
.o9Lc.:...:' ^ l,Á' r-'] ''','''' '5oc.

! i ri: illrll

... ...,......,,..:a: ..........,....ti]lrf

2 To 4Ů120']6-1515

Vlchti soL]d V .l.'.louci p..jc.|a V neveigjnérn zaseoa|'' íonangm one
']7 kvétna 2016 stížnost 

'tátního 
zástupcé ploti usnesení Krajského soud1.] v 3l,],rě

zedne2B''1 2l.]6' č] 10I1112015.1478 a |ozhodi takto:

;,odnětu stíŽn'sti státnlbo zástupce 3á ]1,pi{,ené usnesení podIe s 149
od$l. 'j pism' a}tr-ř. zrušu,je. nově s9 í.zhoduje taktoi

Pod:e s 71a 1f'ř' s]r zamíta žádost obžalov'nél.o Patriká ilyšánka
o lrc.:,uštěni ?vazb' na svobodu. když 

'adá|e 
iruá vázebni dúVod dle s 67

pism. a) tr.ř'

SoUčasně s. Í€přijimá záruka dů'š'yhodné osoby B::' ]llmany Krá|ovó,
nar' 16''1.19''. ? Pavla Bachorce, na|'2'12.1917, ve smys|u 9 73 odst' 1 p|5|ř' i']
.!.'i.' pisěí]rý sljb ol,i'}]ovanil' patriká Ryiái']la v9 smys|u !.l'.'í:oveni s 73
oťsl- l pism' b] 1Í'ř' a s|ožená peněžitá z.í.ka Ve výši 1o0.'oo Kč Ve srny$!'
& 73a odst' 1 1r.ř' a nestanoví se dohled přobačniho úřední]<a nad obža|ovanv'n
vé smyslu u9'!a.oveni $ 73 odst' 1 písm' c) 1r'ř'

0důvoeJnění:
Napad..'n usnesenim rozhodI Krajský soud V Brně V rámci h]avního ]íčen].

že s€ p.d]e s 73 odst 1 pjsn,]' a) písnr. b)' písm' c) a $ 73a odst' 1 ir'ř. obŽa|ovanýPaÍik Řyšánek propouští z vazby .na svob9du za současnóho prijeti záruký
dú!.ry-nodnó osoby B. RoÍj.ny Kr.]cvé' pis.]Í].ého slibu obža|ovaného Patrika
Ryš.Ila. stanover]í dil]edu p.obačniho Úřednika a sJožené peněž]ié záruky Ve VýŠr
100 000 Kč' jim]ž ]e nahrazen důVod vazby uvedený V s 67 písm' a] 1r'ř

PIo|: tomuto !]sneson] poda] 3lá1nj zás.rr!ce stÍŽnoll ]|,]ned po jeho Vyh]ášení.
!|].c.nŽ ]i cdůVocni] .ccateč|ě'

P.die to|]oto stěžoýateLe n..1 ]asne, l]aÁého dů.ioc]L nyni dospel Kra]ský
soud V grně k od|išném' názoru op|otj svel: u usneseni ze cjllť 18 p 2a.rc, iimž
pocie } 73a odsi, 2 písnr b)tr ř nepřija] nabídkLr peněžité.áí|ly V iéŽe výši .. l m, ze



l]kIačování 2 2 : | /.al2a1t)

iro nábi'.li ,áruka nepřesvědčila, S tirnto rozhodn|,l|.] iri; p.i 7.'c|.:. i i Y].l.|j
!.|.] ' .] .)ŤcUcj Ve stiŽnostni|. i,.e.', Je s ce pravdoL], Žť l:y':i .y; :.: !i..|cž!i].
záruka za da]ŠÍ choVání obžaIcva]'j.l. ].].. Romanou Krá|oVoLi á p]3€Í].ý 9l]l)

obŽacvaného. ovš9i. ani souhrn těch1o ]nst tlitu ne.'.atollk přesvědč]Vý al-ry.!.
oosiaic..].):'i /-a|:|k.:\: 1i. .2 ii .jhová]1] .b:i..]Van.Ái| ..'))ra7N. !. n. !--i..1l'],.1.,.:!
sps p.ovedený V|á].cl havního 'í..::] ]3La aúk'az. z )....:. ..]!l.]r. :]i'..:'l::] 1:.j

Romana Ryšánková (m3tka obŽa].v.'].]]o) by|a s'/ýn'ri ..1l:i 1..' ]obža )'..].
Pa|]"ikem Ryšánken,] napadánů, .b5:ih tohoto s!]].|] ||,].'!.] i.l|.i t.l 3\]e,).

