
 

 

Sp.zn. 71 T 121/2018 

Protokol o hlavním líčení 
Okresní soud v Ostravě dne 27. 5. 2019 v 8.30 hodin 

Trestní věc proti: Ing. Marek Gába, narozený 8. 7. 1977 

pro § 146 odstavce 1 a § 184 odstavce 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 

 

Přítomni: 

Samosoudkyně: JUDr. Jana Bochňáková 

Státní zástupce: Mgr. Andrea Roztomilá 
– termín vzala na vědomí  

Zmocněnec poškozené: Mgr. Vadim Rybář – termín vzal na vědomí - osobně 

Protokolující úřednice: Lenka Stratilová 

Obžalovaný: osobně – termín vzal na vědomí u minulého HL  

Obhájce: JUDr. Petra Langerová Ph. D. – termín vzala na vědomí 

 

Vyhlášeno u s n e s e n í  

Podle § 55b odst. 1 trestního řádu nebude vyhotovován zvukový záznam. 

Obhájkyně sděluje soudu, že obžalovaný Ing. Marek Gába si průběh hlavního líčení 
nahrává.  

Pokračováno v odročeném hlavním líčení.  

Obžalovaný Ing. Marek Gába  

totožnost ověřena dle OP  

Poučen dle § 33, 92/2, 93/1, 
95, 180/4 tr. řádu uvádí:   

Poučení jsem porozuměl, ke své dřívější výpovědi nechci nic dodat.  

Svědek Petr Mima, narozený 28. 3. 1996 

bytem Dolní Lutyně - Věřňovice, U Kulturního domu č. p. 119 

  

totožnost ověřena dle OP 
206341345 

Poučen dle § 100/2, 101 tr. 
řádu uvádí:     

Od srpna loňského roku nejsem příslušníkem P ČR.  

Poučení jsem porozuměl, 
nemám důvod k odepření 
výpovědi, vypovídat budu.  
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Předpokládám, že zde přítomného obžalovaného jsem viděl v době zákroku, ale jinak jsem jej 
nepotkal. Ovšem nevybavuji si ho.  

Já jsem v podstatě před rokem skončil s povoláním policisty, nevybavuji si, konkrétně o který 
zákrok by se mělo jednat.  

Já jsem pracoval na obv. oddělení P ČR Ostrava – Vítkovice.  

Je mi znám příslušník policie Tomáš Mučka. Je pravdou, že služební úkony jsem s ním 
v minulosti prováděl.  

Já si nevzpomínám na datum 22. 9. 2017.  

Je pravdou, že jsme, byli-li jsme voláni, zasahovali i v domácnosti.  

OSZ bez dotazu.  

Zmocněnec bez dotazu.  

k dotazu obhájkyně:  

Zda si vybavuje, paní, která sedí v jednací síni za ním, poté, co se svědek ohlíží uvádí, že matně.  

Protože mám rozostřené vzpomínky z daného zákroku a jelikož předpokládám, že obžalovaný a 
to bude paní poškozená se asi nacházela v domácnosti, čili jsem ji někdy viděl, ale nevzpomínám 
si, v jaké souvislosti.  

Nevzpomínám si, zda v průběhu měsíce září 2017 by se stal  nějaký mimořádný případ, k němuž 
bychom museli volat sanitku.  

My jsme denně byli voláni více cca ke 20 případům, já si nevzpomínám na žádný zásah ze září 
2017.  

Nevzpomínám si, že bych byl kázeňsky trestán, ale neměl jsem žádné potíže v práci, že by mi můj 
nadřízený něco vytýkal.  

Já si nevzpomínám, že by se cokoli řešilo kázeňsky v souvislosti s touto věcí, i ve vztahu ke 
kolegovi Tomáši Mučkovi.  

Já si už nevzpomínám, ale já starším lidem netykám. Cizí osobě bych určitě netykal, pokud bych 
ho předtím neznal.  

Obžalovaný dotázán dle § 214 tr. řádu - bez připomínek, bez dotazu.  

k dotazu samosoudkyně:  

K případům, které si to vyžadovaly, byl psán úřední záznam. Byly to přestupky, trestné činy.  

