
diaiské státni zastupite|stvi V Bmě
[l.;á*cva 3 6c] .2 Brno

i *.at 63t2r14 ' 
l:.ně dne 29,4'2Ú']6

Krajsky so!d
v Brri
ke sp r.r I (l'f 11i2015

ObŽaIovaný p.1.:k Ryšánek a s pol' ' od ůvodnění stížností

Ve .lcra označené l...||j věc]. Ý návazno5.' na stlŽnosli' p.dané p|oti usneseniín
K|aiského soudu ' Brně sp zn 10T11/2015 ato

1 ze dne 13.''2016 do Výrok!. jimŽ bylo podle s 73a odst': 
']$m, 

a) tíes1n.|.
iil' rozIcdnuto o piipusinos.] přijet] pe|ěŽúé záruky nab'zené Bc Romanor
l''ilovou' nar. 16'.] 1!B4' ve \]iši 100,!|c.. Kč' sloŽené |a u.el Ks Bíno !|
ČNB č ú 6015'572'621/071c.

2 
^. 

Órc ,..201ó jimŽ bYlo 
'Jod 

e s 73 odsl i písm a]. b) c) á s 73á .cs1 T

tiésh]íi. i'dL] .oŽl']cdnuto . p|opuštěnl obžalo'a ého Pat ka ]iy'ánka
: 

'azby 
|:]! 5Vobod].]:. současn.1]c přijetí

. .áruky důVěryho.n. osoby |J.. ]]omany K|á]''. .'.' 16-1 1084.

.isemnóho.|]bU obŽ3]ovaného Pal.]l. Ryšánka ze dúe 13'.1.20,16
' stanovenl cjo.]edu probačniho uředni'il.

s|ož€ii peněŽité záruky Ve VýŠi 100,000'' Kč.
]ak! náhrad! dŮVodu Vazby uvedeného V s 67 písm' a) tres1ního řádu

od!!Naarulr lak:o:

l..i .atrno z]akáho cůvc.| Krajský 3oud v Brně nyn] di]si]ě| k od]iš!émU nazoru
o[j|'j1i tc{n!' kteiý ri'].dři| Ve svéín usnesení 2e dne 1812.2015 sp' Zn' l0T 1,]l2c,]5'

]|mŽ pod]e s 73a od9i. 2 pism b) l|estníbo řádu nepřija| nabidku peněžité zá|uky
ý léže výši uč]i].rou rovněž Bc, Romanoll Krá|ovou V odůVodnětl tohoto L]snete.]
(jrrÍlŽ léŽ .ozhod] o nepřijeti nab]dky peněžité záruky Ve stejné výši učiněnou B.,
Romanor (láloVou a nepřija] .abidku :arLjky dŮvěryl,]odNou osoby za VaŽbu
spol|.bžaLoV8ného M]l(]i]aVa *$ánka} ř'.no jiné uved] ie ho nabízené záruky
nepř.:'ědči|y' Že jsou .alo|k pádnou zárukou Že obŽa|ÚVanÍ ne|pl.hnou ani ].
r]e!!do!] skrýVai a bldoir k dispozici pro nás|eduiici íáze trest.'h.) stiháni' lfi:e
uvedI Že nab]:e|é zá.uky nepřevaŽUjí nad povahou a závažnos|i p|ojednáV"n. věci.
Ve klele p'.l.le|é VéLni k|!lě a Z]. nakláda1] n }oŠkozenýn Janochem. který
násl..{ern toio seše z3 3věta ngzávidénih.cným zpŮsoben]

3 uVedeným |ozh.dnutim se ztotožniI VrchnÍ soud v o]croouci, kt!.i svym
usnesení.. .e dne 141'2016 3.],zn' 21,2|2a16 pod]e s .]'B odst' 1 pism, c)
l..5hjho iá.L,'l zami1l s|iinos| cbžá|oVanéh. ř3l|]ka Ryšánka a sllŽ|osi Bc Roň:]|'
Kri|ové s odůVodněním. že je sice p|avdoLl. že o osobě obžaloýaného Pal'ka



]lyšá.ka ne]soU l l]spozici ..9'1]Vniin'orm.ce z.l].!]osi]. a Že by] př..] 
':.j]i] 

..
Va:}y 2amě5i.,]á., na drlhó s:|aně Ó!.eÍ] ne|ze nev]cět charak1e| p.c]9cr'i'ene
l|estné Činnos. r hrozbu cite]ného tre$t.. ..t9|ým je ohroŽet V lomlo smě|U soud
llupně zdůrázniI cha|'k1.r projednávafté trestné člnnosll' z |ehoŽ spáchan| ]e

.bža|ovaný pai|ik Ry.i.].k dÚVocně podezre]Ý. zejména ln1en7]i! !rlol! pÓtl
tělesné inleg|iiě zemř.|i!. !oŠko7e].].|.' V této souVis]osti potvdIl':.!.|.]'.]!{.|.
sc!,]ťL],že p&!.denym d.la.oVání1 

'.ámc] 
hlaVniho Irčeni n9d.i]. '...]'|.,]]

d.f.dného po.::iení'

Vob.! nyni n'padaných usneseních nalézací soud .rezpo.hyl,niI dl]vodnost
poce.iení. Že se právě obŽalovaný Pat|ik Pyšánek dopus|i] sklll|U k1erý jel nl!
k]adgn za ViÓu. Naopak zdůrazni| Že an] ]:ies obsáhlé dokazováni navrhovane
ze]mé.3 obhajoboL|.7a1im neby| proveden iec]n! di]kazy' kte|y by 1clo pcccl.en
VyVrátii, zásadnim ŽpÚsobem zp.chybnil anel.o 