rozioarli11 nllak nevyhodnotil

celkcvó j' iedy !'l?dené lsnesení hcd.!c.]l9 ]ako nesp|áVné a Z1ě.|i.
jil.ll|l se stíŽnos|nímL] 1.!lI náv|hL|je jeho:..]..ii 31íi., ž. ..bid1]uié nstitl|ty
nebr..!r !aiiaty.

obhajoba přeť].):]]' .J|chniTnL] soUdL] Vy]ádřen] obža]o'/aré!o l. !,''Ž'.'..i]
.|.iri|l) 7ásiupce. .; ]!.c: .i.|cl Se zejména hodnoií Výv!] di]kazni s iL'r:..'
by y tj|o!.l.ry cůkaz:l \le ;)...p.ch obhajoby olrže]ovan.l].. 

'řjčerli 
53 /.1,a. )i"

dioul']i d.b; ]'i!lynu]á od ř9.] .:.Ž?]!Vaného do !.'i:y. l:]].).|'.] .''.ť..|l j.:,i||:i
.J|vij.!.r.'j'].,' .]toby a to p.ia llVIa Bacho|.|' n .estr]é p|oniášeIi Ro..an!
|]yš:1nlic.]. . i!ň že Úda]e pies1upkového sp sLj o napadeni jc]í cs.!! .n]řo ]]lc ..,
Romanc! |1|.].r.! a Palr]kern Ryšánkem ne]sou pravd]vé'

\]:chni soud na pcdklad. pr!'.é stižncs1 v neveřejném zas..á.: i]c.]. | ,1]
.d9l 1 t ř přezkolin3] sp].i!|.sl Vý|okU Iapadeného us.esef]l. ],i.Ž j -:':..
nili',..|.ř.l] L]snesení oi...1i:.]í.í. Na 2il]a.], io|.]o|o pcs1L']|)L] c.s..
l .].i.]..j]'.' .].i]] :aVéTun.

L.lr]l]. řadé ]e nutno k..s.,:JÝal, Ž{] ki..j5ký soud V odŮVodněj.i ]le..t.j..].:..
!i.n3s3.] ' rávaz|osti na VýVc] .].i'íaznj situace cospíVá k oorá!něn.a]. 7i " ]

Zce eXisluje .j.i.dn. podezrenl že se dcp!s:]i .1!1k|. .' ]]é]iŽ ]6 o.ialobo!
SpatiovánmimcjlióZ'čl..!]'.i.pod|es17:..ls| 1. ods1' 4..r:ikl::i|.. ] ]jŽ
1 e:tní zákoník pa[.atu]e 3a7b!]r .|.$1u odněii svobody otl 1c d' '8 ie1 'i'.o o.(oinos1
.vl:i V.losavadním iozhodo\rái! k|ajského sc!.! |ozhodu]íci sk]]1éčicsl . i:,:ii].j.iě
které byl dovozován vazebni dŮvoc d]c 5 .7 !i3.n a) tr'ř a io \.' iakové ].:en/li. :e
i]Ž VmjnUIosti ...].inL|tá p6n.:]|á zál|k..]. '.iš 'i00.!c (č n.5\r]e .ts e(áňa
icstatečno! zárL]k.! 7. daš1 .lová|; .i]:;|l).]a'..]].) l''. ..'l::.]']]': '. ].]:':. -
Útěl(! nebo sk|ýVáli 5.'

Nyní kra]ský 'cr]c 
cccházi k opa.n.r! z.i/.|u by| k peněŽ]té 72rl]ce

př]3tcLip ly d3ší n.iilL]l]..10 z.l.uka div.i}..]n{ o.!|!' 3.' 1..']..y (:.il../.
apisemný s] b obža].!aii.o (přiLohou Vyjádřeni ke stížnos1i je ] nabídka z3|.r.y
]..V]a Bachorce .n].li; l' !|aco./ šti kde obŽaovaný ||a..y'l, l|eli |)y. . ] . .:

uŽ soLldu ]' s.L]!!.. J'i]9r-] pred.Žena aŽ nyní) takŽ. j.........i, i:]. ':i].|i|.l :l].'
l: kra]ský sc|. :..ónu sVého stano!]ska doslatečným ŽpÚs.'.Í ..i]!..t] ..'l:..1..

srr'ěr! s1]žn.|.1i soUd dospě k n.!nlVni.nL| Zár,ěru a |o z rásIedl1]í.i.l..ji.] .i