V případě, že by se věc vyřešila na místě, když by se jednalo o nějaké nedorozumění, tak 
předpokládám, že by se úřední záznam o tomto nesepisoval. Ale protože jsem od policie dlouho, 
tak si nevybavuji znění zákona.  

Svědek svědečné nežádá.  

Svědek Tomáš Mučka, narozený 1. 9. 1985 

příslušník P ČR obv. odd. Vítkovice 

totožnost ověřena dle OP 
206197173 

Poučen dle § 100/2, 101 tr. 
řádu uvádí:     
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Poučení jsem porozuměl, 
nemám důvod k odepření 
výpovědi, vypovídat budu.  

 

Já si vybavuji, avšak velmi matně, jak osobu obžalovaného, tak i přítomnou poškozenou.  

Byli jsme přivoláni na služební zákrok, už nevím, kdo volal, jestli pan nebo paní, vím, že to bylo 
na ul. Za Školou v Ostravě – Zábřehu a při našem příjezdu vím, že nás tam čekal pan, ale jestli to 
bylo v bytě nebo před domem, to už nevím.  

Poznámka soudu: Svědek označuje osobu obžalovaného.  

Vím, že tam mělo dojít k nějaké slovní rozepři, kdy mělo dojít k poškození nějaké věci – počítače 
nebo notebooku. Nic bližšího si nepamatuji.  

Prováděli jsme standardní úkony, což bylo vytěžení pána. Pak vím, že jsem volal k nám na 
oddělení, že se tam řešila cena notebooku nebo počítače podle kvalifikace.  

Pak vím, že tam přišla paní.  

Poznámka soudu: Svědek označuje přítomnou poškozenou. Ale nevím jestli se věc řešila na 
ulici nebo v bytě.  

To je tak všechno, vím, že pan nás pak následoval na oddělení.  

Já si vůbec nevybavuji, po takové časové době, co nám kdo, tedy pán či žena řekli.  

Domnívám se, že se jedná o dva roky starou záležitost, od té doby jsem viděl mnoho zdravých i 
pobitých lidí, takže na konkrétně tento případ si nevzpomínám.  

Úřední záznam ze strany policie psán byl, ale kdo ho psal, jestli já nebo kolega, to nevím.  

Vzhledem k tomu, že kolega byl služebně mladší, tak předpokládám, že velitelem hlídky jsem byl 
asi já.  

Úřední záznam pak zůstává u nás na policii, na našem obv. oddělení.  

Vím, že jsme ten úř. záznam napsali, nevím kdo to řešil, jestli kriminálka, a proto nevím, kam to 
šlo.  

OSZ, zmocněnec bez dotazu.  

k dotazu obhájkyně:  

Já sám si na sanitku upřímně nevzpomínám, a co bylo jinak oproti jiným zákrokům, tak to bylo 
to, že jsme byli na našem oddělení naší kolegyni k tomu vyslýchání. O co tam konkr. šlo nebo na 
co se nás ptala, to už nevím.  

Sanitku voláme v případě, že osoba potřebuje ošetření, a nebo na žádost osoby, s tím, že byly 
nějakým způsobem napadena, že je jí zle, že ji bolí hlava.  

Pokud má osoba zjevné zranění, poskytujeme jí první pomoc. Záleží na tom, o jaký konkr. druh 
zranění se jedná.  

V případě, že se jedná o krvácivé zranění, tak záleží na jeho způsobu, ale z 99% voláme sanitku.  

V případě, že by nějaká osoba měla problémy s chůzí, obtížně by komunikovala, případně měla 
nějaké zranění v obličeji, byly by to důvody pro zavolání sanitky.  

Netykal bych osobám při zákroku, které bych předtím neznal.  
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Já jsem nikdy v životě nezažil, že by mi můj nadřízený něco vytýkal v souvislosti s nějakým 
zákrokem, nebo že by mě potrestal. Nikdy jsem nebyl kázeňsky projednáván.  

Opravdu si nevzpomínám, proč mě kolegyně policistka v  souvislosti s tímto případem 
vyslýchala.  

