich počínání. Naopak o přiměřenosti jejich zákroku 
svědčí, že nechali obžalovaného převléknout a nenasazovali obžalovanému pouta, aby 
nenarušili jeho pověst v zaměstnání. Není divu, že se zajímali o svršky, jako možné důkazní 
prostředky. Svědkové Hovězák a Sedláček popisují shodně, kdy se dostali do kontaktu 
s obžalovaným, převzali obžalovaného od policistů Křesala a Šenka. Shodně také popisují, že 
s obžalovaným nejprve sepsali záznam o podání vysvětlení, při kterém obžalovaný 
nevypovídal. Následně prováděli ohledání těla a se souhlasem státního zástupce byl 
obžalovaný zadržen jako podezřelý. Pak vyslechli obžalovaného jako podezřelého a na noc ho 
předali do cely předběžného zadržení; to vše během dne 21. 10. 2014. Při všech těchto 
úkonech byli trvale přítomni pouze svědkové Hovězák a Sedláček, žádný jiný policista se do 
nich nezapojoval, nikdo na obžalovaného nevyvíjel psychický ani fyzický nátlak, nehrozili 
mu drastickým prováděním jednotlivých úkonů. Stejně obžalovaný k věci nevypovídal, nebo 
se odmítl vyjádřit. Druhý den po vyzvednutí z cely obžalovaný sám projevil zájem o 
pokračování ve výslechu podezřelého, což mu policisté umožnili a až na základě tohoto 
výslechu přistoupili k provedení prověrky na místě, při které obžalovaný ukázal místo, kde 
odhodil SIM kartu. Poté byla provedena domovní prohlídka a obžalovaný byl předán 
svědkovi Hofmanovi. Rovněž v průběhu výslechu obviněného soud nezjistil žádné 
nestandardnosti nebo nezákonnosti. Počínání policistů odpovídá zákonnému průběhu 
takového řízení, jak ho vyžaduje trestní řád. Obžalovanému bylo předáno usnesení o zahájení 
trestního stíhání, byla podána žádost o ustanovení obhájce ex offo, obžalovaný v žádném 
z dřívějších úkonů neudělil plnou moc žádnému obhájci, ani nepožádal o zvolení obhájce 
vlastního. Před zahájením výslechu mu byl ustanoven obhájce, před započetím výslechu byla 
obžalovanému umožněna porada s obhájcem a výslech obviněného se konal pouze 
v přítomnosti svědka Hofmana, ustanoveného obhájce a samotného obžalovaného. 
 
 K zastupování obžalovaného po zahájení trestního stíhání, zejména poradě s obhájcem 
a průběhu první výpovědi Patrika Ryšánka soud vyslechl JUDr. Radoslava Dostála (čl. 1283 – 
1289), tehdy ustanoveného obhájce. Tento svědek popsal, jak byl ustanoven a předvolán, 
převzetí obhajoby a porady s obžalovaným, poučení obžalovaného o způsobu obhajoby a jeho 
právech. Po tomto poučení obžalovaný svědkovi řekl, že hodlá vypovídat a popsat situaci 
shodně jako v podání vysvětlení. Svědek upozornil obžalovaného na možnost zvolit si sám 
svého obhájce, ale obžalovaný to nechtěl, ani nevyjádřil nesouhlas se svědkem jako 
ustanoveným obhájcem. V průběhu porady s obhájcem také obžalovaný nezmínil, že by čin 
nespáchal nebo že by se měl odehrát jinak. Obžalovaný nepožadoval kontaktovat rodinného 
příslušníka. Fyzicky na obžalovaném nebyly známky zhoršení jeho stavu. Psychicky 
obžalovaný působil klidně, spíše rezignovaně. Obžalovaný se nijak nevyjádřil k postupu nebo 
činnosti policejních orgánů, pouze po skončení výslechu měl absolvovat některé identifikační 
úkony – daktyloskopii. K vlastní činnosti obhájce dodal, že před zahájením porady 
s obžalovaným měl možnost nahlédnout i do fotodokumentace, na lékařské zprávy si ze spisu 
nepamatuje. Dále svědek mluvil o průběhu výslechu obviněného, jeho délce, místě výslechu, 
stavu a chování Patrika Ryšánka, policista na obžalovaného rozhodně nevyvíjel žádný nátlak, 
na takový způsob vedení výslechu by svědek jistě zaregistroval. Vyslýchající policista 
obžalovanému nepokládal kapciózní nebo sugestivní otázky, nebylo mu nic předestíráno 
z předchozích úkonů, které s ním byly provedeny. Výslech byl také poslední úkon, který 
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svědek s obžalovaným absolvoval. Obžalovaný byl seznámen, jaké úkony s ním ještě budou 
provedeny, a přítomnost obhájce u těchto úkonů nepožadoval. Později svědek poskytl 
součinnost zvolenému obhájci.  
 
 Ani z této výpovědi neplyne žádný protiprávní zásah směřující proti obžalovanému 
Patriku Ryšánkovi, nebo proti jeho právu na obhajobu. Po zahájení trestního stíhání 
vyšetřující orgán postupoval v souladu s trestním řádem, požádal o ustanovení obhájce, 
protože obžalovaný si sám obhájce nezvolil. Obhájci umožnil seznámení se spisem a poradu 
s obžalovaným před zahájením výslechu. Při poradě obhájce poučil obžalovaného o jeho 
možnostech právních i faktických, poukázal na jejich výhody a úskalí a rozhodnutí, jak dále 
v obhajobě pokračovat, nechal na obžalovaném. Obžalovaný před svědkem nejevil žádné 
známky nějakého fyzického násilí, o žádném nátlaku ze strany policistů se nezmiňoval, 
psychicky byl jeho stav klidný, spíše rezignovaný, orientovaný a věcný. K této výpovědi soud 
uvádí, že svědek – dřívější obhájce obžalovaného - nemá žádný zvláštní zájem vypovídat 
nepravdivě, nebo přitěžovat obžalovanému. Popis ustanovení obhájce, převzetí obhajoby, 
setkání s obžalovaným, jejich porady a průběh výslechu odpovídají výpovědi svědka 
Hofmana. Z výpovědi svědka Dostála nevyplynulo nic, co by svědčilo o manipulaci, nátlaku, 
nebo jakémkoliv nedovoleném zacházení s obžalovaným před nebo po zahájení trestního 
stíhání ze strany policejních orgánů. I když se jednalo o obhájce ustanoveného, ten není na 
policejních orgánech nijak závislý, nemá k nim žádný vztah a nemá tedy žádný důvod krýt 
případnou nezákonnost nebo nesprávnost postupu policejních orgánů.  

 
Výpovědi svědků Hofmana a Dostála jsou v souladu, nenechávají žádné pochyby o 

průběhu trestního řízení po zahájení trestního stíhání, včetně první výpovědi Patrika Ryšánka 
jako obviněného, nedávají žádné poznatky, že by v přípravném řízení před zahájením 
trestního stíhání bylo zacházení s obžalovaným jakkoliv nestandardní, manipulativní, 
nátlakové nebo dokonce nezákonné. Nic nenasvědčuje tvrzením Patrika Ryšánka, jak s ním 
měly policejní orgány zacházet před zahájením trestního stíhání, jaký na něj měli vyvíjet 
nátlak, jak mu měly odpírat jeho práva a nutit ho tímto způsobem k výpovědi podezřelého, 
resp. obviněného. 
 
 Nic podobného není patrné ani z listin, které tyto úkony zachycují. První kontakt 
Patrika Ryšánka s policejními orgány zaznamenává úřední záznam o podání vysvětlení ze dne 
20. 10. 2014 (čl. 184 – 186). V době od 12.09 do 13.10 hodin obžalovaný podával vysvětlení 
před policisty kpt. Šenkem a Křesalem, při podání vysvětlení popřel jakoukoliv přítomnost na 
místě činu. Podruhé se obžalovaný dostal do kontaktu s policisty 21. 10. 2014 v 14.20 hodin, 
kdy byl opět vyzván k podání vysvětlení (čl. 30). Této výzvě vyhověl, bylo mu umožněno 
převléci se z pracovního do civilního ošacení, vzít si s sebou batoh s osobními věcmi a byl 
informován jeho nadřízený v zaměstnání. Podruhé obžalovaný podával vysvětlení 
21. 10. 2014 v 15.40 hodin (čl. 187 – 188). Záznam o podání vysvětlení je krátký, odkazuje 
na předchozí podání vysvětlení a na výslovnou otázku, zda byl v době činu na místě činu, to 
obžalovaný popřel. Výslech byl ukončen téhož dne v 19.15 hodin. Třetí výslech se konal 
téhož dne v době od 20.05 do 20.20 hodin jako výslech podezřelého (čl. 191 – 192), opět před 
svědky Hovězákem a Sedláčkem. Obsahem výslechu bylo uvedení osobních údajů, potvrzení, 
že byl obžalovaný seznámen s okolnostmi svého zadržení a podezření vůči své osobě a znovu 
jakoukoliv účast na spáchání činu popřel. Protokol o zadržení (čl. 32 – 33) ukotvuje okamžik 
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zadržení k 21. 10. 2014 ve 20.00 hodin, zadržení provedli svědkové Hovězák a Sedláček, 
navazuje na písemný souhlas státního zástupce z téhož dne (čl. 31). Umístnění obžalovaného 
do policejních cel a jeho vyzvednutí následující den 22. 10. 2014 dokumentují úřední 
záznamy (čl. 36 – 37). Dne 22. 10. 2014 po vyzvednutí z cel byl obžalovaný znovu 
vyslechnut jako podezřelý (čl. 193 – 195) v době od 9.18 do 11.10 hodin. Tehdy obžalovaný 
podrobně popsal události v noci z 18. na 19. 10. 2014, opět před svědky Hovězákem a 
Sedláčkem. Dále byla s obžalovaným provedena domovní prohlídka v době od 12:15 do 
12.30 hodin (čl. 397 – 402), při které obžalovaný vydal svršky, a prověrka na místě v době od 
12.35 do 12.45 hodin (čl. 196 – 201), při kterém byla nalezena odhozená SIM karta. Poté 
následovalo zahájení trestního stíhání, předáním usnesení o jeho zahájení obžalovanému 
22. 10. 2014 v 13.40 hodin (čl. 1 – 2). Výslech obviněného potom následoval téhož dne 
22. 10. 2014 (čl. 214 – 217) v době od 15.11 do 16.36 hodin.  
 
 Kromě těchto úkonů byly s obžalovaným uskutečněny další vyšetřovací úkony, 
konkrétně prohlídka těla a jeho fotodokumentace dne 21. 10. 2014 v době od 19.25 do 19.35 
hodin, prohlídka byla provedena svědky Hovězákem a Sedláčkem (čl. 444 – 445). Od 
obžalovaného byl rovněž získán biologický vzorek dne 20. 10. 2014 v době od 12.45 do 12.48 
hodin, tento úkon prováděli policisté Šenk a Křesal (čl. 451). Obžalovanému byl také odebrán 
pachový vzorek osoby dne 22. 10. 2014 v době od 16.40 do 17.10 hodin (čl. 516). 
Obžalovaný na základě výzvy vydal pro účely trestního řízení svůj mobilní telefon 
21. 10. 2014 v 19.11 hodin policistům Šenkovi s Křesalem (čl. 525) a následně téhož dne 
stejným policistům pánskou koženou bundu, jak je vidět z protokolu o vydání věci 
21. 10. 2014 v 20.21 hodin (čl. 524).  
 
 Tyto listiny samostatně, ani ve spojení s výpověďmi svědků, nenasvědčují nebo 
nepodporují verzi uváděnou obžalovaným u hlavního líčení. Všechny zaznamenané úkony 
odpovídají tomu, jak o nich vypovídali svědkové, jak na sebe tyto úkony navazovaly a jak 
postupně probíhaly. Všechny jsou podepsány Patrikem Ryšánkem, aniž by byla kdekoliv 
zaznamenána jakákoliv výhrada nebo námitka proti provedení toho úkonu, kterého se 
protokol nebo úřední záznam týká. Všechny zmíněné úkony, které byly s obžalovaným 
prováděny, jsou úkony podle zákona o policii nebo trestního řádu a v souladu s těmito 
zákony. Jedinou možnou disproporci soud shledal v časových údajích u podání vysvětlení dne 
21. 10. 2014, kdy je uveden začátek v 15.40 a konec v 19.15 hodin, přičemž jeho výsledek je 
zaznamenán nejstručnějším možným způsobem, tedy že obžalovaný odkazuje na své 
předchozí podání vysvětlení ze dne 20. 10. 2014 a na přímou otázku, zda byl v době a na 
místě činu, odpovídá, že tam nebyl a nikoho nenapadl. Tento bod byl předmětem výslechů a 
uvedený údaj vysvětlil svědek Hovězák. Předmětný úkon nemusel trvat tak dlouho, jak je 
zaznamenáno. Údaj o začátku úkonu vznikl, když se svědek připravoval na podání vysvětlení, 
zakládal úřední záznam v systému a později už nedošlo ke změně podle času skutečného 
zahájení. Přijatelné je i vysvětlení, že obsahem bylo probrání všech skutečností zmíněných při 
předchozím podání vysvětlení a vzhledem k tomu, že se nezměnilo stanovisko obžalovaného, 
byl tento obsah v úředním záznamu zestručněn do dvou základních bodů a nezachycoval 
doslovný obsah úkonu, ačkoliv probíhal delší dobu. Toto vysvětlení je pro soud dostačující. 
Důležité je zaznamenat, že ať už byl tento úkon kratší nebo delší, nebo i kdyby trval celou 
dobu vyplývající z protokolu, výsledkem podání vysvětlení stejně nebyla žádná změna 
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v postoji obžalovaného. Stále trval na svém původním stanovisku, že na místě činu nebyl a 
poškozeného nenapadl.  
 

Z výše uvedeného vyplývá, že zatímco v okamžicích, kdy obžalovaný mohl být 
překvapen postupem policejního orgánu a zaskočen tím, že byl znovu vyzván k podání 
vysvětlení a odveden přímo z pracoviště, kdy na něj podle jeho vlastního jinak neprokázaného 
tvrzení měly policejní orgány vyvíjet nátlak a střídat se před ním různí policisté, kteří s ním 
různým způsobem zacházeli, tak během těchto úkonů obžalovaný jako podávající vysvětlení 
nebo podezřelý trval na svém stanovisku, že nikde nebyl a ničeho se nezúčastnil. Zatímco po 
noci strávené na policejních celách, kde na něj žádný nátlak vyvíjen být nemohl, sám požádal 
o pokračování výslechu podezřelého a vypovídal odlišně. A potom znovu při výslechu 
obviněného po zahájení trestního stíhání, kde také bezpečně k žádnému fyzickému, 
psychickému nebo jakémukoliv jinému ovlivňování obžalovaného dojít nemohlo, už jenom 
pro přítomnost ustanoveného obhájce. Přesto vypovídal obžalovaný stejně jako při posledním 
výslechu podezřelého. Po zvážení celé této části dospěl soud k závěru, že se ze strany 
obžalovaného jedná o nepodložená tvrzení osočující policejní orgány, které jsou způsobem 
jeho obhajoby a mají odvést pozornost od obsahu jeho výpovědi obviněného po zahájení 
trestního stíhání jako důkazu použitelného minimálně proti jeho osobě. Všem jeho tvrzením o 
nezákonných a nátlakových metodách policie, které měla vůči němu použít, nic nenasvědčuje. 

 
Pochybný je rovněž důvod, který obžalovaný uváděl pro změnu výpovědi. Kromě 

psychického a fyzického nátlaku policejního orgánu obžalovaný také tvrdil, že výpověď po 
zahájení trestního stíhání učinil proto, aby ochránil zdraví a život své rodiny a své osoby před 
agresivním a nebezpečným jednáním vyšetřovatelů. Uváděný důvod je značně zpochybněn 
vyzněním jeho výpovědi. Obžalovaný proti předchozímu stanovisku, kdy legitimně popíral 
svou přítomnost na místě činu a jakoukoliv spojitost s prověřovaným činem, právě ve 
výslechu obviněného po zahájení trestního stíhání, a ve shodě s předchozím výslechem 
podezřelého, nejenže popsal svou účast na spáchání projednávaného skutku, což by se dalo 
pochopit jako vzetí viny na sebe, aby nebyly do věci zatahovány další osoby, nebo s nimi 
prováděny nějaké úkony. Nepochopitelné se potom jeví, že obžalovaný v téže výpovědi 
obsáhle hovořil o účasti a podílu jeho otce Miloslava Ryšánka na spáchání skutku, což popírá 
uváděný důvod změny výpovědi. Těžko mohl chránit svou rodinu před agresivními a 
nebezpečnými vyšetřovateli tím, že do spáchaného skutku obšírně a zásadně zapojil i svého 
otce. Potom se soud může domnívat, že celé vysvětlení změny výpovědi po první výpovědi 
obviněného není věrohodné.  

 
Otázkou postupu policejních orgánů se zabývala i Generální inspekce bezpečnostních 

sborů, které byla krajským státním zastupitelstvím předána žádost Patrika Ryšánka o 
přezkoumání postupu policejního orgánu. Výsledkem činnosti GIBS je vyhodnocení věci (čl. 
863, 1083 – 1085), které rekapituluje všechny úkony, které byly s obžalovaným prováděny 
shodně s tím, jak jsou uvedeny v tomto rozsudku, vč. jejich vyhodnocení. Zaznamenává 
rovněž postoj Patrika Ryšánka, když byl policisty GIBS vyzván k podrobnému vyjádření 
k protiprávním jednáním policistů, kdy po poučení o odpovědnosti za uvedení nepravdivých 
údajů odmítl k věci vypovídat a rovněž neposkytl souhlas ke zproštění mlčenlivosti 
zdravotnických pracovníků. Závěrem inspekce konstatuje, že nebyly zjištěny žádné 
skutečnosti nasvědčující tomu, že by byl příslušníkem bezpečnostního sboru spáchán trestný 
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čin nebo jiné protiprávní jednání. Stručně řečeno závěr je stejný jako výsledky dokazování 
provedené u soudu.  
 
 Celkově lze tuto část dokazování týkající se obhajoby Patrika Ryšánka, proč jako 
obviněný po zahájení trestního stíhání vypovídal určitým způsobem, shrnout tak, že soud 
nezjistil žádné skutečnosti, které by svědčily pro jakékoliv nátlakové, manipulativní nebo 
obecně protiprávní konání jednotlivých policejních orgánů a příslušníků. Soud nezjistil nic, co 
by zpochybňovalo výslech obviněného po zahájení trestního stíhání ze dne 22. 10. 2014. 
Naopak vysvětlení, kterým odůvodňuje svou údajně nepravdivou výpověď po zahájení 
trestního stíhání, podle soudu není věrohodné. Jeho obhajobu v této části lze pojmenovat jako 
účelovou, s cílem odvrátit pozornost od obsahu tohoto výslechu, který byl proveden náležitým 
a zákonným způsobem a proto je možné ho použít jako důkaz v řízení proti Patriku 
Ryšánkovi. 
 
 Zde je místo pro stanovisko druhého obžalovaného Miloslava Ryšánka, jak ho 
postupně vyjádřil v průběhu trestního řízení. Jeho trestní stíhání bylo zahájeno předáním 
usnesení o zahájení trestního stíhání dne 25. 10. 2014 v 2.15 hodin (čl. 1 – 2). Prakticky ihned 
poté byl obžalovaný vyslýchán jako obviněný (čl. 202 – 204), přitom obžalovaný využil 
svého práva a k věci nevypovídal. Podruhé byl obžalovaný vyslechnut jako obviněný 
9. 1. 2015 (čl. 206 – 211). Tentokrát vypovídal a popsal své osobní poměry. K samotné 
události řekl, že v sobotu 18. 10. se vrátil ze zahraničí a společně s Patrikem Ryšánkem 
navštívili svědkyni Šenkeříkovou v její hospůdce, kam přišli přibližně kolem 21. hodiny. Do 
stejného podniku se dostavil jistý člověk, který jim povídal o tom, že poškozený Janoch se 
v druhé hospodě chlubí penězi, o kterých byl Miloslav Ryšánek přesvědčen, že pochází od 
jeho bývalé manželky za prodej zahrady. Dále se o tom bavili, obával se, že poškozený peníze 
rozhází a přitom šlo o poslední peníze bývalé manželky. Po nějaké době Miloslav Ryšánek 
zjistil, že Patrik Ryšánek v hospodě není, myslel si, že je na toaletě. To bylo asi někdy mezi 
desátou a půl jedenáctou hodinou večer. Obžalovaný se pak šel na záchod podívat, syn tam 
nebyl a došlo mu, že pravděpodobně šel za poškozeným. Miloslav Ryšánek se rozběhl za 
Patrikem Ryšánkem a doběhl ho před domem bývalé manželky. Řekli si, že musí 
poškozenému Janochovi říct, že nesmí peníze rozházet. Miloslav Ryšánek svým klíčem 
otevřel vchodové dveře a vešel dovnitř. Poškozený Janoch byl vevnitř, oblečený do riflových 
kalhot a košile s krátkým rukávem. Poškozený se k nim choval familiárně, kamarádsky, ale 
byl značně podnapilý. Miloslav Ryšánek ho slovně přesvědčoval, aby svého jednání zanechal 
a neutrácel poslední peníze bývalé manželky. Oba obžalovaní pak vyšli z domu ven, 
poškozený Janoch šel s nimi a pod schody domu stála svědkyně Šenkeříková. Před domem 
poškozený Janoch spadl na schody. Miloslav Ryšánek chtěl odejít domů, ale svědkyně 
Šenkeříková ho přesvědčila, aby poškozeného dali zpátky do domu. Proto obžalovaní 
společně chytli poškozeného každý z jedné strany za paži a táhli poškozeného dovnitř do 
chodby, kde ho položili na zem, zavřeli a odešli zpátky do hospůdky. Tam pak ještě nějakou 
dobu setrvali, pili další alkohol a nakonec šli spát. O smrti poškozeného se dozvěděli až druhý 
den, kdy jim to sdělila matka obžalovaného po návratu z kostela. Ještě týž den odpoledne pak 
obžalovaný navštívil bývalou manželku v nemocnici, která se obávala, aby jí poškozený 
peníze nerozházel. Obžalovaný pak v pondělí brzo ráno odjížděl do Prahy do zaměstnání. 
Dále Miloslav Ryšánek zpochybnil, že by Patrik Ryšánek navštívil dům poškozeného Janocha 
před tím, než tam šli společně. Podle Miloslava Ryšánka na to neměl časový prostor. Dále 
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Miloslav Ryšánek nevěděl, kdo vzal poškozenému SIM kartu z mobilního telefonu, kdo 
poškozeného v ten večer udeřil, Miloslav Ryšánek v ten večer poškozeného neudeřil, ani 
nenapadl. Miloslav Ryšánek rovněž nepozoroval na poškozeném žádné zranění, ani se v ten 
den nevyjadřoval o svém úmyslu poškozenému ublížit. Na řadu okolností onoho večera si 
obžalovaný nepamatoval, např. jestli na místě činu hovořil se svědkem Veselým, nebo jestli 
vyhazoval poškozeného z domu a udeřil ho pěstí do obličeje. Ke klíčům od domu obžalovaný 
řekl, že měl klíč od manželčina domu, ta mu ho před časem svěřila, aby za ní obžalovaný 
nebo děti mohli přijít. Ke vztahu s poškozeným Janochem řekl, že dříve se přátelsky stýkali, 
ale postupem času se poškozený stal nespolehlivý, přestali spolu komunikovat a nakonec se 
pouze pozdravili. 
 
 V řízení před soudem obžalovaný Miloslav Ryšánek (čl. 1001 – 1002) zpochybnil 
výpověď Patrika Ryšánka jako obviněného. Sám uvedl, že se necítí vinen a také Patrik 
Ryšánek není vinen skutkem uvedeným v obžalobě. Obžalovaný zpochybňoval kvalifikaci 
skutku jako loupeže, protože majitelka finančního obnosu nepodala trestní oznámení. Rovněž 
zpochybnil kvalifikaci skutku jako porušování domovní svobody, s poukazem na to, že 
majitelka nemovitosti žádný takový zákaz pro obžalované nevystavila. V souhrnu pak 
obžalovaný uvedl, že poškozenému nijak neublížil, nebil ho, nezpůsobil mu žádné zranění, 
ani nezpůsobil jeho smrt. Rovněž řekl, že neviděl, že by Patrik Ryšánek poškozenému 
Janochovi nějak ublížil, v opačném případě by museli mít se synem na rukou nějaká zranění a 
žádná taková se nenašla. Výpověď obžalovaného Miloslava Ryšánka připouští, že byl pozdě 
v noci 18. 10. 2014 v domě ve Studnicích č. p. 77 i s Patrikem Ryšánkem, střetli se tam 
s poškozeným Janochem, chtěli mu domluvit, aby nepromarnil peníze, o kterých se 
domnívali, že patří Romaně Ryšánkové. Přitom ale poškozeného nijak fyzicky nenapadli, 
nijak mu neublížili, pouze při odchodu, když je poškozený Janoch doprovázel, spadl pod 
schody a svědkyně Šenkeříková je přiměla k tomu, aby poškozeného nenechávali na ulici, ale 
přenesli ho zpátky do domu. Proto obžalovaný s Patrikem Ryšánkem každý za jednu paži 
vtáhli poškozeného zpátky do chodby domu, kde ho položili na zem, zavřeli dveře a odešli 
zpátky do hospůdky. Výpověď Miloslava Ryšánka se od výpovědi Patrika Ryšánka liší v tom, 
že je v běhu trestního řízení stabilní, nevytváří odlišné verze, se kterými by bylo nutné se 
odděleně vypořádat. Každopádně obhajobu Miloslava Ryšánka i všechny verze obhajoby 
Patrika Ryšánka soud konfrontoval s ostatními provedenými důkazy. 
  
 K tomuto závěru soud připojuje dovětek, že výpověď Patrika Ryšánka z 22. 10. 2014 a 
podpůrně i ze dne 24. 10. 2014 lze zařadit do souboru důkazů pouze vůči tomuto 
obžalovanému, nikoliv vůči Miloslavu Ryšánkovi. K tomuto závěru soud vede vyhodnocení 
výpovědi Patrika Ryšánka jako úkonu uskutečněného před zahájením trestního stíhání 
Miloslava Ryšánka a nesplňujícího přitom kritéria neodkladného nebo neopakovatelného 
úkonu. Proto soud bude v odůvodnění výslechy Patrika Ryšánka ze dne 22. 10. 2014 a 
24. 10. 2014 zahrnovat do souboru důkazů pouze ve vztahu k tomuto obžalovanému, zatímco 
do souboru důkazů týkajících se Miloslava Ryšánka výslechy Patrika Ryšánka soud 
nezahrnuje. Ostatní důkazy, které budou dále zmíněny v odůvodnění, soud bude vztahovat 
k oběma obžalovaným a skutečnosti z nich vyplývající používat u obou obžalovaných. 
 
 Prvním okruhem důkazů, se kterými soud porovnával obhajobu obžalovaných, jsou 
výpovědi svědků, kteří alespoň částečně nebo okrajově byli přítomni v domě ve Studnicích č. 
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p. 77, když mělo dojít ke střetnutí obžalovaných s poškozeným Janochem. Prvním z nich je 
svědkyně Dana Šenkeříková (čl. 1033 – 1044). Svědkyně provozuje ve Studnicích hospodu. 
S Ryšánkovými se zná velmi dobře dvanáct roků, jsou sousedé, pravidelně se stýkali, 
Miloslav Ryšánek je pravidelně navštěvoval, chodil k nim na narozeniny apod. Svědkyně 
znala i Miloše Janocha, od něhož koupila dům, ve kterém bydlí. Podle svědkyně byl 
poškozený opilec, bez zaměstnání, který se velmi hrubě choval k Romaně Ryšánkové, 
podporoval ji v alkoholismu, v užívání léků a příležitostně ji využíval. V poslední době se 
svědkyně s poškozeným vůbec odmítala stýkat, zakázala mu vstup do hospody. Svědkyně 
svůj vztah k poškozenému Janochovi hodnotila jako negativní. Kritického večera byli 
v hospodě její přítel Václav Trefil, svědkové Štaffa, Novotný a Miloslav a Patrik Ryšánkovi. 
Svědek Novotný z druhé hospody přinesl informaci, že se Janoch domlouvá s nějakými 
společníky na souloži s opilou ženou v domě Romany Ryšánkové. Posléze zjistila, že 
v hospodě už není Patrik Ryšánek, hledala ho na záchodě, a když ho nenašla, během tří minut 
se ptala Miloslava Ryšánka, kde je Patrik. Na to Miloslav Ryšánek vyběhl z hospody pryč. 
Svědkyně se obávala možného konfliktu s Lukášem Janochem a následovala proto 
Ryšánkovy z hospody pryč. Ryšánkovi přišli do jejího podniku asi v deset hodin večer; Patrik 
Ryšánek zmizel asi po hodině nebo hodině a půl. Miloslav Ryšánek vybíhal za Patrikem asi o 
tři nebo pět minut později. Miloslava Ryšánka svědkyně následovala s určitým odstupem, 
utíkala za nějakou osobu v domnění, že je to on. Když svědkyně doběhla na ulici Příhon 
k domu, o kterém se domnívala, že patří Romaně Ryšánkové, nikoho před domem neviděla, 
uvnitř se svítilo. Svědkyně zatlačila na dveře a v chodbě za nimi viděla oba obžalované, jak 
táhnou poškozeného ven. Patrik Ryšánek čelem ke svědkyni, Miloslav Ryšánek zády k ní. 
Poškozený Janoch seděl na zemi, obličejem čelem ke dveřím, měl oblečeny rifle, mikinu a 
boty. Svědkyně se na místě snažila obžalovaným zabránit v pokračování, v obavě z příchodu 
Lukáše Janocha. Na to Miloslav Ryšánek přeskočil poškozeného a na konci chodby volal na 
Rudolfa Veselého, který tam bydlí. Svědek Veselý se skutečně objevil, pouze se na situaci 
podíval, nic neřekl, otočil se a vrátil zpátky do pokoje. Poškozený Janoch podle svědkyně v té 
době vypadal normálně, svědkyně ani nemůže říct, že by byl viditelně zraněný, nebo že by se 
bránil. Svědkyně se snažila obžalované přimět k odchodu z domu, prošla chodbou až do její 
zadní části a když se otočila zpátky, poškozený již v předsíni nebyl. Svědkyně pak došla ke 
vstupním dveřím a viděla poškozeného sedět dole na schodech, jak si drží hlavu. Nechtěl se 
sám vrátit do domu, tak svědkyně přesvědčila oba obžalované, aby ho vrátili zpátky do domu. 
Obžalovaní chytli poškozeného každý za jednu ruku, svědkyně sama ho chytila za opasek a 
takto poškozeného vyžďuchali zpátky do bytu. Podle svědkyně takto poškozeného vnesli 
zpátky do chodby, poškozený si tam kleknul a následně ležel na boku. Před odchodem 
Miloslav Ryšánek označil poškozeného jako hajzla a udeřil ho jednou do nosu. Svědkyně pak 
při odchodu z domu uviděla stát tašku s dvěma lahvemi piva. Domnívala se, že jsou pro 
Romanu Ryšánkovou, a proto piva vzala, aby je mohli druhý den odnést. Svědkyně na otázku 
potvrdila, že před událostí se v její hospodě bavili nejenom o tom, že se Janoch domlouvá na 
sexuálním styku v domě Romany Ryšánkové, ale také, že se chlubí penězi, říkal to svědek 
Novotný. Ten se sice s obžalovanými nesetkal, ale jeho sdělení svědkyně Šenkeříková později 
tlumočila. Před odchodem z domu č. p. 77 také svědkyně zaregistrovala, že poškozený má 
pod nosem šmouhu od krve. Po odchodu se vrátili do hospody a zůstali tam do dvou hodin 
ráno následujícího dne. O této události se nebavili, ani ji nekomentovali. Podle svědkyně 
obžalovaní v domě Romany Ryšánkové nic nehledali, neměli na to dost času. Ke vztahům 
mezi poškozeným a jeho synem svědkyně řekla, že Lukáš Janoch svého otce bil, stejně jako 
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Miloš měl napadat Romanu Ryšánkovou a tuto záležitost měla řešit i policie. Svědkyně také 
potvrzovala, že podle ní měli obžalovaní přístup do domu Romany Ryšánkové, dokonce měli 
za tím účelem klíč. Útok Miloslava Ryšánka na Miloše Janocha svědkyně popsala jako úder 
pěstí do nosu, když na místo přiběhla a na závěr potom takové dloubnutí nohou někam do 
zadku poškozeného. Na přímý dotaz svědkyně popřela, že by se s obžalovanými 
Ryšánkovými domlouvali, co budou ostatním říkat, kdyby se jich někdo ptal na přítomnost 
v domě Romany Ryšánkové. 
 

K tomuto svědectví soud uvádí následující. Věrohodnost výpovědi svědkyně 
Šenkeříkové je snížená. Vedou k tomu tyto faktory. Na jedné straně jednoznačně přátelský a 
kamarádský vztah k obžalovaným, což vyplývá z jejich vztahu nejbližších sousedů, z jejich 
vzájemné obliby, pravidelných návštěv, blahopřání při životních příležitostech. Vyplývá to 
také ze zájmu svědkyně o osudy rodiny Ryšánkových. Tlumočila obžalovaným, co se 
dozvěděla od jiného hosta restaurace o Miloši Janochovi a Romaně Ryšánkové. Nasvědčuje 
tomu i chování svědkyně, když se Ryšánkovi vydali z její hospody pryč. Svědkyně v obavě 
z toho, co se dále seběhne v návaznosti na předchozí rozhovor a informaci, o kterých před 
Ryšánkovými mluvila, jak se vyjadřovala o poškozeném a jeho chování k Romaně 
Ryšánkové, neváhala za nimi běžet až k domu č. p. 77 a tam pak zasahovat v obavě z 
příchodu Lukáše Janocha. Očividně chtěla chránit obžalované před nepříjemnostmi, do 
kterých by se mohli zaplést. Naopak silně negativní byl její vztah k poškozenému Janochovi. 
Svědčí o tom okolnosti koupě nemovitosti od Miloše Janocha, po jejímž uskutečnění se 
poškozený odmítal vystěhovat a svědkyně to musela zařizovat jinými prostředky. Svědkyně 
sama zdůrazňovala, že poškozený byl neustále opilý, nepracoval a parazitoval na Romaně 
Ryšánkové. Svědkyně zakázala Miloši Janochovi vstup do svého pohostinství. Třetím 
faktorem je přítomnost svědkyně na místě činu, když tam byli přítomni poškozený i 
obžalovaní. Svědkyně nejenže obžalované následovala, když se oni přesunovali na místo, pak 
do domu za nimi vešla a podle vlastních slov se jim snažila bránit v dalším jednání proti 
poškozenému Janochovi, nikoliv ovšem ve snaze uklidnit situaci, nebo ve snaze pomoct 
poškozenému, ale jen a pouze proto, aby je ochránila před možným střetem s Lukášem 
Janochem. Svědkyně Šenkeříková tedy vstupovala do jednání obžalovaných, procházela 
chodbou, obcházela nebo překračovala sedícího poškozeného Janocha. Nakonec také přiměla 
obžalované k tomu, aby poškozeného, který se neznámým způsobem ocitl před domem, tam 
nenechávali, ale vnesli ho zpátky do chodby domu. Dalším bodem okolnosti, ve které 
svědkyně zasáhla do děje, byla situace před odchodem, když v domnění, že se jedná o věci 
patřící Romaně Ryšánkové nebo připravené k návštěvě u ní v nemocnici, odnesla z rodinného 
domu v tašce dvě lahve piva. Všechno to ukazuje na výraznou zainteresovanost svědkyně v 
celé události, dokonce se ukazuje, že do děje aktivně zasahovala, nebyla pouze pasivním 
divákem a vzhledem k následku, který z jednání vzešel, tedy k smrti poškozeného, svědkyně 
má a nepochybně může sledovat vlastní zájmy. Zaprvé pomoci spřáteleným obžalovaným 
potvrdit špatnou pověst poškozeného, vynést na světlo všechny jeho zlé skutky a naopak 
postavit do příznivého světla a ospravedlnit činy obžalovaných a své vlastní jednání na místě 
činu. Uvedené skutečnosti soudu naznačují, že věrohodnost této výpovědi je snížená a 
skutečnosti z ní vyplývající lze brát v úvahu jen velmi obezřetně.  

 
Přesto z této výpovědi vyplývají následující skutečnosti. Celá událost se měla 

seběhnout mezi půl dvanáctou a půlnocí. Při prvním časovém určení svědkyně řekla, že 
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obžalovaní z jejího zařízení odešli asi hodinu a půl po desáté. Později na otázku, kdy se celá 
událost seběhla, řekla okolo půlnoci. Za druhé potvrdila to, co už vyplývá z výpovědi 
obžalovaných, oba obžalovaní byli současně přítomni v domě č. p. 77. Přes veškeré omezení, 
které výpověď svědkyně provázejí, i tato svědkyně potvrdila, že se obžalovaní dostali do 
fyzického kontaktu a konfliktu s poškozeným Janochem. Nejprve popisovala situaci, kdy 
poškozený seděl na zemi, a obžalovaní se ho společně snažili z chodby vytáhnout před dům, 
protože tam podle nich neměl co dělat. Obžalovaní ho museli z domu tahat, resp. tlačit. Už to 
je jistý druh násilného jednání. Druhá skutečnost vyplývající z její výpovědi je, že když už se 
poškozený neznámým způsobem ocitl pod schody před domem a buď tam seděl, nebo byl 
skrčený, svědkyně přesvědčila obžalované, aby poškozeného na místě nenechávali a vrátili ho 
zpátky domů oproti jejich původnímu úmyslu. Popisovala potom, jak nejen oba obžalovaní, 
ale i svědkyně společně poškozeného vnesli zpátky do chodby, přičemž způsob, jakým to 
popisuje, naznačuje, že poškozený v té době nebyl stavu ani chodit, natož stát. Obžalovaní ho 
měli vléct každý za jednu ruku a svědkyně ho nadlehčovat držením za opasek. Když dostali 
poškozeného do chodby, položili ho a poškozený tam zůstal ležet. Ve srovnání s tím, jak 
situaci líčili obžalovaní, se ukazuje, že během jejich přítomnosti v domě došlo u poškozeného 
k dost výrazné změně stavu. Na začátku s nimi měl komunikovat, otevřít jim dveře, chovat se 
k nim kamarádsky a různě se pohybovat po domě. Jak plyne z výpovědi svědkyně 
Šenkeříkové, než z domu odešli, museli tři lidé poškozeného do domu vnést a on po jejich 
odchodu zůstal ležet na zemi v chodbě. Druhým násilným aktem, který svědkyně 
zaznamenala při veškeré omezené věrohodnosti její výpovědi, bylo chování Miloslava 
Ryšánka před odchodem z domu, když ležícího nebo polosedícího poškozeného udeřil pěstí 
do nosu a pohrdlivě kopnul nebo udeřil nohou do zadní části těla. I když se jedná o dílčí 
poznatky, už tyto samy o sobě zpochybňují výpovědi obžalovaných, resp. prokazují, že se 
určitého násilí vůči poškozenému Janochovi dopustili. Vyvrací tím obhajobu obžalovaných v 
tom směru, že nijak poškozeného neatakovali, nebili ho, nebyli s ním v žádném fyzickém 
konfliktu a že se ničeho nedopustili. I svědkyně, která je obžalovaným nakloněna, hovoří o 
jistém násilí ze strany obžalovaných a minimálně v tomto rozsahu obhajoby obou 
obžalovaných neobstojí. Kromě toho svědkyně jednání obžalovaných časově zařazuje. 
Nakonec, i když svědkyně uvádí, že na poškozeném neviděla žádné vážné zranění, pouze 
krvácení pod nosem a žádné jiné stopy krve nebo zranění, porovnáním její výpovědi 
s výpověďmi obžalovaných se ukazuje, že za přítomnosti obžalovaných mělo dojít k výrazné 
změně jeho fyzického stavu. Zatímco na začátku měl být v mezích podroušení alkoholem v 
pořádku, jak uváděli obžalovaní, komunikoval s nimi, otevíral jim dveře, nebo dokonce 
vycházel s nimi ven, po jejich odchodu, alespoň podle svědkyně Šenkeříkové, musel být 
poškozený do domu vnesen třemi osobami a zůstal ležet v chodbě na zemi obličejem dolů. Na 
této změně fyzického stavu poškozeného nemohl mít zásadní podíl alkohol. Poškozený byl 
alkoholik a během dne konzumoval větší množství alkoholu, ale z Hospody Na návsi před 
činem přišel sám, v obdobném stavu ho viděla svědkyně Maléřová, a jak říkali sami 
obžalovaní, než se do domu dostali oni, tak poškozený s nimi komunikoval nebo jim otvíral 
dveře, byl tedy ve stavu mnohem lepším, než když ho obžalovaní se svědkyní Šenkeříkovou 
opouštěli. A právě v posledně zmíněných bodech výpověď svědkyně Šenkeříkové v určité 
malé míře sama o sobě a ve spojení s dalšími uvedenými důkazy v širším souboru usvědčuje 
obžalované z jednání popsaného ve výroku rozsudku.  
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 Druhým ze svědků alespoň částečně přítomných kontaktu obžalovaných 
s poškozeným, byl svědek Rudolf Veselý (čl. 1044 – 1051), strýc Romany Ryšánkové a 
zároveň její spolubydlící v domě č. p. 77. Svědek Veselý dům původně vlastnil a později 
vlastnictví převedl na Romanu Ryšánkovou. Každý z nich užíval jednu část domu, Romana 
Ryšánková část orientovanou do ulice a svědek Veselý pokoj od zadního dvora. Svědek 
Veselý s Romanou Ryšánkovou vycházeli dobře, svědek se znal s příbuznými Romany 
Ryšánkové, s Patrikem Ryšánkem a Romanou Královou. Podle svědka matku navštěvovali 
málokdy, stejně jako její bývalý manžel. Kromě nich do domu nejvíce docházel poškozený 
Janoch, který tam chodil skoro každý den. Vztah mezi Romanou Ryšánkovou a poškozeným 
Janochem byl dvojznačný, někdy měli spory a někdy spolu vycházeli. Poškozený Janoch 
někdy nechtěl dům opustit, potom i svědek Veselý pomáhal Romaně Ryšánkové ho z domu 
dostat. Podle svědka měli klíče od domu Romana Ryšánková a svědek sám. Vedle nich dvou 
měl klíč ještě právě poškozený, celkem byly čtyři klíče a ty měla mít Romana Ryšánková. 
Vztah svědka Veselého k Janochovi byl negativní, svědek ho rád neměl, poškozený Janoch si 
na něj v podnapilosti troufal, dokonce ho v jednom případě udeřil židlí po hlavě, až musel být 
svědek ošetřen. Ke kritické události svědek řekl, že se to odehrálo v domě, kde spal, nic 
neviděl a neslyšel. Na podrobnější otázky uvedl, že během předchozího dne poškozeného 
viděl pouze chvíli v poledne, poškozený pak odešel a svědek ho už neviděl. Svědek byl celý 
den doma a nikam se nevzdálil. Kromě poškozeného Janocha byl v domě ještě František 
Pliska, zřejmě v části obývané Romanou Ryšánkovou, svědek je pouze zahlédl, ale přímo se 
s nimi nesetkal. Odpoledne podle svědka nikdo v domě přítomen nebyl. Pozdě večer svědek 
sledoval televizi a uložil se ke spánku. Pak na něj klepal Ryšánek st., aby se šel podívat do 
chodby. Asi v půli chodby stáli oba Ryšánkovi, s nimi tam byla menší žena a Janoch, který 
také stál v chodbě na vlastních nohou. Podle svědka se v chodbě nic nedělo. Svědek se otočil 
a odešel zase spát. Přítomní se mezi sebou bavili, ale svědek jim nerozuměl. Miloslav 
Ryšánek se svědka ptal, jestli si přeje poškozeného Janocha v domě, svědek mu odpověděl, že 
nikoliv a odešel. Svědek nevěděl, jaký byl smysl rozhovoru přítomných, vyrozuměl pouze, že 
se nemají rádi. Na přímou otázku svědek odpověděl, že neviděl žádné násilné chování mezi 
nimi. Po odchodu svědek nezaznamenal, jak dlouho se přítomní ještě zdrželi, sám za sebou 
zavřel dveře a pak už nic neslyšel. Znovu se šel podívat až v osm hodin ráno, to bylo všude 
zhasnuto. Svědek otevřel dveře na ulici a tam viděl ležet člověka na zemi přikrytého celtou. 
Podle svědka bylo v domě trochu krve v obýváku a chodbě. K zamykání domu svědek řekl, že 
právě tehdy byl ve vchodových dveřích zevnitř zalomen klíč, dveře se tedy nezamykaly a 
druhý klíč se používal jako klika, anebo se do domu chodilo zezadu ze dvora. Vrata sice byly 
zamčeny, ale vedle nich je branka, kterou se dalo projít. Poškozený Janoch chodil do domu, i 
když tam Romana Ryšánková nebyla. Svědek si byl jistý tím, že poškozený měl svůj vlastní 
klíč. Na otázku, zda viděl na poškozeném nějaké zranění, svědek odpověděl, že nikoliv. Podle 
svědka poškozený víceméně mlčel, nějak se viditelně neprojevoval a byl oblečený.  
 