'!.7.ýai 
na jinou podezřeiou osobiI

Proto ]nadále g o]:]ža1ované],:. sh|eda| dLjv.d v.Žby liékové pod|e !.7|)..|.' ')..estniho řádU. je]lk.i je obžalo'.ný důvodné a di]kazné spojen s. .l..ii.i.r zv áši,

l3VaŽné1.]c !rnys|i.l.]o t|e.']ého .i].L]. spočiVa]|ciho ! 
''l'.].$ 

uloku na

9..lio;eneh.. ]r roŽpóti zákonnó saZby od d€seti do osmnácii ]e.. |dy 1!1o hrozba
sa$. o sobé 

':ředstavLl]e 
Významné r]zko že by mohl obža|ovaný pře{j rLoŽenim

takoVóho t|es|! up|chno1]t nebo se před ním sk{'Val.

Yzápěti Však dosp.v.' k záVě|L]. ž. |ze opé1c!],]. 
'];!icnu1o! 

peněŽ]tÓ! 7'il'|'
s přih]éd['11].],] k os.b. obža|o!..óic a kjeho ..a].1ko1.|i]:] 

'.mě.].].n 
]akoŽ

I r.aje1|.'i'! po.lérů.n sestry. kiťlá za ně] peněŽito' 
'i.....] 

.].Ž]1a' k pova.. .
záVaŽno..]tlestného činu pro který je obŽaIovaný stíhán á :i''i..r. d!vodu VaŽby.
jakoŽ idélce trvalici Vazby. to Vše Ve spojen i s ls1atn ím] ll1si].uty kte.é obŽaiovaiy
nabiZi. tedy ]eho p]..|.nym sIlbem, zá|UkoL] dÚVěryhodné osoby a doh]edem

r'..]ai.Iho Uieon'.a ./y' .' '.^'|t 7a dos.á:' i :

Je 5i:. ],.avdou' ž..pro|i pi,..l'],]czímu zamítavém.]..:l']cd1]!ti c nabizené i'i]l]
by]' ..|du B. ]l.ňanou (..lo!ot] předioŽen. |ói ..1i'l.' ua da|ši cho.arl
o.ž;].',í1ého a j'|. !ísernný 31.l' charakler těchto 2..].].!' . 1. ,]]] 

'e 
sVóm so!l.]r.r].

Vš.. .l. mého li.c.r.] nenl naio|ik přesvědč|vy aby .']. .l.],..] rl1]1 lyto nsl|tli|y
|'l']|,:i]]lci Vazbu ;a dos|ačL]jici U h|avniho líčéni dn. :1 :2.]e by] provec]e.
|isti..ý důkaz' . lo přestupkový spis eV.č 51212012' Zejména Úředn záŽnar. .l
podání Vysvěflení Rom3ny Ryšánkové ze d.e 7 '12.2012' zněhož Vyp|yVJ. 2.
]menovaná by|a fyzj.ky napadána svými déirn'. á to obŽa|ovai]ym Patrlken,r
Ryšánkem a Bc ]].].3.oL| Krá].!.]] (rovněž i býva]ým ]xanŽ.le..i .l'.ža|.Vaným
Y| .slavej,Í! Ryšánke..]. l ento .||.7 VŠak na|é:a.i !''i pi! hodno.el
...:'}ryhodnosti B.' Ron,r,|ll Krá].r..]..y osoby nabil']'.|:irlxu Za dalšl .n " l

obž'].'.ného 
'.| 

ka {yšánka .|.]|. tak při ho.r....i pisen]néh' slbt]
obŽaic!''.ného ng!!al V l,rváht] Za tet! !:..3ce n-.jsou pr"olc liij.iá opatření a lo aIl
Ve spo]eni se sianovenÝm dohiedem p..bačního Úřednika pro nahra7ení Va''hV

dcstaÓUjici

s pcukaz... .']. s].]ora uvede|é po!až.]i !sneseni K|.]3k!l. ..rd]'] V B|ně ze dn.
]3'4201..p.2n 10T 11|2015 ve vý|ck!. jírnŽ by]o pod|e s 73a o(ls1, 2 písrn, a)
trestniho i.idu rozhodnuto o přípuslnos1j pi,ijetj peněŽité záru|y a !snesenI
K.3]ského soudU v Er.ně ze c ie 28 4 2a1. 

',...), 
'l cT ] 1/2015, jífiŽ bylo lozhcd]i!].j

o p|opuŠtěnlobŽa|ov.rého Pal|]ka Ryšánka Ž !,:.y rc svobodL|. Za nesprávná a



.J

na Vrh !i j i ' aby Vrchni sotjd v o]o.tloucj z podnělli lěc.:io s.ížnosii pod|e s 149
odst' 1 pís!x' 

') 
lrestnÍho řád| napadel. lsnesení zruši| a sám pod.g s 73 od$t. 1

pism. a), b)..estního řád! .{r:hodl o nepiijet. nabldky záÍuky dúvérylodné osoby za
vazirl] obžalovaného Pal.ik. Ryšánka a jei]O pisemný s|ib, a pod]e s 73a odst' 2
písm' b) trestniho řádu íozhod| o nepřietí nabídky peněžité záÍuky za \azbu
cbža|ované|]o Patrika Ryšánka. Učiněnou Bc' Romanou Krá|ovou ve Výši 1l]0.000'-
Kč

JUDí- Ludmi|a Do|eŽalová. V'r.
Ď|oL||| ZaJluPUg

za s|;.'..il Ýyholo€nl] EVa H.lá..t€