Obžalovaný dotázán dle § 214 tr. řádu - bez připomínek, bez dotazu.  

Svědek svědečné nežádá.  

Svědek Michael Nadažy, narozený 4. 9. 1975 

bytem Bohumín – Skřečon, Úvozní 429, okr. Karviná 

totožnost ověřena dle OP 
113928709 uvádí: 

K žádnému z účastníků, tedy obžalovanému ani poškozené nejsem v příbuzenském poměru, 
chodím se sestrou poškozené, je moje partnerka.      

 Poučen dle § 100/2, 101 tr. 
řádu uvádí:     

Poučení jsem porozuměl, 
nemám důvod k odepření 
výpovědi, vypovídat budu.  

 

Zde přítomný obžalovaný je manžel sestry mé partnerky.  

My jsme s obžalovaným v kontaktu nebyli, pouze jsme se někdy náhodně potkali.  

k dotazu samosoudkyně, zda si svědek vybaví datum 22. 9. 2017 uvádí:  

Je to už dávno, je to už dávno, ale vím asi, o co se jedná.  

Měl jsem telefon od své partnerky mezi 16 – 17 hodinou, že došlo k nějakému konfliktu, že tam 
moje partnerka jede, a jestli bych tam mohl přijet. Přijel jsem, jak jsme se domluvili, tam kde 
bydleli obžalovaný a jeho manželka. Já tu adresu neznám přesně. Bylo mi řečeno, že ji obžalovaný 
zbil. To mi řekla partnerka Olina Slámová.  

K dotazu samosoudkyně uvádí:  

Já nevím, zda se jmenuje přímo Olina, nebo Olga. Přičemž Slámová je za svobodna, rozvedená 
Kupková.  

Řekla mi, že obžalovaný zbil její sestru. Nijak to nekonkretizovala. Obě dvě přišly ke mně do 
auta, protože jsem přijel autem, nasedly a jeli jsme do nemocnice.  

Poškozená byla červená v obličeji a nemohla mluvit.  

Seděla vzadu na sedadle, ničeho dalšího jsem si nevšiml a snažil jsem se ji co nejrychleji odvézt do 
nemocnice – byla to Fakultní nemocnice v Porubě. Když jsme dojížděli k FN, tak jsme zjistili, že 
dotyčná nemá žádné doklady. Obrátili jsme auto a jeli jsme zpátky k ní domů. Odešla zpátky pro 
doklady, delší dobu se nevracela, tak moje partnerka za ní šla a já jsem čekal v autě.  

Po chvíli přišly obě dvě, bylo to cca do 15 minut. Opět nasedly do auta a jeli jsme zpátky na 
Fakultní nemocnici.  

O ničem jsme se nebavili, a odvezl jsem ji do nemocnice.  

V nemocnici vystoupila a šla na urgentní příjem, myslím si, že vystoupila sama.  



  71 T 121/2018 

 

5 

Domnívám se, že jsme s přítelkyní zůstali spolu a odjeli jsme.  

Daný den jsem už poškozenou neviděl.  

Já už si nepamatuji přesně, v které části obličeje se červeň vyskytovala, bylo to prostě na obličeji.  

Případný odvoz z nemocnice jsem já už neřešil.  

k dotazu samosoudkyně, z čeho svědek dovodil, že poškozená nemohla mluvit, uvádí:  

Když přišla do vozidla, tak jsem jí říkal ahoj. Snažila se mi odpovědět, ale nemohla mluvit.  

OSZ, zmocněnec bez dotazu.  

k dotazu obhájkyně:  

Nepamatuji si, jestli se poškozená v autě bavila nějakým způsobem se svou sestrou. Bolela ji ta 
pusa. Nevybavuji si, že by se spolu bavily.  

Domnívám se, že do bytu  pro doklady šla poškozená sama. Já nevím, jestli jsme náhodou neměli 
s sebou tu nejmladší dceru poškozené.  

Viděl jste na poškozené nějaká jiná zjevná zranění mimo to začervenání?  

Byla oblečená. Nevybavuji si nic jiného.  