I u tohoto svědka existují důvody, které snižují váhu jeho výpovědi. Tímto důvodem je 
příbuzenský vztah svědka k Romaně Ryšánkové, která je jeho neteří a tím pádem i k Patriku 
Ryšánkovi, jejímu synovi. Mezi Romanou Ryšánkovou a svědkem Veselým vládly dobré 
vztahy, zatímco mezi svědkem a poškozeným Janochem byly vztahy záporné, ovlivněné 
dřívějším troufalým a násilným chováním poškozeného Janocha vůči svědkovi, vedoucí 
dokonce ke zranění svědka. Z toho docela pochopitelně vyplývá i odmítavý postoj svědka 
k přebývání poškozeného v domě vůbec a zřejmě i odmítnutí, když se ho Miloslav Ryšánek 
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ptal, zda si přeje, aby tam poškozený Janoch setrval. Posledním faktorem je svědkovo stáří. 
Ne že by se to projevilo na neschopnosti svědka vypovídat, ale přesto se v jeho výpovědi 
objevují místa, ve kterých svědek, přestože dané skutečnosti vnímal, tak si na ně již 
nepamatuje. Jedná se o přirozený projev zhoršené vštípivosti i výbavnosti paměti u staršího 
člověka, která je úplně pochopitelná, ovšem k úplnosti obsahu výpovědi pochopitelně 
nepřispěje. I tento svědek potvrzuje, že v kritickou dobu pozdě v noci 18. 10. 2014 byli 
v domě současně přítomni poškozený Janoch, oba obžalovaní Ryšánkovi a svědkyně 
Šenkeříková. Na rozdíl od svědkyně Šenkeříkové, která situaci, když se měl na scéně objevit 
svědek Veselý, popisovala poměrně dramaticky (obžalovaní vytahovali sedícího nebo ležícího 
poškozeného z domu ven, svědkyně se je snažila odradit od dalšího jednání), svědek Veselý 
neviděl v podstatě vůbec nic. Podle něj byli pouze všichni přítomni, probíhala mezi nimi 
jakási debata, ze které snad pro svědka vyplynul dojem, že se nemají rádi, ale nedocházelo 
k žádným fyzickým konfliktům nebo útokům, ani svědek nepozoroval na poškozeném žádná 
zranění nebo ničeho podezřelého. Všichni podle něj stáli na vlastních nohou a byli oblečení. 
Naopak souhlasí se  svědkyní Šenkeříkovou, že svědka Veselého na místo přivolal Miloslav 
Ryšánek s otázkou, zda si přeje další přítomnost poškozeného v domě, což poškozený odmítl, 
ale dál situaci nesledoval a vrátil se do své části domu. Ráno šel svědek dům zkontrolovat, a 
to již zaznamenal poškozeného před domem překrytého celtou a uvnitř v obýváku a v chodbě 
stopy od krve. Další omezení výpovědi svědka Veselého je dáno tím, že podle svých slov nic 
neviděl a neslyšel před tím, než na něj klepal Miloslav Ryšánek, ani potom, co se vrátil do 
svého pokoje. V přítomnosti ostatních se zdržel jen krátce. Nemůže se proto vyjádřit, co mezi 
přítomnými probíhalo před tím, než do situace vstoupil, ani potom, co se vrátil do své části 
domu. 
 
 U svědků Šenkeříkové a Veselého soud pozoroval omezení, které váhu a věrohodnost 
jejich výpovědi snižují, ať už to jsou blízké, přátelské nebo příbuzenské vztahy 
k obžalovaným, naopak negativní anebo vyhrocené vztahy k poškozenému Janochovi. 
Zároveň oba svědkové, jak vyplývá přímo z jejich výpovědi, sledovali jen určitý výsek 
celkového jednání, svědkyně Šenkeříková až když následovala dříve odchozí obžalované 
z hospody; svědek Veselý pozoroval malou část, když byl přivolán Miloslavem Ryšánkem, 
než zase odešel. Z obou výpovědí vyplývají skutečnosti, které svědčí pro to, že se v domě 
odehrál konflikt, ať už to je z podání svědkyně Šenkeříkové, nebo i z výpovědi svědka 
Veselého, který druhý den ráno zaznamenal v domě v chodbě a v obýváku stopy krve. Soud 
zaznamenal, že oba svědkové buď mluvili o velmi malém násilí ze strany obžalovaných 
(svědkyně Šenkeříková) nebo o tom, že po dobu jejich přítomnosti k žádnému konfliktu mezi 
přítomnými osobami nedošlo (svědek Veselý). Minimálně výpověď svědkyně Šenkeříkové 
vyvrací výpovědi obhajoby obžalovaných, kteří tvrdí, že poškozenému nijak neublížili a 
nebyli s ním v žádném kontaktu či konfliktu. A to se přitom jedná o výpověď svědkyně, která 
je obžalovaným viditelně nakloněna. Na tomto místě je ovšem nutno zaznamenat, že 
výpovědi svědků Šenkeříkové a Veselého plně nebo v drtivé části odpovídají první výpovědi 
Patrika Ryšánka z 22. 10. 2014.  
 

Druhou skupinou svědků, které soud vyslýchal, jsou hosté pohostinství svědkyně 
Šenkeříkové z večera 18. 10. 2014, kde se zdržovali také obžalovaní a odkud vyrazili 
postupně Patrik Ryšánek, Miloslav Ryšánek a nakonec i Dana Šenkeříková do domu č. p. 77. 
K těm patří svědek Václav Trefil (čl. 1067 – 1072). Je to přítel svědkyně Šenkeříkové, dobře 
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se zná s Ryšánkovými, kteří do hospody přišli oslavit svědkův svátek. Romanu Ryšánkovou a 
poškozeného Janocha svědek neměl rád, dělali v hospodě nepořádek. Poškozený dělal 
podrazy, chodil za Romanou Ryšánkovou ve starém bydlišti, když Miloslav Ryšánek nebyl 
doma. Jinak to byl bezdomovec, v hospodě způsobil škodu a nechtěl ji zaplatit, nakonec mu 
svědek zakázal do hospody chodit. Podle svědka byli v kritický večer v hospodě přítomni 
svědkové Štaffa a Novotný, Ryšánkovi přišli po 21. hodině. Právě Radek Novotný přišel 
z druhé hospody se zprávou, že poškozený Janoch s dalšími kumpány chtějí souložit s opilou 
ženou v domě Romany Ryšánkové; mluvil o poškozeném Janochovi, svědcích Pliskovi a 
Kupkovi. Tehdy tam Ryšánkovi ještě nebyli, přišli později, ale svědkyně Šenkeříková jim 
informaci předala. Kolem půlnoci svědkyně Šenkeříková zjistila, že v hospodě není Patrik 
Ryšánek, šla ho hledat na toalety, tam nebyl. Řekla to Miloši Ryšánkovi, ten z hospody odešel 
a za ním i svědkyně Šenkeříková. Než si uvědomili nepřítomnost Patrika Ryšánka, mohlo 
uběhnout tři až pět minut. Neříkali, kam jdou, podle svědka to bylo jasné, ani nenaznačovali, 
co chtějí dělat. Vrátili se asi za čtvrt hodiny, všichni pohromadě. Obžalovaní nic nenesli, jen 
svědkyně Šenkeříková přišla s nějakými pivními lahvemi. Kde byli a co dělali, se už ten večer 
vůbec nebavili, dál popíjeli alkohol a nakonec kolem druhé hodiny odešli všichni spát. O 
smrti poškozenému se svědek dozvěděl až druhý den.  Kde v noci byli Ryšánkovi a svědkyně 
Šenkeříková, se svědek dozvěděl až policie. Dále se svědek vyjadřoval ke vztahu 
poškozeného Janocha s Lukášem Janochem, měli konflikty a docházelo k fyzickým atakům. 
Poškozený Janoch měl bít i svědka Veselého. Obžalovaní Ryšánkovi měli přístup do domu 
Romany Ryšánkové, měli vlastní klíč od domu. Celou výpověď svědka Trefila úplně 
devalvuje porovnání jeho výpovědi u hlavního líčení s jeho výpovědí z přípravného řízení (čl. 
285 – 288), zejména pokud se týká kritické noci. Zatímco v původní výpovědi, časově bližší 
projednávané události, svědek tvrdil, že si není vědom, že by Ryšánkovi a svědkyně 
Šenkeříková z jeho hospody vůbec kdy během večera a noci odešli a vybavuje si pouze, že 
Ryšánkovy kolem druhé hodiny ranní z hospody vyhazoval a teprve s odstupem dvou dnů se: 
“ …z keců dověděl, že se měli zdejchnout…“ U hlavního líčení celou událost podával tak, 
jakoby ji skutečně zažil, pamatoval si ji a byl jejím očitým svědkem. Dotázán na tento rozpor 
to svědek neuměl vysvětlit. Zapomenout nelze na to, že se jedná o přítele svědkyně 
Šenkeříkové a vzhledem k pozici, jakou svědkyně Šenkeříková zaujímala v celé události, je 
třeba mít toto spojení také na paměti. Celkově lze říct, že ke kritické noci je výpověď svědka 
nevěrohodná a velmi omezeně použitelná. 
 
 Další přítomným v pohostinství Šenkeříkové a Trefila, zároveň příchozím z Hospody 
Na návsi, byl svědek Radoslav Novotný (čl. 1460 – 1465). Svědek nejdříve uvedl, jak se 
dozvěděl o smrti poškozeného. Ke kritické události řekl, že původně se zastavil v hospodě na 
pivo. Seděl s Josefem Pořízkem, byl tam poškozený Janoch. Poškozený se choval normálně, 
to znamená, měl popito, ale nebyl nijak agresivní. Jinak svědek viděl značně podnapilou ženu, 
ležící dokonce na zemi, jak se jí někdo snažil pomoct. Svědek Novotný to vyfotil na 
mobilním telefonu. Z hospody svědek odešel kolem sedmé hodiny večer. Později hledal 
telefon a zastavil se i v pohostinství u svědkyně Šenkeříkové. Tam přišel mezi půl a třičtvrtě 
na osm večer a zdržel se do půl desáté až desáté hodiny. V pohostinství se setkal 
s Miloslavem a Patrikem Ryšánkovými, svědky Štaffou, Šenkeříkovou, Trefilem a ještě 
jedním hostem. Svědek tvrdí, že s Ryšánkovými dokonce hovořil a pravděpodobně jim 
ukazoval i fotografii pořízenou v druhé hospodě. Když svědek Novotný odtamtud odcházel, 
byli tam ještě oba obžalovaní, svědkové Trefil a Štaffa. Svědek si nepamatuje, že by se bavili 
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o rodinných poměrech v rodině Ryšánkových, pouze si vybavuje okolnosti fotografie s opilou 
ženou. Stejnou ženu svědek zaznamenal okolo půl šesté ráno, jak ji někdo vede domů. Svědek 
si nevšiml, že by měl poškozený Janoch u sebe nějakou větší částku peněz, poškozený něco o 
penězích vykládal, ale přesně to svědek nedokáže vyjádřit. Svědek v prvním hostinci na návsi 
zaznamenal Lukáše Janocha, ten tam byl se svými dvěma známými a s poškozeným 
Janochem se nebavil. Svědek byl nakonec konfrontován s výpovědí svědkyně Šenkeříkové a 
trval na tom, že o plánu poškozeného Janocha souložit v domě Romany Ryšánkové nic 
neříkal a tuto informaci do pohostinství svědkyně Šenkeříkové nepřinesl. Stejně svědek trval 
na tom, že se v pohostinství svědkyně Šenkeříkové setkali s obžalovanými a ukazoval jim 
z telefonu fotografie opilé ženy z Hospody Na návsi. Dalším vyslechnutým byl svědek Leoš 
Štaffa (čl. 1581 – 1586). Svědek spontánně řekl, že kolem půl deváté nebo deváté přišel 
svědek Novotný z nové hospody a měl na telefonu vyfocenu svědkyni Klímkovou, říkal jim, 
že poškozený Janoch přepočítává peníze a s dotyčnou ženou budou chtít souložit. O půl 
desáté přišli obžalovaní Ryšánkovi blahopřát svědkovi Trefilovi k svátku, poté si sedli ke 
svědkovi ke stolu. Novotný si od nich odsedl, ale Šenkeříková ho požádala, aby jim ukázal 
fotky z mobilního telefonu, pak Novotný z hospody odešel. Svědek potom zůstal sedět 
v hospodě s Ryšánkovými a svědkyní Šenkeříkovou, zaplatil a odešel domů. Podle svědka 
informaci o možné souloži poškozeného s opilou ženou opakovala svědkyně Šenkeříková, 
která se to dozvěděla od Novotného, a prohlásila to i před Ryšánkovými. Svědek 
z pohostinství odcházel kolem 23.00 hodiny. Obžalovaní Ryšánkovi tam ještě byli. Během 
přítomnosti svědka Štaffy se nikdo z přítomných nevzdálil.  
 
 Výpovědi svědků Novotného a Štaffy jsou obecně věrohodné, mírně postižené jsou 
stejně jako ostatní časovým odstupem od projednávaných událostí, i skutečností, že se v té 
době zdržovali v pohostinství a konzumovali tam alkohol. Svědkové jinak nemají výrazně 
bližší vztah k zainteresovaným osobám, ani k obžalovaným a s tímto menším omezením lze 
tedy z jejich výpovědí vycházet. Stručně lze jejich výpovědi v kombinaci s údaji 
obžalovaných a svědkyně Šenkeříkové shrnout tak, že v pohostinství u svědků Šenkeříkové a 
Trefila se sešla menší skupina, konkrétně jmenovaní svědkové Šenkeříková, Trefil, Štaffa, 
Novotný a oba Ryšánkovi. Během večera se hovořilo o událostech z druhé hospody, zcela 
jistě o tom, že tam byl poškozený Janoch, který měl u sebe větší částku peněz, se kterou se 
vůbec netajil, určitě o podnapilé ženě (svědkyni Klímkové), a s velkou pravděpodobností i o 
plánu soulože s opilou ženou v domě Romany Ryšánkové. Všechno přitom vyslechli i 
obžalovaní Ryšánkovi, ať u přímo od Novotného nebo zprostředkovaně od Šenkeříkové, ale 
viditelně na to nereagovali. Ostatní hosté postupně odcházeli, nejprve svědek Novotný 
přibližně v 22.00 hodin a svědek Štaffa přibližně v 23.00 hodin. Poté zůstali v pohostinství už 
jenom oba obžalovaní a svědkové Šenkeříková a Trefil. K průběhu kritické události mezi 23. 
a 24. hodinou ani jeden z uvedených svědků nic říct nemůže, protože tam už v té době nebyli. 
Tato svědectví potvrdila, že v kritický večer se obžalovaní dozvídali nepříjemné a 
znepokojující informace spojené s poškozeným Janochem, buď že má u sebe peníze, o 
kterých se obžalovaní mohli domnívat, že patří Romaně Ryšánkové, anebo že se poškozený 
Janoch chystá využít nepřítomnosti Romany Ryšánkové k nepřístojnému chování v jejím 
domě. Obě informace přitom mohly být silným impulsem pro obžalované, aby se do věci 
nějakým způsobem vložili, nebo do ní zasáhli.  
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 Třetí skupinou jsou svědkové přítomni večer 18. 10. 2014 v Hospodě Na návsi, kde se 
v té době zdržoval i poškozený Janoch a odkud naposledy odešel k domu č. p. 77. K těmto 
svědkům patří Josef Bezděk (čl. 1004 – 1010), který pracoval v hospodě jako číšník. Svědek 
potvrzuje přítomnost poškozeného Janocha, průběžně během celého dne. Poškozený se 
naposledy zdržel asi tři až čtyři hodiny, vypil asi pět piv a půl litru rumu. Okolo poškozeného 
svědek nepozoroval nic zvláštního, nevšiml si na něm žádného zranění nebo tělesné slabosti, 
poškozený neměl v hospodě žádný konflikt, z hospody odcházel sám. Větší částku peněz u 
něj svědek neviděl, ale je pravda, že poslední dobou měl u sebe dvoutisícové bankovky. 
Svědek po připomenutí výslechu v přípravném řízení potvrdil, že poškozený Janoch odcházel 
sám někdy po 22. hodině. Obžalovaní Miloslav a Patrik Ryšánkovi v hospodě ten večer vůbec 
nebyli. Dál byl v hospodě nějakou dobu syn poškozeného Lukáš Janoch; i podle tohoto 
svědka byl vztah Miloše a Lukáše Janocha někdy konfliktní. Lukáš Janoch byl v hostinci se 
dvěma dalšími hosty, které svědek Bezděk neznal. Lukáš Janoch odcházel z hostince přibližně 
o hodinu dřív než Miloš Janoch a ten zase dříve než další hosté. Z ostatních svědek dokázal 
určit ještě odchod svědka Kupky, ten podle něj odcházel přibližně o půlnoci. Toto svědectví je 
věrohodné, svědek nemá žádný zřejmý vztah k žádné ze stran a jeho výpověď se týká 
skutečností, které se odehrály před samotnou událostí a jak bude vidět dále, souhlasí 
v podstatných bodech s výpovědí ostatních svědků, kteří byli v hostinci také. 
 
 Dalším byl svědek Jaroslav Fládr (čl. 1015 – 1020). Do restaurace přišel s manželkou 
a svědkem Vágnerem mezi 20.00 a 21.00 hodinou a odcházel okolo 23.00 hodin. Seděli u 
stolu společně s Josefem Pořízkem, Radkem Novotným a poškozeným Janochem. Nejprve 
odešel svědek Novotný, pak si přisedl svědek Kupka. Svědek potvrdil, že v průběhu večera 
poškozený Janoch vytahoval peníze v černém sáčku, mělo se jednat o 140 tis. Kč, které měl 
hlídat Romaně Ryšánkové. Přes rady, aby to poškozený nedělal, několikrát během večera 
peníze opět vytáhl a ukazoval. Když byl poškozený Janoch upozorněn, aby neutrácel peníze 
poškozené, ukázal svoji peněženku, ve které měl 1.000,- Kč a tvrdil, že si útratu platí ze 
svých. Společnost svědka Fládra odcházela asi v 23.00 hodin. Poškozený Janoch tam ještě 
zůstal, s ním seděl Antonín Kupka a nějaký další host. Poškozený Janoch se během večera 
nevzdaloval. Jeho fyzický a duševní stav byl „normální“, pouze byl podle svědka pod vlivem 
alkoholu. Večer byl v hostinci i Lukáš Janoch. Protože měli s Milošem Janochem konflikty, 
seděl Lukáš Janoch v jiné části hospody, s otcem se ani nezdravili. Lukáš Janoch odcházel 
z hostince dříve, přibližně už v 22.00 hodin. K poškozenému Janochovi svědek řekl, že bydlel 
ve Studnicích asi 10 let. Po čase se od něj odstěhovali syn i dcera. Poškozený dlouhodobě 
holdoval alkoholu, propíjel peníze, nejprve byl donucen prodat dům vedle obžalovaných 
Ryšánků, koupil si menší dům, ale nakonec přišel i o ten, a stal se z něj bezdomovec. 
Přebýval u různých kamarádů a známých, nejčastěji u Františka Plisky. Chodil po vesnici, 
nikde nepracoval a každodenně byl pod vlivem alkoholu. Kromě toho byl svědek účasten 
vyšetřovacích úkonů v této věci jako policista z obvodního oddělení ve Vyškově, který byl 
přidělen k vyšetřování. Nejdříve byla na místě dopravní policie, protože první oznámení 
zmiňovalo srážku s autem. Potom se dostavila hlídka obvodního oddělení, pak výjezdová 
služba kriminální policie a nakonec přivolali kriminální policii z krajského ředitelství. Ani 
tuto výpověď soud nezpochybňuje, skutečnosti uváděné svědkem souhlasí s výpověďmi 
ostatních svědků a soud je mohl zvažovat při svém závěru.   
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Dalšími svědky byli Antonín Kupka (čl. 1020 – 1025) a František Pliska (čl. 1026 – 
1029). Oba svědkové byli známí poškozeného Janocha, kteří s ním strávili část soboty 
18. 10. 2014 a svědek Kupka byl s poškozeným před jeho smrtí večer v hospodě. Svědek 
Kupka potkal poškozeného Janocha v sobotu u obchodu okolo 09.00 hodiny. Až po 
předestření výpovědi z přípravného řízení si svědek uvědomil, že pak šli s poškozeným do 
domu Romany Ryšánkové. Odtamtud odjeli okolo půl jedenácté vozidlem taxi do nemocnice 
ve Vyškově za Romanou Ryšánkovou. Zpátky do Studnic se vrátili snad kolem 15.00 hodiny 
opět vozidlem taxi. Po návratu šli společně do hospody nad obchodem. Tam seděli 
s poškozeným Janochem až do večera. Poškozený Janoch si v průběhu večera odsedl k jinému 
stolu a odcházel z hospody dříve než svědek Kupka. Svědek byl večer tak opilý, že si svůj 
odchod ani nepamatoval, podle hostinského odcházel jako poslední. Pak šel svědek Kupka 
z hospody domů, po asfaltové cestě směrem do Odrůvek. V noci byl svědek doma. O smrti 
poškozeného Janocha se dozvěděl až ráno od příslušníků policie. Cestou do Odrůvek 
procházel okolo domu Romany Ryšánkové, ale ničeho si přitom nevšiml. Poškozený Janoch 
nebyl poslední den zraněný nebo nemocný, dříve si pouze stěžoval na potíže se srdcem. 
Svědek rovněž tvrdil, že byl během dne s poškozeným Janochem jenom on. Spolehlivost 
výpovědi tohoto svědka je obecně ovlivněná jeho jednoduchou osobností a konkrétně opilostí, 
ke které se svědek přiznává právě k večeru 18. 10. 2014. Pod tímto vlivem si svědek není 
schopen vybavit ani některé podstatné okolnosti z průběhu dne, například že dopoledne byl 
v domě Romany Ryšánkové kromě poškozeného Janocha a svědka Kupky také svědek 
František Pliska. Podobně svědek nebyl správně schopen časově zařadit cesty do nemocnice 
ve Vyškově a zpátky do Studnic, nebo svůj odchod z hostince domů. Z jeho výpovědi lze brát 
do úvahy pouze to, co je prokázáno i jinými důkazy, že byl ve společnosti poškozeného 
Janocha přibližně od 09.00 hodiny dopoledne až do pozdních večerních hodin, část dne i se 
svědkem Pliskou. Pod vlivem alkoholu se svědek zdržel v hospodě výrazně déle než 
poškozený Janoch, který odešel dříve, svědek Kupka odešel až mnohem později. Druhý 
označený svědek František Pliska byl v kontaktu s poškozeným Janochem v sobotu během 
dne. Setkal se s poškozeným před obchodem a společně odešli do domu Romany Ryšánkové. 
Janoch a Kupka odjeli za Romanou Ryšánkovou do nemocnice někdy kolem poledne. Svědek 
zůstal v domě Romany Ryšánkové, dopil pivo a během odpoledne z domu odešel. Domů 
dorazil asi v 16.00 nebo 17.00 hodin odpoledne a zůstal doma až do druhého dne, kdy mu 
snacha řekla, že poškozený Janoch je po smrti. Svědek potvrdil, že do domu Romany 
Ryšánkové se poškozený Janoch dostal s pomocí klíče, který měl k dispozici. Ke stavu 
poškozeného svědek řekl, že se léčil se srdcem, ale žádné akutní zranění, úraz nebo 
onemocnění na něm patrné nebylo. Větší částku peněz svědek Pliska u poškozeného v daný 
den nezaznamenal. Po připomenutí výpovědi z přípravného řízení svědek připustil, že z domu 
č. p. 77 odcházel později, až za tmy. I tato výpověď je poněkud poznamenána osobností 
obžalovaného a jeho vztahem k alkoholu. Také tento svědek selhává v určení některých 
časových údajů, proto i k této výpovědi lze přihlížet jen omezeným způsobem, a v základních 
bodech. Je tedy zřejmé, že svědek Pliska byl v kontaktu s poškozeným Milošem Janochem, 
dokonce s ním strávil během 18. 10. 2014 část dne v domě Romany Ryšánkové, odkud však 
nejpozději brzy večer odešel a od té doby se zdržoval pouze v místě svého bydliště. 

 
Dále soud se souhlasem stran přečetl záznam o podání vysvětlení svědka Stanislava 

Vágnera (čl. 369 – 370). Svědek přišel do Hospody Na návsi v sobotu večer okolo třičtvrtě na 
devět společně se svědky Fládrem a Pořízkem. V hospodě seděli u stolu s Janochem a 
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Kupkou. Během večera svědek viděl, že Janoch vytahoval z bundy černou fólii, ve které měl 
větší množství peněz, poškozený říkal, že jde o 150.000,- Kč. Fládr poškozeného 
upozorňoval, aby peníze v hospodě nevytahoval. Poškozený na to reagoval, že jsou to peníze 
Romany Ryšánkové a on je hlídá. K poškozenému Janochovi svědek řekl, že takřka denně pil 
alkohol, byl konfliktní povahy, občas měl konflikt i se synem Lukášem. Právě Lukáš Janoch 
byl také večer v hospodě, ale zdržoval se v jiné části hospody se dvěma muži, které svědek 
Vágner vůbec neznal. Svědek odcházel z hostince přibližně kolem 23.00 hodin, společně s 
Fládrem a ostatními. V hospodě zůstali poškozený a Kupka, kteří se domlouvali, že by Kupka 
měl jít k poškozenému přespat. Na odchodu svědek viděl na lavičce u obecního úřadu Luboše 
Pernicu s nějakou ženou. Tento svědek nemá žádný bližší vztah k projednávané věci. 
Výpověď je ve  shodě s výpovědí svědka Fládra. Z těchto výpovědí lze učinit závěr, že 
poškozený Janoch měl večer v hospodě u sebe větší částku peněz, kterou opakovaně dával na 
odiv takovým způsobem, až ho ostatní upozorňovali, aby to nedělal. Z vyjádření poškozeného 
vyplynulo, že peníze náležejí Romaně Ryšánkové a poškozený je má pouze hlídat. 
Z výpovědí také plyne, že v hospodě byl večer i Lukáš Janoch, ale zdržoval se v jiné části se 
svými známými a s otcem v žádném užším kontaktu nebyl. Žádný ze svědků na poškozeném 
nezaznamenal žádné zranění, onemocnění nebo akutní zdravotní komplikace. Kromě toho, že 
byl poškozený Janoch pod vlivem alkoholu a disponoval onou větší částkou peněz, žádný ze 
svědků nezaznamenal nic zvláštního, podezřelého, jak na poškozeném samotném, tak na jeho 
chování anebo v jeho okolí. 

 
Další svědkyní, která byla přítomna v Hospodě Na Návsi, byla Ludmila Klímková (čl. 

1577 – 1581). Svědkyně znala poškozeného a snad i obžalované, nijak blíže se s nimi 
nestýkala. Bydlí ve Studnici tři roky. Poškozeného viděla v pátek ve vývařovně, kam si 
poškozený Janoch chodil pro obědy. O jeho smrti se svědkyně dozvěděla v pondělí ráno. 
Naposledy svědkyně viděla poškozeného v hospodě, sama tvrdí, že v pátek. Svědkyně byla 
v hospodě s Lubošem Pernicou a silně se podnapila, takže si nic bližšího nepamatuje. 
Z hostince odcházela s Lubošem Pernicou, šli domů, svědkyně tam zůstala až do rána. 
Svědkyně si nepamatuje, kdy z hostince odcházela, ani po připomenutí, že dříve uváděla 
okolo 21.00 hodiny. Svědkyni byly připomínány úryvky z její výpovědi z přípravného řízení, 
že kritický den byla sobota, slavila s Lubošem Pernicou v Hospodě Na návsi. I pak svědkyně 
trvala na tom, že ona mluví o pátku. Stejná nejistota se váže i k jejímu odchodu z hospody 
okolo 21.00 hodin, a jestli vůbec v hospodě viděla poškozeného. Již z tohoto přehledu je 
zřejmé, že výpověď svědkyně Klimkové je výrazně ovlivněna její podnapilostí a nemůže 
podat relevantní informace, co se dělo s ní nebo dokonce kolem ní. 

 
V obhajobě obžalovaných a ve výpovědích předchozích svědků byla opakovaně 

zmíněna přítomnost Lukáše Janocha v hospodě dne 18. 10. 2014 večer a konflikty mezi 
Lukášem Janochem a Milošem Janochem. Soud proto vyslechl  jako svědka Lukáše Janocha 
(čl. 1051 – 1060). Svědek sám na úvod připustil, že jeho vztahy s otcem byly střídavé, někdy 
spolu vycházeli dobře, ale jindy měli konflikty. Za hlavní důvod neshod s otcem svědek 
označil požívání alkoholu a skutečnost, že žil s paní Ryšánkovou. Ke vztahu s otcem svědek 
ještě doplnil, že někdy mezi nimi došlo i k fyzickému napadení, naposledy dva nebo tři týdny 
před tím, než poškozený zemřel. Podle svědka otec přespával u Romany Ryšánkové nebo u 
jiné ženy v téže ulici. Otec byl živ z invalidního důchodu. Otce se v poslední době zdržoval ve 
společnosti paní Ryšánkové. Svědek ale nevěděl, jestli měl poškozený samostatný přístup do 
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jejího domu. Svědek přiznal, že měl k prodeji svěřené paroží, pocházející od Romany 
Ryšánkové, která je předala poškozenému a Pliskovi, kteří je pak dali svědkovi. Jemu se ale 
paroží ztratilo, svědek pak zaplatil otci a Romaně Ryšánkové část z odhadní ceny. Ke kritické 
sobotě a noci na neděli Lukáš Janoch řekl, že se s otcem setkal v sobotu ráno u obchodu; otec 
se nezmiňoval, co bude dělat během dne. Svědek byl pak celý den doma s dětmi. Večer se 
vypravil do hospody, kde znovu otce potkal. Svědek byl v hospodě s dvěma kolegy z práce. 
Seděli v zadní části restaurace a s otcem vůbec nekomunikovali. Otec seděl v restauraci se 
svědkem Fládrem, jeho manželkou a dalšími lidmi. Svědek otce během večera nesledoval. 
Ostatní svědkovi říkali, že jeho otec tam hází penězi. Svědek sám vypil asi tři piva a ve čtvrt 
na jedenáct odešli s kolegy všichni tři domů. Jeho společníci, otec a syn Dítkovi, bydleli tehdy 
na ubytovně vedle obchodu přímo pod hospodou. Svědek byl v noci doma s přítelkyní a 
dětmi, nikam se nevzdaloval. O události se dozvěděl následující den z telefonátu kolegy. Dále 
svědek popisoval jednání s policií. Nic zvláštního ze strany policie svědek nezaznamenal. Na 
otázky obhajoby svědek zevrubně vypovídal o svých majetkových, finančních a pracovních 
poměrech. Přiznal také, že byl v minulosti soudně trestán. O otcově chování v hospodě a 
ukazování peněz se svědek dozvěděl až později. Řekl také, že měli s otcem velmi otevřený 
vztah, od malička se titulovali „brácho“ a v tomto duchu také mohl otci říct, že dostane přes 
hubu. Rozhodně ale popřel, že by otci vyhrožoval tím, že ho zabije.  

 
Při hodnocení výpovědi tohoto svědka musel mít soud na paměti, že se jedná o syna 

poškozeného Janocha. Jejich vzájemný vztah byl dvojznačný, někdy s otcem zřejmě vycházeli 
v dobrém, na druhou spolu měli spory a řešili je poměrně přímočarým, někdy fyzickým 
způsobem. Svědek vypovídal otevřeně právě o povaze a vztahu s otcem, nic ve výpovědi 
nepřikrašloval, připouštěl, že se mezi sebou častovali občas vulgárně, že jejich spory někdy 
přesáhly až do vzájemného fyzického napadení. Rovněž otevřeně přiznal i jiné skutečnosti, 
které mohly pro něj vyznít nepříznivě. Že vztahy mezi ním, otcem a Romanou Ryšánkovou 
byly řešeny u policie nebo v přestupkovém řízení, že měl svědek nedořešený závazek 
z dřívější doby vůči Romaně Ryšánkové a že dříve byly proti němu vedeny exekuční řízení. 
K vlastní události svědek řekl, že se s otcem setkal v sobotu ráno u obchodu. Během dne 
s ním v žádném kontaktu nebyl a večer viděl otce v hospodě, s otcem nijak víc 
nekomunikoval. Z hostince odcházel Lukáš Janoch se svědky Dítkovými poměrně záhy, dříve 
než poškozený Janoch. Tuto skutečnost potvrzují i další svědkové zmínění v odůvodnění. Pak 
už byl Lukáš Janoch pouze doma, kde s ním byla svědkyně Kupková a jejich děti. O smrti 
otce se svědek dozvěděl až druhý den dopoledne. Při jednání s policií svědek nezaznamenal 
žádné podezřelé nebo zvláštní zacházení vůči jeho osobě. Lukáš Janoch zřejmě patřil mezi 
osoby, které policie v první fázi prověřování zařadila mezi podezřelé. Z toho důvodu podával 
vysvětlení, vydával pro účely trestního řízení své ošacení a byly s ním provedeny 
identifikační úkony. Ale z výpovědí svědků, z ostatních provedených listinných důkazů a z 
vyhodnocení zajištěných stop nebyly zjištěny žádné vazby tohoto svědka na projednávaný 
skutek. I přesto, že svědek byl v širším okruhu podezřelých, nezaznamenal žádné 
nestandardní nebo nezákonné nebo jiné tlaky na svou osobu. Nepřímo tak jeho výpověď 
zpochybňuje obhajobu obžalovaného Patrika Ryšánka o nátlakových metodách policie. 
 

S touto výpovědí souvisí výpověď svědka Petra Dítka st. (čl. 1197 – 1203). Svědek 
spolupracoval s Lukášem Janochem u zaměstnavatele Kusníka. V kritické době bydleli ve 
Studnicích na ubytovně. V sobotu 18. 10. odjížděli do práce a Lukáš Janoch měl rozhovor s 
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otcem, který přešel až do hádky. Hádka se týkala nějakých minulých křivd. Tento spor mezi 
Janochovými skončil, Lukáš Janoch pak ještě nadával v autě, ale během dne si s otcem volali. 
V zaměstnání byli někde u Velkého Meziříčí, večer se vrátili do Studnic kolem 18.00 hodiny. 
Kolem 19.00 hodiny svědek, Dítko ml. a Lukáš Janoch odešli do restaurace, kde seděl i 
Janoch st., ale s tím se už nebavili. V restauraci se všichni tři zdrželi asi do 22.00 hodiny, 
Lukáš Janoch se s otcem nijak víc nebavil. Miloš Janoch byl pod vlivem alkoholu a Lukáš 
Janoch ho proto nevyhledával. S Lukášem Janochem odcházeli všichni tři společně. Lukáš 
Janoch zamířil domů a svědek Dítko se synem na ubytovnu. Když odcházeli, byl poškozený 
Janoch ještě v hospodě, kromě opilosti na něm nebylo nic zvláštního nebo podezřelého. O 
penězích, které měl Miloš Janoch u sebe, se svědek Dítko dozvěděl nikoliv v hospodě, ale 
ještě dříve ráno, když se Lukáš Janoch setkal s otcem. Poškozený Janoch peníze sice 
neukazoval, ale mluvil o nich a ukazoval obálku, ve které asi peníze byly. V restauraci už 
svědek nic takového neviděl. Po příchodu na ubytovnu svědek se synem zůstali celou noc 
tam, nikam se nevzdalovali. O smrti poškozeného Janocha se svědek dozvěděl v neděli ráno, 
když viděl na místě shromáždění lidí; prvotní informace říkala, že poškozeného mělo srazit 
auto, svědek to zavolal Lukáši Janochovi. Svědek také potvrdil, že jeho syn byl v sobotu 
v zaměstnání spolu s ním a Lukášem Janochem. Ke své osobě svědek přiznal, že měl 
v minulosti nezaplacené závazky, např. zdravotní pojištění. Vzápětí byl vyslechnut i svědek 
Petr Dítko ml. (čl. 1203 – 1209). Svědek vypovídal obdobně jako otec. Poškozeného Miloše 
Janocha svědek znal prostřednictvím nadřízeného Lukáše Janocha, setkali se jen několikrát. 
Obžalované svědek neznal vůbec. Ke kritické sobotě svědek řekl, že byli celý den na 
ubytovně, váleli se u televize, možná byli během dne ve Vyškově nakoupit. Celý den strávil 
společně s otcem. S Lukášem Janochem se setkali až večer v hospodě, společně hráli kulečník 
v zadní místnosti. Během dne se s Lukášem Janochem pravděpodobně nesetkali. Mezi 19.00 a 
20.00 hodinou večer všichni tři přišli do restaurace a byli tam asi do 23.00 hodiny. 
V uvedenou dobu se rozhodli odejít, Lukáš Janoch šel domů a svědek s otcem na ubytovnu. 
V ubytovně zůstali, nikam se nevzdalovali. O smrti poškozeného se dozvěděli v neděli okolo 
10.00 hodiny od lidí na ulici. O stavu a chování Miloše Janocha večer v hospodě svědek nic 
bližšího nevěděl, protože ten zdržoval v jiné části. Lukáš Janoch s otcem v restauraci možná 
krátce mluvil. Na opakované otázky ohledně svého zaměstnání svědek říkal, že v zaměstnání 
byli každý den od rána do večera, většinou i o víkendu. Kritickou sobotu nepracovali, byli na 
ubytovně. Ke vztahu Lukáše a Miloše Janocha svědek uvedl, že se dokázali pohádat, ale na 
druhé straně si také pomoct. O fyzickém konfliktu mezi Janochovými svědek věděl pouze od 
Lukáše Janocha, ten jim říkal, že se s otcem poprali. Také tento svědek přiznal, že jsou proti 
němu vedena exekuční řízení, a že byl v minulosti soudně trestán. Svědkovi byly předestírány 
některé části výpovědi Lukáše Janocha a Petra Dítka. Po nich svědek připustil, že se 
s Milošem Janochem viděli až večer v hospodě, ale jinak svědek trval na tom, že v kritickou 
sobotu nebyli v zaměstnání, ale byli během dne na ubytovně ve Studnicích.  

 
U svědků Dítkových lze pozorovat jedinou bližší vazbu k zainteresovaným osobám, a 

to jejich pracovní vztah s Lukášem Janochem, který byl jejich předák v zaměstnání. Jinak 
svědkové neměli k projednávané věci bližší vztah. Svědkové Dítkovi vypovídají otevřeně, jak 
sami o sobě, tak o Lukáši Janochovi. Nezastírají negativní stránky jeho osoby nebo 
roztodivný vztah Lukáše Janocha s otcem. Stejně sami o sobě přiznávají, že jsou nebo byly 
proti nim vedeny exekuční řízení, případně že byli v minulosti soudně trestáni. Svědkové 
shodně popsali své zaměstnání, vztah s Lukášem Janochem, dopravu do zaměstnání, místa 
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výkonu zaměstnání, i to, jak pozorovali setkání Lukáše Janocha s otcem, případně jak se 
Lukáš Janoch o otci vyjadřoval. Ve všech ohledech svědkové Dítkovi vypovídali shodně 
s Lukášem Janochem. Shodně vyzněly i výpovědi obou svědků Dítkových s Lukášem 
Janochem ohledně průběhu večera v hospodě ve Studnicích. Celý večer strávili svědkové 
Dítkovi společně s Lukášem Janochem, obdobně uvedli, kdy do restaurace přišli, co 
v hospodě dělali, kolik zkonzumovali alkoholu a jak dlouho se v hospodě zdrželi, kdy a kam 
se pak vydali. Z výpovědí je zřejmé, že Dítkovi a Lukáš Janoch zaznamenali přítomnost 
poškozeného v hospodě, ale nebyli s ním v žádném větším kontaktu. To ostatně vyplývá i 
z výpovědí ostatních svědků. Lukáš Janoch ani Dítkovi nezastírali, že mezi Lukášem 
Janochem a jeho otcem byly vztahy dvojaké, na jednu stranu byli schopni se vulgárně 
osočovat, nadávat si, vyčítat si staré křivdy, dokonce mohl jejich vztah dospět až do 
vzájemného fyzického napadení. Na druhé straně se rychle udobřovali a jednali spolu smírně. 
Z výpovědi Lukáše Janocha a Dítka st. vyplynulo, že věděli nebo slyšeli přímo od Miloše 
Janocha, že ten má u sebe větší částku, i když ji přímo neviděli, nebo viděli jen obálku, kterou 
měl poškozený u sebe, věděli o vyšší částce, která má patřit Romaně Ryšánkové. Jinak se o 
penězích nebavili, ani mezi sebou. O smrti poškozeného se Lukáš Janoch a svědkové Dítkovi 
dozvěděli v neděli dopoledne, Lukáš Janoch z telefonátu Dítka st. Výrazný rozdíl nastal mezi 
výpovědí Dítka ml. na jedné straně a Lukáše Janocha a Dítka st. na druhé straně. Zatímco 
první tvrdil, že v sobotu byli oba Dítkové celou dobu doma, s Lukášem Janochem se setkali 
dne až navečer v restauraci. Druzí jmenovaní sobotu popsali jako pracovní, kdy se všichni tři 
svědkové vydali na pracoviště a do Studnic se vrátili až večer v 18.00 hodin. Rozdíl ve 
výpovědích se nepodařilo odstranit. Soud do jisté míry chápe, že v této věci může dojít 
k záměně jednoho pracovního dne za druhý, zvláště když svědkové pracovali nejen od 
pondělí do pátku, ale i během víkendu. Snadno může dojít k záměně jedné soboty za druhou 
nebo za jiný pracovní den. Navíc zde určitě hraje roli i časový odstup výslechu svědků 
Dítkových od události samotné. Konečně soud musí konstatovat, že tento rozdíl pro něj není 
podstatný. Pro posouzení věci není důležité, co dělali Lukáš Janoch a Dítkovi v sobotu během 
dne. Zásadní je, co vyplývá o pohybu a činnosti Lukáše Janocha a Dítkových večer a v noci 
ze soboty na neděli. Tam byly výpovědi svědků shodné a navíc v souladu s ostatními 
provedenými důkazy. Soud tedy neměl pochybnosti, že se oba Dítkové zdržovali na 
ubytovně, zatímco Lukáš Janoch byl doma.  

 
Tento závěr potvrzuje výpověď Petry Kupkové (čl. 1061 – 1064). Svědkyně byla 

v kritické době přítelkyní Lukáše Janocha, žila s ním více než 10 let, mají společné děti; 
v době výslechu před soudem už spolu nežijí a rozešli se. Svědkyně znala obžalované 
Ryšánkovy, např. Patrik Ryšánek byl nejlepší kamarád jejího bratra. Popsala vztah Lukáše 
Janocha s otcem, ten podle ní nebyl ideální, v zásadě se měli rádi a pomáhali si, ale zároveň 
měli mezi sebou konflikty. Poškozený Janoch chodil opilý, obtěžoval a z toho plynul přístup 
Lukáše Janocha. Svědkyně nebyla přítomna žádnému jejich fyzickému konfliktu, ale 
připustila, že se něco mezi nimi mohlo odehrát. Lukáš Janoch měl s otcem a Romanou 
Ryšánkovou nevyřešenou záležitost, která se týkala paroží. Svědkyně potvrdila, že Lukáš 
Janoch se tehdy živil jako OSVČ u firmy Pavla Kusníka, pravděpodobně proti němu byla 
vedena nějaká exekuční řízení. Ke kritickému dni svědkyně řekla, že ona sama se 
s Ryšánkovými během dne nesetkala. Lukáš Janoch byl během dne v práci, odešel ráno a 
vrátil se až k večeru. Později večer pak odešel s kolegy z ubytovny do restaurace. Odcházel 
kolem 20.00 a vrátil se kolem 22.00 hodiny večer.  Později Lukáš Janoch nikam neodešel a 
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byl nepřetržitě doma. O smrti poškozeného se dozvěděli z telefonátu jednoho kolegy, který to 
oznamoval Lukáši Janochovi. Od Lukáše Janocha se svědkyně dozvěděla o setkání s otcem 
v poslední den jeho života. V sobotu ráno u obchodu měl poškozený Janoch přát synovi 
k svátku. Později se zřejmě viděli večer v hospodě. Když se Lukáš Janoch dozvěděl o otcově 
smrti, okamžitě se oblékl a vyběhl ven podívat se, co se stalo. I tato svědkyně potvrzuje, že 
vztah Lukáše Janocha s otcem byl rozporuplný, na jedné straně spolu dobře vycházeli, na 
druhé měli slovní i fyzické konflikty. Ostatně stejně o tom mluvil Lukáš Janoch, svědkové 
Dítkovi a někteří další svědkové. Ke kritickému večeru svědkyně potvrdila, že Lukáš Janoch 
byl celý den v zaměstnání, ze Studnic odjel ráno a vrátil se až večer. Později byl s kolegy 
hospodě, přibližně od 20.00 do 22.00 hodin. Pak přišel domů a doma už zůstal až do 
následující neděle. O smrti otce se dozvěděl z telefonátu jednoho z kolegů v neděli dopoledne. 
Na tuto zprávu reagoval přirozeně, snažil se zjistit, co se stalo a po návratu domů byl pohnutý. 
Později svědkyně i Lukáš Janoch spolupracovali s policií. V této dílčí části dokazování 
týkající se Lukáše Janocha, jeho kolegů a místa, kde se Lukáš Janoch a Dítkovi nacházeli 
v době činu, bylo prokázáno, že během dne byli mimo Studnice, ráno odjeli do zaměstnání a 
vrátili se k večeru. Před odjezdem se Lukáš Janoch setkal s otcem, přitom se s ním hádal o 
nějaké starší záležitosti. Večer se Lukáš Janoch s Dítkovými vypravili do hospody, byli tam 
současně i s poškozeným Janochem, ale nedostali se s ním do žádného bližšího kontaktu, 
většinu času strávili v jiné místnosti a s Milošem Janochem se nebavili. Z hospody odcházeli 
všichni tři dříve než poškozený a odešli rovnou domů do svých tehdejších bydlišť, Lukáš 
Janoch do bytu, kde pak byl nepřetržitě s Petrou Kupkovou a svědkové Dítkovi na ubytovnu.  

