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U s n e s e n í  

 

 Vrchní soud v Olomouci rozhodl ve vazebním zasedání konaném dne 

29. listopadu 2016 o dalším trvání vazby obžalovaného Patrika Ryšánka, nar. 

25.2.1987, takto:   

 

Podle § 72 odst. 1, odst. 3, odst. 4 tr.ř. se obžalovaný Patrik Ryšánek 
i nadále p o n e c h á v á  ve vazbě z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr.ř. 

 
Podle § 73 odst. 1 písm. b) tr.ř. a contrario s e  n e p ř i j í m á  písemný 

slib obžalovaného Patrika Ryšánka.  
 
Podle § 73a odst. 2 písm. b) tr.ř. se nabídka peněžité záruky ve výši 

400.000 Kč, nabídnutá Bc. Romanou Královou,  n e p ř i j í m á .   
 
Podle § 73 odst. 1 písm. a) tr.ř. a contrario s e  n e p ř i j í m a j í  záruky za 

další chování obžalovaného učiněné Bc. Romanou Královou, Renatou 
Neckařovou, Dr. hab. PhDr. Lubomírem Šebelou, CSc., Marií Bebarovou a Jiřím 
Bebarem, Pavlem Bachorcem, Marií Ryšánkovou, Marií Nečasovou, Lukášem 
Latýnem, Petrem Hudcem, Mgr. Janem Plodrem, Pavlem Tomáškem, Ing. Jiřím 
Chromcem, Danou Chromcovou a Anetou Kocourkovou a spolkem Sodales 
Solonis, z.s. 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Dne 10.11.2016 byla Vrchnímu soudu v Olomouci předložena věc Krajského 
soudu v Brně, sp.zn. 10 T 11/2015, s odvoláními obžalovaných Patrika Ryšánka 
a Miloslava Ryšánka, státního zástupce a Bc. Romany Králové proti rozsudku 
Krajského soudu v Brně ze dne 2.8.2016, č.j. 10 T 11/2015-1719. 
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 Ze spisového materiálu přitom vyplývá, že obžalovaný Patrik Ryšánek 
se nachází ve vazbě, přičemž naposledy o ní bylo rozhodnuto usnesením Krajského 
soudu v Brně ze dne 2.8.2016, č.j. 10 T 11/2015-1685, a to tím způsobem, že se 
obžalovaný podle § 72 odst. 1, odst. 3 tr.ř. ponechává ve vazbě z důvodů uvedených 
v § 67 písm. a) tr.ř., přičemž nebyla přijata nabídka záruky Bc. Romany Králové a jí 
nabídnutá peněžitá záruka ve výši 400.000 Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 
31.8.2016, kdy Vrchní soud v Olomouci dle § 148 odst. 1 písm. c) tr.ř. zamítl stížnosti 
obžalovaného Patrika Ryšánka a jeho sestry Bc. Romany Králové. 
 
 S ohledem na blížící se konec tříměsíční vazební lhůty ve smyslu ustanovení 
§ 72 odst. 1 tr.ř. a s ohledem na ustanovení § 72 odst. 4 tr.ř., věta před středníkem, 
vyvstala v odvolacím řízení nutnost rozhodnout o dalším trvání vazby jmenovaného 
obžalovaného a z tohoto důvodu vrchní soud nařídil vazební zasedání. V jeho 
průběhu obžalovaný a jeho obhájkyně uplatnili obsáhlé námitky vůči další existenci 
vazebního důvodu dle § 67 písm. a) tr.ř. s poukazem zejména na skutečnost, že 
tento důvod nelze odůvodnit pouze obavou z hrozícího vysokého trestu, v souvislosti 
s čímž bylo poukazováno na judikaturu Ústavního soudu ČR, jakož i na okolnosti 
týkající se dosavadního řádného života obžalovaného. Zdůrazňovány byly také 
okolnosti spočívající v alternativních institutech nahrazujících vazbu, o nichž bude 
pojednáno dále. 
 
 Ještě před konáním vazebního zasedání obhajoba předložila vrchnímu soudu 
nabídky převzetí záruk důvěryhodných osob za obžalovaného ve smyslu § 73 odst. 1 
písm. a) tr.ř., přičemž se jedná o nabídky záruk Bc. Romany Králové, sestry 
obžalovaného, Renaty Neckařové, známé obžalovaného, Dr. hab. PhDr. Lubomíra 
Šebely, CSc., rodinného přítele, manželů Marie a Jiřího Bebarových, dlouholetých 
známých obžalovaného, Pavla Bachorce, mistra dílny zaměstnavatele obžalovaného, 
Marie Ryšánkové, babičky obžalovaného, Marie Nečasové, tety obžalovaného, 
Lukáše Latýna, partnera obžalovaného, Petra Hudce, kamaráda obžalovaného, Mgr. 
Jana Plodra, známého rodiny obžalovaného a administrátora farnosti ve Studnici, 
Pavla Tomáška, známého obžalovaného, Ing. Jiřího Chromce, kamaráda 
obžalovaného, Dany Chromcové, přítelkyně rodiny obžalovaného, a Anety 
Kocourkové, sousedky obžalovaného. Kromě toho nabídl převzetí záruky i spolek 
Sodales Solonis, z.s., prostřednictvím svého předsedy Jana Šinágla. 
 