Obžalovaný dotázán dle § 214 tr. řádu - bez připomínek, bez dotazu.  

Svědek svědečné nežádá.  

Svědek Ing. Tomáš Huvar, narozený 28. 7. 1972,  

bytem Pod Lipami 11/13, Nový Jičín 

totožnost ověřena dle OP 
204837930  

Poučen dle § 100/2, 101 tr. 
řádu uvádí:     

Poučení jsem porozuměl, 
nemám důvod k odepření 
výpovědi, vypovídat budu.  

 

Zde přítomného obžalovaného jsem nikdy neviděl.  

Zde přítomnou poškozenou znám z mé současné práce, kde pracovala.  

Mé zaměstnání je FSC Bezpečnostní poradenství a. s. Poškozená pracovala na sekretariátu, to 
bylo asi před třemi nebo čtyřmi lety.  

K dotazu samosoudkyně:  

Datum 22. 9. 2017 si nevybavím.  

Já jsem nebyl nikdy přítomen žádnému konfliktu mezi obžalovaným a poškozenou.  

V současné době v kontaktu s poškozenou nejsem.  

Poškozená u nás pracovala asi po dobu tří nebo čtyř let. Nevím, kdy pracovní poměr byl 
ukončen. Pracovní poměr zde mohla ukončit snad před dvěma lety.  

k dotazu OSZ:  
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Mohu říci, že vztah k poškozené v době, kdy jsme spolu pracovali byl výborný, byla něco jako 
styčný důstojník mezi mnou a panem ředitelem. Já jsem správcem IT.  

Hovořili jsme spolu jen občas o dětech.  

Nesvěřovala se mi o manželských problémech či o něčem podobném.  

Pamatuji si, že mi poškozená volala, měla trochu vyděšený hlas, že došlo k nějaké fyzické potyčce 
mezi ní a manželem, a že manžel jí způsobil zlomeninu čelisti a prosila mě, zda bych jí nějak 
nepomohl, takže jsem jí vyhledal dvě čísla, na nějaké SOS číslo na pomoc v takových situacích, 
oběti násilí, snad linku bezpečí, nebo něco takového a ta čísla jsem jí předal, s tím, že to má řešit 
tam, že jí nedokážu pomoct.  

Tím to skončilo.  

Vybavuji si, že mi takto volala odpoledne, bude to asi ty dva roky zpátky. Nevybavím si to přesně.  

Nic dalšího už mi k věci neřekla.  

zmocněnec poškozené bez dotazu  

k dotazu obhájkyně:  

Já jsem se jí nedotazoval, jaká je v tu chvíli aktuální zdravotní situace.  

Já jsem se neptal, kdy k dané situaci mělo dojít, ona sama mi řekla, že došlo k té potyčce, já jsem 
se neptal, jestli to bylo týden předtím, předpokládal jsem, že to bylo tentýž den.  

Na zranění jsem se blíže nedotazoval.  

k dotazu obhájkyně, zda svědek zná Romana Molka uvádí:  

Pracoval a pracuje v naší společnosti. Měl roční přestávku, ale pracuje tam minimálně 10 let. Ta 
roční přestávka byla si před rokem.  

k dotazu obhájkyně:  

Víte, v jakém městě žije pan Roman Molek?  

Námitka zmocněnce:  

Tento dotaz nemá žádnou spojitost s věcí.  

Svědek:  

Nevím přesně, kde bydlí, ale domnívám se, že v Ostravici, nebo ve Frýdlantě.  

Vztah mezi poškozenou a panem Molkem mohu charakterizovat jako pracovní. Nevím nic o 
tom, že by spolu vídali i ve volném čase.  

Já jsem nevolal nikdy synovi poškozené.  

Obžalovaný dotázán dle § 214 tr. řádu - bez připomínek, bez dotazu.  

Svědek svědečné nežádá.  

Svědkyně MUDr. Eva Kovalová, narozená 2. 4. 1976 

bytem Ostrava – Poruba, Španielova 941/7  

totožnost ověřena dle OP 
207853175 

Poučena dle § 100/2, 101 tr. 
řádu uvádí:     
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Poučení jsem porozuměla, 
nemám důvod k odepření 
výpovědi, vypovídat budu.  