 
Výpovědi dalších svědků se týkaly pohybu poškozeného Miloše Janocha z hostince k 

domu Romany Ryšánkové. Svědkyně Alena Maléřová (čl. 1064 – 1066) řekla, že bydlí vedle 
hospody na adrese Studnice č. 16. Patrik Ryšánek byl spolužákem syna jejího přítele. 
Z dalších osob svědkyně znala poškozeného Miloše Janocha, který často postával u obchodu 
s lahváčem a Romanou Ryšánkovou, která si v ulici opravovala dům. Právě Romanu 
Ryšánkovou svědkyně dříve slyšela, jak je s poškozeným Janochem ve při, Romana 
Ryšánková poškozeného Janocha z domu vyháněla, zatímco poškozenému se odtamtud 
nechtělo, nebo přes zahradu slyšela hádky Romany Ryšánkové s poškozeným Janochem. 
Kritického večera se svědkyně s přítelem vracela z rodinné oslavy ve vedlejší vesnici autem 
kolem 23.00 hodiny. U domu zahlédli poškozeného Janocha, stál u stromu na kraji pozemku 
poškozené a snažil se vykonat potřebu. Proto ho svědkyně více nesledovala a raději šla domů. 
Poškozený tam byl sám, nikoho jiného svědkyně v okolí neviděla. Později v noci svědkyně 
venčila kočku a zahlédla přitom nějaké lidi na návsi u autobusové zastávky, z nichž jedna 
měla být žena s delšími blonďatými vlasy. Svědkyně neví, kdy to bylo ani o koho šlo, bez 
brýlí špatně vidí. Tuto výpověď soud považuje za věrohodnou, svědkyně dobře popsala, jak 
se s kým znala. S nikým nemá žádné významně bližší vztahy. Přesně označila, kdy a kde 
zahlédla poškozeného a časově tuto událost věrohodně zařadila. Soud proto může vycházet 
z toho, že okolo 23.00 hodiny poškozený Janoch procházel kolem domu svědkyně ve 
Studnicích č. 16 a snažil se tam konat potřebu.  

 
Obdobným směrem směřovala výpověď Milana Dobiáška (čl. 1010 – 1015). Svědek 

bydlí ve Studnicích v domě č. 88 naproti domu Romany Ryšánkové. Svědek zná všechny 
zapojené osoby. Dříve svědek zaznamenal extempore Miloše Janocha, který vyvolával hádky 
a na ostatní pokřikoval. V noci ze soboty na neděli byl svědek doma, jeho pokoj má okna do 
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ulice. Svědek celý večer sledoval na notebooku filmy, proto měl nasazena sluchátka. V noci 
svědek slyšel pouze nějaké bouchání, ale už nedokázal rozlišit, jestli to přicházelo z ulice 
nebo to bylo součástí filmu. Zvuky trvaly asi pět minut, nejednalo se o lidské hlasy, svědek 
nezkoumal, odkud přicházely. O projednávané události se svědek dozvěděl druhý den okolo 
08.00 hodiny, zvonila u nich policie. Poškozeného Janocha svědek charakterizoval jako 
hrubiána, alkoholika, výtržníka a zloděje. I tento svědek zaznamenal konflikty mezi Lukášem 
a Milošem Janochovými. V jednom případě měl dokonce Lukáš Janoch hrozit zabitím, podle 
svědka to nemyslel vážně. Miloš Janoch se v domě Romany Ryšánkové zdržoval 
nepravidelně. Z řečí ve vesnici svědek zaslechl, že poškozený měl u sebe větší sumu peněz 
pocházející z prodeje pozemků a také zaznamenal, že se poškozený Janoch dobýval do domu 
Romany Ryšánkové, která si ho tam nepřála. Výpověď tohoto svědka nakonec nepřinesla nic 
podstatného, co by nebylo zřejmé už z jiných výpovědí. Výpověď svědka ke kritické noci je 
významně poznamenána tím, že svědek sledoval filmy a měl nasazená sluchátka, takže ani 
nemohl slyšet, jaké zvuky se z ulice nebo z domu Romany Ryšánkové nesly. Jinak svědek 
vypovídal obecně ke vztahu Romany Ryšánkové a Miloše Janocha, který byl také zčásti 
konfliktní. Skutečnosti zjištěné z výpovědi svědka potvrzují, co je známo z jiných důkazů. 
Určitý rozdíl může být v tom, co o přístupu poškozeného Miloše Janocha k domu svědkyně 
Romany Ryšánkové říká tento svědek, který tvrdí, že se svědek na dům dobýval, zatímco jiní 
svědkové tvrdí, že se v domě zdržoval, případně do něj měl přístup, nebo dokonce že měl od 
něj klíče. Ke kritickým okamžikům v noci z 18. na 19. 10. 2014 ovšem výpověď svědka 
nepřinesla nic důležitého.  

 
K pohybu poškozeného Janocha během dne vypovídal svědek Alois Bednář (čl. 1093 

– 1095). Svědek v důchodu vypomáhal jako řidič v taxi službě. V předmětný den byl 
z centrály poslán na nádraží, tam nakládal dva zákazníky. Jednoho z nich již několikrát vezl, 
jmenoval se Miloš, druhého svědek vůbec neznal. Právě Miloš požádal o cestu 
z autobusového nádraží do Studnic, což je asi 15 kilometrů, cesta trvá půl hodiny. Během 
jízdy se nic mimořádného nebo podezřelého nestalo. Druhý muž mluvil o nákupu, zatímco 
Miloš o nemocnicích a tupých jehlách, svědek ničemu víc nerozuměl. Za cestu si účtoval 
300,- Kč, platil Miloš dvěma dvousetkorunami, na které mu svědek vracel. Miloš mohl být 
pod vlivem alkoholu, ale zjevně opilý nebyl. Svědek na něm nepozoroval žádnou viditelnou 
újmu, zranění, krvácení nebo omezení hybnosti. Po připomenutí výpovědi z přípravného 
řízení svědek potvrdil, že odjížděli z Vyškova přibližně okolo 18. hodiny večer, v půl sedmé 
již byli ve Studnicích. 

 
Soud dále vyslýchal svědky, kteří se pohybovali ve Studnicích v noci z 18. na 

19. 10. 2014 nebo v neděli brzy ráno 19. 10. 2014. Prvním z nich byl Martin Kratochvíl (čl. 
1239 – 1242). Svědek bydlí ve Studnicích a zná obžalované i poškozeného. V sobotu 
18. 10. 2014 byli s bratrem v Blansku na rockovém koncertě a okolo třičtvrtě na dvanáct se 
vrátili zpátky do Studnic. V hospodě s bratrem vypili kávu a pak odvezl bratra do Nových 
Sadů. Odtamtud se svědek vracel do Studnic, přijel přibližně o půl jedné. Přitom projížděl 
okolo domu, kde byl později nalezen mrtvý poškozený. Při předchozích cestách nic zvláštního 
nebo mimořádného neviděl. Při návratu z Nových Sadů do Studnic zahlédl Antonína Kupku 
právě na ulici, kde je dům Romany Ryšánkové. Když svědek projížděl kolem domu, ničeho 
zvláštního nevšiml. Antonín Kupka byl při průjezdu svědka ještě blíže k centru obce. Svědek 
předpokládal, že je to právě Antonín Kupka, který se tudy pravidelně vracel do Odrůvek a 
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svědek ho tady často potkával. Antonín Kupka něco pravděpodobně nesl (tašku). Zpravidla 
něco nosil, takže když viděl jít člověka směrem na Odrůvky, předpokládal, že je to Antonín 
Kupka a má v ruce tašku nebo igelitku přes rameno. Antonína Kupku svědek zaregistroval již 
dříve v hospodě, byli tam ještě dva mladí kluci, hospodský (svědek Bezděk) a další čtyři lidé. 
Po příjezdu domů šel svědek spát. O úmrtí poškozeného Janocha se dozvěděl až druhý den 
odpoledne. U tohoto svědka nejsou žádné okolnosti, které by významně snižovaly jeho 
věrohodnost. Výpověď je ve shodě s ostatními důkazy. Potvrzuje se, že pozdě večer byli 
v hospodě Antonín Kupka a svědek Bezděk. V souladu s výpovědí svědka Kupky potvrzuje, 
že po zavření hospody šel Kupka pěšky směrem do Odrůvek. Protože se jedná o obvyklou a 
nejbližší cestu ze Studnic do Odrůvek, nelze na chůzi Antonína Kupky okolo domu Romany 
Ryšánkové spatřovat nic zvláštního. Současně svědek nezaznamenal nic zvláštního nebo 
mimořádného okolo předmětného domu.  

 
Dalším svědkem byl Luděk Kratochvíl (čl. 1619 – 1622). Bydlí v Odrůvkách a pracuje 

jako řidič linkového autobusu, který vyjížděl v neděli ráno 19. 10. 2014 z Nových Sadů přes 
Odrůvky do Studnic a dál do Vyškova. Svědek má v Odrůvkách zaparkovaný autobus, s ním 
nejprve odjede do Nových Sadů, kde linka začíná. Odtamtud odjíždí v 04.08 hodin. Jede po 
hlavní cestě kolem Odrůvek, kde je první zastávka, dále do Studnic po hlavní cestě a přímo ve 
Studnicích odbočí na náves, kde jsou zastávky. Přes Studnice svědek projížděl po hlavní 
cestě, žádná jiná tam ani nevede. V Nových Sadech ani v Odrůvkách nikdo nenastupoval. Až 
po konzultaci s dispečerem svědek zjistil, že ve Studnicích prodal dva lístky, tudíž dva lidé 
jeli ze Studnic do Vyškova. Při projíždění Studnic si svědek ničeho výjimečného nevšiml, 
projel obcí jako vždycky. V danou dobu musela být každopádně tma, bylo po 04.00 hodině 
ráno. Ze Studnic pokračoval do Vyškova, odtamtud se linka vrací do Studnic, znovu do 
Vyškova a ještě jednou dopoledne do Studnic. Ani při těchto jízdách si svědek ničeho 
nevšiml.  K dotazu státního zástupce svědek potvrdil, že první ho v této věci kontaktovala 
Romana Králová a zjišťovala, jestli jel linku i v danou dobu. Svědek na lince pracuje od 
června 2013, provoz zajišťuje pravidelně každý víkend. Svědek popisoval, že při jízdě 
autobusem sleduje především dění na silnici, dění okolo pak hlavně kvůli zvěři, i přes den 
jezdí s mlhovkami. Byl přesvědčen, kdyby na krajnici nebo v příkopu vedle silnice něco 
leželo, že by si toho i v těchto podmínek při jízdě ve Studnicích všiml.  

 
Do této skupiny patří svědek Daniel Grigar (čl. 1622 – 1626). Svědek bydlí ve 

Studnicích č. p. 82, tři domy od domu Romany Ryšánkové. Svědek od vidění zná obžalované, 
Romanu Ryšánkovou i poškozeného Janocha. Pracuje jako ostraha objektu v Rostexu 
Vyškov, proto v neděli brzo ráno odjížděl na směnu. Z domu vychází okolo 04.10 hodin, 
autobus ze Studnic odjíždí v 04.17 hodin. Z místa bydliště prochází na zastávku autobusu 
okolo domu, kde bydlí Romana Ryšánková. K inkriminovanému dni řekl, že si v okolí tohoto 
domu ničeho mimořádného nebo zvláštního nevšiml. Neviděl nic na cestě, v příkopě, 
v předzahrádkách, ani nikoho nepotkal. Kromě svědka jel autobusem ještě jeden člověk, ale 
na tu si svědek nevzpomíná. O projednávané události se dozvěděl v neděli odpoledne, když se 
vracel ze zaměstnání a na místě ještě probíhalo vyšetřování. Svědek pak přemýšlel, že není 
možné, aby něco v ulici přehlédl, když ráno procházel na autobus. Řekl to manželce a ta zase 
další známé, která je známou Romany Králové. Podle svědka je na ulici normálně funkční 
veřejné osvětlení. Z domu na autobus svědek chodí po silnici a sleduje i příkop kolem cesty. 



pokračování - 35 - 10 T 11/2015 -  
 

 

V uvedený den šel svědek pravděpodobně po levé straně, ale periferně viděl i na stranu 
silnice, kde byl později nalezen poškozený.  

 
U posledních dvou jmenovaných svědků soud neshledává žádné významné okolnosti, 

které by snižovaly věrohodnost nebo omezovaly použitelnost jejich výpovědí. Jedná se o 
osoby, které bydlí ve Studnicích nebo poblíž a z přirozených důvodů se v brzkých ranních 
hodinách pohybovali ulicí, ve které stojí dům č. p. 77. Svědek Kratochvíl jako řidič linkového 
autobusu a svědek Grygar jako cestující, který okolo domu procházel cestou na zastávku 
autobusu. Ani jeden krátce před čtvrt na pět ráno nezaznamenal v okolí domu Romany 
Ryšánkové nic zvláštního, podezřelého, mimořádného. Zejména si nevšimli, že by před 
domem ležel poškozený Miloš Janoch. Nic víc z výpovědí těchto svědků už nevyplývá. 

 
Další skupinou svědků jsou nálezci těla, osoby podílející se na ohledání těla, anebo 

mající co do činění s poškozeným Janochem ještě za jeho života, zejména z pohledu jeho 
zdravotního stavu. K prvním patří svědek Pavel Novák (čl. 1098 – 1101). Svědek projížděl 
Studnicemi mezi půl sedmou a sedmou hodinou ranní. Přitom našel člověka ležícího částečně 
na silnici a na krajnici. Původně se domníval, že žije a je zraněn, proto zastavil, aby mu 
poskytl pomoc. Ihned ale zjistil, že už nežije a zavolal lékařskou službu a policii. Obcí svědek 
projížděl z Odrůvek směrem do středu obce, ještě nebylo úplné světlo, byla lehká mlha, takže 
nebylo vidět jako ve dne. Na pravé straně cesty ležel člověk hlavou směrem nahoru do kopce, 
nohama dolů do obce. Ležel na boku, částečně na břichu, jednu ruku měl pod a druhou přes 
tělo. Poškozený částečně spočíval na plechu, který je položen přes příkop. Svědek přes něj 
přehodil deku, ale když otočil poškozeného na záda, v daný moment již bylo tělo ztuhlé a 
nejevilo známku života. Zkoušel nahmatat tep, ale poškozený byl ztuhlý a studený. I když jim 
záchranná služba radila poskytovat první pomoc, tak si svědek byl jistý, že už je pozdě. Podle 
svědka byl poškozený minimálně oděný, měl na sobě pouze slipy a kalhoty stažené ke 
kolenům. Poškozený byl bos, pravděpodobně neměl ani ponožky. Dům, před kterým 
poškozený ležel, měl zavřené dveře. Se svědkem tam byl Jiří Sotolář. S tělem poškozeného 
ani jeden z nich více než přetočením na záda nemanipulovali. Viditelné bylo zranění levého 
obočí, bylo od krve a v něm byly nalepené kamínky z krajnice. Jiné známky krve svědek 
neviděl, tělo mělo fialovošedou barvu. Svědek si nevšiml jiného zranění na hrudníku ani na 
zádech.  

 
Na tuto výpověď navázal svědek Jiří Sotolář (čl. 1242 – 1245), který doprovázel 

svědka Nováka. Svědek znal s obžalované, neznal poškozeného. Se svědkem Novákem 
projížděli vozem Ford Tranzit z Odrůvek do Studnic směrem na Vyškov. Ve Studnicích se 
rozednívalo a při jízdě z kopce dolů uviděli na zemi ležet člověka, napůl vysvlečeného, při 
prohlídce svědek poznal, o koho jde. Přivolali lékařskou službu, ale když na poškozeného 
sáhnuli, poznali, že je mrtvý, proto jen čekali na jejich příjezd. Poškozený ležel jako ve 
stabilizované poloze na levém boku obličejem k silnici, na plechu přes příkop, hlavou směrem 
do kopce, nohama z kopce dolů. Nohy měl zlehka pokrčené, pravou ruku volně, levou 
pokrčenou. Nejprve si na něj posvítili, pak na něj mluvili, a když ho svědek chytil za bok, 
poškozený byl studený a ztuhlý. Při otáčení na záda zaznamenali jeho ztuhlost, proto 
rezignovali na další úkony, zároveň operátorce sdělili svou domněnku, že ho mohlo srazit 
auto, aby přivolali policii. Poškozený byl do půl těla vysvlečený, měl u kolen rifle a byl bosý. 
Ze zranění si svědek pamatoval rozražené obočí a krvácení z otevřených úst. Další krev byla 
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vidět na schodech u domu. Na těle si všiml ztuhlosti, zbělalosti a promodralosti. Dveře do 
domu, před kterými ležel, byly stoprocentně zavřené, svědek byl u dveří i s přítomným 
policistou. V té době z domu nikdo nevycházel. Na místě byla přítomna i lékařka záchranné 
služby. Zůstali na místě déle než hodinu. Také u těchto svědků soud nevidí žádné omezení 
jejich výpovědí. Svědkové jsou k projednávané věci a zúčastněným osobám neutrální. 
Svědkové se shodli na tom, jak se na místě ocitli, jaký nález udělali, jak se na místě chovali a 
jaký byl jejich postup. V době nálezu poškozeného byla podle svědků snížená viditelnost, 
teprve se rozednívalo. Svědkové popsali polohu, jak je zachycena na fotografiích při ohledání 
místa činu, oproti nálezové poloze se pozdější poloha změnila pouze tím, že svědkové 
poškozeného přetočili na záda. Oba také shodně uvedli, že poškozený měl pouze kalhoty 
stažené ke kolenům, jinak na sobě nic neměl. Oba si shodně pamatovali rozražené obočí na 
levé straně hlavy a ušpinění kamínky z cesty. Svědek Sotolář si pamatoval ještě krvácení 
z úst. Žádná další zranění svědkové nezaznamenali. Oba svědkové také shodně při ohledávání 
poškozeného a otočení na záda zaznamenali výraznou ztuhlost, studené a promodralé tělo, 
z čehož sami laicky usoudili, že poškozený je již po smrti. Sami ukotvují svůj nález okolo půl 
sedmé ráno.  

 
Ze svědků přítomných na místě soud vyslýchal ještě MUDr. Jitku Hanslianovou (čl. 

1245 – 1247). Svědkyně byla členkou posádky zdravotnické záchranné služby, která byla 
vyslána do Studnic k případu nahlášenému jako bezvědomí. Na událost si nijak nevzpomíná, 
až u soudu byla seznámena s tím, že se jedná o výjezd do Studnic k člověku ležícímu u 
schodů. Svědkyně si vybavila, že se jednalo o ranní hodiny, na místě ležel mrtvý člověk, už 
ale neví v jaké poloze a o koho se jednalo. Nevzpomněla si na jeho ošacení, na jeho totožnost, 
ani na její ověření. Při prohlídce zemřelého se vypisují listiny pro zdravotní pojišťovnu, 
svědkyně si nebyla jistá, zda je vypisovala ona nebo jiný přivolaný lékař. Svědkyně je 
odborností anesteziolog, při nejasných úmrtích nestanovuje blíže diagnózu. Zaznamenala smrt 
z neznámé příčiny nebo smrt beze svědků a tělo odeslala na Ústav soudního lékařství. V listu 
o prohlídce mrtvého může být zaznamenána osoba jako neznámá, ale zpravidla při asistenci 
policie zjišťuje totožnost, aby to mohla sdělit zdravotní pojišťovně. K předmětnému místu si 
svědkyně vybavila, že poblíž byly schody a celé místo bylo v kopci. Ani po předestření 
fotografií z ohledání místa činu si svědkyně blíže nevybavila okolnosti případu. Při 
pracovním zařazení svědkyně soud uznává, že si s odstupem času projednávanou událost 
nemusí vybavovat. Její výpověď v obecných rysech souhlasí s tím, jaká byla situace na místě 
činu, záchranná služba byla povolána ke stavu nahlášenému jako bezvědomí do Studnic, kde 
byl ležící poškozený, u kterého byla konstatována smrt. Nic dalšího z výpovědi svědkyně 
nevyplynulo.  

 
K osobním a rodinným poměrům soud vyslechl svědka Lukáše Latýna (čl. 1095 –

1098), přítele obžalovaného Patrika Ryšánka. Svědek vypovídal o jejich vztahu 
s obžalovaným, kdy se naposledy viděli a kdy byli naposledy v kontaktu. V době zadržení 
Patrika Ryšánka byl svědek v zahraničí, poslední kontakt se odehrál okolo 13.00 hodin 
v úterý 21. 10. 2014. O zadržení obžalovaného se svědek dozvěděl od Romany Králové. 
K projednávanému skutku svědek řekl, že s obžalovaným komunikoval v sobotu 18. 10. 2014 
prostřednictvím SMS zpráv a telefonu až do 21.00 hodiny, kdy obžalovaný odešel s otcem ke 
svědkyni Šenkeříkové. V neděli byli během celého dne v kontaktu, Patrik Ryšánek mu 
sděloval, že to předchozí noci přehnal s alkoholem a bude celý den ležet. Policie svědka 
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kontaktovala až po deseti měsících, při ověřování telefonních kontaktů z telefonu 
obžalovaného Patrika Ryšánka. Po domluvě se svědek dostavil k podání vysvětlení, odmítl 
vypovídat a učinil to až v řízení před soudem. Patrika Ryšánka popsal jako hodného, citlivého 
a bezkonfliktního muže. Svědek Latýn na důkaz svých slov o komunikaci s obžalovaným 
Patrikem Ryšánkem v době činu a před jeho zadržením předložil kopie SMS zpráv 
vyměněných s obžalovaným v daném období (čl. 1279 – 1281), které souhlasí s tím, co o 
komunikace mezi nimi svědek vypovídal. 

 
Z výpovědi nálezců poškozeného je zřejmé, že ohledání místa činu zachycuje polohu 

těla, jak ho našli už svědkové. S odstupem času si svědkové nevybavovali žádné výraznější 
zranění než rozražené levé obočí a jeho zanesení kamínky, příp. krvácení z úst u svědka 
Sotoláře. Oba svědkové Novák a Sotolář zaznamenali výraznou ztuhlost a chlad těla, jeho 
promodrání a zbělení. Oba si přitom vybavují, že dveře do přilehlého domu č. p. 77 byly v 
jejich přítomnosti zavřené. Svědkyně MUDr. Hanslianová si pamatovala opravdu jenom 
nejhrubší obrysy svého výjezdu k nalezenému poškozenému. Svědek Latýn vypovídal 
k osobním a rodinným poměrům Patrika Ryšánka, vzájemné komunikaci před a po činu a 
před zadržením Patrika Ryšánka. 

 
Zdravotního stavu poškozeného Janocha se týkal výslech MUDr. Františka Adamce 

(čl. 1434 – 1437), který poškozeného vyšetřoval při předoperačních vyšetřeních před 
plánovanou celkovou anestezií. V polovině července 2014 svědek zjistil ischemické postižení 
srdce a dolních končetin poškozeného. Z anamnézy vyplynulo léčení vysokého tlaku, žádnou 
jinou závažnou chorobu svědek nezjistil. Dále zachytil kuřáckou bronchitidu, odpovídající 
udávanému kouření a postižení jater, zřejmě působením alkoholu. Podruhé se k němu 
poškozený dostavil 12. 8. 2014, když byl odmítnut na chirurgickém oddělení z důvodu 
opilosti, proto byla operace odložena. I v tomto případě byl svědkův nález podobný. Potřetí 
2. 9. 2014 svědek při EKG vyšetření zaznamenal změny v oblasti přední stěny srdeční, které 
mohly svědčit pro probíhající, anebo proběhlý infarkt myokardu, příp. zátěž levé srdeční 
komory. Svědek odesílal poškozeného k hospitalizaci na interní oddělení, ale poškozený se 
tam nikdy nedostavil. Svědek také potvrdil, že zaznamenával výšku a váhu poškozeného při 
jeho vyšetření. Dále svědek odpovídal na otázky znalce z oboru soudního lékařství. 

 
Výpověď svědka Dvořáka byla důležitá zejména jako vstupní informace pro znalce 

z oboru soudního lékařství, ať už původních znalců MUDr. Zeleného a MUDr. Zemana, tak 
oponujícího znalce MUDr. Fialku. Jinak z ní laicky vyplynulo, že svědek na poškozeném 
pozoroval změny související s nadměrnou konzumací alkoholu a kouření cigaret, které se 
projevovaly popsanými chorobami, resp. jejich klinickými příznaky. 

 
Soud dále vycházel z listinných důkazů, ze kterých zjistil následující skutečnosti. 

Trestní stíhání Patrika Ryšánka pro skutek označený v uvedeném usnesení a zároveň v podané 
obžalobě bylo zahájeno dne 22. 10. 2014 v 13.40 hodin; trestní stíhání Miloslava Ryšánka dne 
25. 10. 2014 v 2.15 hodin (čl. 1 – 2). Úkony trestního řízení byly zahájeny dne 19. 10. 2014 
na základě oznámení Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje o podezření 
z ublížení na zdraví s následkem smrti na poškozeném Miloši Janochovi, jak je patrné ze 
záznamu (čl. 27). Podle záznamů v evidenci Maják byl první poznatek o projednávané 
události policii oznámen 19. 10. 2014 v 6.46 hodin. Téhož dne v 7.36 hodin je zmiňována 
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totožnost poškozeného, nálezová situace a poznatky lékařky ze zdravotnické záchranné 
služby. V 9.52 hodin je na místo vyslán výjezd Krajského ředitelství policie Brno (čl. 28). 
Úřední záznam o šetření zaznamenává přítomnost hlídky Policie ČR dopravního inspektorátu 
Vyškov, přítomnost svědků Nováka, Sotoláře i ztotožnění osoby poškozeného. Dále 
zachycuje přítomnost lékařky MUDr. Hanslianové, místní situaci v okolí domu, přivolání 
kriminalistického technika a výjezdové skupiny územního odboru policie Vyškov (čl. 29). 
Úřední záznam o činnosti policie zaznamenává přítomnost jednotlivých hlídek a jejich 
činnost, připojený náčrtek zachycují místa, která hlídky propátraly při hledání předmětů, které 
by s případem souvisely (čl. 375 – 376). Žádné předměty se najít nepodařilo. Podle protokolu 
byl Patrik Ryšánek zadržen dne 21. 10. 2014 ve 20.00 hodin s předchozím písemným 
souhlasem státního zástupce (čl. 32 – 33). Zadržení provedli svědkové Sedláček a Hovězák. 
Ze žádosti o provedení identifikačních úkonů vyplývá, že dne 22. 10. 2014 byly u Patrika 
Ryšánka provedeny následující úkony: popis osoby, kriminalistické fotografie, 
daktyloskopické otisky a odběr biologického materiálu, kterým se obžalovaný podrobil (čl. 
39). Úřední záznam z 25. 10. 2014 zaznamenává okolnosti, za kterých se Miloslav Ryšánek 
dostal do kontaktu s policií (čl. 40). Po kontaktu obhájce s policií se obžalovaný hodlal 
dobrovolně dostavit na policii. Miloslav Ryšánek byl zadržen dne 24. 10. 2014 ve 22.40 hodin 
po předchozím souhlasu státního zástupce (čl. 41 – 42). Také tento obžalovaný byl podroben 
identifikačním úkonům (čl. 43). S Patrikem Ryšánkem byla dne 22. 10. 2014 v době od 12.35 
do 12.45 hodin provedena prověrka na místě, jak je to patrné z protokolu o prověrce, vč. 
připojené fotodokumentace (čl. 196 – 201).  

 
Zde je na místě se zastavit u podmínek uskutečnění prověrky na místě. Úkon byl 

zřetelně proveden před zahájením trestního stíhání Patrika Ryšánka i Miloslava Ryšánka, což 
nastoluje otázku, zda se jednalo o neodkladný nebo neopakovatelný úkon, aby mohl být 
procesně využitelný. Poznatek o odhození SIM karty z telefonu poškozeného vzešel 
z výslechu podezřelého Patrika Ryšánka dne 22. 10. 2014 dopoledne. Patrik Ryšánek měl 
během činu odhodit na určité místo ve Studnicích SIM kartu náležející poškozenému. Jednalo 
by se o důkaz přítomnosti obžalovaného na místě činu a kontaktu obžalovaného 
s poškozeným v kritické noci. Zároveň by šlo o důležitý poznatek o chování Patrika Ryšánka. 
Karta měla být odhozena na veřejném místě poblíž domu č. p. 16. Proto nebylo možné 
provedení úkonu odkládat na pozdější dobu, vzhledem k místu, kde měla SI karta ležet, mohl 
být tento důkaz kdykoliv ztracen anebo zmařeno jeho pozdější provedení. Okolnosti podle 
soudu ukazují, že se skutečně jednalo o úkon, který nebylo možné odložit na pozdější dobu. 
Jak vyplývá z časových souvislostí, i poznatků zjištěných z výslechu podezřelého Patrika 
Ryšánka, ve stejné době existovalo podezření, že se činu měl dopustit Patrik Ryšánek s dalším 
pachatelem, tento podezřelý se měl pohybovat na svobodě a mohl mít velmi silný zájem, aby 
byly důkazy spojující Patrika Ryšánka (a potažmo i podezřelého spolupachatele) 
s projednávaným skutkem zahlazeny. Proto provedení prověrky na místě nesneslo odklad na 
pozdější dobu.  

 
Z obsahu prověrky na místě je zřejmé, že cílem bylo najít místo, kde Patrik Ryšánek 

odhodil SIM kartu poškozeného Janocha. Podezřelý Patrik Ryšánek dovedl policisty k domu 
č. p. 16 ve Studnicích, kde v travnatém porostu poblíž levého rohu domu ve směru na 
Odrůvky byla nalezena a fotograficky zaznamenána SIM karta uvedeného čísla. Na 
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fotografiích podezřelý ukazuje místo, kde by SIM karta měla ležet a na tomto místě se SIM 
karta skutečně našla. 

 
Obhajobou byla vznesena námitka, že provedení prověrky na místě a zajištění 

předmětu – SIM karty, bylo nezákonné, protože se jedná o pozemek náležející k domu č. p. 
16, který podle výpisu z katastru nemovitostí je ve vlastnictví svědkyně Maléřové, která 
nedala ke konání takové prověrky souhlas. Obhajoba předložila vyjádření oprávněného 
zeměměřického inženýra k přesnosti určení hranice parcel, týká se hranice pozemku mezi 
parcelou, na které je pozemní komunikace a parcelou patřící k domu Aleny Maléřové (čl. 
1373 – 1375). Rovněž podle obhajoby v té době nebyl vydán ani příkaz k provedení prohlídky 
příslušným soudem. Z toho obhajoba dovozovala procesní nepoužitelnost takto získaného 
důkazu. Ze srovnání kopie katastrální mapy (čl. 1373) a fotodokumentace pořízené při 
prověrce na místě lze uvažovat, že místo, kde byla SIM karta nalezena, leží na pozemku, 
jehož vlastníkem je svědkyně Maléřová. Zároveň je z fotografií patrné, že se jedná o místo 
vně budovy č. p. 16 na travnatém pásu mezi budovou a silnicí, blízko navazujícího chodníku, 
které není nijak ohrazené, oddělené a je tím nejsnazším možným způsobem veřejně přístupné. 
Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků podle § 83a trestního řádu se vydává jen tehdy, 
pokud se jedná o pozemky a prostory, které nejsou veřejně přístupné, jak už bylo řečeno, jsou 
nějakým způsobem ohraničené, oddělené, oplocené nebo jinak zajištěné a vstup do nich není 
bez dalšího možný. Nic z toho se ale nevztahuje na nyní zvažované místo. V takovém případě 
žádný příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků není zapotřebí. Místa veřejnosti přístupná 
lze prohlížet kdykoliv bez takového příkazu (Šámal pol. a kol. Trestní řád I. § 1 – 156. 
Komentář. 7. vydání. Praha. C. H. Beck, 2013, str. 1115). Tato zjištění ukazují, že 
k provedení prověrky na místě a především k zajištění nalezené SIM karty nebylo zapotřebí 
žádného příkazu k prohlídce jiných prostor. Jedná se o úkon provedený zákonně a předmět 
zajištěný při tomto úkonu je procesně použitelný. Na hodnocení oprávněnosti a zákonnosti 
provedení prověrky na místě a zajištění SIM karty policejními orgány 22. 10. 2014 u domu ve 
Studnicích č. p. 16, tedy ani předložené vyjádření zeměměřičského inženýra o přesnosti 
určení hranic pozemků a námitky obhajoby nic nezměnilo. 

 
Při porovnání výsledku úkonu a nalezeného předmětu, s jednotlivými výpověďmi 

obžalovaných, musí soud konstatovat, že vyjmutí a odnesení SIM karty z telefonu 
poškozeného a její pohození opodál, povaha SIM karty umožňující volání z mobilního 
telefonu, plně koresponduje s první výpovědí Patrika Ryšánka z 22. 10. 2014 zejména v tom, 
že poškozený Janoch chtěl v přítomnosti Patrika Ryšánka telefonovat, obžalovaný mu telefon 
z ruky vytrhl, hodil s ním o zem, až se telefon rozpadl. Pak pokračoval v násilném jednání 
proti poškozenému, a když se ničeho nedomohl, vytáhl z mobilního telefonu poškozeného 
SIM kartu, odešel s ní a odhodil jí opodál. Jedná se tedy o hmatatelný důkaz, který zcela 
přímo potvrzuje tuto část výpovědi obžalovaného Patrika Ryšánka. Nepřímo tím také 
naznačuje, že je tato výpověď věrohodná i ve svém zbytku. Zároveň prokázané chování 
obžalovaného, tj. vytržení mobilního telefonu, vyjmutí SIM karty, její odnesení a odhození 
opodál, velmi dobře zapadá do smyslu jednání obžalovaného v celém průběhu činu, jak ho 
obžalovaný v první výpovědi popisuje. Pokud se obžalovaný dopustil násilného jednání vůči 
poškozenému Janochovi, jak je v první výpovědi popsáno a poškozený se dokonce pokoušel o 
kontakt mobilním telefonem, příp. pokud obžalovaný uvažoval, že v jednání vůči 
poškozenému ještě budou pokračovat společně se spolupachatelem, pak vyjmutí SIM karty 
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z mobilního telefonu a její odhození opodál bylo naprosto logické a srozumitelné, protože 
bránilo poškozenému spojit se s vnějším světem nebo přivolat pomoc. Naopak výsledek této 
prověrky na místě a skutečnost, že obžalovaný vyjmul SIM kartu z mobilního telefonu 
poškozeného a odnesl ji z jeho domu, přímo vyvrací tu verzi obhajoby Patrika Ryšánka, která 
hovoří o tom, že se ničeho nedopustil, zejména žádného násilného jednání vůči poškozenému 
nebo vůbec jakéhokoliv protiprávního jednání nebo trestného činu. Jestliže by se obžalovaný 
skutečně ničeho nedopustil, pak by Patrik Ryšánek neměl žádný důvod vyjímat SIM kartu 
z mobilního telefonu poškozeného, odnášet ji, nebo ji zahazovat. Shrnuto, i když se jedná o 
důkaz omezený, který nedokazuje samo jednání, kterého se obžalovaný měl dopustit vůči 
poškozenému a z tohoto pohledu se jedná o důkaz nepřímý, svým významem a uvedenými 
souvislostmi velmi silně podporuje první výpověď Patrika Ryšánka z 22. 10. 2014 a naopak 
popírá třetí a další výpovědi Patrika Ryšánka, ve kterých se hájí tím, že poškozenému nijak 
neublížil a ničeho protiprávního se nedopustil, protože v takovém případě by právě jednání 
Patrika Ryšánka se SIM kartou nedávalo žádný smysl. 

 
Dalším úkonem provedeným před zahájením trestního stíhání obžalovaného byla 

domovní prohlídka v bydlišti Patrika Ryšánka a potažmo i Miloslava Ryšánka ve Studnicích 
č. p. 62. Podnět k úkonu vzešel od policistů dne 21. 10. 2014 (čl. 391 – 392). Návrh na 
provedení úkonu podal státní zástupce k Městskému soudu v Brně 22. 10. 2014 (čl. 393 – 
394). Městský soud v Brně vydal Příkaz k provedení domovní prohlídky (čl. 395 – 396). Na 
základě tohoto příkazu byla provedena domovní prohlídka v uvedené nemovitosti, jak je vidět 
z protokolu a fotodokumentace (čl. 397 – 402). 

 
 Také k tomuto úkonu se vážou námitky obhajoby proti jejímu provedení jako 
neodkladného a neopakovatelného úkonu, proti odůvodnění příkazu k provedení domovní 
prohlídky a k nepoužitelnosti důkazů zajištěných při domovní prohlídce (čl. 1370 – 1372). 
První namítala, že Patrik Ryšánek jako podezřelý souhlasil s vydáním oblečení, které měl v 
předmětné noci na sobě. Nebylo tedy nutné provádět domovní prohlídku, pokud obžalovaný 
byl ochoten dobrovolně věci vydat. K tomu je nutné poukázat na časové souvislosti. Výslech 
podezřelého, při kterém se obžalovaný podle obhajoby vynuceně přiznal, probíhal 
22. 10. 2014 v dopoledních hodinách, zatímco podnět policejního orgánu k provedení 
domovní prohlídky a návrh státního zástupce k jejímu provedení vznikl dříve, než k výslechu 
došlo. Šlo o situaci, kdy se obžalovaný k ničemu ani nedoznal, ani nebylo jasné, zda věci 
dobrovolně vydá či nikoliv. Policejní orgán tedy nemohl v kterémkoliv okamžiku před 
zahájením trestního stíhání spoléhat na dobrovolnou spolupráci podezřelého, protože ten by 
mohl kdykoliv oprávněně odmítnout sebeobviňovat se a spolupracovat. Provedení těchto 
úkonů a zajištění případných důkazních prostředků by tím znemožnil. Policejní orgán před 
tím, než se Patrik Ryšánek jako podezřelý vyjádřil k projednávané věci a k vydání věcí, které 
měl mít v době činu na sobě, postupoval správně. Stejně správně si počínal i poté, co 
podezřelý vyjádřil ochotu věci vydat. Policejní orgány musely mít v tomto případu na 
vědomí, že podezřelým nemusí být nutně jen Patrik Ryšánek, ale můžou zde být i jiní 
podezřelí, kteří jsou dosud na svobodě a kteří by získání takových důkazů mohli zmařit. 
Provedení domovní prohlídky tedy bylo i po výslechu podezřelého Patrika Ryšánka a 
souhlasu s vydáním věcí na místě.  
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S tím souvisela další námitka, zda se v případě provedené domovní prohlídky jednalo 
o neodkladný nebo neopakovatelný úkon. V tomto ohledu platí stejná argumentace jako 
v předchozím bodě. Jestliže podezřelý má možnost hájit se jakýmkoliv způsobem, tak přes 
jakoukoliv ochotu, kterou projevuje v rámci jednoho úkonu, není možné spoléhat, že tento 
jeho postoj bude trvat po celou dobu jeho zadržení, příp. do zahájení trestního stíhání, nebo po 
něm. Důkazy je nutné zajišťovat i bez ohledu na to, zda s tím podezřelý či obviněný souhlasí 
či nikoliv. Platí zde i argument, že existovalo podezření nejenom vůči Patriku Ryšánkovi, ale 
i vůči dalšímu podezřelému, který mohl důkazy, které se případně v obydlí Patrika Ryšánka 
nacházely, mezitím zničit, zatajit nebo jinak znehodnotit. Proto se i v případě provedení 
domovní prohlídky jednoznačně jedná o neopakovatelný úkon. Zajištění označených věcí je 
jednorázovou záležitostí, kterou by těžko bylo možné ze stejných důvodů opakovat podruhé. 
Zároveň se jednalo o neodkladný úkon právě z důvodu toho, aby důkazy nebyly zničeny, 
zašantročeny nebo jinak znemožněno jejich zajištění. Proto nešlo věc odložit na dobu po 
zahájení trestního stíhání obžalovaného, i kdyby se jednalo pouze o otázku hodin. Stejně 
argumentuje také návrh k vydání příkazu k domovní prohlídce a samotný příkaz k vydání 
domovní prohlídce. Nelze tedy říct, že by se orgány povolující a provádějící domovní 
prohlídka, tímto aspektem provedeného úkonu nezabývaly.  

 
Nepřípadná je i námitka, že v bydlišti obžalovaného se zdržuje pouze Patrik Ryšánek a 

jeho otec Miloslav Ryšánek, který měl být na služební cestě v zahraničí. Jak vyplývá 
z provedeného dokazování, v domě by se kromě těchto dvou zmiňovaných mohla zdržovat 
matka a babička obžalovaných, a jak vyplývá z výslechu svědka Latýna, také tento svědek. 
Ne že by soud vyvozoval jakékoliv podezření vůči těmto osobám, ale ke zmaření nebo ztrátě 
důkazu může dojít i zcela nevědomky nebo na pokyn jiné osoby, která se momentálně nachází 
v zahraničí, ale je v jejich dopravních či komunikačních možnostech se např. domů vrátit a 
důkazy znehodnotit, anebo tento úkol svěřit někomu jinému, aniž by ten, kdo takový úkol 
provede, si byl vědom významu toho, co dělá a vůbec samotné existence důkazu, který má 
v ruce. Čili v bydlišti obžalovaného se mohly zdržovat i jiné osoby, které nebyly z ničeho 
podezřelé, a přesto nebylo možné čekat s provedením úkonu na zahájení trestního stíhání 
obžalovaného, aby byly zajištěny důkazy, které se v tomto obydlí mohly nalézat a mohly 
přispět k objasnění prověřovaného skutku. Stručně řečeno po zadržení Patrika Ryšánka a před 
zahájením jeho trestního stíhání zde byla naléhavá potřeba zajistit důkazy bez ohledu na to, 
jestli Patrik Ryšánek vyjadřuje ochotu k jejich vydání, nebo kdy bude zahájeno jeho trestní 
stíhání.  

 
O odůvodnění neodkladnosti a neopakovatelnosti provedení domovní prohlídky zde 

již byla řeč, proto soud znovu poznamená, že uvedenou otázkou se zabýval i státní zástupce, 
který podával návrh na provedení úkonu i soudce, který vydával příkaz k provedení domovní 
prohlídky. Odůvodnění neodkladnosti provedení domovní prohlídky je zaznamenáno i 
v protokole o jejím provedení. Protokol o domovní prohlídce svědčí o přiměřenosti provedení 
úkonu, protože byla provedena pouze v nezbytném rozsahu, k zajištění svršků, které měl mít 
Patrik Ryšánek v době činu oblečené. Jak je vidět, byly zajištěny skutečně pouze tyto svršky a 
byl zdokumentován stav kotle, ve kterém mělo dojít ke spálení ostatních věcí, o kterých 
obžalovaný v protokole o výslechu podezřelého také mluvil a které mohly sloužit jako důkaz. 
Svědčí to o zdrženlivosti policejního orgánu, který prováděl domovní prohlídku, aby zásah do 
domovní svobody dalších osob bydlících v uvedeném domě byl co nejmenší. Závěrem lze 
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shrnout, že i důkazy zajištěné při domovní prohlídce jsou v rámci trestního řízení použitelné, 
byly získány zákonným způsobem a je možné je tedy využít jako důkazního prostředku 
v dalším dokazování. 