V p|!Ni řad-Á je t.Čb. řici Že samlhá t.estná činnost mě|a í]í1 .|].|.Kle|
Ž.a.|č brL]iá níl)o ú:oku !Ů.i 1ě]esné intégli1ě poškozenéhtr [']i]oše Janocha J]Ž
..]] :i. .]]. Íoi]s{irti'].'.].l.. 1e 3 !.. | ,rsi]be .r!la o.ýallél]o i-aiI t, iiyš.]i1, l l..]lll!r]ostl
|..].].].. .l.']aké 7.]]...]ii r]egat Vn! .ícrJnace na d|Uhé si|aně ..: ? Jazaýa,
.1]!:.,:i].nostl .]ai]].].L]lych institut('] :..Ťély být přehiédnUiy záVéry Znaleckého
ocs.;dk| Z ocVčtVl psych al| e a psyoho og]e' z ]ehoŽ psycho]ogické části vyp ýVá. že
se jed!. . .e]istou osobi,]'3l s3 sklcnen. k ú:|c.1nýi'] . .]!5ie|]ckýí] .eakcím která
nlť|Že ::,.]]nai nfantj]nj p.s1oje' Tyic .l|1..n.s1] je n.]tnc hodf]otit V soUV]slosti
s nfo.n,]l.e]r] o charai|'i.] i]lokU na p'.|.7'i].i']. 3 po cŽll si otáZkL] zca
V j.]L.]V]s osti s h|c.b.t] z|a.rč vysoké sankce Za pro|]p|áVfr] ]ednání Vořípadě
poŽ]i;Vn;i. rozhodn.ii' 9 vině obžaovaného mohou da]ší c5oby dc.ial.čnýn,r
.!ť]scbem ga.an1nVat eijmilaci takoVého jednání obžaIovaného, které j. !c.kladeri
lro ;:].dání ,laz.,.,ha dúV(J.jU dle s 67 písnl a) Í'ř V to..1c smč||] !|.].ni soud
.].spěi k zj!i]'|. že záýzž|}ost p|'jednáVané|o .]nL] a osobnostni .i'.akteristiky
oLŽa]ovarel.) VyiVáři l.]KoVo!] l'l']]binec], i:.rj nemůže být pisenrným 5] bern
o|'jŽii]oýal].h.' zá|Likc| ]ei]o se91ry a mLstl?' .]oŽenou peněžito| lárliku , cast.e
].0 i]1-]0 K. a dohled.fi probačníhc úredni(.. dostatečnýn] způ5o.em .JyVáŽena

Pol]',].] obhajoba zpo'|!.ňU]e ]bsah přestupkového s!].].j' kteÚ nrá
nas!ěcčov': :'Zickómu :].t.}.eni l!|..ny Ryšánkcl/. |.ri|io jné .bža|ovaný],r] ..]].
k iÓ:. l|<!te.|osti ýlch.í :i:|.] repi]|]ili€]. kdyŽ sa'na tato ok,:.]cst nemá rě...i.r
Výz..|r]]'] PoLkal .bha]oo' a délku dosavadniho íízer)i je pak |řeba pcrnéřovat
!.r.]]l..]!rcsti di.]|1 ..i s1Ll3ce riím že V5i1I]a.i abs-...9 s!b eklivn].. ...|lah|] Ve
.'éc .aliiOtfV ]..l] .a9|] l]elnLrŽe !.,.jsl ;( Zavěl't] o...1.]:..iéí] os|aoeii !azebniho
:]i]'/.i]..].:l-l],!]slr aj.'i ! tan':]:.]'.Žného i]á.]]..i]' r..slného ónL|'

1iorni n no h]e.j].ir: ]e iic.. pot](ázat ťe |a, že kr3]ský soud l.7l]o.!
c p|optlš1ě|i obža ovai.:]o 2 Vazby .']é Zák|adj píseÍrnóho podné1u obhajob! lteý
cbsahovái Žádosl c r]lo,|štčrí Z VaŽby přičernž 1a1o skll1ečncs1 nenlVeVýr.|'..]
.r .1ú!.dnění nap|.]ené]]. l',]eseni Vy]á.]i..a'

.joheden .]a Výše řečenó nezby|o stižnoslnj{]! so|ldU, než napaclcné
Jsnesenl ŽpodnětLr stálnii]o zást!]i]c! zrušit a Žádo51 ob:.]cyanéh| o propusténi
z.iazby na svcbodU Ža íir].|]i Za .oučasnóho nenahraze.]1 lazby dosL]d
IaV|hcV::ným nsi tÚ!v

řo u.e.1i: Pro1 :omUto |oŽhodnlti není da|ší řádnýcpravný proslř..ěk přípUstný

'ol].a(';oVán

la s ! r:r'.r ar at s l
V s]..ii.!á

V Olcmolci cn1. 17 klalna 201f

2Ia 4012A16

JUDí.V]adimir Štef an y.r.

qi'eclseda se;ritii