 

K dotazu samosoudkyně, zda zná zde přítomnou poškozenou, uvádí:  

Při předvolání jsem se podívala do zdravotní dokumentace a tak jsem zjistila, o koho se jedná a 
čeho se věc týká.  

S paní jsem se dostala do kontaktu, když jsem ji  přijala k hospitalizaci, ve Fakultní nemocnici 
v Ostravě – Porubě, klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie.  

Pacientku jsem vyšetřila, dominovala bolestivost v oblasti levého čelistního kloubu, nevyhovující 
skus a omezené otevírání úst. Na RTG snímcích se jevila lomná linie v oblasti levého kloubního 
výběžku.  

Léčeno bylo zranění navázáním mezičelistní fixace, pacientka pak dále byla vyšetřena neurologem 
pro suspektní komoci mozkovou, tedy otřes mozku.  

K diagnostickému závěru jsem dospěla na základě RTG snímku v korelaci s klinickým nálezem.  

RTG snímek mi připadal dostatečně čitelný, byla tam taková jedna jemná linie.  

RTG snímek pro můj závěr byl dostatečně kvalitní.  

Pacientka byla hospitalizována na našem oddělení několik dní, opakovaně bylo provedeno 
neurologické vyšetření, protože udávala nauzeu a vertigo, tedy závratě a byla propuštěna domů 
po stabilizaci stavu s pevnou mezičelistní fixací. Ta byla sňata po 14 či 15 dnech.  

Osoba s pevnou mezičelistní fixací je schopna hovořit, ale je poněkud obtížnější, je nutná tekutá 
strava, zákaz alkoholu, jakýchkoli omamných látek a pacienti odcházejí s poučením, že pokud by 
byla nějaká nevolnost, je nutno mezičelistní fixaci zrušit a ihned vyhledat lékařské ošetření.  

Mezičelistní fixaci odstraňoval někdo jiný na naší ambulanci.  

Je pravdou, že jsem se pacientky dotazovala, jakým způsobem jí zranění bylo způsobeno, neboť 
takový dotaz je součástí příjmu.  

Pacientka uvedla, že byla napadena manželem. Byla udeřena pěstí do obličeje.  

OSZ, zmocněnec bez dotazu.  

k dotazu obhájkyně:  

Může být palpační a skusová bolestivost příznakem i jiného zranění?  

Palpační bolestivost jistě může svědčit pro jiné zranění, jako je zhmoždění kontuze, v dané 
lokalitě kloubu, ale jelikož tam bylo omezené otvírání úst a nevyhovující skus, tak i v korelaci 
s RTG jsem se přiklonila k diagnoze zlomeniny kloubního výběžku.  

Proč jste neprovedla tzv. OPG vyšetření?  

OPG vyšetření jsem neprovedla proto, že nemocniční  OPG bylo v  poruše, protože následně 
OPG kontrolní, co se zhotovovalo po fixaci, na folii, nebo to však naše nemocniční OPG. Byli to 
soukromníci.  

OPG je panoramatický snímek, který je zaměřený na zuby, klouby a čelistní dutiny, je tam 
detailnější diagnostika. My ho provádíme jako kontrolní RTG po fixaci, což jsme provedli.  

Jak si vysvětlíte, že na OPG vyšetření žádná zlomenina patrná není? Stejně tak na RTG snímcích?  

Podle dokumentace co je napsáno v propouštěcí zprávě bylo kontrolní OPG nekvalitní.  
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OPG u nás provádí firma Prodental na poliklinice. My jsme si ho nechali udělat tam, protože 
nemocniční bylo mimo provoz.  

Nekvalitní bylo v tom směru, že bylo rozostřené, když přístroj obíhá kolem hlavy, někdy může 
dojít k tomu, že dochází k sumaci různých anatomických struktur.  

Já jsem daný snímek neviděla a pacientku jsem nepropouštěla.  

Domnívám se, že poškozená byla přijatá 22., zfixovaná byla 24., protože byla paní nauzeozní, 
chtělo se jí zvracet a snímek OPG byl pak 25. 9. Tedy den po fixaci.  