 
Pro účely trestního řízení byly zajištěny údaje o uskutečněném telekomunikačním 

provozu mobilních telefonů a telefonních čísel používaných obžalovanými a dalšími osobami, 
k čemuž vydal příkaz Městský soud v Brně (čl. 405 – 407). Operátoři poskytli požadované 
údaje a z nich byly zjištěny skutečnosti uvedené v analýze telekomunikačního provozu, 
týkající se zejména poškozeného Janocha a obžalovaných Patrika a Miloslava Ryšánkových a 
v průběhu 18. a 19. 10. 2014 (čl. 409 – 417). Zjištěné skutečnosti souhlasí s tím, co o svém 
pobytu a pohybu vypovídaly jednotlivé osoby a důkazy. U poškozeného Janocha bylo 
zjištěno, že se pohyboval pouze ve Studnicích a ve Vyškově, odpovídá to návštěvě 
poškozeného v nemocnici u Romany Ryšánkové, bylo zjištěno i volání na linku taxi služby.  
U poškozeného Janocha byla poslední komunikace zaznamenána 18. 10. 2014 ve 20.15 hodin. 
U Patrika Ryšánka byl telefon 18. 10. 2014 pouze v dosahu buněk, pod které spadá obec 
Studnice. Byla zaznamenána komunikace s přítelem Latýnem, otcem Miloslavem Ryšánkem 
a s dalšími osobami, které nemají spojitost s projednávanou věcí. Totéž se týká 19. 10. 2014. 
U Miloslava Ryšánka byla 18. 10. 2014 zaznamenána přítomnost SIM karty od středních 
Čech, přes dálnici D1 až do Vyškova a okolí a nakonec ve Studnicích, hovory se 
zaměstnavatelem, s Patrikem Ryšánkem a s dalšími osobami, které nemají k věci žádnou 
spojitost. Dne 19. 10. 2014 se SIM karty obou obžalovaných nacházely pouze v dosahu buněk 
v obci Studnice. Z uskutečněných hovorů lze v neděli 19. 10. 2014 zaznamenat pouze dva 
příchozí a dva odchozí hovory Miloslava Ryšánka s Romanou Ryšánkovou. 

 
Při prověřování projednávané věci policie sledovala nejprve více verzí, jak se mohl čin 

odehrát. Proto podrobila prohlídkám těla svědky Petra Dítka ml. a st., Lukáše Janocha, 
Antonína Kupku a nakonec i obžalované Miloslava Ryšánka a Patrika Ryšánka (čl. 420 – 
445). U jmenovaných osob byla zjištěna následující poranění. U Petra Dítka ml. drobná ranka 
nad kloubem levé ruky, u Lukáše Janocha škrábanec na hřbetu pravé ruky, u Miloslava 
Ryšánka hematomy na bicepsu levé a pravé ruky, u ostatních zkoumaných osob nebyla 
zjištěna žádná poranění, anebo poranění, která s věcí očividně nesouvisí. I zjištěná zranění 
jsou nespecifická, na základě nich nelze činit žádné závěry, jedná se o zranění, která se u 
běžně žijících osob mohou vyskytovat zcela normálně.  

 
Jako srovnávací materiál pro zkoumání zajištěných stop byly prováděny další 

identifikační úkony, konkrétně byly od vytipovaných osob odebírány biologické vzorky a 
daktyloskopické otisky (čl. 446 – 456). Biologický vzorek byl odebírán u Antonína Kupky, 
Františka Plisky, Miloslava Ryšánka, Patrika Ryšánka, Dany Šenkeříkové, Václava Trefila, 
Rudolfa Veselého a daktyloskopické otisky u Antonína Kupky a Františka Plisky. 

 
Jedním z klíčových úkonů, které policie provedla po zahájení trestního řízení, bylo 

ohledání místa činu. Policisté úkon provedli se svolením osoby, která se v domě v danou 
chvíli nacházela, tj. Rudolfa Veselého, který souhlasil s provedením neodkladných a 
neopakovatelných úkonů ohledání místa činu a zajištění stop (čl. 457). Samotné ohledání 
místa činu zachycuje protokol o ohledání místa činu, vč. pořízené fotodokumentace, náčrtku a 
seznamu zajištěných stop (čl. 458 – 509). Další stopy byly zajištěny při pitvě poškozeného 
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Janocha v Ústavu soudního lékařství (čl. 510 – 511). Ohledání místa činu počíná celkovou 
obhlídkou místa - vnějších prostor a okolí domu ve Studnicích č. p. 77. Dál pokračuje prvotní 
prohlídkou vnitřních prostor, kde jsou zjišťovány krevní stopy na různých místech a stopy po 
zápase. Po této orientační prohlídce policisté přistoupili k detailní prohlídce, při které se 
věnovali především tělu poškozeného, jeho poloze, ustrojení a změření teploty vnějšího 
prostředí a teploty mrtvoly v rektu. Dále bylo přítomným soudním lékařem provedeno 
ohledání těla poškozeného. Poté policisté prohledávali popelnici a v ní nacházející se 
odpadky, dále šmouhy zaschlé krve, ze které byly odebírány stěry jako biologické stopy. 
Totéž pokračovalo i ve vnitřních prostorách domu. Z ohledání místa činu je možné zdůraznit 
následující skutečnosti. Dveře do domu mají z vnější strany kování s koulí, z vnitřní strany je 
klika. Kování a zámek nebyly viditelně poškozeny, z vnitřní strany byl v zámku zalomený 
klíč. Po pravé straně za vstupními dveřmi se nacházelo ratanové křeslo, na kterém byly 
oděvní svršky, riflové kalhoty, košile a riflová bunda. U křesla byl zajištěn pár kožených 
polobotek. Ve vnitřních prostorách domu policie zajistila řadu šmouh od krve, krevních 
stroužek a kapek, ze kterých byly zajišťovány biologické stopy, ve vstupní chodbě domu, 
v kuchyni, v pokračování chodby, v obývacím pokoji a v ložnici. V kuchyni byly jako věcné 
stopy zajištěny láhve a cigaretové nedopalky jako biologické stopy. V kuchyni po pravé 
straně se nachází linka s barovým pultem. Na horní desce barového pultu je mobilní telefon 
Samsung bez baterie a SIM karty. Mezi poházenými věcmi jako účty, sklenice a PET lahvemi 
se nachází textilní sáček černé barvy, ve kterém je finanční hotovost ve výši 148.000,- Kč 
složená ze 74 ks dvoutisícových bankovek. V peněžence jsou osobní doklady poškozeného 
Miloše Janocha, Romany Ryšánkové a občanský průkaz Drahomíry Samochinové. Oděvy 
zajištěné v předsíni na ratanovém křesle byly zajištěné jako věcné stopy, z riflové bundy byl 
sejmut otisk pachové stopy. V chodbě policie zajistila trasologické stopy. Další stopy krve ve 
formě kapek a šmouh, v chodbě, v obývacím pokoji a v ložnici. Všechny nálezy jsou 
zaznamenány v náčrtku, v pořízené fotodokumentaci a v seznamu zajištěných stop. Při pitvě 
poškozeného v Ústavu soudního lékařství byly odebírány stopy mikroskopické - olepy 
z dlaní, kontrolní daktyloskopický otisk, stopa biologická a byl rovněž odebrán otisk pachové 
stopy z těla poškozeného (čl. 510 – 511). Předměty a věci, které byly zajištěny v průběhu 
ohledání místa činu a u kterých bylo zřejmé, komu náleží, byly vráceny Romaně Ryšánkové, 
příp. Jamile Janochové (za poškozeného Miloše Janocha), nebo byly jako neupotřebitelné 
zničeny (čl. 513 – 514). K porovnání byly odebrány pachové stopy z mobilního telefonu 
nalezeného v kuchyni ohledávaného domu a z modré riflové bundy na ratanovém křesle ve 
vstupní chodbě (čl. 515) a pro srovnání byly odebrány pachové vzorky obžalovaných (čl. 516 
– 518). Dále v rámci prvních prověřovaných verzí byli za účelem zajištění případných stop 
požádáni o vydání oděvních svršků a bot pro trestní řízení Petr Dítko st. a ml., Lukáš Janoch, 
František Pliska, Miloslav Ryšánek, Patrik Ryšánek, Roman Ryšánková, Dana Šenkeříková a 
Václav Trefil (čl. 519 – 529).  

 
Zajištěné biologické stopy byly podrobeny kriminalistickému zkoumání v odvětví 

biologie, odvětví genetiky (čl. 552 – 553, 557 – 558, 589, 593 – 603). Z věcných stop, 
plechovek od piva a lahví, nedopalků cigaret a výškrabu zpod nehtů poškozeného Janocha 
byly stanoveny profily DNA, které buď vykazovaly individuální shodu s poškozeným 
Janochem, příp. profil DNA jiné osoby než byl poškozený Janoch (čl. 553). Po získání 
biologických vzorků dalších osob (Veselý, Dítko st., Dítko ml., Lukáš Janoch, Pliska, Patrik 
Ryšánek a Antonín Kupka) tyto byly porovnány s již zjištěnými dosud neztotožněnými 
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profily a byla zjištěna shoda u profilu zajištěného z nedopalku cigaret s profilem DNA svědka 
Plisky, ze stěru z láhve rumu shoda s profilem DNA svědka Kupky a u stěru z pivní lahve 
shoda majoritního a minoritního profilu s profily obou jmenovaných Kupky a Plisky. 
Miloslav Ryšánek byl vyloučen jako zůstavitel biologické stopy ze stopy č. 30 ohledání místa 
činu (čl. 589). V nejrozsáhlejším zkoumání z oboru biologie, odvětví genetiky, byly 
zkoumány biologické stěry krve zajištěné jako stopy č. 4 – 23, 39 – 47 a 49 při ohledání místa 
činu. Dále byly zkoumány ošacení a textilie nalezené při ohledání místa činu, zajištěné při 
soudní pitvě, dále oblečení a obuv všech osob, které je vydaly pro účely trestního řízení, 
zejména s ohledem na zjištění, zda se na nich nachází lidská krev nebo lidské vlasy, v případě 
vlasů měly být porovnány s kontrolním vzorkem poškozeného Miloše Janocha. Zajištěné 
stopy měly být porovnány i navzájem, s již dříve zajištěnými stopami a profily a především 
s profilem poškozeného Miloše Janocha.  

 
Z biologických stop zajištěných při ohledání místa činu, z ošacení zajištěného při 

ohledání místa činu a z textilií zajištěných při soudní pitvě bylo opakovaně zjištěno 
potřísnění, přítomnost lidské krve, popř. potřísnění lidskou krví, ze kterých byly zajištěny 
stěry pro genetickou expertízu. Obdobně bylo zkoumáno ošacení Petra Dítka st., ml., Lukáše 
Janocha, Františka Plisky, Dany Šenkeříkové, Václava Trefila, Patrika Ryšánka a Miloslava 
Ryšánka. Přitom byla zjištěna na oblečení Patrika Ryšánka, konkrétně na kožené bundě 
s kapucí, přítomnost lidské krve a z této stopy byl zajištěn stěr pro genetickou expertízu. 
Z ostatních oděvů nebyla zjištěna přítomnost lidské krve, v ústřižcích nehtů nebyly zjištěny 
profily jiných osob než těch, od kterých byly odebírány a nebyla zjištěna ani shoda 
s předchozími provedenými stopami. Z krevní stopy zajištěné na kožené bundě s kapucí 
Patrika Ryšánka byl stanoven profil DNA, který vykazuje individuální shodu s profilem DNA 
poškozeného Miloše Janocha. Z ostatních zajištěných stop a vzorků nebyly stanoveny profily 
DNA, které by byly vhodné pro porovnání. Ze všech uvedených biologických a genetických 
zkoumání jsou pro účely dokazování rozhodující tyto výsledky. Zaprvé byly zjištěny stopy 
z nedopalku cigaret, z pivní plechovky a láhve od rumu shodné s profily DNA Antonína 
Kupky a Františka Plisky, což odpovídá jejich přítomnosti v domě č. p. 77, jak o ní tyto osoby 
vypovídaly. Byli v domě ve společnosti Miloše Janocha během dne 18. 10. 2014 konzumovali 
tam s ním alkohol, pak Kupka s Janochem odjeli do nemocnice do Vyškova a Pliska později 
sám dům opustil. Významným negativním výsledkem je zjištění, že na oblečení a obuvi Petra 
Dítka ml. a st., Lukáše Janocha, Františka Plisky, Dany Šenkeříkové, Václava Trefila a 
Miloslava Ryšánka nebyla zjištěna přítomnost lidské krve. Jediná přítomnost lidské krve na 
vydaných ošaceních byla zjištěna na kožené bundě s kapucí Patrika Ryšánka. Při genetické 
expertíze bylo potvrzeno, že zjištěný profil DNA je individuálně shodný s profilem DNA 
poškozeného Miloše Janocha. Toto zjištění samostatně soud vykládá tak, že nositel oděvu se 
dostal do kontaktu s krví poškozeného Miloše Janocha. Při porovnání této stopy s ostatními 
provedenými důkazy, zejména tento důkaz podporuje věrohodnost a pravdivost první 
výpovědi Patrika Ryšánka jako obviněného, podpůrně i jeho druhou výpověď obviněného 
před rozhodnutím o jeho vzetí do vazby. Na opačné straně významně zpochybňuje obhajobu 
Patrika Ryšánka a zprostředkovaně i Miloslava Ryšánka ve smyslu, že jsou zcela nevinní a 
ničeho nezákonného nebo násilného se na poškozeném nedopustili; v tom případě by bylo 
nutné vysvětlit, jak se Patrik Ryšánek dostal do kontaktu s krví poškozeného nebo dokonce 
s krvácejícím poškozeným a současně tak nešťastně, že zanechal biologické stopy na více 
místech bundy Patrika Ryšánka.  
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K prověření všech stop a osob, které byly v této věci původně policií prověřovány jako 

podezřelé a byly s nimi provedeny identifikační úkony a odebírány jejich vzorky, bylo 
vyžádáno i ošacení svědka Kupky, které dosud nebylo zkoumáno z oboru biologie a genetiky; 
svědek k tomu vydal šaty, které měl mít v době činu na sobě (čl. 1178). Na těchto svršcích 
nebyla ve zkoumaných biologických stopách zjištěna přítomnost DNA poškozeného Janocha 
(čl. 1181 – 1185).  

 
Kriminalistickému zkoumání byly podrobeny taky zajištěné stopy daktyloskopické. 

Výsledkem jsou odborná vyjádření z uvedeného oboru (čl. 554, 559, 627). Na předložených 
lahvích a plechovkách zajistili tři daktyloskopické stopy (D1 – D3); z toho D1 se ukázala jako 
neupotřebitelná, u stopy D2 žádná shoda zjištěna nebyla a u stopy D3 byla zjištěna shoda 
s částí otisku dlaně pravé ruky poškozeného Miloše Janocha. Na mobilním telefonu 
poškozeného (stopa č. 29 ohledání místa činu) byly hledány daktyloskopické stopy, vyvolány 
byly pouze šmouhy a fragmenty daktyloskopických stop neupotřebitelných 
k daktyloskopickému srovnání. Dosud nepřiřazená stopa D2 byla porovnána i s otisky Patrika 
Ryšánka, Miloslava Ryšánka, Antonína Kupky a Františka Plisky a rovněž shoda zjištěna 
nebyla.  

 
Zkoumání v oboru kriminalistiky, odvětví analýzy dat a zkoumání nosičů dat byly 

podrobeny mobilní telefony, první zajištěný jako stopa č. 29 při ohledání místa činu a druhý, 
který pro zkoumání vydala Romana Ryšánková. Výsledkem bylo zpřístupnění dat z paměti 
telefonního přístroje i získaných SIM karet. U obou telefonních přístrojů i SIM karet byly 
zajištěny SMS zprávy a seznamy uskutečněných hovorů, přičemž z nich nevyplývá žádná 
přímá spojitost s projednávanou věcí (čl. 560 – 561, 562 – 587). Předmětem zkoumání 
v oboru kriminalistiky, analýza dat a zkoumání nosičů dat byl podroben mobilní telefon a 
SIM karty, které pro účely trestního řízení vydali obžalovaní (čl. 1172 – 1173). 
Vyhodnocením zjištěných údajů vyplývá, že obžalovaní byli uživateli uvedených mobilních 
telefonů a nebyla zjištěna žádná spojitost s projednávaným napadením Miloše Janocha (čl. 
1174).  

 
Kriminalistickým způsobem byly zkoumány také trasologické stopy (čl. 604-614) a 

předložený kontrolní srovnávací materiál osob, které obuv vydaly pro trestní řízení. Zajištěné 
trasologické stopy jsou způsobilé k určení skupinové příslušnosti. Nebyla zjištěna příslušnost 
k předloženým srovnávacím materiálům. Další bylo zkoumání z oboru kriminalistiky – 
mechanoskopie (čl. 615 – 622). Zkoumány byly předložené riflové oděvní svršky nalezené při 
ohledání místa činu a při soudní pitvě poškozeného. Při zkoumání byla zjištěna poškození, 
která ale nejsou způsobilá k individuální identifikaci použitého nástroje.  

 
Posledním z těchto kriminalistických zkoumání bylo zkoumání v oboru kriminalistiky, 

odvětví fyzikální chemie (čl. 622a – 622j). K tomuto zkoumání byly předloženy 
mikroskopické stopy zajištěné olepem pravé a levé ruky poškozeného při soudní pitvě na 
daktyloskopickou fólii a dále oděvní součásti Petra Dítka st. a ml., Lukáše Janocha, 
Šenkeříkové, Trefila, Patrika Ryšánka a Miloslava Ryšánka. Zkoumání podrobně popsalo 
jednotlivé oděvní součásti a typy vláken, ze kterých byly tyto oděvy vyrobeny. Stejně byly 
popsány fragmenty vláken, které byly zajištěny olepem z pravé a levé ruky poškozeného. Při 
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vzájemném porovnání pak bylo zjištěno, že na olepu z dlaní poškozeného Janocha se 
nacházejí fragmenty vláken bílé bavlny, nerovnoměrně obarvených modrou barvou, 
fragmenty vlákna šedé bavlny, šedého polyesteru, černého bavlněného vlákna, které jsou 
druhově a barevně shodné s vlákny jednotlivých částí oděvu osob Petr Dítko st., Lukáš 
Janoch, Dana Šenkeříková, Václav Trefil, Patrik Ryšánek a Miloslav Ryšánek. Vzhledem 
k tomu, že se jedná pouze o druhovou a barevnou shodu, nelze z žádného uvedeného výsledku 
vyvozovat závěry o účasti jednotlivých osob na spáchání projednávaného skutku nebo 
dokonce o kontaktu s poškozeným Janochem. Navíc jak se ukazuje, jedná se často o takový 
typ a barvu vláken, která jsou přítomna v řadě textilií, tím pádem i v řadě oděvů. Naopak 
v nich nebylo obsaženo žádné specifické vlákno nebo materiál, který by bylo možné 
jednoznačně odlišit od běžně nošených textilií a vláken. Právě proto se ukazuje druhová a 
barevná shoda fragmentů z olepu dlaní poškozeného s alespoň jednou částí ošacení všech 
osob, jejichž ošacení bylo ke zkoumání předloženo. Za takové situace je vypovídací hodnota 
uvedeného odborného vyjádření velmi nízká, ne-li mizivá. 

 
K odborným vyjádřením o zkoumání zajištěných stop kriminalistickými metodami se 

řadí i porovnávání zajištěných pachových stop metodou pachové identifikace. Porovnávány 
byly otisky pachových stop zajištěné z modré riflové bundy na křesle v chodbě domu č. p. 77 
za vstupními dveřmi (stopa č. 34), pachová stopa zajištěná z mobilního telefonu Samsung bez 
SIM karty a baterie (stopa č. 32) a vodítek na psy červené barvy. Otisky pachových stop z 
míst, kde mohl pachatel zanechat svou pachovou stopu, byly porovnávány s pachovými 
vzorky osob, které policie původně zahrnula do všech vyšetřovacích verzí jako možné 
podezřelé osoby. Při porovnání uvedených otisků pachových stop se  vzorkem Miloslava 
Ryšánka nebyla zjištěna žádná shoda (čl. 1253 – 1255, 1259 – 1261). Při porovnání stejných 
stop s pachovým vzorkem Patrika Ryšánka byla ve všech třech případech zjištěna shoda (čl. 
1256 – 1258). Při porovnání otisku pachové stopy zajištěné z modré riflové bundy 
s pachovými vzorky osob Petra Dítka st. a Petra Dítka ml. nebyla zjištěna žádná shoda (čl. 
1276 – 1278). Otisky pachových stop nebyly porovnávány s dalšími osobami, které byly ve 
styku s poškozeným Milošem Janochem (Lukáš Janoch, František Pliska, Antonín Kupka), 
protože kontakty těchto lidí s poškozeným jsou zřejmé z ostatních provedených důkazů, 
zejména výpovědí osob a ať už kladný nebo záporný výsledek při zkoumání touto metodou by 
k rozhodování soudu nemohl přinést nic podstatného. Případná shoda vzorku s pachovou 
stopou jde vysvětlit zcela přirozeně, žádná shoda stejně tak.  

 
Pokud jde o interpretaci těchto zkoumání, nejprve je na místě vyřadit pachovou stopu 

pocházející z vodítka, které pro účely trestního řízení vydal svědek Trefil (čl. 529). Není 
zřejmé, že by vydané vodítka měly nějakou souvislost s projednávanou věcí a výskyt pachové 
stopy Patrika Ryšánka na vodítku nemá pro rozhodnutí věci žádný význam. Odlišné je to u 
shody pachového vzorku Patrika Ryšánka s otiskem pachové stopy sejmutým z mobilního 
telefonu, který užíval poškozený a který byl nalezen v domě č. p. 77 a s otiskem pachové 
stopy z riflové bundy nalezené tamtéž. Jedná se o potvrzení, že Patrik Ryšánek byl v kontaktu 
s poškozeným Milošem Janochem, nejen pokud se týká oblečení. Především byl v kontaktu 
s mobilním telefonem poškozeného, přičemž v obou případech jde o věci náležející 
poškozenému Janochovi, které v kritické době užíval. Shody otisků pachových stop a 
pachového vzorku Patrika Ryšánka zcela zapadají do jeho výpovědí jako obviněného 
z 22. 10. 2014 a jsou se vší obezřetností, se kterou je nutné přistupovat k výsledkům této 
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kriminalistické metody, dalším podpůrným důkazem, který potvrzuje, že právě první výpověď 
Patrika Ryšánka jako obviněného je věrohodná a je možné na jejím základě popsat skutkový 
děj uvedený v rozsudku. Naopak ani porovnání stop a pachových vzorků dalších osob, které 
původně byly v této věci vedeny jako podezřelé, nepřineslo jakýkoliv další náznak, že by se 
podezření mohlo obrátit i na jiné osoby, než právě obžalované Patrika a Miloslava Ryšánkovy 
(např. na svědky Dítkovy). K prověření zajištěných pachových stop byly vyžádány pachové 
vzorky svědků Petra Dítka ml. a st. (čl. 1186 – 1187). Odebrané pachové vzorky osob byly na 
žádost soudu porovnány stejnou metodou pachové identifikace s otiskem pachové stopy 
zajištěné ze stopy č. 34 modré riflové bundy v křesle v chodbě za vstupními dveřmi a 
provedené zkoumání neprokázalo žádnou shodu (čl. 1276 – 1278). 

 
O výjezdu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje je pořízen záznam 

svědkyně MUDr. Hanslianovou (čl. 727), podle které byla služba o události informována 
v 06.40 hodin, na místě byla v 07.03 hodin. Nalezli tam tělo muže na levém boku, bez košile 
se staženými kalhotami a slipy. Nálezci muže poznali. Podle svědkyně smrt nastala před 
příjezdem zdravotnické záchranné služby i nálezců. List o prohlídce těla zemřelého a protokol 
o prohlídce těla mrtvého vystavovala MUDr. Růžena Závodná (čl. 725 – 726). List o 
prohlídce zemřelého zaznamenává návrh na provedení zdravotní pitvy, protokol o prohlídce, 
místo nálezu, polohu nalezeného těla a jeho stav: do poloviny těla nahý, poranění na kůži, 
hrudníku a břicha, rozbitý obličej, hematomy okolo očí a vyslovuje domněnku o možnosti 
napadení cizí osobou. Ve všech třech případech je nalezený již identifikován jako Miloš 
Janoch vč. data narození příp. rodného čísla. 

 
Dále byly shromažďovány důkazy k zainteresovaným osobám, výpisy z evidence 

obyvatel a z evidence trestního řízení. V prvé řadě se týkají poškozeného Janocha (čl. 771 – 
844). Poškozený v různých pozicích figuruje celkem ve čtyřiceti záznamech. Kromě pozice 
svědka či poškozeného jsou opakovaně hlášené i konflikty s Lukášem Janochem, s Romanou 
Ryšánkovou, v různých konstelacích. Nejvíce jich je zaznamenána od roku 2011 do 2014, 
přičemž počet oznámení, ať již na známého nebo neznámého pachatele, ať byl poškozený 
v pozici oznamovatele nebo podezřelého, měl stále rostoucí tendenci. Ze stejných evidencí 
byly získány údaje o dalších osobách, které v řízení vystupovaly, zejména Lukáši Janochovi 
(čl. 846 – 847), Miloslavu Ryšánkovi (čl. 856 – 857) a Patriku Ryšánkovi (čl. 858 – 859). 
Žádný z obžalovaných nevystupuje v žádném záznamu v evidenci trestního řízení. Zatímco 
Lukáš Janoch má vícero záznamů v evidenci stíhaných, podezřelých a prověřovaných osob. 
K obžalovaným také hovoří zprávy o jejich hodnocení z doby pobytu ve vazbě (čl. 866 – 
867), oba jsou hodnoceni jako zcela bezproblémoví. Ze zpráv o pověsti vyplývá, že pro 
přestupek byl projednáván pouze Miloš Janoch; Miloslav Ryšánek ani Patrik Ryšánek pro 
žádný přestupek projednáváni nebyli (čl. 868 – 871). Z opisu Rejstříku trestů (čl. 872 – 875) 
plyne, že oba obžalovaní nemají žádný záznam v tomto rejstříku. Poškozený Miloš Janoch byl 
vícekrát soudně trestán pro různorodé trestné činy, naposledy Okresním soudem ve Vyškově 
sp. zn. 1 T 140/2013 za pokus ublížení na zdraví a porušování domovní svobody 
k podmíněnému trestu odnětí svobody. Lukáš Janoch byl také vícekrát trestán, naposledy 
v roce 2011; ve všech případech se na něj hledí, jakoby odsouzený nebyl. 

 
S nárokem na náhradu nemajetkové újmy a náhradu majetkové škody se připojili přímí 

a další příbuzní poškozeného Miloše Janocha, konkrétně matka Jarmila Janochová (čl. 877 – 
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878), dcera Veronika Janochová (čl. 879 – 880), syn Lukáš Janoch (čl. 881), bratr Roman 
Janoch (čl. 889 – 890) a bratr Miroslav Janoch (čl. 891 – 892).  K Lukáši Janochovi patří 
kopie příjmového pokladního dokladu o zaplacení nákladů pohřbu (čl. 893). S nárokem na 
náhradu škody se řádně a včas připojila poškozená Všeobecná zdravotní pojišťovna včetně 
vyčíslení lékařských úkonů, které byly při ošetření již zemřelého poškozeného provedeny a 
uplatnila vůči oběma obžalovaným, nárok na náhradu škody ve výši 2.936,- Kč (čl. 305 – 
312). K nároku na náhradu škody své podání doplnila VZP (čl. 919 – 921), o podrobné 
vyčíslení zdravotních úkonů, které vynaložili při výjezdu zdravotnické záchranné služby 
k poškozenému Janochovi. Svědkům Dítkovým, Lukáši Janochovi a Romaně Ryšánkové byly 
vráceny věci, které předtím vydali pro kriminalistické zkoumání (čl. 966 – 969). 
Z čerstvějších výpisů z evidence rejstříku trestů u Patrika Ryšánka a Miloslava Ryšánka se nic 
nezměnilo, oba nebyli soudně trestáni; u Lukáše Janocha je zaznamenáno nové odsouzení 
Okresním soudem Brno – venkov sp. zn. 12 T 105/2015 pro trestný čin ohrožení pod vlivem 
návykové látky, za který mu byl uložen podmíněný trest odnětí svobody a trest zákazu řízení 
motorových vozidel (čl. 988 – 989). Žádné negativní informace o obžalovaných neplynou ani 
z výpisu evidence stíhaných osob (čl. 990 – 991). Obhajoba Miloslava Ryšánka k tvrzení, že 
ke vstupním dveřím do domu ve Studnicích č. 77 bylo pět klíčů, předložila čestné prohlášení 
a smlouvu o dílo společnosti PB Plast, s.r.o. (čl. 1077 – 1080), ze kterých vyplývá, že 
Miloslav Ryšánek objednával výměnu plastových oken a dveří k domu č. p. 77. Ke vstupním 
dveřím byly dodávány i bezpečnostní klíče a podle čestného prohlášení ke každým dveřím 
firma PB Plast, s.r.o. dodává pět originálních klíčů. 

 
Strana obhajoby k hodnocení jednotlivých osob zainteresovaných v trestním řízení 

předložila kopie poučení a rozhodnutí Komise k projednání přestupku Města Vyškov (čl. 
1262 – 1264), ve kterých byl podezřelý Lukáš Janoch. U první události z 29. 5. 2014, kdy měl 
napadnout Romanu Ryšánkovou a Miloše Janocha, nebylo Lukáši Janochovi obvinění 
z přestupku prokázáno a řízení bylo zastaveno. K další události ze dne 6. 8. 2014 byla Miloši 
Janochovi adresovaná výzva (čl. 1262), aby jako postižený označil pachatele s tím, že řízení 
je možné vést pouze na návrh osoby postižené přestupkem a dále byl Miloš Janoch poučen o 
důsledcích, pokud takový návrh neučiní. Strana obžaloby předložila spis Komise k projednání 
přestupků Města Vyškov ev. č. KPP 512/2012, ve kterém byl projednáván přestupek, kterého 
se měla dopustit dne 3. 9. 2012 Romana Ryšánková vůči dceři Romaně Králové, ve kterém 
byla Romana Ryšánková shledána vinou ze spáchání přestupku a uložena jí pokuta ve výši 
500,- Kč. 

 
Obhajoba Miloslava Ryšánka na podporu svých tvrzení ohledně pohybu obžalovaného 

v době od 20. do 25. 10. 2014 předložila knihu jízd vozidla 3AL 23-51, které zachycuje 
jednotlivé úseky, které mělo dané vozidlo s řidičem Miloslavem Ryšánkem vykonat. Dále 
obhajoba předložila zprávu společnosti Hrubý Moving, s.r.o., ohledně místa jeho výskytu 
v době od 20. do 24. 10. 2014, elektronickou knihu jízd a výpis mýtných transakcí vozidla 
3AL 23-51 při jeho pohybu na území České republiky (čl. 1379 – 1385). Z těchto dokumentů 
lze vyčíst, že vozidlo 3AL 23-51 se dne 20. 10. 2014 pohybovalo na trase Praha – Březiněves 
po dálnici D8, D11, na dálnici D1 až po Devět křížů v době od 12.45 do 17.29 hodin; 
21. 10. 2014 na dálnici D1 od Devíti křížů k Brnu – centrum a odpoledne potom z Brna – 
východ znovu po dálnici D1 od 15.50 do 19.16 hodin k mýtné bráně Rokycany. Dne 
22. 10. 2014 v době od 04.31 hodin po dálnici D5 od Rokycan až na hraniční přechod 



pokračování - 49 - 10 T 11/2015 -  
 

 

Rozvadov, v době do 5.58 hodin, kdy opustilo území České republiky. Znovu na něj vstoupilo 
až 24. 10. 2014, kdy projelo mýtnou bránou u Veselí nad Lužnicí v době 16.58 hodin. Totéž 
se pak opakuje v kopii (čl. 1389 – 1395) a v originále (čl. 1470 – 1477). Tento akcent 
obhajoby Miloslava Ryšánka má souvislost s již vyjádřeným předběžným závěrem vrchního 
soudu o nepoužitelnosti výpovědi Patrika Ryšánka ze dne 22. 10. 2014 vůči Miloslavu 
Ryšánkovi. Tato otázky již byla řešena při rozhodování o vazbě Miloslava Ryšánka a krajský 
soud se přidrží jejího rozhodnutí v tom směru, že výpověď Patrika Ryšánka z doby před 
zahájením trestního stíhání Miloslava Ryšánka nebude zahrnovat do svých úvah o důkazní 
situaci vůči druhému jmenovanému. 

 
Taktéž obhajoba předložila průkaz na jméno Romany Ryšánkové prokazující léčení 

uvedené osoby v protialkoholní poradně (čl. 1491 – 1492, 1500 – 1501) se záznamy 
jednotlivých návštěv v psychiatrické ordinaci a předepisované léčbě Antabusem. Tento 
průkaz má ukazovat, že výpověď Romany Ryšánkové týkající se přestupkového jednání, 
kterého se na ní měli dopustit mj. Romana Králová, byla ovlivněna právě jejím alkoholismem. 
Z průkazu vyplývá, že Romana Ryšánková měla navštěvovat ambulanci od července do října 
2013 a dvakrát v červenci 2014. V reakci na svědectví Radka Novotného u hlavního líčení 
(viz. výše) na něj svědkyně Šenkeříková a Trefil, podali trestní oznámení pro podezření ze 
spáchání trestného činu křivé výpovědi, jak to vyplývá z kopie jejich trestního oznámení (čl. 
1591 – 1593). Ke zjištění skutečností týkajících se jízdy autobusové linky č. 750 na trase 
Nové sady – Studnice – Vyškov soud vyžádal zprávu u provozovatele VYDOS BUS (čl. 1598 
– 1609). Ze zprávy lze vyčíst, že svědek Luděk Kratochvíl řídil autobus na uvedené lince 
19. 10. 2014, linka se shodovala s plánovanou trasou, nebyla zaznamenána žádná mimořádná 
událost a v zastávce Studnice byly vydány dvě jízdenky. K tomu jsou přiloženy odpovídající 
přílohy, které tyto skutečnosti dokládají.  

 
Kromě odborných vyjádření byly k nejdůležitějším otázkám, na které je nutné 

pohlédnout z odborného hlediska, vyžádány znalecké posudky. První byla znalkyně z oboru 
zdravotnictví, odvětví toxikologie, Mgr. Andrea Brzobohatá, která svůj posudek přednesla u 
hlavního líčení (čl. 1092 – 1093), ve znění podaném již v písemné podobě (čl. 700 – 703). 
Znalkyně toxikologicky zkoumala vzorky krve, moče, žaludečního obsahu, části jater 
odebraných při pitvě poškozeného Miloše Janocha. V krvi zjistila hladinu 2,78 ‰ etanolu. 
Vzorek krve neobsahoval žádné další těkavé toxikologicky významné organické látky. 
Vzorek moči nezjistil přítomnost hledaných skupin drog, léčiv nebo jejich metabolitů. Ve 
vzorcích jater, ledvin a žaludečního obsahu nebyly označenými metodami prokázány žádné 
léky, drogy ani jiné metabolity z běžných skupin látek a drog. Závěr tedy zní, že v moči, 
vzorcích jater, ledvin a žaludečním obsahu nebyly prokázány žádné toxikologicky významné 
látky, ani jejich metabolity; v krvi byla prokázána uvedená hladina etanolu. 

 
Osoby a osobnosti obou obžalovaných byly zkoumány znalci z oboru zdravotnictví, 

odvětví psychiatrie, se specializací na klinickou psychologii a v oboru zdravotnictví, odvětví 
psychiatrie. Znalkyně se specializací na klinickou psychologii Mgr. Hana Šeráková přednesla 
svůj znalecký posudek u hlavního líčení osobně (čl. 1090 – 1092, 737 – 762). Při svém 
výslechu uvedla všechny podstatné body posudku, tedy jaké dostala zadání, jakými metodami 
postupovala, jaké shromáždila podklady, jaké byly závěry pozorování a vyšetření, jaký z toho 
učinila souhrn a rozbor a jak odpověděla na položené dotazy. U Miloslava Ryšánka znalkyně 
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konstatovala extrovertní nastavení, jedná se o člověka společenského, pozitivně laděného, 
pracovitého. Jeho osobnost nevykazuje výraznější psychopatologii, nejsou známky žádného 
závažnějšího duševního onemocnění. Intelekt je v pásmu průměru. Vzhledem k biologickému 
věku nelze očekávat výraznější osobnostní změny. Paměťové schopnosti jsou rovněž v pásmu 
průměru, umožňuje mu to správně si vše zapamatovat, vnímat a reprodukovat. Miloslav 
Ryšánek je plně schopen rozhodovat o svém jednání, pod vlivem alkoholu mohlo dojít ke 
snížené racionální kontrole. Oba obžalovaní dosud žili spořádaným společenským životem, 
nevykazovali žádné antisociální prvky. Pokud se činu dopustili, pak jejich možnou motivací 
byla kumulovaná zlost na poškozeného, který se podílel na rozpadu manželství a cestě 
Romany Ryšánkové k závislosti na alkoholu a na Romaně Ryšánkové následně parazitoval. 
Bezprostředním spouštěčem mohla být informace o krádeži finančních prostředků, případná 
avizovaná sexuální avantýra poškozeného v domě Romany Ryšánkové. U Miloslava Ryšánka 
testy nezachytily žádné sklony k agresivnímu jednání. Pokud tak jednali, jednalo se o 
ojedinělý incident, který nekoresponduje s jeho osobnostním profilem. Obžalovaný je 
osobnost sociálně adaptovaná, relativně vyvážená se sociálně žádoucí hodnotovou orientací. 
Vztah Miloslava Ryšánka k poškozenému Janochovi lze označit za mírně negativní. 
Obžalovaný vnímal poškozeného jako člověka, který využil jeho dobroty a důvěry, zklamal se 
v něm a vnímal ho jako životní trosku a alkoholika. 

 
Patrika Ryšánka znalkyně hodnotí jako introvertního muže, nejistého, se sklonem 

k neurotické reaktivitě, úzkostným reakcím a nervozitě. Jeho osobnost je zvýšeně senzitivní a 
zranitelná a má sklon k hysterickým reakcím a může zaujímat infantilní postoje. Má tendenci 
vytěsňovat nepříjemné zážitky či informace a má vyhýbavé chování. Jeho osobnost lze 
označit jako akcentovanou, ale míra a intenzita těchto rysů nesplňuje kritéria pro poruchu 
osobnosti. Jeho sexualita nese rysy jisté nevyzrálosti. U Patrika Ryšánka lze časem očekávat 
emoční zklidnění, stabilizaci a dozrávání osobnosti. Jeho paměť má průměrnou kapacitu, je 
schopen tedy správně vnímat, zapamatovat si, prožívat a vybavit si prožité události. V jeho 
profilu lze poukázat na tendenci vytěsňovat nepříjemné zážitky a negativní informace. Patrik 
Ryšánek je plně schopen rozhodovat o svém jednání, pod vlivem alkoholu může dojít ke 
snížené racionální kontrole situace. Také on žil spořádaným společenským životem, 
nevykazoval žádné antisociální prvky v chování, a pokud se činu dopustil, pak možnou 
motivací byla kumulovaná zlost na poškozeného. Bezprostředním spouštěčem mohla být 
informace o krádeži finančních prostředků matky a avizované sexuální jednání poškozeného 
v domě Romany Ryšánkové. U Patrika Ryšánka se v projektivních testech objevují znaky pro 
agresivitu, nejedná se však o primární agresivní rysy, ale o agresivitu vyplývají z úzkosti a 
neurotického prožívání. Tyto impulsy jsou potlačovány a tlumeny racionální složkou 
osobnosti, sebekontrola může být oslabena v emočně vypjatých situacích. I Patrik Ryšánek je 
osoba sociálně adaptovaná, relativně vyvážená, s žádoucí hodnotovou orientací. Miloslav 
Ryšánek a Patrik Ryšánek žili ve společné domácnosti a neměli mezi sebou žádné konflikty. 
Vztah Patrika Ryšánka k poškozenému byl jednoznačně negativní, zazlíval mu navázání 
blízkého kontaktu s matkou, její využívání a posilování na cestě k závislosti na alkoholu. 
Vztah k poškozenému byl až do podání znaleckého posudku bohatě sycen negativními 
emocemi. Na doplňující otázky znalkyně rozvedla své závěry v tom smyslu, že u 
obžalovaných nelze očekávat, že by pokračovali v antisociálním jednání, jejich pobyt na 
svobodě není společensky nebezpečný. Na jejích závěrech se nijak výrazně neodrazilo, že byli 
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obžalovaní zkoumáni ve věznici. U Miloslava Ryšánka svědkyně neshledala sklony 
k fabulaci, byly zaznamenány pouze vyhýbavé odpovědi.  

 
Druhá část znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie byla se 

souhlasem stran u hlavního líčení přečtena podle jeho písemného vyhotovení (čl. 1465, 737 – 
762, zejména 747 – 753 a 759). Podle znalkyně oba obžalovaní v době vyšetřovaného jednání 
netrpěli žádnou duševní chorobou nebo poruchou, nebyla u nich zjištěna žádná závislost na 
psychoaktivních látkách nebo jejich škodlivé užívání. V předmětné době byli oba ve stavu 
prosté opilosti, která dosáhla maximálně středního stupně. V době jednání mohli rozpoznat 
nebezpečnost jednání pro společnost a jejich schopnosti rozpoznávací tedy byly zachovány. 
Vlivem prosté opilosti mohla být snížena schopnost své jednání ovládat, nejednalo se však o 
snížení forenzně významné. Z psychiatrického hlediska není jejich pobyt na svobodě 
nebezpečný, nevyžaduje žádné ochranné léčení, oba jsou plně schopni chápat smysl trestního 
řízení. Ani jeden se podle zdravotnické spisové dokumentace ani explorace v minulosti 
neléčili na psychiatrii. U těchto znaleckých posudků soud nezjistil žádné nesprávnosti, 
neobjevily se žádné nejasnosti, a proto soud ze závěrů svých znaleckých posudků může ve 
svých úvahách vycházet. 

