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POZVÁNKANA TISKOVOUKONFERENCI
V pátek seznámí advokát Robert Cholenský novináře s případem

jednoho z největších justičních omylů posledních let

V pátek 14. září 2018 v 10.00 hod. představí brněnský advokát zástupcům medií i za-
interesované veřejnosti případ svého klienta, šestatřicetiletého Michala Šnajdra, který si již
téměř půl roku odpykává na Mírově desetiletý trest vězení za zločin, který prokazatelně
spáchal někdo jiný. Policie i státní zastupitelství mají k disposici identitu skutečných pacha-
telů i důkazy o jejich vině, avšak záměrně nekonají a fakticky je před trestním stíháním chrání.

Ve věci jde o únos Zuzany Vybíralové, dcery kroměřížského podnikatele Radomíra
Vybírala, odsouzeného k mnohaletému trestu za daňové podvody, ke kterému došlo v lednu
2014. Za tento skutek byl letos v lednu pravomocně odsouzen jeden ze skutečných únosců,La-
dislav Faltýnek, a spolu s nímMichal Šnajdr, který však s únosemnemá nic společného a jeho
vinou je jen to, že se před časem dostal do střetu s vlivným zlínským policistou Janem Ov-
čáčkem, bývalým důstojníkem Šlachtova Útvaru pro odhalování organisovaného zločinu. Na
toho Šnajdr mj. podal trestní oznámení pro neoprávněnou lustraci, které bylo vyhodnoceno
jako důvodné a Ovčáček byl kázeňsky potrestán. To však pro Šnajdra nezůstalo bez důsledků.

Proti Michalu Šnajdrovi, který byl spolu s dalšími třemi osobami obviněn prakticky
bez důkazů, byly použity výsledky methody pachové identifikace, o níž policie již nejméně
pět let ví, že nedává použitelné výsledky, neboť je jen na vůli psovoda, jak pes zareaguje;
to potvrdila i nezávislá studie provedená teamem výzkumníků z pražské České zemědělské
university. Kromě toho se ukázalo, že J.Ovčáček do vyšetřování záměrně zasahoval a aniž by
uvedl, že má se Šnajdrem nevyřízené účty, snažil se jeho průběh zmanipulovat např. tím, že
do operativního spisu zakládal úřední záznamy dokládající údajnou Šnajdrovu vinu. Senát
zlínské soudkyně Ivety Šperlichové tyto manipulace neprohlédl a Šnajdra spolu s Faltýnkem
odsoudil: Šnajdr dostal deset let, Faltýnek polovinu.

Když letos v dubnu, krátce po rozhodnutí olomouckého odvolacího vrchního soudu,
který verdikt zlínského senátu potvrdil, převzal Šnajdrovu obhajobu brněnský advokátMgr.
Robert Cholenský, Ph.D., nestačil žasnout, co ve spisu nalezl. Kromě již zmíněných důkazů
o zásazích do vyšetřování se jeho spolupracovníkůmpodařilo běhemněkolika týdnů zjistit, že
záznamy o telekomunikačním provozu vedou ke třem osobám, trajektorie jejichž mobilních
telefonů je ve shodě s pohybem únosců. To policie před soudem záměrně zamlčela. Další dva
pachatele následně označil L. Faltýnek, který se poté, co byla tato nová zjištění publikována
na Internetu, rozhodl promluvit.

Advokát vykonává advokacii jako společník v obchodní společnosti
Robert Cholenský, advokátní kancelář, s. r. o.
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Ani poté však policie nezačala konat, a místo, aby zajistila, že odhalení pachatelé bu-
dou postaveni před soud, dává najevo nespokojenost, že obhajoba její práci a to, že straní
zločincům, veřejně kritisuje. Trestní oznámení na skutečné únosce spěje k odložení – ostatně
vyšetřování bylo opět svěřeno Ovčáčkovým zlínským kolegům.

„Na celém případu je nejzajímavější a zároveň nejděsivější,“ říká k tomu Šnajdrův ob-
hájce R.Cholenský, „že tento postup a frapantní porušování právních předpisů policii umož-
nili státní zástupci, nejprve RomanKafka a poté IvanHrazdira. Státní zastupitelství by přitom
mělo být tím, kdo ze zákona dohlíží na regulernost vyšetřování a jakékoli excesy policistů bez-
prostředně napravuje. Tato obžaloba neměla být vůbec podána, státní zástupce Kafka – mi-
mochodem nově jmenovaný soudcem –měl rozpoznat, že můj klient skutečným pachatelem
nemůže být a že policie skutečné únosce kryje.“

Podrobnosti o případu, včetně identity pravých únosců Z.Vybíralové, se dozvíte tento
pátek od 10.00 hod. na tiskové konferenci, která se koná v Praze, v advokátní kanceláři JUDr.
Kláry Samkové, Ph.D., na adrese Praha 2, Španělská 6.

V Brně dne 12. září 2018

Mgr. Robert Cholenský, Ph.D.
advokát – mediátor – rozhodce