 Z nabídky záruky sestry obžalovaného, Bc. Králové, vyplývá i nabídka 
peněžité záruky ve výši 100.000 Kč. Ve vazebním zasedání sestře obžalovaného byl 
dán i prostor k vyjádření k této peněžité záruce, v rámci něhož tato zvýšila 
nabídnutou částku na 400.000 Kč, přičemž nevyloučila i složení částky vyšší, dle 
úvahy odvolacího soudu, přičemž maximální částka činí 1 mil. Kč. 
 
 V rámci konečného návrhu obhájkyně navrhla přijetí záruky důvěryhodných 
osob, písemného slibu obžalovaného a peněžité záruky jeho sestry se zvážením 
stanovení dalších povinností. Státní zástupce intervenující u vazebního zasedání 
navrhl ponechání obžalovaného ve vazbě z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr.ř., 
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za současného nepřijetí záruk důvěryhodných osob, písemného slibu obžalovaného 
a nabídky peněžité záruky jeho sestry. 
 
 K dosavadnímu průběhu vazebního řízení je třeba říci, že do vazby byl 
obžalovaný vzat usnesením soudce Městského soudu v Brně ze dne 24.10.2014, 
sp.zn. 70 Nt 3650/2014, a to z důvodů uvedených v § 67 písm. a), písm. b) tr.ř. Ode 
dne 19.12.2014 došlo k omezení vazebních důvodů na důvod uvedený v § 67 písm. 
a) tr.ř., který pak byl shledáván po celou dobu dalšího řízení. 
 
 K současné procesní situaci je třeba konstatovat, že dosud nepravomocným 
rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 2.8.2016, č.j. 10 T 11/2015-1719, byl 
obžalovaný Patrik Ryšánek uznán vinným zločinem loupeže podle § 173 odst. 1, 
odst. 4 tr.zákoníku, kterého se měl dopustit skutkem spáchaným v pozdních 
večerních hodinách dne 18.10.2014 a spočívajícím v razantním násilném jednání 
vůči poškozenému Miloši Janochovi, nar. 4.6.1957, který měl v příčinné souvislosti 
s tímto útokem zemřít. Za to byl obžalovanému uložen trest odnětí svobody v trvání 
10,5 roku se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. 
 
 Z předloženého spisového materiálu sice vyplývá, že ze strany obhajoby byly 
vůči skutkovému stavu ustálenému nalézacím soudem uplatněny obsáhlé odvolací 
námitky, pro vazební řízení je ale důležité to, že ze stávajícího spisového materiálu, 
který byl nalézacím soudem v odůvodnění odvoláními napadeného rozsudku 
podroben zevrubné hodnotící činnosti, nepochybně vyplývá, že obžalovaný je nadále 
důvodně podezřelý ze spáchání předmětného skutku. 
 
 V této souvislosti je třeba dále konstatovat, že proti rozsudku bylo podáno 
v neprospěch obžalovaného odvolání státního zástupce, který z věcných důvodů 
zpochybňuje subjektivní stránku obžalovaného ve vztahu k těžšímu následku, 
spočívajícímu ve smrti poškozeného, kdy má za to, že se nejedná o vědomou 
nedbalost ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) tr.zákoníku, ale o nepřímý 
úmysl ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) tr.zákoníku. Byť státní zástupce 
v podaném odvolání nepolemizuje se závěry o právní kvalifikaci jednání 
obžalovaného, musí vrchní soud konstatovat, aniž by předbíhal samotný přezkum 
skutkových a právních závěrů nalézacího soudu, že v případě změny závěru 
o subjektivní stránce jednání obžalovaného ve vztahu k následku uvedenému 
v § 171 odst. 4 tr.zákoníku by musela nastat i změna v právní kvalifikaci jednání 
obžalovaného, a to ve smyslu ustanovení § 140 odst. 1, odst. 3 písm. j) tr.zákoníku, 
eventuelně ustanovení § 140 odst. 2, odst. 3 písm. j) tr.zákoníku. 
 
 V důsledku toho se obžalovaný upozorňuje na možnost přísnějšího posouzení 
jeho jednání jako zločinu vraždy podle § 140 odst. 1, odst. 3 písm. j) tr.zákoníku, 
eventuelně podle § 140 odst. 2, odst. 3 písm. j) tr.zákoníku. 
 