 
Nejdůležitějším znaleckým posudkem se ukázalo zkoumání z oboru zdravotnictví, 

odvětví soudního lékařství („původní posudek“). Přibraní znalci MUDr. Zelený a MUDr. 
Zeman vypracovali znalecký posudek písemně (čl. 638 – 699) a tento nejprve přednesli ústně 
u hlavního líčení 18. 12. 2015 (čl. 1087 – 1090). V posudku konstatují začátek své činnosti při 
ohledání místa činu přímo ve Studnicích u domu č. p. 77 a dále zjištění ze soudní pitvy. 
Shrnují všechny zevní úrazové změny, vnitřní úrazové změny, výsledky mikroskopického 
vyšetření, které detekovalo při histologickém vyšetření masivní tukovou embolii. Dále 
zaznamenávají zjištěné chorobné změny, výsledky vyšetření krve a toxikologické vyšetření 
tělních tekutin a tkání. Dochází k závěru, že bezprostřední příčinou smrti v terminální fázi 
byla tuková embolie, kterou lze dát do jednoznačné souvislosti s mnohočetným zhmožděním 
měkkých tkání a se zlomeninami žeber. Komplex všech poranění považují z lékařského 
hlediska za polytrauma, kdy z nálezu je zřetelná významná krevní ztráta v důsledku 
prokrváceného zhmoždění různých lokalit, prokrvácené kapsy v bederní krajině, zakrvácení 
do dutiny břišní a zapobřišnicového prostoru a je tedy zřejmé, že smrt nastala z příčin 
násilných. K mechanismu jednotlivých poranění konstatuji, že se udála opakovaným tupým 
násilím minimálně střední, v některých případech i větší dopadové intenzity. Vypočítávají 
lokality a krajiny, na které toto násilí dopadlo, označují četnost těchto jednání a konstatují, že 
v drtivé většině poranění odpovídají aktivnímu násilí, v některých případech mohla vzniknout 
i pasivním mechanismem. Ze specifických poranění zaznamenávají násilí na krku, působící 
v podobě úderu či tlaku na krk s možností zmáčknutí rukama, tedy rdoušení a jednoznačně 
otisk škrtidla svědčící pro škrcení splétaným provazem, příp. možnost přitažení těla 
provazem, které probíhalo velkou intenzitou. Dále konstatují na hrudníku a břichu kromě 
tupého násilí také krevní podlitiny pruhovité s otiskem smyčky, které odpovídají úderům 
splétaným provazem. Na zádech nalezli decolementovou kapsu v bederní krajině, která 
odpovídá působení násilí větší intenzity, přichází do úvahy kopy, nakleknutí na danou oblast 
apod. Zároveň konstatují, že na těle nebyly zjištěné žádné poranění charakteristická pro střet 
těla s vozidlem, i když se znalci během soudní pitvy na tuto otázku zaměřovali. Dále znalci 
konstatují, že kromě dvou pergamenovitých oděrek v oblasti zad, všechna poranění vznikla za 
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života poškozeného Miloše Janocha a vznikla v krátkém časovém úseku za sebou řádově 
v době minut či desítek minut. K počtu údarů znalci uvádí, že se muselo jednat řádově o 
desítky úderů, kopů a úderů provazů včetně bičování a švihání. Dobu smrti znalci podle 
Henssgeho nomogramu určili okolo 01.00 hodin dne 19. 10. 2014 s odchylkou ± dvě hodiny. 
K době úmrtí uvedli, že ke smrti v důsledku tukové embolie dochází řádově v desítkách 
minut, maximálně několika hodin od vzniku úrazu, během kterých se krevní řečiště zaplaví 
tukovými kapénkami. Smrt podle znalců jednoznačně nastala v důsledku aktivního násilí ze 
strany druhé osoby nebo osob, některá méně závažná poranění mohla vzniknout v důsledku 
pádu nebo kontaktu těla s pevnou překážkou nebo terénem, převažují jednoznačně poranění 
odpovídající aktivnímu násilí větší dopadové intenzity. Při soudní pitvě ani při dalších 
vyšetřeních nebylo nalezeno žádné onemocnění, které by se mohlo spolupodílet na smrti 
poškozeného, nebo které by bylo samo příčinou jeho smrti. Chorobné změny (kornatění 
tepen, drobné projizvení srdečního svalu a ztukovění jater) s projednávaným úrazem nemají 
souvislost, jsou chronického charakteru a na smrti se nepodílely. Poškozený byl v okamžiku 
smrti v těžkém stupni opilosti a nejsou žádné známky pro vliv jiných psychiku ovlivňujících 
látek. V tomto smyslu také znalci odpovídali na položené dotazy. Při výslechu znalci doplnili 
posudek podrobným popisem průběhu tukové embolie a délky jejího nastoupení od poranění 
do manifestace jejich projevů, resp. k fatálním následkům s ním souvisejícím. Dále 
vysvětlovali závěr ohledně časového rozpětí vzniku zranění, vitality jednotlivých poranění a 
k rozlišování aktivního a pasivního způsobu násilí způsobujícího jednotlivá zranění, resp. 
tomu, zda si mohl poškozený tato zranění způsobit sám. Krátce také vysvětlili postup při 
stanovení odhadu doby smrti podle Henssgeho nomogramu. Na dotazy obhajoby znalec 
potvrdil, kdy ohledával tělo poškozeného poprvé, že byl přítomen na místě samém, v jaké 
poloze poškozeného on sám ohledával a vyjadřoval se k dostupným informacím o zdravotním 
stavu poškozeného a medikacích, které měl poškozený užívat.  

 
Obhajoba vyžádala vlastní znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví soudního 

lékařství od MUDr. Jiřího Fialky CSc. („oponentní posudek“, čl. 1265 – 1274) a k němu soud 
přibraného znalce vyslechl (čl. 1438 – 1442). Znalec u hlavního líčení přednesl podstatné 
body svého posudku, především hodnotil skutečnosti zjištěné původními znalci a k tomu 
přidával vlastní zjištění ze zdravotnické dokumentace zaznamenané interním lékařem 
poškozeného Janocha z předoperačních vyšetření v červenci, srpnu a září 2014. Z těchto 
podkladů znalec učinil vlastní rozbor týkající se tukové embolie, doby smrti, zdravotního 
stavu poškozeného v době smrti a časového rozpětí vzniku poranění, opilosti poškozeného a 
toxikologického vyšetření. Z něj vyvozuje posudek, který shrnuje do třech bodů. Zaprvé 
podle něj tuková embolie nebyla nepochybně prokázána jako příčina smrti a je nutno vzít 
v úvahu i jiné příčiny smrti, např. podchlazení v opilosti a relativně pokročilé chorobné 
změny srdečně-cévní, dýchacího a trávicího systému, které měly snížit odolnost poškozeného, 
až do úrovně zvláštního osobního stavu, který se mohly na smrti poškozeného spolupodílet. 
Zadruhé podle údajů ve spise nelze dobu smrti podle znalce určit jinak, než jen v časovém 
intervalu od posledního kontaktu se živým poškozeným až po nález jeho mrtvého těla. Zatřetí 
nelze tvrdit, že poškozený zranění utrpěl souběžně, nejdéle dvě hodiny před smrtí. Podle 
znalce lze stejně pravděpodobně odvozovat, že poranění poškozeného byla způsobena v řádu 
hodin, a to ve dvou či více epizodách a některá zranění mohl utrpět i dříve než jen dvě hodiny 
před smrtí. Tento posudek znalec stvrdil i při výslechu u hlavního líčení, při kterém se 
věnoval rozboru průběhu tukové embolie, jejich klinických projevů a znaků, kterými se 
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projevuje a které lze najít při pitvě těla poškozeného. Dále se podrobněji zabýval stanovením 
doby smrti, zejména Henssgeho nomogramem a dalšími známkami, podle kterých se určuje 
nebo odhaduje doba smrti. Vyjadřoval se ke zjišťování doby poranění nebo časového rozpětí 
vzniku poranění, zejména na dobu před a po smrti poškozeného a potom na časový interval, 
od kterého lze rozlišovat jednotlivá zranění. Nakonec se také zaměřil na jiné možné příčiny 
smrti poškozeného, které by podle něj měly být brány v úvahu, zejména opilost, podchlazení a 
dřívější premorbidní zdravotní stav poškozeného, které podle znalce oslabovaly organismus 
poškozeného, a k smrti by pak došlo zástavou životních funkcí, ale jednoznačně se to podle 
znalce vymezit nedá. 

 
V návaznosti na zmiňovaný posudek MUDr. Fialky soud znovu vyslechl znalce 

podávající původní posudek MUDr. Zeleného a MUDr. Zemana a současně s nimi i MUDr. 
Fialku (čl. 1443 – 1460). Prvním okruhem, na který se výslechy všech znalců zaměřily, bylo 
určení bezprostřední příčiny smrti a jednotlivých, ať už uvedených nebo alespoň 
zvažovaných, příčin. Původní znalci se obsáhle vyjádřili k udávané příčině smrti v důsledku 
tukové embolie. Zejména zdůraznili, že jejich závěr týkající se bezprostřední příčiny smrti 
v plném znění uvádí tukovou embolii jako příčinu smrti v terminální fázi, přičemž navazuje 
na popsaná mnohočetná zranění měkkých tkání, tukových tkání, zlomeniny žeber a oni sami 
ho hodnotí jako komplex všech poranění. Vzhledem k poškození tkání a orgánů prakticky 
všech tělesných partií považují zranění za polytrauma. S tím je spojená významná krevní 
ztráta plynoucí z popisu prokrvácených a zhmožděných lokalit, prokrvácených kapes bederní 
krajiny, zakrvácení do dutiny břišní, zapobřišnicového prostoru atd. Proto v uvedeném 
souhrnu hodnotí smrt poškozeného Janocha jako smrt z příčin úrazových, v nichž tuková 
embolie je závěrem celého komplexu. Dále původní znalci vysvětlovali popsanou ztrátou 
krve, proč nedošlo k otoku plic. Otok může vzniknout pouze za předpokladu, že se v plicích 
jisté množství krve nachází. Při pitvě přitom byly zjištěny plíce bledé a vykrvácené. Pokud je 
popsána hypertrofie srdeční svaloviny, pak srdce, které nemusí tlačit tolik krve, jakou by 
tlačilo, kdyby k žádným krevním ztrátám nedošlo, tak nemusí v tomto případě dojít ani 
k výrazné dilataci pravé srdeční komory. Znalci znovu hodnotili průkazy tukových kapének, 
které samy o sobě neznamenají nutnost fatálního následku tukové embolie, ovšem jejich 
histologický nález hovoří pro vysokou četnost tukových kapének v plicních kapilárách všech 
preparátů ukazujících na tukovou embolii velkého rozsahu a velké závažnosti. Podle nich tedy 
je přímá příčinná souvislost s úmrtím zjevná, s dodatkem uvedeným již dříve, že se jedná o 
poslední fázi navazující na mnohočetná zranění a krevní ztrátu popsanou jinde. Znalci 
souhlasili s tím, že je možné uvažovat i o chorobné příčině tukové embolie při steatóze jater, 
při jejich prokrvení se mohou uvolňovat tukové kapénky do řečiště, v takovém případě ovšem 
se jedná o embolii, která není tak významná, sama o sobě není smrtelná a čistě z chorobných 
příčin nemůže v takovém množství a rozsahu vzniknout. K době rozvoje tukové embolie 
znalci uvedli, že embolie se rozvíjí poměrně rychle po vzniku poranění dlouhých kostí či 
tukových tkání a vede ke smrti častěji a ne tak raritně, jak tvrdí MUDr. Fialka. Histologický 
nález přitom svědčí zcela jasně pro rozvinutou a masivní tukovou embolii.  

 
K dalším teoretickým možnostem příčin smrti, které nadnesl MUDr. Fialka, znalci 

uvedli následující. Podchlazení, jako příčina smrti, je možnost, se kterou je možné uvažovat. 
Znalci se na tuto příčinu soustředili, ale pro tuto příčinu nesvědčí žádný morfologický nález. 
Znalci vyjmenovali morfologické znaky, které jsou detekovatelné při pitvě a které jsou 
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typické pro danou příčinu smrti. Ze všech uvedených znaků byly při pitvě zjištěny pouze 
drobné a necharakteristické eroze v žaludečních sliznicích, které ale plně odpovídají obrazu 
erozivní gastritidy, tj. zánětlivých změn žaludeční sliznice např. při chronickém užívání 
alkoholu. Jinak při pitvě nebyla zjištěna žádná ze změn, které by svědčily pro smrt z důvodu 
podchlazení. O této příčině tedy není možné uvažovat jen na základě faktu, že bylo nalezeno 
neoblečené tělo poškozeného ve vnějším prostředí. Další příčinou smrti, kterou původní 
znalci zvažovali, byla možnost dopravní nehody. Tomu původní znalci oponovali tím, že 
morfologický nález ukazoval jiným směrem, v této souvislosti jmenovali např. otisky 
provazu. Jediné, co mohlo souviset se střetem s vozidlem, bylo zranění v bederní krajině, 
které se při vzpřímené postavě nachází poměrně vysoko a zranění v takové výšce by musela 
odpovídat i výška vozidla, které ale zjištěno nebylo. Kromě podkožní kapsy se zhmožděním 
tukové a svalové tkáně ale nebylo zaznamenáno žádné jiné zranění, jako zlomená páteř, 
zlomené končetiny, vytlačená a popraskaná střeva, tlaková komprese břišní dutiny, nebo 
jakákoliv další zranění na dolních končetinách, které by naznačovala střet s vozidlem. Pro 
střet s vozidlem nesvědčí žádný nález.  

 
Znalci se vrátili k příčině tukové embolie, kdy připouštěli chorobné příčiny, jako je 

trombocytopenie a ztukovatění jater, které jsou ale samy o sobě nevýznamné, němé a nemohla 
by nastat tuková embolie v takovém rozsahu, v jakém byla zjištěna v jejich nálezu. Jejich 
nález zcela odpovídá plicní tukové embolii úrazového charakteru. Na dotazy obhajoby znalci 
opakovali, že při svém závěru v posudku brali v úvahu celkový stav poškozeného zjištěný při 
pitvě, nejenom stran úrazových, ale i chorobných změn. V tomto případě zaznamenali 
chronické změny poškozeného na srdci, a jak vyplývá ze svědectví a z ostatních údajů, patrně 
poškozený byl osoba s vysokým krevním tlakem a také alkoholik. To jsou chorobné změny, 
které mohou vést ke smrti postiženého, ale nejedná se o tento případ. V případě poškozeného 
Miloše Janocha se jedná jednoznačně o traumatickou příčinu smrti. Traumatické změny byly 
natolik závažné, že jednoznačně vedly ke smrti, a to tukovou embolií, která je prokázána 
masivním nálezem na plicích. Anebo se může zdůraznit úrazový šok s velkou krevní ztrátou, 
která nepochybně také byla prokázána při nálezu odkrvení orgánů vč. ledvin. I to však 
znamená úmrtí z úrazových příčin z důvodu opakovaného tupého násilí velké intenzity. Pro 
tento závěr svědčí nález při pitvě, při kterém znalci zvažovali i zvláštní zdravotní stav 
poškozeného, ale k tomu znalci nezjistili nález infarktu, podchlazení ani otoku mozku.  

 
Znalci ve svém původním závěru neměli k dispozici lékařskou dokumentaci MUDr. 

Adamce. Na to odpovídali tím, že vycházeli z morfologického nálezu při pitvě, tedy nejenom 
že měli k dispozici klinická vyšetření jako MUDr. Adamec, ale mohli přímo pozorovat 
postižení jednotlivých orgánů, v tomto případě srdce, které zkoumali makroskopicky i 
mikroskopicky. Na srdci zaznamenali roztroušené drobné projizvení srdeční svaloviny, což 
neodpovídá infarktu. I kdyby 2. 9. 2014 něco nasvědčovalo této diagnóze podle laboratorního 
vyšetření troponinu a EKG, tak v době úmrtí poškozeného by již tento infarkt byl na hranici 
zhojení a byla by patrná nějaká jizva, ale žádnou takovou znalci na srdci nezjistili. Za 
morfologické znaky krvácivého resp. traumatického šoku znalci označili mnohočetné 
hematomy na celé ploše těla, 300 ml krve v dutině břišní, masivní prokrvácení podkoží a 
svaloviny zad, masivní prokrvácení retroperitonea a mnohočetné krvácivé oděrky i ve vlasaté 
části hlavy. K tomuto vnějšímu a vnitřnímu nálezu přistupuje nález nedokrvených vnitřních 
orgánů, které potvrzují, že krevní ztráta byla víc než nezanedbatelná.  
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Na základě doplňujícího výslechu znalců soud konstatuje, že nemá pochybnosti o 

bezprostřední příčině smrti, jak je popsána v původním znaleckém posudku v bodu 4., tedy 
jako komplex mnohočetných zhmoždění měkkých tkání, zlomeniny žeber a poškození tkání a 
orgánů prakticky všech tělesných partií, které lze považovat za polytrauma, z nich vyplývající 
významnou krevní ztrátu plynoucí z prokrvácení různých lokalit, v terminální fázi vedoucí 
k tukové embolii. Znalci podrobně vysvětlili své morfologické nálezy i všechny úvahy, které 
je vedly k jejich závěru. Zejména se zaměřili a zvažovali jiné příčiny úrazu, jako je dopravní 
trauma, podchlazení nebo srdeční selhání, resp. premorbidní stav poškozeného. Jiným 
závěrům nebo pro jiné možnosti předestírané znalcem MUDr. Fialkou nesvědčily žádné 
morfologické nálezy, a proto byl jejich závěr uveden v této podobě. Po všestranném probrání 
nálezů a skutečností s tím souvisejících se s tímto závěrem soud ztotožňuje. Totéž platí i pro 
závěr, že ke smrti v důsledku tukové embolie dochází v době desítek minut, maximálně 
několika hodin po vzniku úrazu, během nichž se krevní řečiště zaplaví tukovými kapénkami, 
které ucpou drobné plicní cévy.  

 
Dalším okruhem probíraným v oponentním posudku a znovu při výslechu znalců bylo 

stanovení doby smrti poškozeného. V tom se znalci shodují s MUDr. Fialkou, že pro určení 
této doby jsou důležité tři procesy, a to chladnutí těla, rozvoj posmrtných skvrn a posmrtná 
ztuhlost. Hrubým měřítkem je literární údaj, že lidské tělo chladne zhruba o 1 °C za jednu 
hodinu. Údaje měření, které provedl MUDr. Zelený přímo na místě, sice neuvedl v posudku, 
ale je zaznamenáno v protokole o ohledání místa činu; tam najdeme aktuální teplotu 
venkovního prostředí i teplotu těla v rektu. Tyto údaje znalec dosadil do Henssgeho 
nomogramu a z těchto údajů vzešel výsledek uvedený v původním posudku. Znalec potvrzuje 
skutečnosti uvedené v oponentním posudku v tom směru, že uvedený údaj při 
pravděpodobnosti 95 % musí být uváděn s rozpětím ± 2,8 hodin, nikoliv ± 2 hodiny, jak je 
uvedeno v původním posudku. Ať už hrubým výpočtem nebo dosazením do Henssgeho 
nomogramu údaje směřují na dobu smrti poškozeného v 01.00 hodin ± 2,8 hodin dne 
19. 10. 2014. Pro určení doby smrti neexistuje žádná lepší metoda, než měření rektální teploty 
a dosazení do Henssgeho nomogramu. Metoda rozvoje posmrtných skvrn říká, že se jedná o 
sestup krve na nejníže položených místa těla, v tomto případě komplikovaná tím, že došlo ke 
značné krevní ztrátě a tím i rozvoji posmrtných skvrn docházelo odlišně. Posmrtné skvrny se 
rozvíjejí zhruba dvě hodiny po smrti, ukončení jejich rozvoje až dvanáct hodin po smrti, 
potom jsou již nepřemístitelné, mezi tím je lze přemístit; čili i tato metoda má svá úskalí. K 
posmrtné ztuhlosti znalec MUDr. Zelený poznamenal, že ztuhlost policisty zaznamenána 
nebyla, ale znalec ji při ohledání zjistil. I ta se začne tvořit dvě hodiny po smrti a její ukončení 
je někde okolo dvanácti až šestnácti hodin po smrti, takže ani tato metoda nesměřuje nikam 
blíže, než ukazuje Hensgeho nomogram. Ze všech tří uvedených metod je jednoznačně 
nejpřesnější právě Henssgeho nomogram, ale ani tato metoda neurčuje přesnou dobu smrti, 
jedná se stále o odhad doby smrti na základě měření vnější teploty a rektální teploty těla 
mrtvého. 

  
Na otázky obhajoby znalec vysvětlil, že teploměr viditelný na fotodokumentaci 

pořízené při ohledání místa činu není teploměr, kterým on měřil okolní a rektální teplotu, 
tímto teploměrem by ani rektální teplota změřit nešla. Znalec vycházel z údajů, které změřil 
sám a které si zaznamenal. U Henssgeho nomogramu znalci vysvětlili, že zkoušeli do 
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nomogramu dosadit i údaje z teploty venkovního prostředí uvedenou na policejním 
teploměru. Zkoušeli také různě modifikovat korekční faktory, které mají vyjadřovat to, 
nakolik bylo tělo poškozeného oblečené či nahé, což dobu smrti posouvalo např. z 11,5 hodin 
před měřením na dobu 10 a ¾ hodiny před dobou měření. Hodnota, ke které nakonec dospěli 
jako k nejodpovědnější, je právě doba smrti okolo 1.00 hodin a k tomu je nutné přiřadit 
interval ± 2,8 hodin. K tomu nakonec i MUDr. Fialka poznamenal, že pokud odhad vychází 
ze změřené teploty v daném čase a z nějaké průměrné teploty, která se během doby chladnutí 
těla mohla změnit, nemá důvod se domnívat, že by byl odhad nesprávný. Tento výpočet 
vychází z doby měření v 12.15 hodin dne 19. 10. 2014, teploty těla 26,1 °C, teploty prostředí 
14,1 °C, váhy těla 75 kg a korekčního faktoru 0,7, který má zachytit polovysvlečené tělo. Na 
tomto stanovisku a odhadu doby smrti znalci setrvali i po doplnění znaleckého posudku (čl. 
1523 – 1647), kde demonstrovali různé kontrolní odhady s různými korekčními faktory. 
Stejné otázce se ještě věnovalo doplnění posudku MUDr. Fialky (čl. 1589 – 1590), který 
provedl vlastní vyhodnocení Henssgeho nomogramu, do kterého dosadil kromě zjištěné 
teploty prostředí měřené v 12.15 hodin při ohledání těla, ještě měření z meteorologické 
stanice v 2.00 hodin v noci a z toho zjištěnou průměrnou teplotu. V tomto případě výpočtu 
byla stanovena doba smrti 10 hodin před měřením, tj. v 2.15 hodin ± 2,8 hodin, tedy od 23.23 
hodin dne 18. 10. 2014 do 5.03 hodin dne 19. 10. 2014. Odhad vyplývající z původního 
znaleckého posudku přitom je časový interval od 22.48 hodin 18. 10. 2014 do 3.48 hodin dne 
19. 10. 2014. Odhad doby smrti se tedy v obou znaleckých posudcích blíží. Když soud vezme 
v úvahu, že se jedná o metodu, která pracuje s určitými předpoklady, vlivy a korekčními 
faktory, potom se z pohledu soudu výrazně neliší závěr o době smrti okolo 1.00 hodin 
19. 10. 2014 nebo 2.15 hodin téhož dne. I kdyby soud bral v úvahu intervaly 
pravděpodobnosti, potom dochází k závěru, že se intervaly vypočtené oběma znaleckými 
stranami překrývají v době od 23.23 hodin 18. 10. 2014 do 3.48 hodin dne 19. 10. 2014. 
Výslechem obou znaleckých stran i doplněním jejich znaleckých posudků byly tedy získány 
dvě hodnoty odhadu doby smrti poškozeného, které jsou od sebe vzdáleny hodinu a čtvrt. 
Včetně pravděpodobnostní odchylky byly zjištěny také dva intervaly, které se ve zmiňovaném 
úseku překrývají. Se zmíněnými údaji tedy soud může dále pracovat.  

 
Třetím okruhem probíraných skutečností byl premorbidní zdravotní stav poškozeného 

a jeho možný vliv na bezprostřední příčinu smrti. Znalci byli přítomni výslechu MUDr. 
Adamce a v následujících vyjádřeních vycházeli i ze skutečností vyplývajících z tohoto 
výslechu. Znalci MUDr. Zelený a MUDr. Zeman reagovali na oponentní posudek tak, že 
původně neměli k dispozici lékařské zprávy týkající se předoperačních vyšetření, které 
poškozený Janoch absolvoval u MUDr. Adamce v červenci, srpnu a září 2014. Ke 
skutečnostem zmiňovaných svědkem Adamcem, a uvedených v lékařských zprávách, mohou 
konstatovat, že při pitevním nálezu zaznamenali na srdci disperzní myofibrózu, tedy drobná 
ložiska projizvení na srdeční svalovině, která ani nemusí být makroskopicky patrná, bývají 
patrná mikroskopicky a svědčí pro ischemickou chorobu srdeční, jak byla popsána MUDr. 
Adamcem. U poškozeného s anamnézou alkoholu a kouření není nutné o takové diagnóze 
pochybovat. Dále se znalci vyjadřovali k předoperačním vyšetřením a vzestupu troponinu při 
těchto vyšetřeních, která mohou být příznakem poškození srdeční svaloviny. Jedná se o látku, 
která se vyskytuje i v případech velkých pohmožděných svalů, svědčí tedy pro pohmoždění 
svalstva a v případě, že chybí jiná zranění, může interního lékaře navádět k závěru o 
ischemické chorobě srdeční, nebo jiné choroby související se srdeční svalovinou. Proto při 
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vyšetření MUDr. Adamce na EKG, kde byly nalezeny změny a zjištěna zvýšená hladina 
troponinu uzavíral ji MUDr. Adamec jako možné známky srdeční příhody, proto jako akutní 
stav, který vyžadoval neprodlené ošetření, dokonce odvoz sanitním vozem (vyšetření 
poškozeného 2. 9. 2014). Vzhledem k tomu, že poškozený Janoch se k žádnému dalšímu 
vyšetření ani ošetření již nedostavil a žil další měsíc a půl, nasvědčuje to závěru, že změny 
zjištěné při posledním vyšetření nebyly natolik akutní, nedošlo k jeho hospitalizaci, ani k jeho 
úmrtí. Pokud by přesto k srdeční příhodě došlo, při pitvě by musely být známky po zhojení 
svalové tkáně zjištěny, což se nestalo, a proto mohli znalci uzavřít, že v tomto chorobném 
postižení srdce poškozeného neleží příčina jeho smrti.  

 
K celkovému chátrání organismu, které podle znalce MUDr. Fialky nasvědčuje pokles 

tělesné hmotnosti z 83 kg zjištěných při vyšetření u MUDr. Adamce 12. 8. 2014, až na 75 kg 
zjištěných při soudní pitvě, znalci uvedli, že pitevní nález neodpovídá chátrání organismu. 
I kdyby došlo k rychlému poklesu hmotnosti při výšce těla poškozeného, nelze dávat tento 
stav do souvislosti s příčinou smrti jmenovaného, jak je popsána v jejich posudku. Vzhledem 
k ostatním nálezům znalci uzavírají, že vzhledem k morfologickým nálezům nelze 
konstatovat, že by poškozený zemřel z chorobných příčin. Znalci zaznamenali již ve svém 
původním posudku chronické a chorobné změny na těle poškozeného, ale zároveň určili, že 
bezprostřední příčina smrti má jednoznačně traumatickou povahu. Žádný nález infarktu, 
podchlazení nebo otoku mozku při soudní pitvě zjištěn nebyl. Doplňujícím výslechem znalců 
byla tedy tato otázka z pohledu soudu dostatečně vysvětlena. Znalci zjistili na těle 
poškozeného chorobné změny, brali je v úvahu, ty se ale nepodílely na smrti poškozeného. 

 
Dalším okruhem doplňujícího výslechu znalců byl závěr týkající se doby vzniku 

zranění poškozeného. V původním posudku zněl tak, že kromě dvou pergamenovitých oděrek 
v oblasti zad všechna zranění vykazují známky vitální reakce a tato zranění vznikla v krátkém 
časovém úseku za sebou, řádově minut či desítek minut, přičemž není možné spočítat počet 
ataků, ale muselo se jednat o řádově desítky úderů, kopů či úderů provazem. V oponentním 
posudku se k tomu MUDr. Fialka vyjádřil tak, že tento závěr nelze potvrdit. Podle skutečností 
uvedených ve spise lze se stejnou pravděpodobností odvozovat, že poranění jmenovaný utrpěl 
v rozpětí řádu hodin, a to i ve dvou či více epizodách a že poranění utrpěl dříve než jen dvě 
hodiny před smrtí. K tomu při výslechu původní znalci doplnili, že základním ukazatelem je 
vitalita poranění, zda vznikla zaživa nebo po smrti. V tomto případě je podle nich vznik za 
života poškozeného jasný i podle makroskopického nálezu. Znalci potvrdili, že existují 
metody histologické a mikroskopické, která se mohou blíže vyjádřit k době vzniku zranění, 
ale ty se v praxi nepoužívají, resp. literární údaje těchto metod mají rozcházející se výsledky, 
nejsou nikterak přesná a nelze z nich odvozovat ani vznik jednotlivých zranění. K otázkám 
obhajoby znalci setrvali na svém původním závěru. Podle nich je možný prakticky souběžný 
vznik poranění, příp. v rozmezí desítek minut, maximálně v řádu jednotek hodin. Zde znalci 
připomněli, že se jedná o odhad činěný na základě skutečností, že spodina většiny oděrek 
nevykazovala dosud známky zasychání a z jejich praktických zkušeností to ukazuje na zhruba 
interval dvou hodin. Samozřejmě to mohlo být i dříve, ale jedná se maximálně o jednotky 
hodin.  

 
S tím souvisela i vedlejší otázka na skutečnosti sdělené svědky Novákem a Sotolářem, 

kteří při nálezu poškozeného zaznamenali především zranění na hlavě, resp. krvácení z úst, 
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ale na otázky obhajoby říkali, že si nevšimli dalších zranění, zejména na krku a na trupu. 
K těmto výpovědím se MUDr. Zelený vyjádřit nemohl, on sám tato zranění zaznamenal na 
místě ihned. Ke vzniku podlitin, oděrek a hematomů, resp. stop po škrcení lanem svědek řekl, 
že po tupém úderu předmětem do těla místo nejprve zčervená, zfialoví a postupně se během 
několika minut až desítek minut vyvíjí hematom. Hematomy nalezené na těle poškozeného 
nejsou hematomy staršího data, jedná se o čerstvé poranění, přičemž vícero poranění je 
zaznamenáno na levé polovině trupu. Pokud by právě na této polovině těla ležel, nemuseli si 
svědkové, kteří poškozeného našli, těchto zranění všimnout. Znalec všechna zranění 
zaznamenal ihned na místě, jak je popsáno. Stopa po škrcení lanem se vyvíjí stejně jako 
podlitina, tzn. v řádech minut. Stopa po škrcení lanem zaznamenaná na těle poškozeného 
nemohla být způsobena po smrti. Zranění zjištěná na těle poškozeného, jsou všechno čerstvá 
poranění. Pokud člověk zemře a všechna zranění vykazují vitální reakci, potom všechna 
vznikla zaživa a vybarvila se během několika minut. Na otázku, zda mohla zranění vzniknout 
například půl hodiny před tím, než byl poškozený nalezen a skvrny se objevily teprve, až na 
místo přijela policie (a svědci je tedy nemuseli zaznamenat) znalec uvedl a prakticky vyloučil 
vzhledem k odhadu doby úmrtí a nutnosti, aby tato zranění vznikla zaživa, že musela být tato 
zranění patrná již v době, kdy poškozeného nalezli. Protokol o prohlídce mrtvého rovněž 
zaznamenává poranění na kůži, hrudníku a břichu a podezření na ublížení cizí osobou. Po 
podrobném výslechu znalců k této otázce tedy lze tuto část uzavřít takto. Zaprvé zranění 
patrná na těle poškozeného vykazují vitální reakci, teda vznikla ještě za života poškozeného. 
Viditelná zranění na těle jsou stejně vybarvena a vznikla buď souběžně, nebo v blízké časové 
souslednosti. Zatřetí  na základě kvalifikovaného odhadu je možné uvažovat o tom, že tato 
zranění vznikla několik desítek minut až řádově několik hodin před smrtí poškozeného.  

 
Po doplňujícím výslechu znalců resp. doplnění jejich znaleckých posudků soud 

konstatuje, že původní znalci MUDr. Zeman a MUDr. Zelený podrobně popsali své nálezy, 
vysvětlili také své úvahy, ke kterým je tyto nálezy vedly, a vysvětlili také závěry, které 
z těchto nálezů a úvah vyvodili. I po konfrontaci s oponentním posudkem MUDr. Fialky, 
který z povahy věci nemohl přinést vlastní výsledky, pouze oponoval nálezům, úvahám a 
závěrům, které byly uvedeny v původním posudku, je soud přesvědčen, že všechny podstatné 
skutečnosti byly doplněním lékařských zpráv, výslechem MUDr. Adamce, výslechem MUDr. 
Fialky a výslechem MUDr. Zemana a MUDr. Zeleného vysvětleny a doplněny s tím, že 
původní znalecký posudek, včetně doplnění a vysvětlení, které k němu znalci učinili v rámci 
výslechu dne 28. 4. 2016, mohou být základem pro další úvahy a rozhodnutí soudu. V další 
části se soud bude zbývat i odhadem doby smrti podle MUDr. Fialky a odhadem intervalu 
způsobení zranění. Ostatní závěry znalců z oboru soudního lékařství soud tedy považuje za 
opodstatněné, podložené morfologickými nálezy, vysvětlené a nevzbuzující žádné důvodné 
pochybnosti. 

 
Co z uvedeného znaleckého posudku z oboru soudního lékařství vyplývá pro 

projednávanou věc. Především poškozený Miloš Janoch byl cílem různorodého, masivního a 
mnohočetného násilí působícího a zraňujícího prakticky na celém jeho těle. V tomto směru 
nálezu znalců z oboru soudního lékařství nejlépe odpovídá výpověď Patrika Ryšánka jako 
obviněného z 22. 10. 2014, výrazně méně mu odpovídá pozměněná druhá výpověď 
obžalovaného Patrika Ryšánka z 24. 10. 2014, případně výpověď svědkyně Dany 
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Šenkeříkové a už vůbec tomuto nálezu neodpovídá zcela popěrná obhajoba obžalovaných, že 
se na poškozeném vůbec ničeho nedopustili. 

 
Pokud jde o bezprostřední příčinu smrti, soud již uvedl, že po veškerých výsleších a 

doplněních znaleckých posudků, ať už původního posudku nebo oponentního posudku, 
považuje za prokázané, že poškozenému bylo způsobeno komplexní poranění tkání a orgánů 
všech tělesných partií, které lze považovat za polytrauma, z něho plynoucí významnou krevní 
ztrátu, které v terminální fázi vedly k tukové embolii a smrti poškozeného. 

 
Důležitou roli v úvahách soudu sehrávají časové údaje, ať už odhad doby smrti 

poškozeného, interval, během kterého se musela rozvinout všechna zranění a jejich projevy, a 
nastoupit tuková embolie; anebo zpětně v jakém intervalu před smrtí došlo ke způsobení 
zranění. Nejdříve jsou základní ohraničující údaje, a to sdělení svědků, kteří naposledy viděli 
živého poškozeného Janocha před smrtí. Jednak výpovědi svědků z Hospody Na návsi, 
v tomto okruhu je možné připomenout výpověď svědka Bezděka, že poškozený Janoch 
odcházel z hospody někdy po 22.00 hodině. Na to navazuje výpověď svědkyně Maléřové, 
která zahlédla poškozeného Janocha při vykonávání potřeby na rohu poblíž jejího domu okolo 
23.00 hodiny. Svědkyně Maléřová byla také poslední jednoznačně nezainteresovaná osoba, 
které poškozeného viděla živého. Na druhé straně tvoří pevnou hranici výpovědi svědků 
Nováka a Sotoláře, kteří nález těla poškozeného umisťují okolo půl sedmé ráno dne 
19. 10. 2014; odpovídá tomu výpis policejní evidence zachycující volání v 06.46 hodin. Do 
tohoto intervalu je možné vložit časové údaje zainteresovaných osob, tj. Patrika Ryšánka 
s jeho výpovědí 22. 10. 2014, ve které hovoří o svém odchodu z pohostinství u svědkyně 
Šenkeříkové někdy mezi 23.00 a 24.00 hodinou a návratu společně s otcem a svědkyní 
Šenkeříkovou zpátky někdy po půlnoci. Svědkyně Šenkeříková zařazuje odchod posledního 
svědka Štaffy v 23.30 hodin, poté následoval odchod obžalovaných Ryšánků a jejich 
následování svědkyní do domu Romany Ryšánkové. Podobně svědkyně i u hlavního líčení 
zhruba vymezila příchod Ryšánkových do pohostinství k 22. hodině, odchod Patrika Ryšánka 
asi hodinu a půl později (tj. v 23.30 hodin). Nejpravděpodobněji se tedy jeví přítomnost 
obžalovaných Ryšánků v domě č. p. 77 a vzápětí svědkyně Šenkeříkové tamtéž mezi 23.30 a 
24.00 hodin, samozřejmě s možnými menšími odchylkami tam i zpět.  

 
Stěžejním údajem je určení okamžiku smrti poškozeného. Po probrání všech vstupních 

faktorů, tj. rektální teploty těla, teploty okolí, změny teploty okolí v průběhu uložení těla a 
hodnocení korekčního faktoru vzhledem k zahalení ležícího těla, určil původní posudek 
z oboru soudního lékařství dobu smrti na 01.00 hodin, oponentní posudek na 02.15 hodin dne 
19. 10. 2014 (u obou s intervalem ± 2,8 hodiny). Výraznému chladu a ztuhlosti těla, tedy 
delšímu spočinutí těla na místě nálezu, odpovídají výpovědi svědků Nováka a Sotoláře. Oba 
shodně hovořili o tom, že tělo bylo studené a ztuhlé, takže sami jako laikové prakticky ihned 
usoudili, že poškozený je již po smrti. Jejich sdělení by korespondovala s tím, jak dobu smrti 
odhadují, ať už původní posudek nebo oponentní posudek. Naopak s odhadnutou dobou smrti 
nekorespondují výpovědi svědků Lukáše Kratochvíla a Grigara (řidiče a cestujícího ranního 
autobusu ze Studnic), kteří měli projíždět, resp. procházet okolo domu č. p. 77, kteří podle 
svých slov nic, ani ležícího poškozeného nezaznamenali. Jejich výpovědi by naznačovaly, že 
k úmrtí poškozeného, a k uložení jeho těla na místo pozdějšího nálezu, došlo až poté, co 
zmiňovaní svědkové projeli, resp. prošli okolo tohoto místa. To ovšem výrazně nesouhlasí 
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s chladnutím těla poškozeného. Pokud by ke smrti poškozeného Janocha došlo až po projetí 
autobusu a průchodu svědka Grigara, do nálezu těla by zbývaly přibližně dvě hodiny, během 
kterých by nedošlo k tak výraznému zchladnutí a ztuhnutí těla poškozeného tak, že by 
svědkové Novák a Sotolář okamžitě laicky poznali jeho smrt. Zároveň by to výrazně 
pozměnilo i teplotu těla, která byla zaznamenána soudním lékařem při ohledání těla v 12.15 
hodin 19. 10. 2015. K tomu musí soud připočíst zhoršené viditelnostní i povětrnostní 
podmínky. Dne 19. 10. 2014 v 04.15 hodin je nepochybně zcela tma, v tomto případě mírněná 
pouličním osvětlením. Zadruhé podle svědeckých výpovědí byla mlha. Dalším faktorem bylo, 
že řidič linkového autobusu věnuje pozornost především vozovce a teprve druhotně okolí 
vozovky. Procházející svědek Grigar procházel po druhé straně vozovky. Zhoršené 
pozorovací podmínky i okolnosti, za kterých oba svědkové měli místem projíždět či 
procházet, tedy navozují možnost, že si uvedení svědkové ležícího těla poškozeného nevšimli, 
i když jsou oba přesvědčeni o opaku. Nejvýrazněji proti těmto výpovědím hovoří odhady 
doby smrti, jak původním posudkem, tak oponentním posudkem, které dobu smrti odhadují 
výrazně dříve, než svědkové, kteří měli kolem domu projíždět či procházet. Faktorů 
ovlivňujících pozorování svědků Kratochvíla a Grigara je řada, vč. faktorů subjektivních, jako 
je nevšímavost, nepozornost, faktorů objektivních jako jsou zhoršené pozorovací podmínky 
(tma, mlha), průjezd autobusem okolo domu, kdy se řidič věnuje především řízení a 
pozorování vozovky, resp. průchod svědka Grigara po druhé straně vozovky. I přes tato 
svědectví soud vychází především z údajů stanovených soudními znalci, kdy mělo dojít ke 
smrti poškozeného, které jsou sice stále jen odhady, ale jedná se přeci jenom o odhady 
založené na jistých exaktních údajích a experimentálních zkušenostech, nikoliv pouze na 
osobnostech svědků.  

 
Jestliže soud pracuje s dobou smrti, ať už v 01.00 nebo v 02.15 hodin 19. 10. 2014, 

musí se k tomuto okamžiku vztahovat dvě úvahy. Zaprvé předchozí časový interval, kdy mělo 
dojít ke způsobení zranění na těle poškozeného. Jak bylo konstatováno, drtivá většina zranění 
měla známky vitální reakce, podle jejich známek, podle jejich vybarvení, dosud nezaschlé 
spodiny zranění, byly způsobeny v časovém intervalu několika desítek minut až řádově 
několika hodin před smrtí poškozeného. Vzhledem k časovému rozpětí, kdy svědkové 
poškozeného viděli ještě bezpečně živého, zařazuje tento odhad doby způsobení zranění mezi 
23.00 a 24.00 hodin. Viděno z opačného hlediska, po způsobení zranění musel uběhnout 
určitý časový interval, aby se všechna zranění mohla na těle poškozeného projevit, aby mohlo 
dojít k rozvinutí všech úrazových změn a známek, které na těle nalezli soudní lékaři, a 
především muselo dojít k rozvoji masivní tukové embolie vyvěrající z úrazových změn. 
V tomto případě znalci rovněž hovoří o intervalu několika desítek minut až několika hodin, 
kdy dojde po úrazových změnách k uvolnění tukových kapének do krevního řečiště, k jejich 
putování v krevním oběhu, průchodu srdcem do malého krevního oběhu, do plic a tam 
k ucpání plicního krevního řečiště. Pokud k odhadnuté době smrti, ať už je v 01.00 nebo 
v 02.15 hodin, předsuneme dobu, kdy musí dojít k rozvoji oné tukové embolie v trvání 
několika desítek minut až několika hodin, dostáváme se opět ke způsobení zranění mezi 23.00 
a 24.00 hodin. Pokud se všechny zjištěné skutečnosti, údaje a odhady z nich vyplývající 
zahrnou do základního intervalu mezi posledním spatřením živého poškozeného Janocha 
nezainteresovanou osobu (svědkyní Maléřovou) a nález těla poškozeného svědky Novákem a 
Sotolářem, započítá se teplota těla, které slouží k odhadu doby smrti, od okamžiku jeho 
měření soudním lékařem, přes propočet Henssgeho nomogramem, zahrne se odhadovaný 
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interval, o který okamžiku smrti předcházela způsobená zranění a naopak od okamžiku 
zranění se připočítá odhadovaná doba, která musí uběhnout, než dojde k rozvoji tukové 
embolie, která byla konstatována v terminální fázi jako příčina smrti poškozeného, všechny 
tyto skutečnosti ukazují, že ke smrti obžalovaného skutečně mělo dojít ať už v 01.00 nebo 
v 02.15 hodin 19. 10. 2014. Ke způsobení zranění, tedy k masivnímu, násilnému a 
mnohočetnému útoku na poškozeného pak došlo někdy mezi 23.00 a 24.00 hodin 
18. 10. 2014. Jediné důkazy, které tomuto závěru neodpovídají, jsou výpovědi svědků 
Kratochvíla a Grigara, kteří ať už z objektivních nebo subjektivních důvodů, nemuseli ležící 
tělo poškozeného zaznamenat.  
 

Kdyby přesto soud vzal do úvahy krajní výklad provedených důkazů, zejména odhadů 
doby smrti provedené původními znalci nebo oponentním znalcem, vybral si z jejich odhadu 
doby smrti poškozeného Janocha hraniční meze intervalů, které znalci určili (u původního 
posudku 19. 10. 2014 v 3.48 hodin (čl. 539) nebo u oponentního posudku dne 19. 10. 2014 
v 5.03 hodin (čl. 1590)), a kdyby bral do úvahy svědky Kratochvíla a Grigara, jejichž 
výpovědi jsou v rozporu s ostatními důkazy, a sami měli zhoršené podmínky pro pozorování 
místa pozdějšího nálezu, stejně to nic podstatného nezmění na vyznění ostatních důkazů a 
závěrech z nich vyplývajících. Mezi útokem na poškozeného a jeho zraněním a dobou jeho 
smrti muselo uplynout několik desítek minut až několika hodin, aby se rozvinuly všechna 
zranění do podoby nalezené znalci. Od zranění poškozeného do jeho smrti muselo uplynout 
několik desítek minut až několik hodin, než u poškozeného nastoupila a vyvrcholila tuková 
embolie, která byla v terminální fázi příčinou jeho smrti. I v případě takové krajní interpretace 
odhadu okamžiku smrti poškozeného, resp. přijetí výpovědí svědků Kratochvíla a Grygara, že 
k smrti poškozeného došlo někdy mezi 4.15 a 5.03 hodin ráno 19. 10. 2014, stále platí, že 
ke zraňujícímu útoku na poškozeného, vzhledem ke vzhledu způsobných zranění a době, která 
je potřebná k nástupu tukové embolie, došlo v časovém intervalu někdy po 23. hodině, co byl 
naposledy spatřen živý svědkyní Maléřovou, až několik desítek minut před jeho smrtí mezi 4. 
a 5. hodinou ráno. 