Obhájkyně předestírá svědkyni obsah z univerzitního znaleckého posudku, který byl ze strany obhajoby předložen 
soudu s tím, že ze závěrů dvou profesorů a jednoho docenta vyplývá, že nebyla u poškozené žádná zlomenina 
levého kloubního výběžku ani jiné zranění v obličejové části, jak si to vysvětlíte?  

Při příjmu se mi na RTG jevila lomná linie v oblasti levého kloubního výběžku, a v korelaci 
s klinickým nálezem byla diagnostikována zlomenina.  

Jak si vysvětlíte, že snímky z RTG jsou přesvícené a nepoužitelné?  

Mně RTG snímky připadaly celkem v normě.  

Snímky jsem viděla, bylo jich více. Byla tam zado-přední snímky lebky, boční šikmé projekce 
mandibuly a dále tam byl snímek, kde byla krční páteř.  

Došlo k poranění kožního krytu?  

Podle snímku nemohu určit. Kožní kryt je vidět vizuálně. Na  RTG snímku poranění kožního 
krytu není vidět.  

Používá se mezičelistní fixace v případě, že pacient nemá zlomeninu?  

Nepoužívá.  

Co se stane na zdravotní stavu pacienta, když se používá mezičelistní fixace a zlomenina není přítomna?  

Základem mezičelistní fixace je znehybnění, tzn. omezení bolesti v dané lokalitě. Se zdravým 
organismem to nezpůsobí nic, jen při rozfixování pevné mezičelistní fixace je nutno provádět 
rehabilitaci, buď pacient cvičí sám, což ve většině případů stačí. Musí rozcvičit otevírání úst.  

Jak byste postupovala v případě, že byste dospěla ke stejným závěrům, jako univerzitní posudek, že se nejedná o 
zlomeninu ani zhmoždění, jaký by byl váš postup?  

Pokud by nebyla prokázána zlomenina, pacientka by měla klidový režim, kašovitou stravu, 
analgetizaci. Jelikož bylo podezření na komoci mozkovou, tak pacientka by byla přijata a bylo by 
provedeno neurologické vyšetření. Dle daného klinického stavu by pak byla propuštěna za 4 – 5 
dnů.  

Neurologické vyšetření bylo provedeno už při příjmu, a následně byly provedeny dvě kontrolní 
vyšetření pro přetrvávající potíže pacientky.  

Pacientka udávala potíže neurologického charakteru, které my nedovedeme posoudit a na základě 
toho bylo provedeno neurologické vyšetření.  

Pokud OPG vyšetření vyloučilo zlomeninu, proč jste dělali kontrolní vyšetření, ještě jedno OPG?  

Protože to děláme standardně s odstupem. Bylo to vedeno jako zlomenina kloubního výběžku, 
proto se ta OPG vyšetření dělala.  

První OPG nebylo kvalitní a je to popsáno v propouštěcí zprávě.  

To druhé OPG bylo prováděno po dvou měsících.  
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k dotazu samosoudkyně:  

Já jsem ten nekvalitní snímek OPG neviděla. My se tam střídáme, máme ambulantní část, 
lůžkovou část, byl to někdo z dalších kolegů, kdo paní poškozenou propouštěl. Opakovaný OPG 
snímek nebyl prováděn snad kvůli radiační zátěži.  

Lékař, který navázal na mou práci, nebyl povinen mne seznámit se svým zjištěním.  

Já jsem se dozvěděla o tom, že snímek OPG byl nekvalitní až z propouštěcí zprávy.  

Po dvou měsících na snímku můžeme vidět reparační směny, to znamená hojení kosti.  

Záleží na tom, o jakou zlomeninu se jedná, kdyby to byla nedislokovaná zlomenina, tam by 
mohly být vidět nějaké reparační změny, tedy, že postavení kostních úlomků bylo vyhovující. 
V některých případech by tam mohla být patrna ještě lomná jemná linie. V daném případě to byla 
nedislokovaná zlomenina.  

