
2 To 3912416-1519

Uxx*sení

VrchnÍ soud V o|omouci projedna] V neveřejnérn zasedání' kon'|.in dne
,]7' kÝč|i.2{]16 stÍŽnost státniho zástupce proti Usnesení Kra]ského sc|dj] ' 'r|]éZe .]|' 13'4'2016, č.], :c l 1]/2015.'].106, a rozhod takio:

z po.llětu sti:losti státniho zástupce se napať.né usnesení podie

s149 odst'.] pism' a), odst' 3 tr-ř' částečně zrušujc Y9 výroku vysi",eltén:

,odle s 73a odst. 2 p'sm' a) t|.ř' a v tomto směru se nově Íou')cdlje tak. že s.
p''l€ s73a odst' 2 

'ísm. '} 
...ř' nepři,]i$á nabidka peně'ti záruky ve výši

100'000 Kč ř]3bídn!|á 3c' Romanou Krá:ov.!, na'.' 16.1'1s84'

od*yodnění:

Napa.].rým usnesenim rozhodl Krajský sold V tsrně jod:]ak Výrokern' ze se
pode s 72 9.sr 1' odst' 3 pism' b) kř' obŽalovaný ponecháVá !e Vazbě 2dŮVodů
uvedených !..67 písm a] tr ř a dá]e Vý.qlern, Že pod|e s 73a ods1. 2 pism' a) tr r, je
pijpustné 

'i]]Óil 
peněŽ]té 7árL]ky nabízené Bc' Romanou Krá|ovou Ve Výšl 1c0000

Kč sloŽel. Ía L]čé| Kr.]ske|.o sot]dL,] V Brně

P|ot] lor0!to usj..]..|1 pcdaI slát.]i :.sil]pr. 
'zá;(onné 

|hiitě stíŽnost' a to
pou.e proti Výrok.] !ys|ovené]']|] lodle s 73a o.j]s1 2 

'1s 
' a)tr'ř

Tato 3iižrosi.yia odtrVociněna doda|eo|1ě s'olečně se sllžnosij p|ol] usIese|]
Kla]ského soL.! ,! B.ně ze dne 2B,4 '20l6. č'], 10 T 1112015-147B'

Podle 1choio stéžovate|e není jasné, zjakého důVodu nyn1 dospěJ Krajský
sor.j r Brně k od išnéí! .ázoru ]proii svému usnesení ze dne 1a'12'2a15, jinž
p.o]e s 73a odst 2 pi$Í. b) tr'ř. il9piija nebid]i]'] peněžjté záruky V téže VýŠi s tÍrn' Že
ho rabizená lá|.jka ne'ř€svědčj]a. s1]rnio rozho.lnutíň se pak ziotožn]l iVrchní
soud V o|omci.j Ve stížnostnim řízení' Je slce pravdou, Že nyri by|a též před]oŽ.na
zá\|ka za ca]ší chováni cbŽalovaného Bc' Rornanou K].á]ovou a písemný si]b
o.:.:.v.néh. oVšen,] e|. ..i;]]r]. |é.|]|o ilsl!tL]tů n-^r na|cl]k př.s..,.c.ivý, aby byl
dosla|eč|ou zá|u,'.l. za da]ši .hc!ání o|:jŽa].!']]éhc Pgukazuje se na prestupkový
spis oioVe.]e.ý VÍámc l]]aVního ]íčení iako dŮt(az' zjehoŽ obsahu VypyVá Že



']okračoVánj
I 2lc -39i2101e

Rc.!,i.] Ryšánk.vá lnatka obŽa].ý?n.|ro) by]i i!i|.] .]ótři.|, t.f]y ]obŽn].Vaným
l'alrik.fi Ryšánkefi n3padána l.r1ij |ohc]lr) 

'i]]3'] 
|.l.].]1''' jll,. 

'' 
i].].]..]

|czhodoVání n!jak nevyhcdnotl '

Ce ko'/ě j1]. tedy .rapadené LJ...j'.i \a.jno..3^.) ].,'i.-. ..]:]:.,..l]i.].., : .] i..''1.-.

':]Vodú 
se stížno.ir:!! scudU naVTl]u]e ].h. lrUšení

obhajoba pi.d]cž]ja Vy]ádřeni k. r.r]eÓnému ocÚVcdněrí obc! siíŽnosti
.:.|.ii'l.J zástupc., "]:.]éně Ve VztahU k.||):]]eŤatce tohotr nati1dgnéio Llsnes.]]
Žádl. speciání a.!r!e|.1y Ve srovn.ll 9:]|9L]menly týkají.ir.] se ].n.:..i
Krajskél,]o soudu V B||]č Že dne 28 4.2|1.. i.j' 10 T 1]12015'].17|] re.i.driil.
Vtomto směru se tecy cdkazu.je na .!!.rcdněni !:..!.ll V..i].:]]. s.l.!
v Olomouci ze dne 17.5.2A16,t?zn.2To4Nl2l15

Vrchni soud ],Ko soud 
'i]žnostní 

V neleiej|érn zasecáni ie ! 1j7 cdst ],

odst. 2 tr,ř' prezkoi].i'] jen spri..]l]'gt Vý|okt] vyslovcného podle 5 7']a odsl 2 pisn]
a) t|.ř a řízení té1. .ás1] napadeného l]sneseni přÉdcháZej]cí Na základ-Á loho].r
p.si]'l.|l cospě] k ni.].duJ jc] rn 7á.,.|in]'