 
Zároveň soud musí konstatovat, že z dříve uvedených důkazů vyplývá, že v uvedených 

intervalech se masivního, razantního až brutálního útoku na poškozeného dopustili obžalovaní 
Ryšánkovi (viz výpověď Patrika Ryšánka z 22. 10. 2014, výpověď svědkyně Šenkeříkové). 
Zároveň není žádného jiného důkazu, který by byť jen naznačoval, že se jakéhokoliv 
násilného útoku na poškozeného dopustil kdokoliv jiný. Ať už soud pracuje se středními 
hodnotami odhadu doby smrti poškozeného, nebo s krajní variantou stanovení doby smrti 
poškozeného, úvahy se vždy nakonec vrátí k tomu, jestli výpověď Patrika Ryšánka 
v postavení obviněného ze dne 22. 10. 2014 odpovídá ostatním provedeným důkazům. 
V tomto srovnání soud hodnotí tuto výpověď jako logickou a provázanou se všemi dalšími 
důkazy. Výpověď Patrika Ryšánka velmi dobře souhlasí s prověrkou na místě, nálezem SIM 
karty, s nálezem krevní stopy poškozeného na ošacení Patrika Ryšánka, s pachovou stopou 
Patrika Ryšánka na telefonu a bundě poškozeného a podpůrně s výpovědí svědků Šenkeříkové 
a Veselého. V takovém souboru dává výpověď Patrika Ryšánka ucelený obrázek, jaké důvody 
a motivy vedly obžalované na místo činu, kdy a jak došlo ke střetu mezi obžalovanými a 
poškozeným, jak obžalovaní jednali, jak způsobili poškozenému popsaná zranění, kdy a na 
jakém místě se čin odehrál. Žádný z provedených důkazů takový závěr o průběhu skutkového 
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děje důvodně nezpochybňuje, ani nenaznačuje, že by se skutek měl odehrát jiným způsobem, 
nebo by se ho měly dopustit jiné osoby, než právě obžalovaní. 

 
Soud svůj závěr o průběhu skutkového děje staví především na výpovědi Patrika 

Ryšánka jako obviněného ze dne 22. 10. 2014, a její shodě s dalšími důkazy, které tuto 
výpověď podporují. Zejména soud vychází z výsledků prověrky výpovědi podezřelého 
provedené s obžalovaným 22. 10. 2014, při které Patrik Ryšánek označil místo, na kterém 
odhodil SIM kartu, kterou v kritické noci vyňal z mobilního telefonu poškozeného, a SIM 
karta opravdu byla na označeném místě nalezena. Pokud se Patrik Ryšánek dopustil první 
série útoků na poškozeného ve snaze získat od něj peníze Romany Ryšánkové, dávalo velmi 
dobrý smysl, když viděl poškozeného zacházet s telefonem, aby poškozenému zabránil 
v přivolání pomoci, vyndal z telefonu SIM kartu a zahodil ji. Závěr soudu podporuje také 
nález krevních stop poškozeného Janocha na bundě Patrika Ryšánka. Samy o sobě potvrzují, 
že Patrik Ryšánek byl v kontaktu s krví poškozeného nebo přímo s krvácejícím poškozeným 
Janochem. Velmi dobře to zapadá do popisu skutkového děje, jak o něm hovoří zmiňovaná 
výpověď Patrika Ryšánka. Další stopy už nemohly být nalezeny, protože ostatní oděvní 
součásti byly vyprány a lano a boty, které měl mít obžalovaný na sobě (a byla na nich krev), 
spálili v kotli, jak obžalovaný říkal. První výpověď Patrika Ryšánka jako obviněného souhlasí 
se závěry zkoumání v oboru soudního lékařství. Po doplňujícím výslechu znalců původních i 
oponentních, považuje všechny skutečnosti z daného oboru důležité pro rozhodování soudu, 
za objasněné a vysvětlené. Popis útoků z první výpovědi Patrika Ryšánka odpovídá nálezům 
na těle poškozeného. První výpověď obžalovaného odpovídá odhadu, jak dlouho před smrtí 
poškozeného mělo dojít ke způsobení těchto zranění. Stejně jako výpověď Patrika Ryšánka 
odpovídá intervalu, jak dlouho po způsobení zranění došlo ke smrti poškozeného, a to i při 
nejširším výkladu, jak to bylo zmíněno v předchozí části. Naprosto v souladu s první 
výpovědí obžalovaného jsou i nálezy jeho pachových stop na věcech poškozeného. Jestli útok 
probíhal popisovaným způsobem, pachové stopy Patrika Ryšánka na telefonu a riflové bundě 
poškozeného jsou jeho pochopitelným odrazem. Podpůrně pro závěr učiněný soudem svědčí i 
výpovědi svědků Šenkeříkové a Veselého, u kterých je soud sice přesvědčen, že vypovídali 
pod vlivem kladného vztahu k obžalovaným, přesto z obou výpovědí vyplývá, že obžalovaní 
byli na místě přítomni a byli v kontaktu s poškozeným v kritickém období. Z výpovědi 
svědkyně Šenkeříkové dokonce plyne, že se obžalovaní dopustili určitého násilí vůči 
poškozenému. Její výpověď pouze násilí bagatelizuje, jako výrazně mírnější než to, o kterém 
mluvil Patrik Ryšánek. I kdyby soud pracoval s oním krajním výkladem doby smrti 
poškozeného, stejně by to na podstatě úvahy, kdy mělo dojít ke způsobení zranění, nic 
nezměnilo. Rozšířil by se interval, ve kterém mohlo ke způsobení zranění dojít, a neodpovídal 
by přesně jen té době, kdy byli v kontaktu s poškozeným Janochem právě obžalovaní. Byl by 
o něco širší, protažený do brzkých ranních hodin dne 19. 10. 2014. Závěr o skutkovém ději 
podaný ve výroku rozsudku je opřen o uvedené důkazy, žádný důkaz tento děj důvodně 
nezpochybňuje a zároveň důkazy nepřináší ani náznak, že by k útoku na poškozeného mělo 
dojít za jiných okolností, v jiném čase než je popsáno v rozsudku, nebo že by se ho měly 
dopustit jiné osoby, než právě obžalovaní.  

 
Druhá výpověď Patrika Ryšánka jako obviněného z 24. 10. 2014 je sice v řadě bodů 

shodná nebo podobná jako jeho první výpověď, přesto ji soud hodnotí jenom jako podpůrný 
důkaz, protože v celém rozsahu nespojuje a nezahrnuje beze zbytku všechny důkazy jako 
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výpověď první. Vysvětluje stejně motivaci obžalovaných, vysvětluje odhození SIM karty, 
zanechání pachových stop Patrikem Ryšánkem i krevní stopy poškozeného na bundě 
obžalovaného. Nedokáže ale věrohodně vysvětlit veškerý nález z oboru soudního lékařství, 
protože doba zranění poškozeného spadá do doby, kdy se na místě činu nacházeli právě 
obžalovaní Ryšánkovi a obhajoba, že po obžalovaných na poškozeného zaútočil jiný pachatel 
(pachatelé), je nepravděpodobná a krkolomná sama o sobě; kromě toho, že pro ni nesvědčí 
žádný důkaz. Třetí výpověď Patrika Ryšánka a obhajoba Miloslava Ryšánka jsou v rozporu 
s rozhodujícími důkazy a shora vypsaný soubor důkazů tyto verze výpovědí a obhajoby 
obžalovaných vyvrací. Na základě těchto úvah soud dospěl k závěru o skutkovém ději 
popsaném ve výroku tohoto rozsudku. 

 
Popis skutkového děje se oproti podané obžalobě liší v tom, že zatímco státní zástupce 

připisuje skutkový děj oběma obžalovaným Patriku a Miloslavu Ryšánkovým jako 
spolupachatelům, v důsledku procesní situace musel soud tento popis rozdělit podle různého 
složení důkazů usvědčujících každého obžalovaného. Nejdříve bylo zahájeno trestní stíhání 
Patrika Ryšánka a obžalovaný tehdy vypovídal jako obviněný. Soud tyto výpovědi považuje 
za usvědčující důkazy vůči němu samotnému. Teprve po dvou výpovědích Patrika Ryšánka 
bylo zahájeno trestní stíhání Miloslava Ryšánka. Krajský soud se přidržuje již vyjádřeného 
právního názoru vrchního soudu v tom směru, že výpovědi Patrika Ryšánka nebyly 
neodkladné a neopakovatelné úkony ve vztahu k Miloslavu Ryšánkovi, takže je není možné 
zahrnout mezi usvědčující důkazy proti Miloslavu Ryšánkovi. V popisu skutkového děje 
proto soud v první části připsal jeho spáchání pouze Patriku Ryšánkovi. Tuto část děje není 
možné přisoudit z důvodu nastíněné procesní situace také Miloslavu Ryšánkovi, vůči němu 
není možné jako usvědčující důkaz používat výpovědi Patrika Ryšánka z doby před 
zahájením trestního stíhání Miloslava Ryšánka. Naopak ostatní důkazy jsou procesně 
použitelné i proti obžalovanému Miloslavu Ryšánkovi, buď byly provedeny po zahájení 
trestního stíhání Miloslava Ryšánka, anebo se skutečně jednalo o neodkladné a 
neopakovatelné úkony (např. ohledání místa činu apod.). Proti Miloslavu Ryšánkovi svědčí, 
se všemi omezeními, výpověď svědkyně Šenkeříkové. Od přítomnosti svědkyně Šenkeříkové 
je možné do popisu skutkového děje zahrnout i Miloslava Ryšánka. Od tohoto momentu je 
také odůvodněné popsat jednání obžalovaných jako jednání spolupachatelů. Z toho důvodu 
soud rozlišil mezi jednáním a souvisejícími zraněními, které poškozený Janoch utrpěl 
v důsledku jednání jednoho nebo obou obžalovaných. Zatímco Patrik Ryšánek, který byl 
účasten celého jednání, ponese odpovědnost za veškerá jednání vůči poškozenému Janochovi, 
a jsou mu připsána všechna zranění a důsledky, která z těchto zranění vyplynula; Miloslavu 
Ryšánkovi soud mohl připsat pouze ta zranění, která souvisí s jednáním, kterého se uvedený 
obžalovaný dopustil vůči poškozenému Janochovi v omezeném rozsahu, jaký je možné vyčíst 
z výpovědi svědkyně Šenkeříkové. 

 
K jednotlivým námitkám a úvahám, které na obranu Patrika Ryšánka přednesla jeho 

obhajoba, soud uvádí následující. Soud se podrobně zabýval postupem orgánů činných 
v trestním řízení, zejména postupem vůči Patriku Ryšánkovi před zahájením jeho trestního 
stíhání, i po něm. Proto soud vyslýchal svědky, kteří byli přítomni úkonům, jejichž průběh 
Patrik Ryšánek později zpochybňoval. Přitom soud nezjistil skutečnosti, které by 
nasvědčovaly, že tyto úkony byly nějakým způsobem nezákonné, nátlakové nebo 
manipulativní. V prvé řadě obžalovaný zpochybňoval podání vysvětlení a výslechy 
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podezřelého před zahájením trestního stíhání. Ze záznamů o nich vyplývá, že při třech z nich 
obžalovaný odmítl vypovídat, nebo na svou obhajobu uváděl, že se žádného činu nedopustil. 
Tedy ani ničím nedokázaný nátlak policistů očividně k ničemu nevedl a obžalovaného 
k ničemu nepřinutil. Výslech podezřelého, u kterého se Patrik Ryšánek vyjádřil stejně jako 
obviněný po zahájení trestního stíhání, se konal z podnětu obžalovaného, nikoliv policejních 
orgánů. Ani sám o sobě, ani ve spojení s ostatními důkazy nemůže být považován za důkaz a 
soud ho jako takový vůbec neuvažoval. Naopak další důkazy provedené před zahájením 
trestního stíhání obžalovaného, o které soud opírá svůj závěr o vině, tedy prověrka výpovědi 
podezřelého, při kterém byla nalezena SIM karta, domovní prohlídka v bydlišti obžalovaného, 
byly provedeny za účasti nezúčastněné osoby, jsou o nich pořízeny protokoly a nevyplývá 
z nich žádná námitka, kterou by obžalovaný proti jejich provedení vznesl. Po zahájení 
trestního stíhání byl výslechu obžalovaného přítomen ustanovený obhájce a jediný policista. 
Výslechu obžalovaného před rozhodnutím o návrhu na jeho vzetí do vazby byl přítomen 
soudce, státní zástupce a další osoby, a přesto u obou těchto výpovědí obviněného, ať už 
v plné míře, nebo částečné míře, obžalovaný přiznával buď zcela, nebo v podstatných bodech 
skutkový děj popsaný ve výroku rozsudku. Při těchto výpovědích na obžalovaného nemohl 
být vyvíjen žádný nátlak. Všichni vypovídající policisté razantně a rezolutně popírali 
jakýkoliv typ násilí, nezákonnosti při zadržení obžalovaného, jeho výslechu podezřelého nebo 
při provádění všech procesních úkonů probíhajících před zahájením jeho trestního stíhání. 
Nejednalo se ani o bezdůvodné opakování podání vysvětlení, výslechu podezřelého a 
výslechu obviněného. Při prvním podání vysvětlení se jednalo o rutinní podání vysvětlení, 
kdy policie vyslýchala všechny osoby, od kterých mohla získat informace o projednávaném 
skutku. Ke druhému podání vysvětlení dospěla policie za situace, kdy se od jiných svědků 
dozvěděla skutečnosti, které mohly nasvědčovat podezření vůči Patriku Ryšánkovi. Když 
obžalovaný při druhém podání vysvětlení svou vinu popřel, byl se souhlasem státního 
zástupce zadržen a v souladu s trestním řádem mu byla jako podezřelému dána možnost, aby 
se k věci jako podezřelý vyjádřil. I v tomto výslechu podezřelého dne 21. 10. 2014 
obžalovaný svou vinu popíral. Opakovaný výslech podezřelého dne 22. 10. 2014 se konal 
z podnětu obžalovaného a poté, co byl obžalovaný celou noc umístěn v celách předběžného 
zadržení. Policie v té době neměla důvod obžalovaného znovu vyslýchat jako podezřelého, 
protože se obžalovaný k věci negativně vyjádřil a policie s obžalovaným hodlala provést další 
úkony, které měla na ten den naplánovány. Soud znovu připomíná, že žádný ze zmiňovaných 
úkonů přitom není podkladem pro výrok soudu popsaný v tomto rozsudku. Kromě toho soud 
znovu opakuje, že u žádného z těchto úkonů se žádné náznaky toho, čím se obžalovaný hájí, 
nepotvrdily.  

 
Výslech obviněného po zahájení trestního stíhání, i výslech před rozhodnutím o 

návrhu státního zástupce na jeho vzetí do vazby, nebyly vedeny za okolností negativně 
ovlivňující psychický stav obviněného. Byly konány pouze za přítomnosti těch osob, které 
výslechu musely být přítomny. Navíc vždy byl přítomen obhájce obžalovaného nebo další 
nestranné osoby, které neměly zájem na výsledku těchto výslechů. Výslechy se konaly 
v běžné denní době, v normální délce a s obžalovaným, byla vždy minimálně jedna osoba 
určena k ochraně jeho práv. Mezi tím bylo obžalovanému poskytováno jídlo a čas na 
odpočinek. Nic tedy nesvědčí pro to, že by se jednalo o výslechy vedené manipulativním 
způsobem, nátlakově, že by byly pokládány kapciózní nebo sugestivní otázky, nebo že by byl 
obžalovaným k těmto výpovědím jakkoliv tlačen. Proto soud výslechy Patrika Ryšánka po 
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zahájení trestního stíhání, zejména výpověď z 22. 10. 2014 a podpůrně i z 24. 10. 2014 
považuje za důkazy, které byly provedeny přiměřeným a zákonným způsobem a jako takové 
mohou být zařazeny do souborů usvědčujících důkazů. 

 
Obhajoba opakovaně poukazovala na výsledky zkoumání v oboru kriminalistiky, 

odvětví fyzikální chemie, které porovnávalo mikroskopické stopy zajištěné olepy z pravé a 
levé dlaně poškozeného Janocha při soudní pitvě, s oděvními součástmi původně podezřelých 
osob, tj. obou obžalovaných, Petra Dítka ml. a st., Lukáše Janocha, Dany Šenkeříkové a 
Václava Trefila. Nejdůležitějším hlediskem, které soud při hodnocení výsledků tohoto 
zkoumání bral v úvahu, je při všech zkoumáních a srovnáních zjištěná pouze druhová a 
barevná shoda fragmentů vláken zajištěných olepy z dlaní poškozeného s vlákny z oděvů 
jednotlivých osob, přičemž shoda alespoň v jednom fragmentu či vláknu byla nalezena na 
oděvech všech osob, jejichž oděvy byly zkoumány. Již tato skutečnost, že u každého, kdo 
vydal svůj oděv pro účely tohoto zkoumání, byla zjištěna nějaká shoda, ukazuje, že 
vypovídací hodnota tohoto vyjádření je velmi nízká, pro rozhodnutí projednávané věci 
prakticky nulová. Ještě důležitější je to, že se jedná vždy „pouze“ o druhovou a barevnou 
shodu, tedy shodu v druhu nebo typu vlákna a v barvě vlákna, což je při četnosti a rozšíření 
jednotlivých druhů vláken shoda natolik vágní a obecná, že shody jednotlivých druhů vláken 
s mikrostopami zajištěnými olepy z dlaní poškozeného by byly zjištěny i u velké části 
populace, která nosí např. riflové kalhoty, případně oděvy obsahující polyester nebo bavlněné 
vlákno šedé nebo černé barvy. Především z toho důvodu, že závěry odborného vyjádření 
dosahuje pouze do úrovně druhové a barevné shody, nelze z něj i při nejlepší vůli vyvozovat 
jakékoliv závěry o přítomnosti některých osob na místě činu, kontaktu s poškozeným nebo o 
jejich podílu na spáchání trestného činu. Typické je to např. u Václava Trefila, který v kritické 
době nebyl v kontaktu s poškozeným Janochem, a přesto jeho oděv vykazuje právě onu 
druhovou a barevnou shodu se stopami zajištěnými z olepů dlaní poškozeného. Jakékoliv 
další úvahy ve prospěch, nebo v neprospěch obžalovaných, anebo jak se o to snažila 
obhajoba, ve vztahu k dalším možným podezřelým osobám, vyvozované z tohoto odborného 
vyjádření nejsou na místě, jsou liché a nemohou vést k žádným opodstatněným závěrům. 

 
Další námitkou obhajoby bylo, že Patrik Ryšánek resp. oba obžalovaní by měli mít na 

svém těle pravděpodobně známky po vedení jednotlivých úderů, modřiny, otlačeniny či 
škrábance po vedení útoku pěstmi. U morfologického nálezu na těle poškozeného jsou patrné 
známky specifické po rdoušení, škrcení škrtidlem, či úderech splétaným provazem. A potom 
jsou známky nespecifické, které soudní lékařství popisuje jako působení tupého násilí, 
přičemž příkladmo uvádí údery pěstí, kopy, nebo údery jinými částmi těla – lokty, kolena. I 
když se jedná o mnohočetné násilí, není nezbytně nutné, aby toto násilí velké intenzity bylo 
vykonáno právě pěstmi, a aby obžalovaní museli mít právě na rukou stopy po vedení 
takového útoku. Stejně dobře je možné, že právě to násilí, které vykázalo největší intenzitu, 
bylo vedeno jinými částmi těla, např. kopy, které na nohou žádné stopy nezanechá a boty, jak 
uváděl Patrik Ryšánek, které měly nést stopy krve, byly spáleny. Rovněž na loktech či 
kolenech, po rdoušení či škrcení, žádné stopy na rukou zůstat nemusí. Nepřítomnost poranění 
na rukou obžalovaných či jinde na těle, tedy nutně neimplikuje, že se skutku nedopustili. 
Stejně jako v opačném případě, pokud by na rukou měli nespecifické zranění typu škrábanců, 
oděrek a modřin, neznamenalo by to nezbytně, že se skutku dopustili. Jak soud uvedl výše 
v tomto odůvodnění, výrok o vině obžalovaných se zakládá na jiných důkazech, než na 



pokračování - 66 - 10 T 11/2015 -  
 

 

důkazech typu nálezu na tělech obžalovaných. K tomu se vztahuje i námitka vůči nepřizvání 
znalce z oboru soudního lékařství k prohlídce těla obžalovaných. Patří se asi dodat, že pokud 
policisté žádné významné zranění na tělech obžalovaných nenašli, bylo přizvání znalce 
z oboru soudního lékařství bezpředmětné. 

 
Pokud obhajoba odkazuje na výslech svědka Václava Trefila, tak soud na to již 

reagoval přímo v části věnované této výpovědi. Stručně se to dá shrnout tak, že výpověď 
svědka u hlavního líčení 15. 12. 2015 a její věrohodnost jsou značně zpochybněny a jakékoliv 
závěry činěné z této výpovědi nemají opodstatnění. Jedná se především o to, že svědek u 
hlavního líčení naprosto plynule vypovídal o událostech, jakoby je sám zažil, sám je přímo 
vnímal a reprodukoval. Na závěr ovšem nedokázal vysvětlit rozdíl mezi tím, z jaké pozice o 
události vypovídal v přípravném řízení a jak ji popisoval u hlavního líčení. Pokud svědek 
takovýmto zásadním způsobem mění vyznění své výpovědi, kdy na jedné straně si 
v přípravném řízení vůbec nepamatoval, že by obžalovaní a Dana Šenkeříková z hospody 
odešli a u hlavního líčení o tom vypovídal, jakoby to vše sám vnímal, vrhá to velmi pochybné 
světlo na zbytek jeho výpovědi, protože svědek zkrátka není schopen rozlišit mezi tím, co sám 
viděl, slyšel, vnímal, případně co se dozvěděl od ostatních zúčastněných osob, nebo co o celé 
věci ví z doslechu. Vycházet tedy z údajů sdělovaných tímto svědků, je nanejvýš pochybné.  

 
Jestliže obhajoba poukazuje na nelogičnosti ve výpovědi Patrika Ryšánka po zahájení 

trestního stíhání, k těmto soud uvádí následující. Podle obhajoby obžalovaný uvedl, že 
zemřelého škrtil pod schody, což je v rozporu s výpovědí svědkyně Šenkeříkové. Ano, Patrik 
Ryšánek v postavení obviněného hovoří o tom, že poškozeného rdousil, příp. škrtil, ovšem 
použití obou mechanismů klade do doby, kdy na místě nebyla přítomna Dana Šenkeříková. 
V její výpovědi se tedy nic o škrcení či rdoušení poškozeného Patrikem Ryšánkem objevit 
nemůže a není zde žádný rozpor.  

 
Obhajoba rovněž namítá, že pokud by se skutek stal způsobem popsaným v obžalobě a 

nyní v rozsudku, zajisté by byly v domě stopy obžalovaného, avšak takové stopy tam nejsou. 
O přítomnosti obžalovaného na místě činu přitom svědčí pachové stopy na mobilním telefonu 
používaného poškozeným, na riflové bundě nalezené v chodbě uvedeného domu. Svědčí o 
tom také skutečnost, že obžalovaný při prověrce ukázal místo, kam odhodil SIM kartu, která 
byla před tím vložena do mobilního telefonu poškozeného nalezeného v domě. Nepřímo o 
tom svědčí i krevní stopa poškozeného nalezená na bundě obžalovaného, která potvrzuje, že 
byl v kontaktu s krví poškozeného nebo s krvácejícím poškozeným. Soud má za to, že to je 
dostatečné množství stop dokládajících, že Patrik Ryšánek v domě bezesporu byl.  

 
Dále obhajoba namítá, že pokud by Patrik Ryšánek škrtil rukama zemřelého, zajisté by 

byly stopy na krku zemřelého Janocha zjištěny. K této otázce se vyjadřovali soudní znalci. 
Obžalovaný sám popisuje rdoušení poškozeného tak, že ho levou rukou chytil kolem krku a 
mírně přidusil, případné škrcení prostřednictvím doneseného lana. Morfologické známky na 
vnitřních orgánech krku přitom podle znalců z oboru soudního lékařství ukazují na ono 
rdoušení a škrcení, nejsou ale natolik specifické, aby bylo možné říci, jakým způsobem byl 
poškozený rdoušen. Přítomnost charakteristických stop rdoušení není nezbytným 
instrumentem ke konstatování, že poškozený byl rdoušen, nebo že obžalovaný takovýchto 
mechanismus vyvinul.  
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Znovu obhajoba s pochybností ukazuje na to, že na rukou Patrika Ryšánka nejsou 

stopy jakéhokoliv zranění, přičemž po úderech by zajisté nějaké následky na rukou měl. 
Patrik Ryšánek přitom sám hovoří o tom, že poškozeného udeřil pěstí do obličeje jednou nebo 
dvakrát. Obdobně z výpovědi svědkyně Šenkeříkové vyplývá, že Miloslav Ryšánek udeřil 
poškozeného Janocha jednou pěstí do obličeje. Jeden či dva údery pěstí do obličeje, u kterého 
není zřejmé, jakou intenzitou byly vedeny, přitom nezakládá nutný předpoklad, že by tyto 
údery musely na rukou obou obžalovaných zanechat takové stopy, které by na nich byly 
v době jejich zadržení a zkoumání patrné. Jejich nepřítomnost přitom neznamená, že se 
obžalovaní tímto způsobem vůči poškozenému neprojevili.  

 
Obhajoba zdůrazňuje zmínku svědkyně Šenkeříkové, že když opouštěla dům, kde 

zůstal poškozený Janoch, zjevně na něm jediným patrným zraněním byla trocha krve u nosu. 
Soud v odůvodnění už vyjádřil svůj pohled na výpověď svědkyně Šenkeříkové, přátelsky 
spojené s obžalovanými, zatímco k poškozenému zaujímala postoj výhradně negativní. Navíc 
byla svědkyně přítomna na místě činu v době, kdy minimálně určitá míra násilí vůči 
poškozenému ze strany obžalovaných pokračovala a nebylo by tedy divu, kdyby poškozená 
míru použitého násilí i způsobeného následku snižovala. Za podezřelé lze označit to, že 
svědkyně Šenkeříková z místa odnesla pivní láhve. I když se jedná o věci zanedbatelné a 
skutečnost v celku nerozhodnou, potvrzuje to, že svědkyně nebyla ve věci zcela 
nezainteresovaná. Stejně podezřelé je i vyjádření Patrika Ryšánka, že se se svědkyní 
Šenkeříkovou domlouval pro případ, kdyby se jich na událost někdo ptal, že se nikdo 
nevzdálili z pohostinství svědkyně Šenkeříkové. Naznačuje to, že svědkyně Šenkeříková 
alespoň do určité míry jednala po domluvě s obžalovanými a může poskytovat obžalovaným a 
potažmo i sama sobě alibi ohledně jejich jednání na místě činu. I kdyby těchto skutečností 
nebylo, výpověď svědkyně Šenkeříkové zazněla v tom duchu, že situace na místě byla velmi 
vyhrocená, dramatická a svědkyně Šenkeříková takto líčila nejen jednání obžalovaných, ale i 
sebe samé. Spoléhat se tedy na její výpověď, v jaké rozsahu pozorovala na poškozeném 
v dané chvíli zranění, je opravdu ošidné. Svědkyně měla být přítomna na místě činu až poté, 
co podstatná část tohoto jednání již proběhla, alespoň tak to podával Patrik Ryšánek, a 
nemusela si tedy být těchto zranění vědoma. Konečně pokud zranění byla v té době čerstvá, 
nemusela být na poškozeném ani v takové míře patrná, jak je to vidět na snímcích z ohledání 
místa činu, resp. ze soudní pitvy. Proto je nutné tvrzení svědkyně Šenkeříkové brát s velkou 
rezervou a nevyvozovat z něho žádné zásadní závěry.  

 
Obhajoba také připomínala to, že Patrik Ryšánek si na bičování lanem vzpomněl až 

dodatečně. Ve výpovědi, ze které soud vychází, je zachyceno, že Patrik Ryšánek o žádném 
bičování lanem dokonce vůbec nemluví. Tvrdí, že on sám poškozeného Janocha tímto 
způsobem neatakoval. Vzápětí ale připouští, že očividně někdo poškozeného takto napadl. 
Obžalovaný přiznal, že poškozeného lanem pouze škrtil a pak lano nechal u postele.  Nejedná 
se tedy o rozpor s morfologickým nálezem na těle poškozeného. Patrik Ryšánek ve své 
výpovědi tuto část skutkového děje za sebe nezmiňuje, resp. ponechává tuto část na jiném 
spolupachateli.  

 
Posledním bodem namítaným v této části k výpovědi Ryšánka je nesoulad časového 

intervalu způsobení zranění s ohledem na výpověď spoluobžalovaného a výpověď svědkyně 
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Šenkeříkové. Z výpovědi Patrika Ryšánka je především zřejmé, že nejprve měl být v domě 
s poškozeným delší dobu sám. Teprve potom dům opustil, setkal se s otcem a pak se do domu 
společně vrátili. Až potom došlo k dalším atakům na poškozeného a teprve na samý závěr do 
domu přišla i svědkyně Šenkeříková. Časový interval pro způsobení všech typů zranění do 
doby, než na místo dorazila svědkyně Šenkeříková, je tedy dostatečně široký a výpověď 
svědkyně Šenkeříkové to nijak nezpochybňuje. Výpověď Patrika Ryšánka z důvodů již 
uvedených nelze používat vůči Miloslavu Ryšánkovi, a proto se v první části popisu 
skutkového děje Miloslav Ryšánek vůbec nezmiňuje. Přitom ale soud musel brát v úvahu, že 
Patrik Ryšánek vypovídá o účasti spolupachatele. Proto nemusel nutně Patrik Ryšánek 
poškozenému vlastnoručně způsobit všechna zranění, která byla na těle poškozeného zjištěna, 
a přesto mu je lze přičítat. Shrnuto závěrem, soud se zabýval okolnostmi, za kterých Patrik 
Ryšánek vypovídal jako obviněný 22. 10. 2014 a neshledal žádné skutečnosti, které by 
zpochybňovaly zákonnost postupu orgánů činných v trestním řízení v této souvislosti s tímto 
výslechem. 

 
Obhajoba dále namítala, že obsah doznání obžalovaného může být považován za 

věrohodný jen tehdy, je-li jeho věrohodnost prokázána dalšími věrohodnými důkazy. V tomto 
směru soud odkazuje na vyhodnocení důkazní situace výše v tomto odůvodnění. Po něm soud 
výpověď Patrika Ryšánka ze dne 22. 10. 2014 považuje za prokázanou zejména protokolem o 
prověrce výpovědi podezřelého Patrika Ryšánka ze dne 22. 10. 2014, při které byla nalezena 
SIM karta, původně vložená v mobilním telefonu poškozeného, kterou Patrik Ryšánek odnesl 
z domu a zahodil ji na místě, které později policii ukázal. Soud považuje výpověď Patrika 
Ryšánka za věrohodnou na základě nálezu krevních stop na bundě, kterou měl Patrik Ryšánek 
v době činu na sobě, ve kterých byla zjištěna individuální shoda profilu DNA s profilem DNA 
poškozeného Janocha. Nositel bundy byl v přítomnosti krvácejícího poškozeného Janocha 
nebo jeho čerstvé krve. Dále soud hodnotí výpověď Patrika Ryšánka za věrohodnou na 
základě srovnání zajištěných pachových stop metodou pachové identifikace, které potvrdily u 
mobilního telefonu používaného poškozeným Janochem a u riflové bundy poškozeného 
nalezené v domě č. p. 77 shodu s pachovým vzorkem Patrika Ryšánka. Podpůrně věrohodnost 
výpovědi Patrika Ryšánka soud dovozuje i po srovnání s výpověďmi Šenkeříkové a Veselého, 
kteří shodně vypověděli, že oba obžalovaní byli v domě přítomni pozdě v noci na přelomu 18. 
a 19. 10. 2014 a s výpovědí svědkyně Šenkeříkové, která se vším omezením, které soud k této 
výpovědi vztahuje, potvrzuje, že se obžalovaní dopustili určité míry násilí na poškozeném 
Janochovi. Právě toto srovnání vede soud k hodnocení výpovědi Patrika Ryšánka jako 
věrohodné. Proto na základě této výpovědi a dalších zmiňovaných důkazů soud staví výrok o 
vině obžalovaného popsaný v tomto rozsudku. 

 
Další námitkou bylo kriminalistické zkoumání vodítek, které pro účely trestního řízení 

vydal svědek Trefil, přičemž obhajoba namítala, že k ohledání vodítek došlo až 31. 10. 2014 a 
policie neměla žádné oprávnění provádět ohledání místa činu až k tomuto datu a není o tom 
vyhotoven žádný záznam. Zaprvé je nutné připomenout, že kriminalistické zkoumání těchto 
předmětů nepřineslo k věci žádný podstatný poznatek; zjištěná shoda s pachovým vzorkem 
Patrika Ryšánka po zhodnocení projednávané věci neměla pro projednávanou věc žádný 
význam. Aby se soud vypořádal i s touto námitkou, poukazuje na to, že tyto předměty vydal 
pro účely trestního řízení svědek Trefil dne 21. 10. 2014 (čl. 529). K jejich vyhodnocení se 
skutečně přistoupilo až 31. 10. 2014, resp. k odběru otisku pachové stopy až dne 1. 11. 2014 
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(čl. 530 – 531). O srovnání otisku pachové stopy s pachovým vzorkem Patrika Ryšánka již 
řeč byla. Z tohoto důkazu soud nevyvozuje žádné skutečnosti vzhledem k vině obžalovaného, 
proto není důvod tuto záležitost dále řešit, když navíc v ní soud nespatřuje nic nezákonného.  

 
Obhajoba Patrika Ryšánka namítala vyloučení policisty por. Jaroslava Fládra 

z vykonávání úkonů trestního řízení, konkrétně z jeho účasti při domovní prohlídce dne 
22. 10. 2014 v bydlišti Patrika Ryšánka. Soud je přesvědčen, že u svědka, původně policisty 
por. Jaroslav Fládra, později vystupujícího v trestním řízení jako svědek, nenastaly důvody 
pro jeho vyloučení z vykonávání úkonů trestního řízení. Samotný fakt, že policista pochází 
nebo bydlí v obci, ve které se stal projednávaný skutek, resp. ze které pochází obžalovaní, 
příp. poškození, není důvodem pro jeho vyloučení. Není proto důvod, ani když se zdržoval 
v místní Hospodě Na návsi večer dne 18. 20. 2014 ve společnosti svých známých a mimo jiné 
po jistou dobu i ve společnosti poškozeného Janocha. Podstatou projednávané věci nejsou 
události, které se odehrály v hospodě, ale děje odehrávající se v domě č. p. 77 ve Studnicích. 
Svědek Fládr znal skutečnosti, které znala řada dalších osob, které vyplynuly z výpovědí 
dalších osob a které nemohly nějakým způsobem zlepšit postavení policie, nebo které by 
mohl svědek Fládr využít proti obžalovaným, kdyby v hostinci předchozí večer nebyl 
přítomen. Z jeho výpovědi nevyplývá, že by měl nějaký bližší poměr k obžalovaným, nebo 
k poškozenému Janochovi. U obou uváděl obecné skutečnosti, které se dozvěděl jako 
obyvatel obce. Žádná z nich nebyla nijak důvěrná, tajná, soukromá, ani nepocházela z jeho 
úřední činnosti. Není tedy zřejmé, že by tento policista měl poměr k projednávané věci nebo 
k osobám, kterých se tento úkon přímo dotýkal nebo k ostatním uvedeným osobám, které by 
vzbuzovaly pochybnosti o jeho nestrannosti v této věci. Proto je soud přesvědčen, že Jaroslav 
Fládr jako policista v činné službě nebyl vyloučen z vykonávání domovní prohlídky dne 
22. 10. 2014 a ani důkazy zajištěné při domovní prohlídce (ošacení Patrika Ryšánka) není 
třeba považovat za důkazy nepoužitelné pro trestní řízení. 

 
Obhajoba opakovaně stáčela pozornost soudu a celého dokazování k Lukáši 

Janochovi, Petru Dítkovi st. a ml. Poukazovala přitom na rozpory v jejich výpovědích, kde se 
tito tři nacházeli 18. 10. 2014 přes den. Tomu se soud v odůvodnění již věnoval, čili jenom 
zopakuje. Soud zaznamenal rozdíl mezi výpovědí Petra Dítka ml. a zbývajících dvou. Podle 
soudu to není relevantní. Předmětem řízení není, co se stalo 18. 10. 2014 během dne, proto 
není důležité, kde se zmiňovaní tři tehdy nacházeli; pro posouzení věci, která se měla odehrát 
v noci z 18. na 19. 10. 2014, to nemá valný význam. Důležité je to, kde se tito tři nacházeli 
v kritické době. Z dokazování vyplynulo, že Lukáš Janoch byl doma ve společnosti svědkyně 
Kupkové a oba Dítkovi na ubytovně. Z Hospody Na návsi odcházeli viditelně dříve než 
poškozený Janoch a k žádným zaznamenáníhodným kontaktům mezi uvedenými třemi a 
poškozeným v hospodě během večera ani nedošlo. Pokud jde o konflikty mezi Lukášem 
Janochem a Milošem Janochem, v tomto se soud shoduje i s obhajobou, že ty prokázány byly. 
Ostatně tento dvojlomný vztah mezi otcem a synem Janochovými přiznával i Lukáš Janoch a 
vypovídali o tom další svědkové. Soud to ve světle provedených důkazů považuje za 
prokázané. Soud si také je vědom toho, že Lukáš Janoch, Dítkové ml. a st. mají záznamy 
v rejstříku trestů. Je to bezpochyby důvodem, aby soud pečlivě vážil jejich výpovědi i 
okolnosti zjištěné z ostatních provedených důkazů. Ovšem ať už byla konfliktnost vztahů 
mezi otcem a synem Janochovými, nebo trestní minulost těchto svědků, sama o sobě nestačí 
k prokázání jakéhokoliv jejich jednání nebo naopak ke zpochybnění viny obžalovaných 
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Ryšánkových. Není divu, že se tyto osoby dostaly do hledáčku policie a jejich osoby byly 
prověřovány k účasti na spáchání projednávaného skutku. Svědčí o tom, že byli mezi prvními 
vyzváni k podání vysvětlení, k vydání svršků pro účely kriminalistického zkoumání, byly jim 
odebírány biologické vzorky, pachové vzorky a daktyloskopické stopy pro konfrontaci 
s nalezenými stopami. Zde musí soud zdůraznit, že při veškerém prověřování a porovnávání 
nebyla zjištěna vůbec žádná souvislost mezi místem činu, dobou činu, mezi stopami 
nalezenými na místě činu a mezi kontrolními vzorky zjištěnými od těchto tří svědků.  

 
Obhajobou opětovně připomínané skutečnosti, že byla zjištěna shoda textilních vláken 

z mikrostop zajištěných z dlaní poškozeného, se soud již v tomto odůvodnění věnoval, a proto 
jenom stručně odkáže na tato vysvětlení, s tím, že se vždycky jednalo „pouze“ o druhovou a 
barevnou shodu, která nezakládá u žádné z osob, jejíž ošacení bylo touto kriminalistickou 
metodou zkoumáno, podezření z účasti na spáchání označených skutků. Nemůže to prokázat u 
svědků Janocha, Dítka ml. a st., ale samozřejmě ani u obžalovaných. Soud si byl vědom všech 
skutečností, které uvádí obhajoba Patrika Ryšánka a zjevně si jich byla vědoma i policie. 
Ovšem když byly prozkoumány všechny zajištěné stopy a nebyla zjištěna žádná shoda 
s Lukášem Janochem a Dítkovými, nemůžou orgány činné v přípravném řízení, tím pádem ani 
soud, vyvozovat jakékoliv závěry vůči těmto svědkům. Nezpochybňuje to pochopitelně ani 
závěry o vině obžalovaných Patrika a Miloslava Ryšánkových, zvlášť ve světle dříve 
uvedených důkazů, které mluví o jejich konfliktu s poškozeným Janochem v noci z 18. na 
19. 10. 2014 a jejich přítomnosti na místě činu víc než zřetelně, zejména v rámci výpovědi 
Patrika Ryšánka. Poukazy a spekulace ohledně Lukáše Janocha, Dítka st. a ml. soud chápe 
jako strategii obhajoby. Tato strategie se ovšem ve vztahu k předmětnému skutku, k hrubému 
a brutálnímu ataku na poškozeného Janocha v noci z 18. na 19. 10. 2014 ve Studnicích 
v domě č. p. 77, nesetkává s jedním jediným důkazem, který by tyto pochybnosti a spekulace 
podpořil. Proto tato část obhajoby zůstala v rovině domněnek.  

 
Ve stejném duchu, že na místě činu mohl být ještě někdo jiný, než obžalovaní 

Ryšánkovi, se nesou i odkazy na Antonína Kupku. Obhajoba poukazuje na rozpory v jeho 
výpovědi, jakou měl v obci pověst, že byl přítomen v Hospodě Na návsi v noci z 18. na 
19. 10. 2014 a že byl spatřen přibližně v 00.30 hodin 19. 10. 2014 svědkem Martinem 
Kratochvílem, když procházel poblíž domu č. p. 77. K tomu může soud uvést, že Antonín 
Kupka byl kumpán poškozeného Janocha, který s ním strávil část dne 18. 10. 2014 popíjením 
alkoholu a návštěvou Romany Ryšánkové ve Vyškově v nemocnici. Kupka byl také večer 
v hospodě, ovšem v podnapilém stavu; poškozený Janoch odešel z hospody domů sám. 
Zatímco Kupka v hospodě zůstal, podle svědka Bezděka až do konce otevírací doby, Kupka 
odcházel jako poslední, když odcházel i svědek Bezděk. Časově to odpovídá výpovědi svědka 
Martina Kratochvíla, který proto mohl Antonína Kupku vidět okolo půl jedné v noci 
procházet poblíž domu č. p. 77. Průchod Antonína Kupky okolo předmětného domu není 
ničím zvláštním, vede tudy cesta na Odrůvky, do bydliště svědka Kupky. Dále lze poukázat 
na přátelský vztah, který měl svědek Kupka k poškozenému Janochovi. Jinak svědek neměl 
žádný viditelný důvod, proč by se na poškozeném Janochovi dopustil tak hrubého násilí. 
Nejméně z výpovědi svědkyně Šenkeříkové vyplývá, v jakém stavu se poškozený Janoch 
nacházel, když opouštěli s Ryšánkovými dům. Nejdřív ho všichni tři v podstatě bezvládného, 
čelem k zemi nesli za ruce a svědkyně za opasek zpátky do domu, kde ho položili; při 
odchodu z domu zaklaply dveře. I když z toho nelze činit zásadní závěry, není zřejmé, jak by 
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se svědek Kupka vůbec do domu dostal. Navíc z osobní zkušenosti se svědkem Kupkou, 
starším člověkem, chabé tělesné konstrukce, navíc v kritické době silně pod vlivem alkoholu, 
soud vyslovuje vážnou pochybnost, že by byl, kromě chůze domů, čehokoliv zásadního 
schopen. Z výpovědi svědka Kratochvíla vysvítá, že měl autem projet okolo domu č. p. 77 
dvakrát. Když vezl bratra do Nových Sadů a když se vracel zpátky do Studnic. Ani jednou si 
v okolí domu č. p. 77 ničeho podezřelého nevšiml. Svědka Kupku poznal tak, že pozdě v noci 
viděl osobu, která jde směrem do Odrůvek, a proto předpokládal, že je to Kupka. Na přímou 
otázku řekl, že si nevšiml, že by Kupka v té době nesl něco v rukou. Nejprve odpověděl, že 
viděl nějakou tašku, podruhé si na to nevzpomněl, a nakonec to vysvětloval tím, že Kupku 
vídá pravidelně chodit a mívá v ruce tašku nebo igelitku přes rameno. Takže když viděl jít 
člověka směrem na Odrůvky, předpokládal, že je to Kupka a má tašku. Dával přitom větší 
pozor na to, aby jel uprostřed cesty a nedostal se s chodcem do kontaktu. Vyvozovat 
z takového pozorování svědka Martina Kratochvíla podezření, že měl být Antonín Kupka 
v domě č. p. 77 či dokonce, že mělo dojít k záměně igelitové tašky nesené svědkem Kupkou 
s taškou, která je vidět na fotografii č. 93 v protokole o ohledání místa činu, je velice odvážné.  

 
Výpověď Antonína Kupky je zejména v časových údajích nespolehlivá. Svědek je 

schopen vytýčit základní body své činnosti a pohybu během dne, dopoledne ve společnosti 
poškozeného Janocha v domě č. p. 77, během dne s Janochem na návštěvě v nemocnici ve 
Vyškově, později večer v hospodě. Naopak není schopen blíže určit, kdy se z Vyškova vrátili, 
jak dlouho potom byl v hospodě a kdy odtamtud odešel. Sám přiznával, že byl opilý a 
v hospodě usnul. V tomto bodě se soud přiklání k výpovědím svědků Bezděka a Martina 
Kratochvíla, kteří viděli odcházet svědka Kupku z hospody přibližně okolo půlnoci, resp. 
procházet ulicí směrem na Odrůvky okolo půl jedné v noci. Možnost záměny tašky namítaná 
obhajobou, je svědkem Kupkou vysvětlena, skutečně tašku s potiskem Kaufland u 
poškozeného Janocha viděl, ovšem nejednalo se o tašku, kterou by nosil on sám. Jak říkal, 
měl svoji vlastní tašku. Svědek Kupka potvrzuje, že měl s poškozeným Janochem dobrý 
vztah, trávili společně čas i 18. 10. 2014, ovšem od odchodu poškozeného Janocha z hospody 
o něm Antonín Kupka nic neví. Sice není schopen určit, kdy sám odcházel z hospody, ale je 
to jasné z výpovědí jiných svědků. Není ani důvodně zpochybněno, že Antonín Kupka mířil 
domů, jak sám vypovídal. Následující den se o projednávané události dozvěděl přímo od 
policie, která ho zastihla v jeho bydlišti. Na spatření Antonína Kupky poblíž domu č. p. 77, na 
cestě z hospody do místa bydliště, tedy není nic podezřelého, ani na tom, že měl mít v ruce 
jakousi tašku nebo kabelu. Kromě toho soud připomíná, že ošacení svědka Kupky bylo 
kriminalisticky prozkoumáno, zejména s ohledem na možnost výskytu biologických stop a 
žádná stopa poškozeného Janocha se na něm nezjistila.  