 Obhajoba zdůrazňuje předchozí řádný život obžalovaného, jakož i význam 
alternativních institutů nahrazujících vazbu. To je ovšem jenom jedna stránka mince. 
Na druhé straně je třeba říci, že již byl vyhlášen, byť nepravomocný, odsuzující 
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rozsudek, kterým byl obžalovanému uložen výrazný trest odnětí svobody v trvání 
10,5 roku, přičemž z předchozího výkladu vyplývají skutečnosti, které výši sankce 
uložené obžalovanému mohou podstatným způsobem ovlivnit, a to v jeho 
neprospěch. K tomu přistupuje okolnost, že obžalovaný sice doposud žil řádným 
způsobem života, na druhé straně však nelze přehlédnout analýzu osobnosti 
obžalovaného, podanou ve znaleckém posudku z odvětví psychologie, která jej 
charakterizuje jako nejistou osobnost se sklonem k úzkostným a hysterickým 
reakcím, která může zaujímat infantilní postoje. Je sice pravdou, že na druhé straně 
znalecký posudek dospívá k závěru o dosavadním spořádaném životu obžalovaného 
s tím, že jeho životní styl nevykazuje antisociální prvky, přesto však závěr výše 
uvedený nelze přehlédnout. Tento je pak třeba hodnotit s dosavadními závěry 
o charakteru a razanci násilného jednání, z jehož spáchání je obžalovaný důvodně 
podezřelý, což má význam pro ustálení škodlivosti projednávaného zločinu 
a vyvolává to také nutnost budoucího se vypořádání s námitkami státního zástupce, 
které ve své podstatě vyvolávají nutnost přezkoumání správnosti závěrů o právní 
kvalifikaci jednání obžalovaného v případě závěru o jeho vině. 
 
 K alternativním institutům předloženým obhajobou je třeba říci, že se jedná 
o opakující situaci, kdy je nabízena peněžitá záruka spojená se zárukami 
důvěryhodných osob, popřípadě písemným slibem obžalovaného, pouze došlo ke 
kvantitativnímu nárůstu těchto institutů zvýšením počtu důvěryhodných osob 
nabízejících záruky ve smyslu § 73 odst. 1 písm. a) tr.ř. Sestra obžalovaného pak 
uvedla možnost, že nabídnutá částka 400.000 Kč by mohla být dle úvahy odvolacího 
soudu i navýšena do částky 1 mil. Kč. S ohledem na závažnost projednávané trestné 
činnosti a závažné skutečnosti týkající se charakterizace osobnosti obžalovaného 
však odvolací soud dospěl k závěru, že intenzita vazebních důvodů dle § 67 písm. a) 
tr.ř. je mimořádně vysoká. Přes skutečnost, že obžalovaný tvrdí, že je ukotven ve 
svém sociálním prostředí, neovládá cizí jazyky a v důsledku těchto skutečností není 
ani náznak obavy, že by mohl uprchnout nebo se skrývat. I ze způsobu prezentace 
obžalovaného v průběhu vazebního zasedání je totiž zcela zjevné, že 
u obžalovaného se nejedná o osobu postrádající základní schopnosti sociální 
orientace, u níž by byl vyloučen přesun do jiného sociálního prostředí za účelem 
vyhnutí se trestnímu stíhání, popřípadě trestu.  
 
 Zároveň muselo být vzato do úvahy, že ve věci od posledního rozhodování 
o vazbě nebylo zjištěno žádných subjektivních průtahů. Krajský soud totiž po návratu 
spisu z Vrchního soudu v Olomouci dne 7.9.2016 přikročil k vypracování obsáhlého 
vyhotovení vyhlášeného rozsudku, přičemž promeškané lhůty k jeho vyhotovení jsou 
pokryty příslušnými povoleními prodloužení lhůty k vypracování rozhodnutí z věcných 
důvodů a konečný referát k rozsudku byl realizován dne 10.10.2016. V současné 
době je předložený spisový materiál studován. 
 
 S ohledem na tyto skutečnosti odvolací soud dospěl k závěru, že 
obžalovaného je nutno i nadále ponechat ve vazbě z důvodů uvedených v § 67 písm. 
a) tr.ř., přičemž nabídka peněžité záruky, písemný slib obžalovaného a nabídky záruk 
důvěryhodných osob se jeví nedostatečnými instituty nahrazujícími vazbu, přičemž 
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stejný závěr platí i v případě, pokud by vedle těchto institutů byl zvažován dohled 
probačního úředníka. 
 
 Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
usnesení. 
 
 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost do tří dnů ode dne jeho 

oznámení, a to prostřednictvím Vrchního soudu v Olomouci 
k Nejvyššímu soudu ČR v Brně. 

 
V Olomouci dne 29. listopadu 2016 

 

JUDr. Vladimír  Š t e f a n   v.r. 
předseda senátu 

Za správnost: 
V. Slouková 
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