Vprvní i:.i. je tieba k.n.:'...vat Že před ploednáním stiŽnost] stáiního
zástlrpce ||.| 

'.neseni 
oŽt3..n.|.Li V záh aVí tolo1o íozhodnut p.o.]edna 91,žnosi

státníh. l...r'.c proti !]sr3'.ri (|ajského soudt] v B|ně ze d|,.2842,..: ,:,

1aI1'1i2t15'.478 přičemž |ozhocl tak. že ioto Žitrš] a sál,.l zar.11 žádosi
obža|ovaného Patrika Ryšánka o 

'if)l'l.1.nI 
z ýazb'..| .L.l:'...)|'] ;.' :l).,.:..].].]t

r.oi]]etí záruk důVěry|odných osoj: }]3.íného 5 
'.] 

.|i']|j'.]|.h. ] ;!ž€]lé
!eněž]ié 2á.uky Ve vyí TcL..000 KČ i-'i] i]et1.:Ioven] l.|]]..]' l|.|,.i'jii.) r|..:]]]'1'
r3.] obŽalovanýn,]' Pro].]9mat jkoL.r dos1al..ros1i peněŽl|4 ;án]i! V9 .'ý.] ,l0.....] (.

'. vazbě na ostatní lr.1ituiy se zabývá: !. :Véin L]sJ].!.|. .i 2.]. 2 
... 

4.|2.:},..:. ..).

]cioŽ odŮVodněni se v lořr10 smérU od(i]''|]]9

P.o potřeby:o],]||. |.zhodnutí je ii€t' ;.i.azn t. Že rczhodIutj o připUs|Nosi]

'iij3ti 
peněžjté záruky !']. !'i.i ']00,000 Kó ie |ozhodnutím překvapivýrr a Vybuculic n

z.]osavadni |ozhocovaci Óinnost krajského sorrd! o Vazbé obŽaovaného Pairke
{y.jíka přióemŽ :. .:Ů|azň!j9 Žiiv..']:|.: l..-]j.]l]''..,,:]..: ''i]l-]:.. :. ..].l '.i..',.'.
se Znač!rotl brL]ta itoU ]:]i.{1l na iě|esn..j ].19!|1L! poškol.neho N4 oŠe ]ano.ha
.3 reálnou hrczbou u]o'e|] vysokého t|e.t] r] lán]c] sazby tresiu odně|i svobod,!,.)l
1a l.r lB let

Jed.ým ar9Lř]en:eri |le]..aci|]o soLr!u. |iled.. |enio zd!]VodňL]je .rněr|r
náhedu . r*bíck' !er]ěž]té Ž.t]i!. ]e že se ]edr..j . l']n,].|.|. ncLl zá||k| }e1iŽ

polen.|á]|i 7t|áta ie ll obŽa|ova é|]. Pel.ika Rvš.nke 1]nila ...1it].. 
'.. '.....'á.i

kteró .ebLlde ohrcŽovat dosaŽen] i].€j|l trestl]ího iize|'i' | íd'!Ž potelc].]|] l:|!i.
.ástky ']00'000 Kó ]9 ]istě cjtglnýn .|.l.ž.ní.Í] m3j.:l.!,i] .]|..]a..]. B. Fl.!.an,v
(lá]oVé. na druhé sl|aně zjeVně j']ei]. ...|atečnou :.|.it.|'i ,|.] il|i| .''l.-......
!bžrlovaného i s ohl.d..] na osob|]'.il] siíuktur! o'Ž3].]ýr,...].. vyil''],].]



pokl!.oVáni ,3- 2 To 39120l6

Z proc.sně techn]ckého hlediska je iřeba říci že čásiku '100 000 Kč konklét.ě
Vymez|a se]n3 obhajoba a doposld iento náVrh Výs|ovrě ],]ekol]gova|a' Vzh]edgl]
k lorr.]. že o nabídc. peněžj..é:.ruky ve výŠl 1c0.000 Kč, kierá jiŽ b'l. s]oŽena, by]o
sio|a lvedeným z!.sobem Vrchním soucle.. pravo'']ocné rozhodnUto Usnesenim
sp zn' 2Io 4,|2'01€'' na něŽ se současně odkazuje, pak jedinýifj Logickýn'r vyÚ51.iirx
stiŽncsti s|áÍn:ho zástupce proti nyni p|ojednáVanému U..eseni je z|ušeni vý|oku
Vys].!.liér]o podle s 73a o.st' 2 pi6.'l' a) tr ř' s tin Ž9 :e nabídka peněŽité záruky
.i e výš] ] 00'000 K. pod e i ;33 odst 2 1r'i .epř]]lmá.

,}, ' č e n í : Proi] io.nu|o |ozhodnutí nenj d.]]ší rádný op|avný prostředek přípustný'

./ o o.no!1] dn" l7 květ.a 2016

: 
'.'.ho!og]cké 

čásii 7ra]eckého !osudku z.d!.|'i psychiatrie a p.ycho]ogIe, o n/Z
.y|o oojednáno ý usnes€ni vrchního soudu sp'Zn' 2 To 40/2016'

JLJDr' V|adiňlí Šteía* v.r'

piedseda senáiu

)', spravncSa
s Iouko.'/á