 
Část týkající se Antonína Kupky lze tedy uzavřít. Soud u tohoto svědka nevidí důvod, 

proč by měl na poškozeného v daný moment útočit. Svědek Kupka objektivně z hlediska své 
tělesné konstituce a množství vypitého alkoholu v dané chvíli zřejmě nebyl schopen žádného 
brutálního útoku, při kterém by nutně musel vyvíjet potřebnou sílu a razanci, aby mohl 
způsobit všechna zjištěná zranění. Především, jako u Lukáše Janocha, Petra Dítka st. a ml., 
ani u Antonína Kupky soud neshledává žádný důkaz, který by ho spojoval s událostí, která se 
odehrála v noci z 18. na 19. 10. 2014 v domě č. p. 77 tak, jak jsou s ní spojení oba obžalovaní. 
I když výpověď Antonína Kupky nemusí být ve všech bodech přesná nebo věrohodná, jsou 
zde konkrétní okolnosti, zejména konzumace alkoholu, jeho celkový tělesný a duševní stav, 
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která nepřesnosti v jeho výpovědích vysvětluje, aniž by přitom podstata jeho výpovědi nebo 
ostatní provedené důkazy na něj vrhaly podezření, které by překračovalo rovinu domněnek.  

 
Dalším tématem obhajoby byla diskuse v pohostinství svědkyně Šenkeříkové, o 

možných sexuálních orgiích poškozeného Janocha, svědků Kupky, Pernici se svědkyní 
Klímkovou. O tom vypovídali svědkové Šenkeříková, Trefil a Štaffa s tím, že tuto informaci 
z Hospody Na návsi přinesl svědek Novotný. Tento svědek to sice nepotvrdil, shodl se 
s předchozími svědky v tom, že v první hospodě pořídil momentku opilé svědkyně Klímkové, 
která byla takřka bezvládná, a fotografii ukazoval osazenstvu u svědkyně Šenkeříkové. Na to 
navazuje zmínka svědka Novotného, že viděl svědkyni Klímkovou brzy ráno 19. 10. 2014, 
jak byla okolo 05.30 hodin přiváděna domů. Obhajoba namítala, že otázka sexuálních orgií 
byla u svědkyně Šenkeříkové diskutována a to byl také jediný důvod, proč se Patrik Ryšánek 
vypravil do domu č. p. 77, ale nedopustil se tam žádného násilí, které mělo za následek smrt 
Miloše Janocha. Soud připouští, že zmiňované téma, ať už z jakéhokoliv podnětu, bylo 
v pohostinství u svědkyně Šenkeříkové předmětem hovoru, a v tomto smyslu předloženo 
obžalovaným Ryšánkovým, buď přímo svědkem Novotným, anebo zprostředkovaně svědkyní 
Šenkeříkovou. Pro projednávanou věc je ovšem podstatné, zda se něco takového skutečně 
v domě č. p. 77 odehrálo, nebo se k tomu alespoň schylovalo. Z provedeného dokazování je 
přitom jasné, že nic takového na programu nebylo. Je to patrné především z pohybu 
jednotlivých osob. Ať už se u svědkyně Šenkeříkové, anebo v Hospodě Na návsi vedly 
jakékoliv řeči, fakt je ten, že zmiňované osoby se po odchodu z hospody pohybovaly každý 
jinam. Svědkyně Klímková se svědkem Pernicou směrem k  bydlišti, které jsou od Hospody 
Na návsi jiným směrem, než dům č. p. 77 a při tomto je mohla vidět i svědkyně Šenkeříková. 
Úplně sám odcházel z Hospody Na návsi poškozený Janoch, o tom svědčí Alena Maléřová. 
Jak vyplývá z výpovědi Patrika Ryšánka, svědků Veselého a Šenkeříkové v domě č. p. 77 byl 
v době, když tam byli Ryšánkovi, pouze poškozený Janoch. Nikdo jiný z údajných osnovatelů 
sexuálních orgií tam nebyl. Svědek Kupka spal v té době opilý v Hospodě Na návsi, podle 
svědka Bezděka odcházel mezi posledními přibližně okolo půlnoci; přibližně v půl jedné ho 
viděl svědek Kratochvíl na cestě Odrůvky. Pernica a Klímková odešli z hospody dříve a mířili 
na jinou stranu. Z prokázaného pohybu osob, které se měly údajně sexuálních orgií účastnit, je 
zřejmé, že alespoň pokud jde o dům č. p. 77 a poškozeného Janocha, žádné orgie se nekonaly. 
Nic na tom nemění ani poznatek svědka Novotného, že svědkyně Klímková měla být vedena 
domů až v 05.30 hodin 19. 10. 2014 kolem domu svědka Novotného.  

 
Dalším okruhem, kterým se obhajoba zabývala, byl celý průběh večera 18. 10. 2014, 

ve kterém obhajoba představuje vlastní hodnocení výpovědí svědkyně Šenkeříkové, Veselého 
a Trefila, které podle obhajoby osvědčují nevinu Patrika Ryšánka. Předkládají jako prokázaný 
účel cesty Patrika Ryšánka do domu č. p. 77 zabránění sexuálním orgiím a nikterak se nemělo 
jednat o loupež peněžité částky. Poukazují rovněž na to, že podle svědků Šenkeříkové a 
Trefila měl být rozestup mezi obžalovanými a svědkyní Šenkeříkovou tři minuty. Připouští, 
že sice došlo ke konfliktu s Milošem Janochem, ovšem nedošlo k žádnému významnému 
fyzickému násilí, jež by dosáhlo intenzity trestného činu. Celý incident proběhl velmi rychle, 
tudíž nebylo možné způsobit všechna zranění, která vykazovala tělo poškozeného. V těchto 
ohledech je soud přesvědčen, že výpovědi svědků Veselého, Šenkeříkové a Trefila mají 
významná omezení, zejména z důvodu propojení těchto svědků s obžalovanými. Právě proto 
svědecké výpovědi vyznívají pro obžalované tak příznivě. Soud již zmínil např. rozdíly mezi 
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výpovědí svědka Veselého a svědkyně Šenkeříkové, kteří ve stejný okamžik viděli pozici 
poškozeného Janocha docela odlišně. Soud také již uvedl, že svědkové Veselý i Šenkeříková 
měli do situace vstoupit jen na krátkou dobu a na závěr celého děje. Proto z jejich výpovědí, 
ani objektivně nemusí být patrné, všechno co se mělo na místě odehrát. Soud znovu opakuje, 
že tyto výpovědi, vzhledem k jejich omezením, byly dílčí částí podpůrných důkazů (kromě 
dalších uvedených) při rozhodování, jestli výpověď Patrika Ryšánka jako obviněného 
z 22. 10. 2014 je možné vzít za stěžejní bod dokazování. Po porovnání výpovědí svědků 
Šenkeříkové, Veselého, Trefila, i s ostatními provedenými důkazy, soud výpověď Patrika 
Ryšánka z 22. 10. 2014 vidí jako věrohodnou, a proto z ní ve svých závěrech vychází. Právě 
ve výpovědi Patrika Ryšánka je obsažen skutečný důvod návštěvy v domě č. p. 77 a svého 
jednání vůči poškozenému Janochovi. Soud nevylučuje, že vedlejším důvodem mohlo být 
zabránit údajným sexuálním orgiím v domě. Především jednání Patrika Ryšánka směřovalo 
k získání částky 150 tis. Kč, kterou měl mít v dané chvíli u sebe Miloš Janoch, který se s ní 
předtím večer chlubil v hospodě. Je možné, že Patrik Ryšánek a později i Miloslav Ryšánek 
při svém násilném jednání proti poškozenému Janochovi sledovali i další cíle. Nepochybně se 
jednalo o získání částky patřící Romaně Ryšánkové. Na hledání peněz se zaměřilo jednání 
Patrika Ryšánka, který se snažil různým fyzickým nátlakem zjistit, kde jsou peníze a získat je 
od poškozeného. Pokud vedle toho chtěli obžalovaní zabránit konání údajných sexuálních 
orgií, stejně to na hodnocení celé věci nic nezmění. Tolik ke skutkovým námitkám a tvrzením 
obhajoby Patrika Ryšánka. 

 
K obhajobě Miloslava Ryšánka se soud vyjádří pouze v těch směrech, ve kterých se 

liší od jednotlivých částí obhajoby Patrika Ryšánka. V předchozí části se soud zabýval 
použitelností výpovědi Patrika Ryšánka ze dne 22. 10. 2014 ve vztahu k obžalovanému 
Miloslavu Ryšánkovi s výsledkem, že tuto výpověď vůči Miloslavu Ryšánkovi nelze použít. 
V předchozí části soud hodnotil postup policejního orgánu při podání vysvětlení a výslechu 
podezřelého Patrika Ryšánka, přičemž naznal, že těmito úkony nebyla ovlivněna výpověď 
Patrika Ryšánka jako obviněného 22. 10. 2014, ani podpůrně použitá výpověď obviněného 
z 24. 10. 2014; nejednalo se o svévolné opakování nebo vynucování výpovědi obžalovaného 
Patrika Ryšánka. Všechny úkony jsou odůvodněny změnou důkazní nebo procesní situace. 
Nejprve byl Patrik Ryšánek požádán o podání vysvětlení jako řada jiných osob. Podruhé 
podal vysvětlení, když měli policisté k dispozici podání vysvětlení svědků Šenkeříkové, 
Trefila a Veselého. Na jejich základě byl zadržen jako podezřelý a muselo mu být umožněno 
se k podezření vyjádřit. S posledním výslechem podezřelého policie už nepočítala, konal se 
pouze na základě žádosti Patrika Ryšánka, který se k věci chtěl znovu vyjádřit, což mu policie 
umožnila. Dvojí podání vysvětlení a dvojí výslech podezřelého Patrika Ryšánka před 
zahájením trestního stíhání jsou odůvodněny uvedenými okolnostmi. 

  
V předchozí části soud neshledal nic, co by naznačovalo, že policejní orgány 

v průběhu úkonů před zahájení trestního stíhání Patrika Ryšánka nebo po něm, na 
obžalovaného vyvíjeli psychický nebo fyzický nátlak, nebo ho jakkoliv nutili k jeho 
výpovědi. Navíc se patří znovu poznamenat, že obsah těchto úkonů není v každém případě 
podkladem pro rozhodování soudu v této trestní věci. Soud se jimi zabýval pouze z důvodu, 
zda nemohly ovlivnit výslech obviněného Patrika Ryšánka po zahájení trestního stíhání, což 
se podle soudu nestalo.  
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Soud se dříve rovněž vyjádřil k zákonnosti a opodstatněnosti provedení domovní 
prohlídky v bydlišti obžalovaných ve Studnici č. p. 62, k provedení tohoto úkonu jako 
neodkladného úkonu před zahájením trestního stíhání obou obžalovaných, i k účasti por. 
Jaroslava Fládra jako policejního orgánu. Další námitka směřovala k tomu, že domovní 
prohlídka nebyla provedena po předchozím výslechu Patrika Ryšánka, který projevoval snahu 
po dobrovolném vydání hledaných věcí. Nic jiného ostatně ani nevyplývá z protokolu o 
provedení domovní prohlídky. Na druhé straně protokolu je vidět, že při prohlídce byly 
obžalovaným Patrikem Ryšánkem vydány jen ty věci, které dříve vydat chtěl. Policejní orgán 
po jiných věcech nepátral, ani je nehledal. V části protokolu o přechozí výpovědi navíc je 
odkaz na přechozí výslech podezřelého, včetně vyjádření: „…kdy dané věci vydám.“ Pokud 
byl obžalovaný ochoten tyto věci vydat, protokol nic jiného než jeho vyjádření a vydání 
těchto věcí skutečně nezachycuje. Je na místě připomenout, že policejní orgány v tomto 
případě postupovaly přiměřeně, pokud tímto vydáním věci dosáhly účelu domovní prohlídky, 
dál v ní ale nepokračovaly a další úkony v domě nečinily. V návrhu státního zástupce, 
v příkazu k povolení domovní prohlídky, i v samotném protokolu o provedení domovní 
prohlídky je pokaždé část věnovaná neodkladnosti úkonu, proč není možné prohlídku odložit 
na dobu po zahájení trestního stíhání obžalovaného. Rovněž není relevantní odkaz na to, že 
v domě nikdo jiný nebydlel. O druhém podezřelém Miloslavu Ryšánkovi policejní orgány 
v daný moment měli zprávy pouze v tom směru, že se nachází v zahraničí a není zřejmé, jak 
dlouho v zahraničí bude. Nemohli si tedy být jistí, že se někdy v průběhu prověřování trestní 
věci nevrátí. Z pozdějšího dokazování vysvítá, že nebylo možné se spolehnout ani na to, že 
v domě bydlí pouze Patrik Ryšánek a jeho otec je v zahraničí. Stejně přicházelo do úvahy, že 
do domu může mít přístup někdo z příbuzných nebo známých, kteří by nálezovou či důkazní 
situaci mohli změnit. Provedení domovní prohlídky je proto podle soudu zákonné a 
odůvodněné.  

 
Soud se rovněž vyjádřil k provedení prověrky na místě s podezřelým Patrikem 

Ryšánkem dne 22. 10. 2014. Protokol o provedení prověrky skutečně neobsahuje odůvodnění 
neodkladnosti příp. neopakovatelnosti úkonu. Z povahy prováděného úkonu i jeho účelu (bod 
3, str. 1 protokolu), je přitom zřejmé, že se jednalo o neodkladný úkon. Od začátku bylo 
účelem zjištění místa, kde mělo dojít k odhození SIM karty, případně zajištění karty. Přesné 
místo nebylo dopředu známo. Mohlo se jednat o důkaz, který by významně přispěl 
k potvrzení výpovědi Patrika Ryšánka. Proto nařídil policejní orgán provedení úkonu 
neprodleně, aby obsah a význam důkazu nebyly zmařeny. Proto jej nešlo odložit na pozdější 
dobu, protože jakékoliv prodlení s provedením úkonu mohlo znamenat ztrátu důkazu, 
zejména ztrátu hledané SIM karty, zvlášť pokud se jednalo o místo veřejnosti přístupné. 
Nepřípadná je i námitka, že pokud nešlo o pozemek, který nebyl ve vlastnictví podezřelého, 
ani se nejednalo o místo činu, vlastníkem pozemku je Alena Maléřová, měl si policejní orgán 
k provedení prověrky vyžádat příkaz k prohlídce pozemků a jiných prostor. Na to již soud 
jednou odpovídal. Stručně řečeno, protože se jedná o místo veřejnosti přístupné, nijak 
neohraničené, neoznačené, nevymezené, není důvod, aby k provádění prověrky na daném 
místě a k zajištění SIM karty bylo nutné takový příkaz zajišťovat. 

 
V části týkající se posudku z oboru soudního lékařství soud vyjádřil své přesvědčení o 

závěrech týkajících se příčiny smrti poškozeného Janocha i ohledání jeho těla. Zejména 
výslechem znalců MUDr. Zeleného a MUDr. Zemana bylo prověřeno, že se uvedení znalci 
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zabývali všemi eventualitami možné příčiny smrti poškozeného Janocha, zejména 
podchlazením, dopravním traumatem nebo zvláštním zdravotním stavem poškozeného 
Janocha. Znalci podrobně vysvětlili, jak tyto eventuality vyloučili a dospěli k závěru, který je 
uveden v závěrech jejich písemného posudku, doplněného ústně u hlavního líčení. Stejně 
podrobně byl proveden výslech znalců i k odhadu doby smrti, ať už podle hrubého měřítka, 
Henssgeho nomogramu, ztuhlosti těla nebo posmrtných skvrn. Tyto závěry dával soud 
do souvislosti se svědeckými výpověďmi osob, které poslední viděly poškozeného naživu, 
anebo které nalezly jeho mrtvolu. I k této oblasti se soud již v odůvodnění vyjádřil, z jakých 
úvah při hodnocení důležitých skutečností vycházel. Výslechem znalců z oboru soudního 
lékařství byly tyto skutečnosti v mezích současného stavu poznání objasněny. Výslechem 
znalců, ani dalším znaleckým zkoumáním není možné dospět k žádným dalším závěrům, 
které by mohly úvahy soudu některým směrem posunout. Znalci rovněž vysvětlili, v jakém 
intervalu před smrtí poškozeného mělo dojít ke způsobení zranění, zda zranění vykazují 
vitální reakci, zda měly být způsobeny ve stejné době, případně s jakým časovým předstihem 
před odhadnutou dobou smrti poškozeného (= několik desítek minut až několik hodin). 
Obdobně se znalci vyjádřili i k době, která po způsobení těchto zranění musí uplynout do 
doby nástupu terminální fáze, ve které smrt poškozeného způsobila tuková embolie (= opět 
několik desítek minut až několik hodin). Úvahy, které z toho podle soudu plynou, jsou 
v odůvodnění rovněž uvedeny. 

 
Další námitky směřovaly k tomu, že svědkové Novák a Sotolář nezaznamenali taková 

výrazná zranění, jaké jsou vidět na fotografiích poškozeného při ohledání místa činu, resp. při 
soudní pitvě a vyjadřovali v tomto smyslu podezření vůči samotným fotografiím. K tomu se 
patří připomenout, za jakých okolností svědkové Novák a Sotolář poškozeného našli. Že se 
pro ně jednalo o nenadálou událost, v půl sedmé v neděli ráno při jízdě autem uviděli před 
domem č. p. 77 ležící tělo. Ve snaze zjistit, v jakém stavu se domněle žijící postižený nalézá a 
zda je možné mu ještě pomoci, k němu přistoupili, ovšem ihned sami laicky konstatovali, že 
poškozený je po smrti, vzhledem k chladnému a ztuhlému tělu. Proto nijak víc tělem 
nemanipulovali, taky si ho výrazně více neprohlíželi a podle výpovědi, za nejvýraznější 
známku označili zranění na hlavě. Když soud zhodnotí obě sady fotografií, tzn. fotografie 
pořízené při ohledání místa činu, i fotografie pořízené při soudní pitvě, kromě zranění na těle, 
je při běžném pohledu skutečně nejvýraznější zranění na hlavě. Pokud k tomu soud připočte 
subjektivní okolnosti, svědkové překvapeni situací, soustředění na komunikaci se 
záchrannými složkami, zběžná prohlídka těla, poloha těla na levém boku, je docela 
pochopitelné, že další zranění, méně výrazná za daných světelných podmínek, ani 
nezaznamenali a není jejich chybou, že tato zranění neviděli. 

 
Veškeré podezření vůči fotografiím podle soudu odstraňuje skutečnost, že jde o dvě 

sady fotografií na sobě nezávislé. V prvé řadě fotografie pořízené policejními techniky při 
ohledání místa činu; ve druhé zachycené pomocníky při soudní pitvě. Obě sady ukazují 
zranění poškozeného naprosto stejně, ovšem s tou výhodou, že tělo poškozeného je mnohem 
lépe vidět v denním světle nebo pod umělým osvětlením, nachází se v transparentní poloze, 
fotografie zabírají tělo ze všech úhlů, v celku polodetailu i detailu, takže je možné si všechna 
zranění podrobně prohlédnout. Soud proto na zraněních, která jsou na fotografiích vidět, 
nespatřuje nic podezřelého, ani na pořízení těchto fotografií, dokonce ani na výpovědích 
svědků Nováka a Sotoláře, protože podmínky, za kterých tělo poškozeného vnímali, 
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nesvědčily pro naprostý a vyčerpávající popis všech zranění, které měly být na těle 
poškozeného v té době již patrné. Jak již bylo řečeno, nalezli ho brzy ráno za svítání, tělo si 
vlastně celé neprohlíželi, zaznamenali to nejvýraznější zranění, které se na první pohled jevilo 
jako nejvážnější. Ostatní zranění byla méně patrná nebo byla na těch částech těla, které si 
svědkové neprohlíželi, pak je zcela pochopitelně neviděli. V kombinaci těchto objektivních i 
subjektivních faktorů není divu, že jejich výpověď vyzněla uvedeným způsobem. 

 
V části týkající se obhajoby Patrika Ryšánka se soud vyjádřil k ostatním podezřelým, 

zejména k Lukáši Janochovi, Dítkovi st. a ml., k jejich výpovědi u hlavního líčení, i 
k ostatním důkazům, které o nich mluví. Totéž se týká i Antonína Kupky, jeho přítomnosti 
v hospodě a pohybu v kritické noci. Proto zde může soud zopakovat, že soud u Lukáše 
Janocha zaznamenal zhoršené vztahy s otcem, a u Lukáše Janocha a obou Dítkových dřívější 
odsouzení. Přesto žádný z důkazů, zajištěných stop, zpracovaných odborných vyjádření a 
posudků (ani z odvětví fyzikální chemie), nespojuje tyto jmenované svědky s projednávaným 
skutkem. Uvedené odborné vyjádření vždy mluví pouze o druhové a barevné shodě, což nelze 
považovat za výsledek, který by umožňoval jakékoliv kategorické závěry. Nadto učiněné 
závěry směřují nejen proti těmto třem svědkům, ale i proti oběma obžalovaným a také proti 
svědkům Trefilovi a Šenkeříkové, vlastně proti všem, jejichž svršky byly zkoumány. Pro 
rozhodování soudu stojí toto odborné vyjádření zcela na okraji. Prakticky totéž se dá říci o 
Antonínu Kupkovi. I tady soud konstatuje absenci důkazů, které by Antonína Kupku 
spojovaly se skutkem proti poškozenému Janochovi v noci z 18. na 19. 10. 2014. Proti výše 
uvedeným osobám není žádný důkaz, který by je se skutkem přímo spojoval, opačně to platí u 
Patrika a Miloslava Ryšánkových. Soubor důkazů, které soud považuje za usvědčující vůči 
obžalovaným, již byl v odůvodnění zmíněn, proto je soud nebude opakovat. U Miloslava 
Ryšánka je situace odlišná pouze v tom, že proti němu nelze použít výpověď Patrika Ryšánka 
před zahájením trestního stíhání Miloslava Ryšánka. Soud vychází pouze z ostatních 
provedených důkazů, především z výpovědí svědků Šenkeříkové, Veselého, kteří oba 
potvrzují přítomnost Miloslava Ryšánka na místě činu. Z výpovědi svědkyně Šenkeříkové 
plyne menší míra násilí, kterého se Miloslav Ryšánek na poškozeném dopustil. Dále soud 
vychází z protokolu o ohledání místa činu, seznamu zajištěných stop, fotografií, ze 
znaleckého posudku z odvětví soudního lékařství, které v souhrnu vedly k závěru o 
skutkovém ději, týkajícího se společně Patrika a Miloslava Ryšánka.  

 
Oproti podané obžalobě soud odlišně popsal skutkový děj. V obžalobě je děj rozdělen 

do dvou částí, v první na poškozeného Janocha útočí Patrik Ryšánek, ve druhé fázi společně 
Patrik Ryšánek a Miloslav Ryšánek a celý následek je připisován oběma obžalovaným 
společně. V důsledku skutkové a procesní situace, ve které nelze proti Miloslavu Ryšánkovi 
užívat jako důkaz výpověď Patrika Ryšánka před zahájením trestního stíhání Miloslava 
Ryšánka, soud u Miloslava Ryšánka vychází pouze v ostatních provedených důkazů, jak o 
nich byla zmínka v předchozí části. Proto soud formuloval popis skutkového děje pouze 
v rozsahu, jak byl Miloslavu Ryšánkovi prokázán (bez výpovědi Patrika Ryšánka). Totéž se 
týká i následků zjištěných na těle poškozeného, do části týkající se Miloslava Ryšánka soud 
zahrnul jen ty následky, které lze spojit s jemu prokázaným jednáním. Na základě těchto úvah 
soud popsal celý skutkový děj. 
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Soud neprovedl k návrhům obhajoby výslech policistů kpt. Šenka, Křesala, Filouše, 
kteří se měli podílet na výsleších Patrika Ryšánka před zahájením trestního stíhání, ani je 
nepodrobil vyšetření na detektoru lži. O činnosti uvedených policistů svědčí úřední záznamy 
založené ve spise, v nich soud neshledal nic, k čemu by bylo potřebné jmenované policisty 
vyslýchat. Policisté Šenk a Křesal vyslýchali Patrika Ryšánka při podání vysvětlení dne 20. 
10. 2014 a předváděli Patrika Ryšánka k podání vysvětlení dne 21. 10. 2014. Přičemž námitky 
obhajoby směřovaly především proti těm podáním vysvětlení, výslechům podezřelého a 
obviněného Patrika Ryšánka, při kterých se měl vynuceně přiznat. To není ani jeden z úkonů, 
které měli provádět policisté Šenk a Křesal; policista Filouš vůbec není v předmětných 
protokolech zmíněn (zabýval se jinými úkony). K tomuto okruhu dokazování soud předvolal 
a vyslýchal policisty Hofmana, Hovězáka a Sedláčka, kteří vyslýchali Patrika Ryšánka při 
namítaných úkonech. V tomto rozsahu soud považuje provedené dokazování za dostatečné. 
Fyziodetekční vyšetření není v ČR uznávaným důkazním prostředkem, proto soud o takovém 
způsobu dokazování ani neuvažoval. 

 
Dále obhajoba navrhovala vyslechnout jako svědka Mgr. Milana Richtra, státního 

zástupce dozorujícího vyšetřování projednávané věci, který měl vypovídat k průběhu 
přípravného řízení. Činnost státního zástupce je dostatečně jasná z obsahu předloženého 
trestního spisu. Soud proto neshledává nutnost k tomu státního zástupce vyslýchat, navíc když 
u hlavního líčení pokračoval v zastupování veřejné žaloby.  

 
Obhajoba navrhovala vyslechnout blíže neurčené policisty z obvodního oddělení ve 

Vyškově k jejich činnosti na místě činu před příjezdem policie z Brna, zejména s ohledem na 
to, jaké důkazy se nacházely na místě, protože MUDr. Hanslianová vypověděla, že měla údaje 
z občanského průkazu poškozeného, který se ale našel později při ohledání místa činu v domě 
č. p. 77. K tomu soud uvádí, že činnost policistů z Vyškova je zachycena v jejich úředních 
záznamech a není nutné je k tomu vyslýchat. Svědkyně Hanslianová při výslechu nevěděla, 
jestli vůbec měla k dispozici nějaké doklady poškozeného, takže nález občanského průkazu 
poškozeného později v domě není ničím podezřelý. 

 
Soud nevyhověl ani návrhu na porovnání pachových vzorků Lukáše Janocha, 

Antonína Kupky a Františka Plisky s otisky pachových stop z místa činu zajištěné na 
mobilním telefonu a riflové bundě poškozeného. K tomuto postupu soud vedly výsledky 
dalšího dokazování, ze kterých je zřejmé, že všichni jmenovaní byli v přirozeném kontaktu 
s poškozeným Janochem (dokonce přímo 18. 10. 2014). Takže kladný, ani záporný výsledek 
případného srovnání nemohl soudu říct nic podstatného pro projednávanou věc. Je to dáno 
povahou uvedené kriminalistické metody, která neumožňuje časové ukotvení vzniku pachové 
stopy. I kdyby byla zjištěna shoda se vzorky Lukáše Janocha, Kupky nebo Plisky nemohl by 
soud rozlišit, kdy k jejich vzniku došlo, a protože z ostatních důkazů se nabízelo přirozené 
vysvětlení, nemohlo by ani konstatování shody změnit uvažování soudu. Prakticky totéž se dá 
říci o daktyloskopické analýze, při které nebyla zjištěna shoda zajištěných stop s nikým kromě 
poškozeného. Kontrolní otisky Kupky byly předloženy v nekvalitním provedení, a proto ho 
nebylo možné stoprocentně vyloučit. I tady platí, že o přítomnosti Kupky v domě č. p. 77 
během dne 18. 10. 2014 při konzumaci alkoholu není pochyb, takže ani případný kladný 
výsledek (shoda s otiskem D2 na láhvi rumu) by na závěrech nic nezměnil. 
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Obhajoba také navrhovala provedení rekonstrukce činu, pro porovnání namítané 
vynucené výpovědi Patrika Ryšánka s nalezenými důkazy na místě činu. Takový způsob 
dokazování soud nepovažoval za přínosný, ani nezbytný. Vzhledem k velmi podrobnému 
protokolu o ohledání místa činu, náčrtku, fotografiím, seznamu zajištěných stop, může být 
takové porovnání provedeno bez rekonstrukce na místě. Místa nálezu jednotlivých stop a 
místní poměry v domě jsou z těchto důkazů dostatečně zřetelné. Výpovědi obžalovaných a 
svědků, resp. ostatní důkazy nevzbuzují u soudu žádné místní pochybnosti, které by bylo 
zapotřebí prověřovat rekonstrukcí činu na místě samém. 

 
Svědkyně Andrea Krnáčová se ukázala pro soud jako nedostupná (viz výsledky 

opakovaného doručování zásilky, včetně místního šetření policie, naposledy čl. 1566). 
Výpověď svědkyně obhajoba navrhovala s ohledem na rozpory ve výpovědích Lukáše 
Janocha a Dítkových st. a ml. Soud v uvedených výpovědích našel nesoulad v tom, kde měli 
být svědkové během dne 18. 10. 2014, neshodli se, jestli byli v práci nebo nikoli. Tento 
rozpor je pro soud irelevantní. Důležité bylo, kde byli svědkové večer, v noci a jestli byli 
v kontaktu s poškozeným Janochem. V těchto směrech žádný nesoulad nebo rozpor nevznikl. 
Ostatní důkazní prostředky byť jen nenaznačily, že by uvedení měli souvislost se skutkem 
proti poškozenému, proto soud nepovažoval výpověď svědkyně Krnáčová za nezbytnou pro 
celistvost dokazování a možnost rozhodnout bez důvodných pochybností. V uvedeném 
rozsahu soud považuje provedené dokazování za dostatečné k tomu, aby mohl rozhodnout ve 
všech otázkách bez důvodných pochybností. 

 
Na základě zjištěného skutkového děje je soud přesvědčen, že obžalovaný Patrik 

Ryšánek naplnil v objektivní i subjektivní rovině všechny znaky zločinu loupeže podle § 173 
odst. 1, odst. 4 trestního zákoníku. Naplnění objektivního znaku: „…proti jinému užil 
násilí…“ soud vidí ve způsobu jednání Patrika Ryšánka proti poškozenému Miloši Janochovi, 
kterého zatlačil ode dveří dovnitř domu, opakovaně shodil poškozeného na zem, klekal 
poškozenému na hrudník, vytrhnul poškozenému z ruky mobilní telefon, chytal poškozeného 
kolem krku a rdousil poškozeného, dvakrát udeřil poškozeného pěstí do obličeje, navlékl 
poškozenému přes hlavu lano se smyčkou, kterou poškozenému na krku utáhl, a takto 
poškozeného Janocha škrtil. Později se snažil poškozeného s pomocí Miloslava Ryšánka 
vytáhnout z domu. Nakonec bezvládného poškozeného s  Miloslavem Ryšánkem vnesl zpět 
do domu a také Miloslav Ryšánek poškozeného udeřil pěstí do obličeje a kopnul do zad. To 
vše jsou dílčí násilné akty směřující a poškozující tělesnou integritu Miloše Janocha. Další 
znak, tedy užití násilí „…v úmyslu zmocnit se cizí věci…“ soud spatřuje v tom, že hlavním 
důvodem příchodu Patrika Ryšánka do domu č. p. 77 a celého jednání vůči poškozenému bylo 
nalezení a získání peněz, o kterých se obžalovaný domníval, že patří jeho matce Romaně 
Ryšánkové. Podle kolujících zpráv poškozený Janoch s těmito penězi momentálně disponoval 
a jak vyplývalo z řečí některých hostů, měl poškozený Janoch s penězi nakládat marnotratně. 
Jak vyplynulo z výpovědí Patrika Ryšánka z 22. 10. 2014, smyslem jeho jednání bylo, aby mu 
poškozený Janoch prozradil, kde má peníze uložené nebo schované, aby mu je obžalovaný 
mohl vzít. Není pochyb, že Patrik Ryšánek je synem Romany Ryšánkové, ta peníze získala 
prodejem pozemků, ona byla bezesporu vlastníkem kritické peněžní částky. Momentálním 
držitelem peněz byl poškozený Janoch. Každopádně pro obžalovaného Patrika Ryšánka šlo o 
věci cizí (totéž platí i pro Miloslava Ryšánka). Jestliže Patrik Ryšánek směřoval k získání 
těchto peněz, potom užíval násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci.  
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Jednání obou obžalovaných nesplňuje podmínky krajní nouze (§ 28 trestního 

zákoníku), ani nutné obrany (§ 29 trestního zákoníku). Pokud byl poškozený Janoch 
neoprávněným držitelem peněz, jak to naznačuje výslech Romany Ryšánkové (poškozený se 
měl zmocnit peněz v nepřítomnosti Romany Ryšánkové v domě a odmítl jí je vrátit při 
návštěvě v nemocnici), nejednalo se o „…nebezpečí přímo hrozící…“, protože porucha na 
majetku Romany Ryšánkové v tom případě už nastala. Pokud se obžalovaní domnívali, že 
nebezpečí trvá, „…bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak…“, 
obžalovaní nepochybně měli možnost bránit poškozenému úřední cestou, např. oznámením 
policii, což obžalovaní, ani Romana Ryšánková neudělali. Nakonec „…způsobený následek je 
zřejmě … ještě závažnější, než ten který hrozil…“, protože ochrana zdraví a života člověka 
má obecně přednost před zájmem na ochraně „pouze“ majetku, když je navíc útok proti 
tělesné integritě druhého a jeho následek tak závažný, jako v tomto případě. Za stejných 
okolností (poškozený Janoch byl neoprávněný držitel peněz), nešlo o „ …přímo hrozící nebo 
trvající útok…“, protože útok byl v tom případě již ukončen, poškozený se zmocnil peněz, 
zájem na ochraně majetku byl porušen a nešlo na tom nic změnit. Podobně jako u krajní 
nouze, bylo konání obžalovaných „ …zcela zjevně nepřiměřené způsobu útoku.“ Proti 
ukončenému útoku na majetek se nelze bránit vysoce intenzivním fyzickým násilím. 

 
Obžalovaný Patrik Ryšánek se účastnil celého útoku na poškozeného Janocha, ať už 

v části, kdy jednal samostatně, nebo v části, kdy jednal se spolupachatelem, anebo v části, kdy 
jednal konkrétně s Miloslavem Ryšánkem. Právě pro účast Patrika Ryšánka na celém jednání 
vůči poškozenému lze Patriku Ryšánkovi připisovat celý následek, který byl poškozenému 
způsoben. To platí především pro ty části, kdy obžalovaný jednal samostatně, odpovídá za 
celý následek, který v průběhu tohoto jednání u poškozeného nastal. Pokud jednal ve druhé 
fázi jako spolupachatel, nebylo zjištěno, že by nastal nějaký exces spolupachatele ze 
společného jednání. Naopak jednání Patrika Ryšánka se ukazuje jako podstatná součást útoků 
na poškozeného, a i v této části má být Patriku Ryšánkovi připsán celý způsobený následek. 
Ať už obžalovaný jednal sám nebo se spolupachatelem, vždycky jeho jednání naplňovalo 
znaky spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku. Jednalo se o společné jednání, když se 
jednání Patrika Ryšánka a spolupachatele vzájemně doplňovalo a kombinovalo. Jak vysvítá 
z výpovědi Patrika Ryšánka, společným úmyslem bylo za použití násilí získat částku, kterou 
v té době disponoval Miloš Janoch, která byla podle přesvědčení spolupachatelů vlastnictvím 
Romany Ryšánkové. Obžalovaný tedy odpovídá za celý trestný čin i celý následek, jakoby ho 
spáchal sám, protože jednání bylo částí společného jednání spolupachatelů a spáchané se 
společným úmyslem. Způsobený následek je popsán ve výroku rozsudku, jedná se zejména o 
popis vnitřních a vnějších zranění zjištěných na těle poškozeného Janocha, které soudní lékaři 
hodnotí v souhrnu jako polytrauma, vedoucí k významné krevní ztrátě, v konečné fázi 
k tukové embolii a ke smrti poškozeného Miloše Janocha. Tento následek, včetně smrti 
poškozeného soud přičítá obžalovanému Patrikovi Ryšánkovi a dovozuje, že obžalovaný: 
„…způsobil tímto činem smrt…“. 

 
Zločinu loupeže v základní skutkové podstatě podle § 173 odst. 1 trestního zákoníku 

se obžalovaný dopustil v přímém úmyslu podle § 15 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, což 
vyplývá především z jeho výpovědi. Jednoznačně označuje motivy a důvody, proč zaútočil na 
poškozeného Janocha a jak si přitom počínal. Z popisu je zřejmé, že šlo o opakované násilné 
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jednání, řadu dílčích fyzických ataků na tělo poškozeného, přičemž Patrik Ryšánek střídal 
jeho různé mechanismy: rdoušení, škrcení, shazování na zem, naklekávání na tělo, údery 
pěstí. Vyvíjení takové opakované fyzické aktivity vyžaduje fyzickou sílu, zacílení a 
dostatečně razantní provedení ukazuje, že obžalovaný velmi dobře věděl, co dělá. Obžalovaný 
fyzicky útočil na poškozeného, aby mu prozradil úkryt peněz, případně aby mu peníze rovnou 
vydal. Jednalo se o fyzický útok na jiného člověka v nejširším slova smyslu, v tomto případě 
motivovaný získáním zmiňovaných peněz. Tím je podle soudu určena vědomostní stránka 
úmyslného jednání. Rovněž není pochyb o tom, že pohyb obžalovaného Patrika Ryšánka a 
celý řetězec fyzických ataků na poškozeného, vč. vniknutí do domu, prohledávání domu, 
zabránění poškozenému v komunikaci, odnesení SIM karty, návrat do domu a pokračováním 
násilných jednání vůči poškozenému jsou dílčí fyzické akty, které musely být vedené 
odpovídající vůlí vyplývající z mysli obžalovaného. Soud tedy nemá pochybnosti o tom, že 
byla přítomna i volní složka úmyslného jednání. 

 
Nastalý následek v podobě smrti poškozeného Miloše Janocha je v přímé příčinné 

souvislosti s jednáním obžalovaného Patrika Ryšánka. Jak vyplynulo z dokazování, příčinou 
smrti poškozeného bylo polytrauma, spojené s masivní krevní ztrátou, v konečné fázi 
završené tukovou embolií, přičemž zranění vedoucí k bezprostřední příčině smrti jsou 
jednoznačně původu násilného a úrazového, které odpovídají jednání obžalovaného Patrika 
Ryšánka. Naopak bylo vyloučeno, že by poškozený Janoch zemřel v důsledku podchlazení, 
dopravního úrazu, anebo v důsledku svého chorobného zdravotního stavu. Proto je následek 
smrti poškozeného přičitatelný pachatelům, konkrétně Patriku Ryšánkovi. 

 
Ke  způsobení smrti poškozeného, která podmiňuje kvalifikaci jednání obžalovaného 

podle § 173 odst. 4 trestního zákoníku, soud přihlíží i za té okolnosti, že Patrik Ryšánek tento 
těžší následek zavinil z vědomí nedbalosti podle § 16 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. 
Každému dospělému člověkovi je zřejmé, že mnohostranné tupé násilí vedené různými 
mechanismy typu úderů, kopů, shazování na zem, škrcení, rdoušení apod. způsobuje 
odpovídající následky, tedy zranění v tělesné schránce napadeného. Pokud se jedná o 
mnohočetné útoky, odpovídající mnohočetným zraněním, ve svém součtu mohou znamenat 
polytrauma, vést k významné krevní ztrátě, ke krvácivému šoku, ke zdravotním komplikacím 
a v těžkých případech i k úmrtí poškozeného v důsledku stavů vyvolaných těmito zraněními, 
např. na tukovou embolii. V tomto smyslu o souvislosti mnohočetného násilí působícího na 
tělo poškozeného, vedoucí k masivním zraněním neslučitelným se životem, věděl nepochybně 
i obžalovaný Patrik Ryšánek. Jedná se o obecnou lidskou zkušenost, ke které není třeba mít 
ani žádné zvláštní nebo mimořádné vědomosti nebo zkušenosti, nad kterou není třeba nikterak 
hluboce přemýšlet. Obžalovaný tedy věděl, že může použitím násilím - způsobem uvedeným 
v trestním zákoníku - porušit zájem chráněný trestním zákonem, konkrétně zájem na ochraně 
lidského života před jakýmkoliv jeho ohrožením. Vzhledem k tomu, že se dopustil výrazného 
a mnohonásobného násilí, přičítá se mu veškerý následek, který byl poškozenému Janochovi 
způsoben. Obžalovaný Patrik Ryšánek sám vyvíjel různorodé mechanismy a opakované útoky 
na různé části těla, dokonce za pomocí dalších předmětů. Pak obžalovaný neměl žádné 
důvody, ze kterých by mohlo vyplývat, že takový následek, tj. polytrauma, krevní ztráta a 
smrt poškozeného nenastane. Byl schopen rozpoznat a zhodnotit míru násilí, jeho četnost, 
jeho zraňující účinek na poškozeného a nemohl vidět žádné důvody, které by mu umožnily si 
myslet, že takový následek v důsledku celého jednání nenastane. Soud mu tedy nepřičítá, že 
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by chtěl nebo byl srozuměn s následkem smrti poškozeného, obžalovaný ze své pozice a při 
svém jednání učinil všechno, co učinit chtěl, věděl o možnosti porušení zákonem chráněného 
zájmu a bez jakýchkoliv důvodů spoléhal, že nenastanou. Proto soud uzavírá tuto rozvahu 
konstatováním, že k okolnosti zvlášť přitěžující v podobě způsobení smrti poškozeného soud 
přihlíží proto, že ji obžalovaný Patrik Ryšánek zavinil z vědomé nedbalosti. 

 
Patrik Ryšánek byl v době spáchání činu 27-letý muž, plně trestně odpovědný 

z hlediska věku (§ 25 tr. zákoníku). V průběhu celého trestního řízení, i v řízení před soudem 
nebyly shledány žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že není schopen rozpoznat 
protiprávnost jednání nebo ovládat své jednání. Je proto příčetný a zcela odpovědný 
z hlediska svého duševního stavu (§ 26 tr. zákoníku). Obžalovaný svým jednáním 
kvalifikovaným v základní skutkové podstatě porušil zájem na ochraně svobodné vůle před 
používáním násilí s úmyslem zmocňovat se cizích věcí; druhotně i zájem na ochraně majetku 
před násilným zmocňováním se cizích věcí. Ve kvalifikované skutkové podstatě porušil i 
zájem na ochraně lidského života před násilným jednáním, které může druhého člověka 
lidského života zbavit. Již tento výčet ukazuje, že se jedná o případ společensky škodlivý, u 
kterého nestačí uplatnění odpovědnosti podle jiných právních předpisů a je na místě, aby z něj 
byla vyvozena trestní odpovědnost.  

 
Obhajoba Patrika Ryšánka k právní kvalifikaci jednání podle § 173 odst. 4 trestního 

zákoníku namítala, že podle znaleckého posudku MUDr. Fialky není tento odstavec naplněn. 
Této otázce se soud věnoval v předcházející části odůvodnění, proto zde soud jenom stručně 
zopakuje, že po výslechu znalce zpracovávajícího oponentní posudek, výslechu znalců 
zpracovávajících původní posudek, soud považuje za prokázané, že úmrtí poškozeného 
Miloše Janocha nastalo v konečné fázi v důsledku tukové embolie, vyvolané předchozím 
polytraumatem, spojeným s významnou krevní ztrátou. Naopak úmrtí poškozeného nebylo 
vyvoláno žádnými jinými eventualitami, podchlazením, dopravním traumatem, jinými 
chorobnými změnami. 

 
Pokud obhajoba namítala, že žádný ze svědků neprokázal, že by obžalovaní šli do 

domu Romany Ryšánkové v úmyslu zmocnit se cizí věci, pak soud poukazuje na výpověď 
obžalovaného Patrika Ryšánka z 22. 10. 2014, ve které je motiv celého jednání, jeho důvody, 
provázanost vyvíjeného násilí na poškozeného ve spojení s hledáním částky 150 tis. Kč 
náležejících Romaně Ryšánkové více než zřejmá. Právě v této výpovědi, její provázanosti, 
motivovanosti a odůvodněnosti, soud neshledává žádné pochybnosti, proč Patrik Ryšánek do 
domu Romany Ryšánkové šel a proč se dopustil násilí na poškozeném Janochovi. Bylo to 
právě proto, že se Miloš Janoch zdráhal sdělit, kde se částka nachází, případně ji nechtěl 
obžalovanému vydat. Pokud se obžalovaný hájí tím, že sám řekl, že opakovaně prohledával 
kuchyň a je nelogické, aby peníze nenašel, když byly v kuchyni jasně viditelné, soud musí 
poukázat na to, že stav zachycený v kuchyni, tzn. i peníze ležící na desce baru, nemusí nutně 
zachycovat stav v momentě, když kuchyň prohledával Patrik Ryšánek. Po odchodu 
obžalovaných Miloš Janoch ještě nějakou dobu přežíval, o čem svědčí i to, že obžalovaní 
poškozeného zanechali ležícího v chodbě, zatímco mrtvý poškozený byl nalezen přede dveřmi 
domu mezi schody a vozovkou; podle obžalovaných byl poškozený oblečený a nalezen byl 
jen v polovysvlečených riflích. Právě v tomto mezičase mohlo dojít k tomu, že poškozený 
Janoch peníze odkryl nebo vytáhl ze skrýše, kde je měl ukryté do té doby. Stejně dobrým 
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vysvětlením může být i to, že přes veškeré hledání si obžalovaný nevšiml toho, co bylo jinak 
zcela zjevné, tedy že peníze leží přímo na barové desce ve stylu „pod svícnem je největší 
tma“. Nález peněz na zachyceném místě a viditelném stavu rozhodně nevyvrací ani 
nezpochybňuje původní úmysl obžalovaného, o kterém sám mluví. V tomto směru nepomůže 
ani námitka, že se poškozený Janoch penězi dříve chlubil, což nemůže osvědčit, že se jich 
obžalovaní chtěli zmocnit. Soud souhlasí s tím, že poškozený Janoch měl předmětné peníze 
v držení, svědci je u něj viděli a poškozený jejich držení dával dosti významně najevo. 
Z chování poškozeného skutečně nelze usuzovat na záměry obžalovaných, ale soud se o to ani 
nepokouší. Záměry a motivace obžalovaného soud vyvozuje především z výpovědi Patrika 
Ryšánka, z popsaného způsobu jednání, nikoliv z chování poškozeného. Nepřípadná je 
námitka směřující k tomu, že Patrik Ryšánek neměl tyto peníze zapotřebí, že jeho majetková a 
finanční situace byla tehdy dobrá, že byl zaměstnaný a nikdy se ničeho nedopustil. Zcela 
logickým důvodem, který Patrik Ryšánek uvedl ve své výpovědi, bylo zabránit poškozenému, 
aby poslední finanční prostředky, které získala jeho matka, marnotratně nerozházel dřív, než 
se matka vrátí z nemocnice. Není tedy zřejmé, že by se obžalovaný chtěl na těchto penězích 
sám obohatit. Spíš se snažil, aby jeho matka neutrpěla takovou ztrátu, jakou by během pobytu 
v nemocnici, když mezitím poškozený s  penězi disponoval, mohla utrpět. Fakt, že svědci 
Veselý, Trefil a Šenkeříková ve své výpovědi neuvedli jako důvod pro odchod Patrika 
Ryšánka do domu Romany Ryšánkové snahu zmocnit se peněz, kterými v dané chvíli 
disponoval Miloš Janoch, neznamená, že tento důvod neexistoval. Nejprve z důkazů vysvítá, 
že Patrik Ryšánek vůbec neoznamoval svůj odchod z hostince. Ostatní dodatečně a 
s překvapením zjistili, že odešel. Logicky tedy ani neoznamoval, kam jde a proč odchází. 
Nejlépe o záměrech obžalovaného vypovídá on sám ve výpovědi obviněného. Nikde také není 
řečeno, že pachatel dopředu anebo později sdělí svědkům své skutečné úmysly, proč se 
vypravil do domu Romany Ryšánkové. Soud se již vyjadřoval k věrohodnosti uvedených 
svědků a musí počítat i s možností, že tito svědkové nemají zájem ozřejmit pravý důvod 
přítomnosti Patrika Ryšánka v domě č. p. 77. Z výpovědi obžalovaného je přitom jasné, že se 
opakovaně poškozeného tázal, kde jsou peníze uloženy, aby je obžalovanému vydal. Šlo o 
opakované projevy a násilí obžalovaného se opakovalo úměrně tomu, že poškozený Janoch 
nechtěl nebo neuměl říct, kde peníze ve skutečnosti jsou. Loupežnému motivu odpovídá i 
skutečnost, že v mezidobí obžalovaný prohledával jednotlivé místnosti domu, aby peníze sám 
našel, když mu poškozený ani pod násilím nechtěl nic říct. Z toho je záměr získat cizí věc do 
své dispozice použitím násilí nebo pohrůžky násilím v bezprostřední návaznosti prokázán více 
než jasně. Právě pro onu spojitost mezi násilím a úmyslem, se kterým je toto násilí vyvíjeno, 
kterému odpovídají i ostatní projevy obžalovaného, neumožňuje, aby soud jednání 
kvalifikoval pouze jako ublížení na zdraví podle § 146 odst. 3 trestního zákoníku, jak 
navrhuje obhajoba. Proto soud uzavřel právní kvalifikaci jednání obžalovaného Patrika 
Ryšánka způsobem uvedeným ve výroku. 

 
Proti právní kvalifikaci v podané obžalobě obhajoba namítala, že nebyly naplněny 

znaky přečinu porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1 trestního zákoníku, zejména 
proto, že obžalovaní měli do domu Romany Ryšánkové volný přístup a měli proto k dispozici 
klíč ke vstupu do domu. Naopak obhajoba poukazovala na to, že poškozený Miloš Janoch 
nebyl oprávněným uživatelem domu Romany Ryšánkové, ani jeho vlastník nebo nájemce a že 
naopak on terorizoval oprávněné obyvatele domu a jednání obžalovaných bylo jednání 
v nutné obraně. Dále vyzdvihovali souhlas oprávněné uživatelky Romany Ryšánkové, aby 
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obžalovaní do domu vstupovali, zejména s přihlédnutím k tomu, že dům rekonstruovaly děti 
Romany Ryšánkové, proto měly také svěřen klíč od domu. 

 
K tomuto bodu sdělení firmy dodávající okna a dveře při rekonstrukci domu 

osvědčilo, že ke každým dveřím bylo dodáno pět klíčů. Výpověď Romany Ryšánkové tuto 
skutečnost sice poněkud zatemnila, když svědkyně nejprve hovořila o třech a následně čtyřech 
klíčích, nakonec se ustálila na tom, že jeden z klíčů svěřila právě manželovi a dětem. Rovněž 
výpovědi dalších osob nasvědčovaly, že bývalý manžel a děti Romany Ryšánkové měli 
přístup do domu a vstupovali tam s jejím svolením. Naopak dokazování úplně nevyjasnilo, 
z jakého důvodu se v domě zdržoval poškozený Miloš Janoch. Lze sice dovozovat, že měl 
přístup do domu, protože se v domě pravidelně zdržoval, dokonce v té době měl plnit úkoly, 
které mu Romana Ryšánková po dobu svého pobytu v nemocnici uložila, např. ohřívat jídlo 
svědkovi Veselému. I když nyní Romana Ryšánková tvrdí, že si přítomnost poškozeného 
v domě nepřála, její faktické kroky v kritické době ukazují, že i poškozený Miloš Janoch 
přístup do domu měl. To by ovšem znamenalo, že do domu vstupoval se souhlasem nebo 
svolením oprávněných uživatelů domu, nejspíše Romany Ryšánkové. To vede soud k závěru, 
že oprávněný přístup do domu měli v té či oné podobě a v té či oné míře jak poškozený 
Janoch, tak obžalovaní Patrik a Miloslav Ryšánkovi. Žádný další důkaz u hlavního líčení 
takový závěr nezpochybnil. Není tudíž možné na základě takového výsledku dospět k závěru, 
že obžalovaní vnikli do domu ve Studnicích č. p. 77 „neoprávněně“. Není tedy zřejmé, že by 
obžalovaní svým jednáním naplnili jeden ze základních znaků skutkové podstaty přečinu 
porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1 trestního zákoníku. Proto soud nemohl 
jednání obžalovaného Patrika Ryšánka a Miloslava Ryšánka kvalifikovat podle tohoto 
ustanovení. 

 
U obžalovaného Miloslava Ryšánka soud na základě zjištěného skutkového stavu 

uzavírá, že obžalovaný jednáním, kdy se nejprve společně s Patrikem Ryšánkem snažili 
vystrkat a vytáhnout poškozeného Miloše Janocha ven z domu, následně poškozeného vnesli 
zpátky do předsíně, kde ho položili na zem a tam ho obžalovaný Miloslav Ryšánek udeřil 
pěstí do obličeje, naplnil objektivní i subjektivní znaky pokusu přečinu ublížení na zdraví 
podle § 21 odst. 1 a § 146 odst. 1 trestního zákoníku. Naplnění znaku objektivní stránky 
skutkové podstaty spočívající v tom, že: „…dopustil se jednání, které bezprostředně 
směřovalo k tomu, že jinému ublíží na zdraví…“, soud vidí v násilném jednání Miloslava 
Ryšánka vůči poškozenému, spočívající nejprve v jeho vystrkání a vytažení ven z domu, 
následně když poškozený zůstal polosedět či poloklečet venku, následně ve vtažení či vnesení 
zpátky do předsíně domu (které jsou sice násilím, ale nevedou k narušení tělesné integrity), a 
nakonec na odchodu udeření poškozeného pěstí do hlavy. Tento úder pěstí, když od 
poškozeného nehrozilo žádné nebezpečí, naopak poškozený se nacházel ve stavu, kdy ho 
obžalovaní do domu prakticky vnášeli, přesvědčuje soud, že je činem bezprostředně 
směřujícím k ublížení na zdraví poškozeného. Už jeden úder pěstí zdravému člověkovi může 
způsobit porušení tělesné schránky, v této situaci byla nebezpečnost úderu zvýšena tím, že 
poškozený Janoch byl vůči jednání Miloslava Ryšánka prakticky bezbranný. Na základě 
těchto skutečností je soud přesvědčen, že i jeden prokázaný úder pěstí do obličeje 
poškozeného poté, co se Miloslav Ryšánek k poškozenému choval násilně, zvlášť za situace, 
kdy poškozený již nebyl schopen nějaké obrany, směřoval k poškození tělesné integrity 
poškozeného, a tedy k ublížení na zdraví.  
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Tohoto jednání se Miloslav Ryšánek dopustil v přímém úmyslu podle § 15 odst. 1 

písm. a) trestního zákoníku. Jeho úmysl zahrnoval vědomostní složkou. I v tomto případě se 
jedná o obecnou lidskou zkušenost, že úderem rukou sevřenou v pěst do obličeje druhého, 
v místech kde je řada měkkých tkání, drobný skelet obličeje a kde jsou uloženy smyslové 
orgány, zpravidla dochází k porušení těchto měkkých tkání, k natržení kůže, zhmožděninám, 
otokům, krvácení, porušením skeletu, a každý dospělý člověk si takový důsledek úderu pěstí 
uvědomuje a nepochybně si ho uvědomoval i obžalovaný. Zvlášť je to podtrženo tím, že 
poškozený již byl postižen přechozími útoky Patrika Ryšánka, potom se ho obžalovaní snažili 
z domu vystrkat, následně ho do domu vnášeli, proto nebyl ve stavu, kdy by se mohl bránit a 
byl takovému úderu pěstí vystaven naplno. Úmyslné jednání obžalovaného obsahovalo i volní 
složku. Úder pěstí je aktivní a fyzický akt vedený paží, při kterém musí být ruka sevřena 
v pěst, pohyb rukou musí být dynamický a zacílený do obličeje poškozeného. Takové jednání 
musí být podepřeno odpovídající vůlí vyvěrající z mysli obžalovaného, ve které již je 
obsažena představa o průběhu tohoto pohybu, jeho cíli a o následku, který při dopadu pěstí do 
obličeje postiženého může nastat. Tím je dána i volní složka úmyslného jednání. Soud 
kvalifikoval jednání obžalovaného jako pokus spáchaného přečinu, protože poškozený krátce 
předtím utrpěl řadu dalších zranění v obličeji a nelze prokázat, které ze zranění měl 
poškozený v dřívější době a které mu bylo způsobeno až tímto posledním úderem do obličeje. 
Soud tedy mohl k tomuto jednání přiřadit pouze to zranění, která svou povahou jasně 
odpovídá způsobu jednání Miloslava Ryšánka. Soud nemůže klást obžalovanému k tíži i další 
zranění, která teoreticky mohou být také úderem pěstí do obličeje způsobena, ovšem není 
zřejmá příčinná souvislost mezi tímto posledním úderem a způsobením těchto teoreticky 
dřívějších možných zranění. Právě pro nemožnost rozlišení, zda se nejedná o zranění 
způsobená předcházejícím útokem na poškozeného, soud kvalifikoval tento čin jako pokus 
přečinu ublížení na zdraví.  

 
Obžalovaný Miloslav Ryšánek byl v době spáchání činu 53-letý muž, plně trestně 

odpovědný z hlediska věku (§ 25 trestního zákoníku). V průběhu celého trestního řízení, ani 
v řízení před soudem nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by zpochybňovaly schopnosti 
obžalovaného rozpoznat protiprávnost svého jednání, nebo své jednání ovládat. Obžalovaný 
je zcela příčetný a plně trestně odpovědný i ve smyslu § 26 trestního zákoníku. Obžalovaný 
Miloslav Ryšánek svým jednáním porušil zájem na ochraně lidského zdraví a tělesné integrity 
poškozeného, což je jeden z nejdůležitějších statků chráněných trestním zákoníkem; navíc se 
to stalo v rámci širšího násilného jednání vůči poškozenému Janochovi. Proto nepostačuje 
postih podle jiných právních předpisů a je na místě, aby z tohoto jednání byla vyvozena 
trestní odpovědnost. 

 
Při ukládání trestu obžalovanému Patriku Ryšánkovi soud nejprve hodnotil povahu a 

závažnost zločinu, kterého se obžalovaný dopustil. Jak již bylo uvedeno, porušil vícero 
chráněných zájmů, zájem na svobodě rozhodování, zájem na ochraně majetku a zájem na 
ochraně lidského života před násilným jednáním ze strany druhých osob. Dále soud přihlížel 
ke způsobu provedení činu, ze kterého je zřejmé, že mu předcházely negativní informace o 
chování poškozeného, které obžalovaného přiměly k činu. Mezi získáním těchto informací a 
samotným jednáním byla určitá časová i místní přetržka, ve které obžalovaný měl čas a 
prostor k nabytí kontroly nad svým jednáním a na zvážení všech jeho aspektů. Přesto ve svém 
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jednání pokračoval, dokonce jak vyplynulo z dokazování, kromě první fáze, kdy jednal 
samostatně, poté na určitou dobu jednání vůči poškozenému přerušil, se pustil do druhé fáze 
násilného jednání. Při útocích na poškozeného vystřídal více mechanismů, aby dosáhl 
sledovaného cíle, to je získání prostředků, o kterých se domníval, že náleží jeho matce a 
poškozený je utrácí ve svůj prospěch. Z pohledu soudu tedy na počátku bylo jisté logické 
vysvětlení (které obžalovaného viny nijak nezbavuje), další jednání byla jednoznačně 
cílevědomá, opakovaná, dokonce na čas přerušená a poté obnovená, vystřídaná různými typy 
útoků na poškozeného, což jednoznačně svědčí pro vyšší závažnost uvedeného zločinu. 
Nejzávažnější následek jednání obžalovaného, tedy smrt poškozeného, je vystižena v jeho 
právní kvalifikaci a další následky jeho jednání nejsou natolik významné, aby zvyšovaly 
závažnost jeho jednání. Kromě okolností vystižených v právní kvalifikaci jednání 
obžalovaného zmíněné v tomto odůvodnění, soud nevidí žádné zvláštní okolnosti, které by 
závažnost činu zvyšovaly nebo naopak snižovaly. Patrik Ryšánek byl dosud bezúhonný, 
sociálně i pracovně zcela začleněný, bez jakýchkoliv negativních známek v jeho životě, to 
závažnost jeho činu snižuje. Míra zavinění u něj je nejvyšší možná, spočívá v přímém úmyslu 
ke spáchání zločinu loupeže. Zavinění těžšího následku smrti poškozeného „pouze“ ve formě 
vědomé nedbalosti soud nepovažuje za polehčující. V malé míře lze chápat pohnutky 
obžalovaného, že v poškozeném viděl zápornou postavu, která měla negativní vliv na jeho 
matku Romanu Ryšánkovou. Lze také pochopit, že nesouhlasil, aby poškozený marnotratně 
rozhazoval peníze, o kterých se domníval, že patří jeho matce, nebo dokonce, aby se do domu 
jeho matky plánovaly sexuální hrátky, se kterými jeho matka nesouhlasila. Nepřijatelné a 
zločinné je ovšem to, když se obžalovaný rozhodne jednání poškozeného zabránit svévolně, o 
své vlastní újmě, svou vlastní mocí, nikoliv domluvou, rozhovorem s poškozeným, úřední 
cestou, ale beze vší pochybnosti do přesvědčování poškozeného, k získání matčiných peněz a 
obraně domu zapojí řadu fyzických útoků, vedených různými způsoby a dokonce ve dvou 
epizodách. Takový způsob vzetí věcí do vlastních rukou není možný, a naprosto flagrantně 
překračuje hranice dané trestním zákoníkem, které určují toto jednání jako jednoznačně 
zločinné. Celkově lze shrnout, že povaha a závažnost zločinu obžalovaného Patrika Ryšánka 
je středně vysoká a ukazuje na ukládání trestu ve středním pásmu daného zákonného rozpětí. 

 
Soud také hodnotil osobní, majetkové, rodinné a jiné poměry obžalovaného Patrika 

Ryšánka a jeho dosavadní způsob života, i možnosti jeho nápravy. Ve všech těchto ohledech 
soud shledává pozitivní informace o životu obžalovaného. Obžalovaný je nyní 29-letý muž, 
žije v harmonickém vztahu s přítelem, se svým otcem a sestrou, má stálé zaměstnání. 
Zaměstnavatel podal kladné zprávy o jeho pracovním nasazení a výsledcích. Patrik Ryšánek 
je vlastník domu, ve kterém bydlí, jako kvalifikovaný zaměstnanec měl odpovídající výdělek. 
V jeho dosavadním životě soud neshledal žádné závady, byl zcela v pořádku. Rovněž posudek 
z oboru klinické psychologie potvrzuje, že se jedná o osobu adaptovanou, vyváženou, 
s žádoucí hodnotovou orientací a lze u ní očekávat bezproblémovou resocializaci. Vzhledem 
k těmto skutečnostem, rodinnému i partnerskému zázemí, vzhledem k dosavadní 
bezúhonnosti, jeho úplnému zařazení do společnosti, i vzhledem k jeho věku soud vyvozuje, 
že možnosti nápravy u obžalovaného jsou příznivé a pásmo, ve kterém by měl být ukládán 
trest, tyto skutečnosti významně snižují do spodního pásma daného zákonného rozpětí.  

 
Ve prospěch obžalovaného soud zjistil významnou polehčující okolnost podle § 41 

písm. o) trestního zákoníku, tedy že obžalovaný před spácháním trestného činu vedl řádný 
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život. Proti obžalovanému hovoří přitěžující okolnosti podle § 42 písm. a), c) trestního 
zákoníku, protože spáchal čin s rozmyslem; od okamžiku, kdy se dozvěděl o možných 
negativních souvislostech jednání poškozeného do doby, než započal své jednání, existovala 
časová a místní přetržka, ve které mohl zvážit dosah svého jednání, což obžalovaného 
neodradilo od dalšího jednání, naopak ve svém jednání pokračoval, dokonce ve dvou 
epizodách s několika přerušeními, několika způsoby, které na sebe navazovaly. Obžalovaný 
přitom jednal s jasnou motivací a jasným záměrem; podle soudu spáchal trestný čin 
s rozmyslem. Zároveň obžalovaný vyvinul vůči poškozenému několik způsobů násilí, aby ho 
přiměl vydat částku, o které se domníval, že ji drží neoprávněně a v několika epizodách se na 
poškozeném dopustil řady intenzivních útoků, různými mechanismy do různých částí těla tak, 
že na těle poškozeného bylo zjištěno multifokální násilí, prakticky na celém povrchu těla 
s řadou vnějších i vnitřních zranění, ve svém souhrnu nakonec vedoucí ke smrti poškozeného. 
Soud je tedy přesvědčen, že čin byl spáchán surovým způsobem. Po zvážení střední 
závažnosti projednávaného zločinu, příznivých poměrů obžalovaného, dosavadního způsobu 
života, i možnosti jeho nápravy a nevýrazné převaze přitěžujících okolností dospěl soud 
k závěru, že pro vystižení závažnosti zločinu a všech uvedených skutečností je na místě 
ukládat obžalovanému trest mírně nad dolní hranicí zákonné trestní sazby. Proto soud 
obžalovanému uložil trest odnětí svobody v trvání deseti a půl let.  

 
Obžalovanému byl uložen trest za zvlášť závažný zločin (§ 14 odst. 3 trestního 

zákoníku) ve výměře přesahující osm let. Soud přitom nezjistil žádné skutečnosti, které by 
významně ovlivnily zařazení obžalovaného do typu věznice. Proto soud podle zákonných 
kritérií § 56 odst. 2 písm. d) trestního zákoníku zařadil obžalovaného pro výkon uloženého 
trestu do věznice se zvýšenou ostrahou.  

 
Při stanovení druhu a výměry trestu obžalovaného Miloslava Ryšánka soud rovněž 

hodnotil povahu a závažnost projednávaného činu. Tímto činem obžalovaný ohrozil zájem na 
ochraně zdraví a tělesné integrity poškozeného. Při hodnocení způsobu spáchání činu soud 
musí vzít v úvahu, že se obžalovaný zapojil do násilného jednání proti poškozenému 
Janochovi ke spoluobžalovanému Patriku Ryšánkovi a vrcholem tohoto zapojení byl právě 
závěrečný úder pěstí do obličeje poškozeného. Protože se jednalo o jediný úder, nelze 
Miloslavu Ryšánkovi přičítat širší nebo hlubší způsobené následky. Také v případě tohoto 
obžalovaného platí, že je bezúhonný, zcela pracovně i sociálně adaptovaný, bez jakýchkoliv 
záporných hodnocení. Naopak všichni se o něm vyjadřují pozitivně. Míra zavinění 
obžalovaného je běžná, odpovídající danému typu trestného jednání, tedy útoku proti zdraví, 
který je v případě obžalovaného veden přímým úmyslem. I v jeho případě lze v malé míře 
pochopit pohnutky jeho jednání, když se dozvěděl informace o chování poškozeného Janocha 
k bývalé manželce Romaně Ryšánkové, resp. k jejím finančním prostředkům a k domu, ve 
kterém Romana Ryšánková bydlela, ať už se jednalo o zprávy pravdivé, nadsazené řeči anebo 
pomluvy. Ani tyto v malé míře pochopitelné pohnutky neospravedlňují záměr a cíl, který 
obžalovaný pojal, v jeho případě minimálně zabránit poškozenému Janochovi v dalším 
jednání v domě Romany Ryšánkové. Když se to spoluobžalovaným podařilo, a poškozený 
zůstal mimo dům, obžalovaní ho prakticky bezvládného vnesli zpátky do domu, položili na 
zem a tam mu Miloslav Ryšánek zasadil poslední ránu pěstí do obličeje. Jedná se o svévolné 
vyřizování účtů a napravování věcí vlastníma rukama, které i kdyby do jisté míry bylo možné 
je pochopit, v žádném případě není možné připustit, aby tuto situaci řešil o své vlastní vůli a 
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zvlášť tímto násilným způsobem. U Miloslava Ryšánka soud také zohlednil, že se jedná o 
pokus přečinu ublížení na zdraví, u kterého nebylo prokázáno, že se dostalo až do stupně 
dokonání trestného činu. Celkově lze říci, že povaha a závažnost uvedeného přečinu je 
v dolním pásmu daného zákonného rozpětí. Dále soud hodnotil osobní, rodinné, majetkové a 
jiné poměry obžalovaného, jeho dosavadní způsob života a možnosti jeho nápravy. Platí pro 
něj prakticky totéž, co pro Patrika Ryšánka. Obžalovaný žije normálním osobním a rodinným 
životem, má odpovídající rodinné zázemí, udržuje vztah s nejbližší rodinou a s přáteli. Má 
stále zaměstnání, ve kterém je příznivě hodnocen. V jeho dosavadním životě se nevyskytly 
žádné negativní události a soud tedy může konstatovat, že dosud žil naprosto bezúhonný 
život. Rovněž možnosti jeho nápravy soud hodnotil na základě těchto skutečností, i ve shodě 
se znaleckým posudkem z oboru klinické psychologie, že je osobnost sociálně adaptovaná, 
vyvážená, s žádoucí hodnotovou orientací a lze u něj očekávat bezproblémovou resocializaci. 
Celkově soud hodnotí možnosti nápravy obžalovaného jako příznivé. Také v případě 
obžalovaného Miloslava Ryšánka soud může konstatovat jednu významnou polehčující 
okolnost podle § 41 písm. o) trestního zákoníku, protože obžalovaný před spácháním nyní 
projednávaného přečinu vedl řádný život. Proti obžalovanému hovoří jedna významná 
přitěžující okolnost, podle § 42 písm. a) trestního zákoníku, protože spáchal trestný čin 
s rozmyslem; i v jeho případě platí, že mezi zjištěním negativních informací nastala určitá 
časová a místní přetržka, ve které si mohl rozmyslet svůj další postup. Pak se obžalovaný 
zapojil do jednání spoluobžalovaného Patrika Ryšánka a v násilném jednání spolu s ním 
pokračoval, jedná se tedy o kontrolované jednání, mělo jasný záměr a cíl, zvolil k tomu 
násilné prostředky, které mu měly tento cíl splnit. Dokonce v průběhu jednání reagoval na 
jednání spoluobžalovaného a svědkyně Šenkeříkové, přivolával na místo ještě dokonce 
svědka Veselého. V souhrnu lze uzavřít, že povaha a závažnost spáchaného zločinu ukazují na 
ukládání trestu v první polovině zákonné trestné sazby. Osobní poměry obžalovaného, 
dosavadní způsob života a možnosti jeho nápravy zase ukazují na ukládání trestu v nižší 
výměře. Vyrovnané přitěžující a polehčující okolnosti na tomto hodnocení už nic výrazného 
nemění. Zároveň je zřejmé, že osoba a poměry obžalovaného, jeho dosavadní život i 
prostředí, ve kterém žil a pracoval, umožňují, aby obžalovaný nebyl postižen okamžitým 
výkonem ukládaného trestu, ale byla dána zkušební doby, ve které se ukáže, jestli je výkon 
trestu odnětí svobody nezbytný. Při výměře podmíněného trestu odnětí svobody a po zvážení 
uvedených kritérií soud v rámci zákonné trestní sazby rozhodl o uložení trestu odnětí svobody 
v trvání dvanácti měsíců. Za přiměřenou zkušební dobu, ve které se ukáže, zda není nutný 
výkon trestu odnětí svobody, soud pokládá zkušební dobu v trvání dvou let. Pro zkušební 
dobu, kromě všech ostatních omezení, soud zvlášť obžalovanému ukládá, aby v této době 
podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil, což bude jedním z kritérií při 
hodnocení, zda obžalovaný v průběhu zkušební doby vedl řádný život. 

 
V adhezním řízení se s nárokem na náhradu škody výši 2.936,- Kč řádně a včas 

připojila poškozená Všeobecná zdravotní pojišťovna. Svůj nárok zdravotní pojišťovna 
doložila vyúčtováním zdravotní péče, ve kterém osvědčila rozsah úkonů ambulantní péče a 
dopravy, které vynaložil při přivolání zdravotnické záchranné služby k ohlášenému 
zraněnému poškozenému (čl. 305 – 312, 919 – 921). Soud považuje za prokázané, že se 
obžalovaní Patrik Ryšánek a Miloslav Ryšánek dopustili zločinu, resp. přečinu násilného 
charakteru vůči poškozenému Miloši Janochovi a právě k jeho ošetření (ve skutečnosti již 
mrtvému poškozenému) byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Obžalovaní 
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Ryšánkovi se tohoto skutku dopustili jako spoluškůdci, nebylo zjištěno žádné související 
zavinění poškozeného, které by vedlo ke vzniku nebo rozvoji jeho poranění a z toho 
vyvěrajícího přivolání zdravotnické záchranné služby. Výše způsobené majetkové újmy na 
majetku poškozené zdravotní pojišťovny odpovídá ceně poskytnuté zdravotní péče a 
vynaložených nákladů. Za tuto škodu oba obžalovaní odpovídají podle § 55 odst. 1 zákona č. 
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, který přiznává zdravotní pojišťovně právo na 
náhradu nahrazené služby vůči třetí osobě, kterou zdravotní pojišťovna vynaložila v důsledku 
zaviněného protiprávního jednání vůči pojištěnci zdravotní pojišťovny. V tomto případě se 
obžalovaný Patrik Ryšánek dopustil úmyslného zločinu loupeže, obžalovaný Miloslav 
Ryšánek úmyslného pokusu ublížení na zdraví, v obou případech násilným jednáním na 
poškozeném Miloši Janochovi, v obou případech se tedy jedná o zaviněné protiprávní jednání 
vůči poškozenému Miloši Janochovi. Proto má zdravotní pojišťovna právo na náhradu 
vynaložených nákladů zdravotnické záchranné služby k ošetření zraněného poškozeného, byť 
se po jejich příjezdu ukázalo, že poškozený byl v tu dobu již mrtev. Soud podle § 228 odst. 1 
trestního řádu uložil oběma obžalovaným společně a nerozdílně zaplatit poškozené 
Všeobecné zdravotní pojišťovně, Regionálně pobočce Brno, Benešova 10, škodu v uplatněné 
výši 2.936,- Kč.  

 
S nárokem na náhradu majetkové škody se v adhezním řízení připojil také Lukáš 

Janoch, který uplatňoval nárok na náhradu majetkové škody ve výši 12.144,- Kč, odpovídající 
částce, kterou vynaložil na pohřeb poškozeného Miloše Janocha. Tento nárok poškozený 
Lukáš Janoch prokazoval příjmovým pokladním dokladem o zaplacení faktury pohřební 
služby, která pohřeb zařizovala (čl. 893). Pozůstalý syn vypravil mrtvému otci řádný pohřeb, 
jedná se o újmu na majetku, kterou má obžalovaný Patrik Ryšánek jako škůdce, protože 
následek smrti poškozeného je připisován pouze jemu, nahradit podle § 2961 občanského 
zákoníku tomu, kdo je vynaložil, tedy Lukáši Janochovi. 

 
Dále se s nárokem na náhradu nemajetkové újmy řádně a včas připojili dcera 

poškozeného Veronika Janochová s uplatněným nárokem ve výši 1 mil. Kč u každého 
z obžalovaných, Lukáš Janoch – syn poškozeného, rovněž u každého z obžalovaných 
s nárokem na náhradu nemajetkové újmy ve výši 1.000.000,- Kč, matka poškozeného Jarmila 
Janochová rovněž u každého z obžalovaných s částkou 1.000.000,- Kč, bratr poškozeného 
Miloslav Janoch s částkou 100.000,- Kč u každého z obžalovaných a Roman Janoch s částkou 
100.000,- Kč u každého z obžalovaných. Tyto své nároky odůvodnili v písemném uplatnění 
svých nároků (čl. 292, 301 – 303, 877, 879, 881, 890, 893).  

 
Soud vyšel z vymezení požadované nemajetkové újmy, která měla podle písemných 

vyjádření poškozených spočívat v újmě spojené se smrtí Miloše Janocha. Z výsledků 
provedeného dokazování je zřejmé, že soud následek smrti poškozeného Miloše Janocha 
připisuje pouze obžalovanému Patriku Ryšánkovi a nároky vyplývající ze smrti poškozeného 
je možné vázat pouze k tomuto obžalovanému. Proto jsou poškození s nárokem na náhradu 
škody vůči Miloslavu Ryšánkovi z tohoto titulu odkázáni na řízení ve věcech 
občanskoprávních. K úmrtí Miloše Janocha v důsledku spáchaného zločinu došlo 
18. 10. 2014, soud nároky na náhradu nemajetkové újmy posuzoval podle občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. Obecně se nároky poškozených odvíjejí od ust. § 2910 občanského 
zákoníku, který ukládá škůdci, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou 
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zákonem a zasáhne do absolutního práva poškozeného, nahradit poškozenému, co tím 
způsobil. Uvedená norma předpokládá protiprávnost jednání, v tomto případě spočívající 
v usmrcení poškozeného. Každý má právo na ochranu života, jak je to patrné i z ustanovení 
citovaného občanského zákoníku § 3 odst. 2, podle kterého každý má právo na ochranu svého 
života, podle § 81 odst. 2, který říká, že ochrany požívá zejména život člověka a podle § 91, 
podle kterého je život člověka nedotknutelný. Všechna tato ustanovení jednoznačně ukazují, 
že každému je zapovězeno ohrožovat život druhého, natož mu působit taková zranění, která 
vedou ke ztrátě jeho života. Prevenční povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám 
na životech, je vymezena v ustanovení § 2900 občanského zákoníku; nepřímo povinnost 
nezasahovat a zdržet se jakýchkoliv zásahů do života a zdraví druhého vyvěrá i z ustanovení 
trestního zákoníku, konkrétně z ustanovení o trestných činech proti životu a zdraví. Jelikož 
Patrik Ryšánek násilně způsobil poškozenému taková zranění, která vedla k jeho smrti, 
způsobil tedy smrt poškozeného, porušil citovaná ustanovení právních předpisů a dopustil se 
protiprávního jednání. Konkrétní nárok poškozených je založen na ustanovení § 2959 
občanského zákoníku, který ukládá škůdci při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na 
zdraví odčinění duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné blízké osobě peněžitou 
náhradou vyvažující plně jejich utrpení; nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle 
zásad slušnosti. 

 
Protiprávním jednání Patrika Ryšánka došlo u poškozených k nemajetkové újmě 

spočívající v duševním utrpení spojeném s úmrtím blízkého člověka, otce, syna a bratra. Toto 
utrpení počíná oznámením, že poškozený je po smrti, přes zármutek spojený s tímto faktem, 
s obstaráváním posledních věcí mrtvého a pohřbem, se zjišťováním skutečností vedoucích 
k jeho smrti, s vyšetřováním policie a s veřejným projednáváním jeho smrti před soudem vč. 
zveřejňování skutečností a okolností ryze soukromých. K tomu přistupují související ztráty 
vztahů, které poškození s obětí měli, které v minulosti vznikly, rozvinuly se a existovaly. 
Mezi protiprávním jednáním obžalovaného Patrika Ryšánka a popsanými duševními útrapami 
je příčinná souvislost, protože jednání obžalovaného bylo jedinou příčinou, která vedla ke 
smrti poškozeného a smrt poškozeného byla jediným důvodem vzniku duševních útrap, které 
u poškozených vznikly. Ze strany obžalovaného šlo o zaviněné jednání, jak už to bylo v tomto 
odůvodnění zmíněno. Jednalo se o přímé úmyslné spáchání loupeže a nedbalostní způsobení 
smrti poškozeného. Dokazování nezjistilo žádného jiného škůdce, kterému by bylo možné 
způsobený následek smrti také přičítat, než právě Patrika Ryšánka.  

 
Duševní útrapy a ztrátu mezilidských vztahů soud považuje za nemajetkovou újmu a 

je možné ji odčinit přiměřeným zadostiučiněním v penězích. Výši duševních útrap a cenu 
rodinného, sourozeneckého vztahu nelze exaktně stanovit, proto soud určoval výši náhrady 
podle zásad slušnosti. Při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu 
soud porovnával útrapy a ztráty, které jednotliví poškození utrpěli v souvislosti se smrtí 
poškozeného. V tomto žebříčku srovnání podle soudu nejméně a navzájem srovnatelně utrpěli 
oba bratři poškozeného, poškození Miroslav Janoch a Roman Janoch, a syn Lukáš Janoch. 
Soud u nich posuzoval intenzitu jejich vztahu se zemřelým. U obou bratrů poškozeného soud 
nezjistil žádné zvláštní vazby, ani poškození takové netvrdili. Jednalo se o základní vztah 
sourozenců, kteří si v dospělosti vedou svůj život každý zvlášť. Poškození netvrdili ani 
zvláštní intenzitu jejich vztahu, vedení společné domácnosti, společné zájmy, anebo něco 
podobného. U Lukáše Janocha byla intenzita vztahu s otcem Milošem Janochem větší, 



pokračování - 90 - 10 T 11/2015 -  
 

 

vzhledem k tomu, že bydleli v jedné obci a vídali se mnohem častěji. Zároveň je pravda to, že 
jejich vztah byl dvojlomný, jak vyplynulo z dokazování, nabýval jednou velmi vřelých, 
vzápětí ovšem velmi mrazivých podob, když docházelo mezi synem a otcem ke vzájemnému 
napadání, vulgaritám apod. Ačkoliv se jednalo o vztah intenzivnější, než u bratrů mrtvého, 
vzhledem k této dvojakosti, soud hodnotí újmu, která Lukáši Janochovi nastala, stejně jako u 
postižených bratrů. Jak už bylo řečeno, poškozený Miloš Janoch, jeho bratři a jeho syn jsou 
dospělí lidé, vedou vlastní životní existence bez toho, že by byli na poškozeného nějak zvlášť 
vázáni. Všem se také dostalo mírné satisfakce tím, že věc byla projednávána v trestním řízení 
a byl ve věci vyhlášen odsuzující rozsudek. Na straně škůdce soud již uvedl, že následek 
v podobě smrti poškozeného připisuje pouze obžalovanému Patriku Ryšánkovi, žádný jiný 
škůdce, kterému by bylo možné tento následek připsat, dokazováním zjištěn nebyl. 
Obžalovaný Patrik Ryšánek v rámci trestního řízení legitimně zaujal obranný postoj, nelze mu 
tedy vyčítat, pokud na svoji obhajobu uvádí skutečnosti, které shledává pro sebe jako 
polehčující. Na druhé straně v jeho postoji není nic, co by mělo míru náhrady nemajetkové 
újmy snížit. Majetkové poměry škůdce jsou normální, jak již bylo uvedeno v předcházející 
části rozsudku, Patrik Ryšánek je pracovně i majetkově běžný občan, má ve vlastnictví 
rodinný dům, běžně vydělává v pracovním poměru. Pokud tedy bude stanovena náhrada 
škody, je v možnostech obžalovaného náhradu škody uhradit a nepovede to k jeho majetkové 
likvidaci. Míra zavinění obžalovaného Patrika Ryšánka je obvyklá v daném případě, spočívá 
v přímém úmyslu v základní skutkové podstatě a v nedbalostním zavinění k následku 
spočívajícím ve smrti poškozeného. Soud má tedy za to, že u třech zmíněných poškozených, 
Lukáše Janocha, Romana Janocha a Miroslava Janocha, odpovídá i s přihlédnutím k poslední 
judikatuře Nejvyššího soudu ČR (sp. zn. 4 Tdo 1402/2015, ze dne 12. 4. 2016), u sourozenců 
zemřelého Miloše Janocha náhrada nemajetkové újmy ve výši 50.000,- Kč. U Lukáše 
Janocha, jako syna poškozeného, s intenzivnějším vztahem k mrtvému by přicházela v úvahu 
náhrada vyšší. Vzhledem k nevyrovnanosti jejich vztahu ak nižší kvalitě vztahu mezi 
Lukášem Janochem a Milošem Janochem, soud považuje za odpovídající ohodnocení 
duševního utrpení Lukáše Janocha stejnou částku jako u bratrů poškozeného, tedy ve výši 
50.000,- Kč.  

 
Výše soud hodnotí nemajetkovou újmu, kterou smrtí otce utrpěla dospělá dcera 

Veronika Janochová. U ní soud vidí kritéria pro stanovení hodnoty vyvažující duševní utrpení 
jako neutrální. Dcera sice žila odděleně od otce, nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by 
narušovaly jejich vztah k poškozenému. Proto soud rozhodl, že její duševní utrpení 
v souvislosti s úmrtím otce má být ohodnoceno násobnou částkou ve výši 100.000,- Kč.  

  
Nejvyšší újma byla podle soudu způsobena matce Jarmile Janochové. Matka 

poškozeného je sama vysokého věku, jeho úmrtím ztratila jednoho ze svých dětí. Jak 
vyplynulo z nijak nerozporovaného tvrzení matky, syn matku navštěvoval, měl s ní velmi 
dobré vztahy a úmrtí dítěte je pro rodiče mimořádné traumatizujícím zážitkem. Proto soud 
považoval za odpovídající opět násobnou výši částky, která má odčinit nemajetkovou újmu, 
kterou Jarmila Janochová utrpěla. Proto soud této poškozené přiznal náhradu nemajetkové 
újmy ve výši 200.000,- Kč.  

 
Zároveň soud přihlížel k tomu, aby celková výše přiznané náhrady nemajetkové újmy 

všem poškozeným nebyla pro Patrika Ryšánka z ekonomického hlediska likvidační, což 
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přisouzené náhrady podle soudu splňují. Zaplacení uvedených náhrad v celkovém souhrnu je 
v možnostech Patrika Ryšánka a odpovídají jeho osobním a majetkovým poměrům. 
Vzhledem k věku obžalovaného, k délce produktivního života má soud za to, že po případném 
výkonu trestu odnětí svobody bude obžalovaný Patrik Ryšánek schopen uložené náhrady i ve 
svém součtu zaplatit, aniž by ztratil možnost vést snesitelný a důstojný život. Jinak soud 
neshledal žádné okolnosti, které by měly moderovat výši náhrady škody z hlediska 
obžalovaného Patrika Ryšánka. Vzhledem k tomu, že poškozeným nebyl přiznán žádný nárok 
na nemajetkovou újmu vůči Miloslavu Ryšánkovi a ve vztahu k Patriku Ryšánkovi byly 
přiznány nižší částky, než které poškození požadovali, byli poškození se zbytky svých nároků 
na náhradu škody odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. 

 
Takto soud dospěl k určení povinnosti obžalovaného Patrika Ryšánka k náhradě 

duševních útrap poškozených, jejich přiměřeného peněžitého zadostiučinění a náhrady 
majetkových škod, které byly způsobeny zdravotní pojišťovně a poškozenému Lukáši 
Janochovi. Plnou výši nároků přihlášených v adhezním řízení soud nepovažuje u některých 
poškozených za prokázanou, a proto byli odkázáni se zbytky svých nároků na náhradu škody 
na řízení ve věcech občanskoprávních. Soud dodává, že tímto rozhodnutím nejsou vyčerpány 
všechny nároky a možnosti jejich uplatnění. Není proto vyloučeno, že poškozený v civilním 
řízení prokážou tyto nebo jiné nároky, dokonce ve vyšší míře.  
 
P o u č e n í:  Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do osmi dnů od jeho 

doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v 
Brně. Rozsudek může odvoláním napadnout státní zástupce pro nesprávnost 
kteréhokoliv výroku, obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho 
dotýká, zúčastněná osoba pro nesprávnost výroku o zabrání věci a 
poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody, pro nesprávnost výroku o 
náhradě škody. 

Osoba, oprávněná napadat rozsudek pro nesprávnost některého jeho výroku, 
může jej napadat také proto, že takový výrok učiněn nebyl, jakož i pro 
porušení ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení 
mohlo způsobit, že výrok je nesprávný nebo, že chybí (§ 246 odst. 1, odst. 2 
tr. ř). 

Odvolání musí být v zákonné lhůtě případně v další lhůtě určené předsedou 
senátu odůvodněno tak, aby bylo patrno, v kterých výrocích je rozsudek 
napadán a jaké vady jsou rozsudku nebo řízení které mu předcházelo 
vytýkány. Státní zástupce je povinen uvést, zda odvolání podává ve prospěch 
či neprospěch obžalovaného. (§ 249/ 1,2  tr. ř.) 

Odvolacím soudem bude odmítnuto odvolání, které nesplňuje náležitosti 
obsahu odvolání. (§ 253 odst. 3 tr. ř.) 

 
Krajský soud v Brně 

2. srpna 2016 
 
Za správnost vyhotovení:      Mgr. Tomáš Kurfiřt, v. r.   
M. Ungrová             předseda senátu  
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