Obhájkyně namítá, že kontrolní OPG snímek byl vyhotoven 23. 10. 2017.  

K tomu svědkyně uvádí:  

Bylo to tedy po měsíci. Po tom měsíci by to byl obdobný nález.  

Obhájkyně předkládá soudu lékařskou zprávu Fakultní nemocnice v Ostravě, stomatologická 
ambulance, jednak z 9. 10. 2017 a 23. 10. 2017, obě vyhotovené MUDr. Janem Štembírkem Ph. 
D., které se po nahlédnutí vrací zpět.  

K výzvě obhájkyně nechť se svědkyně vyjádří k jednotlivým OPG snímkům, které jsou součástí 
univerzitního znal. posudku. 

Poznámka soudu: Zjišťuje se, že snímek, ke kterému se svědkyně vyjadřuje se nalézá ve spise 
na č. l. 245.  

Svědkyně uvádí: Jedná se o snímek z OPG. Je to snímek, kde jsou do prostoru roztaženy 
jednotlivé anatomické struktury.  

Na tom snímku momentálně nevidím nic. Ze snímku není zjevné, kdy byl tento vyhotoven, ale 
protože již není patrná mezičelistní fixace, byl vyhotoven po sundání mezičelistní fixace. Je zde 
uveden toliko čas uvedení, a nikoli datum.  

Na OPG snímku je postavení hlavic kloubů dobré a v oblasti hlavice levého kloubu je drobná 
reparační změna, všechno se týká levé strany. V souvislosti s léčením to určitě není. Je 
v souvislosti se zhojením zlomeniny.  

Dále svědkyně nahlíží na snímek, který je ve spise založen na č. l. 246 a uvádí:  

Jedná se o klasický RTG snímek zadopřední lebky. Tento jsem viděla. Je to diagnostický snímek, 
který byl proveden v den příjmu pacientky.  

Z tohoto snímku není natolik patrná zlomenina, snad jen jemná fisura, ale na těch dalších 
snímcích je to více patrné.  

Dále svědkyně nahlíží na snímek, který se nalézá ve spise na č. l. 247, jedná se o RTG snímek, 
ukazující boční část lbi, je to víceméně orientační snímek, na kterém je z velké části zachycená 
krční páteř.  

Dále svědkyně vyjadřuje k následujícími snímku, který se ve spise nalézá na č. l. 248, uvádí: Tento 
jsem rovněž viděla, je to RTG snímek mandibuly.  

Tady jsou snímky ve fotografické podobě, ale my je máme k dispozici v elektronické podobě, kde 
si můžeme přiblížit detaily.  
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Svědkyně byla vyzvána, aby na tomto snímku označila tu lomnou linii, což činí oválem 
propisovací tužkou.  

Svědkyně uvádí:  

Je tam jemná lomná linie.  

K dotazu samosoudkyně:  

V případě jemné lomné linie, nedošlo-li by ke zpevnění způsobem, který byl učiněn, mohlo by 
dojít ke špatnému hojení, mohl by vzniknout pakloub, omezené otvírání úst a nevyhovující skus.  

Svědkyně se dále vyjadřuje k RTG snímku na č. l. 249 a uvádí: Zde nevidíme nic, je rentgenována 
pravá strana lbi, mandibuly.  

Dále se svědkyně vyjadřuje ke snímku na č. l. 250 a uvádí:  

Jedná se o RTG snímek, na kterém převažuje zaměření na krční páteř, kdy svědkyně označuje 
opět oválem zlomeninu.  

Dále se svědkyně vyjadřuje ke snímku na č. l. 251, uvádí:  

Jedná se o RTG snímek. Na žádném z těchto snímků není datum, pouze čas. Jedná se o RTG 
snímek krční páteře.  

Dále RTG snímky (č. l. 252 – 253) byly pořízeny v den vyšetření pacientky na traumatologické 
ambulanci.  

Ve spodní části se pak nalézá přehled všech úkonů, resp. rentgenů, které byly zhotoveny.  

k dotazu obhájkyně:  

Pokud se týká této dokumentace, tak v této je pouze jeden snímek OPG.  

Já jsem viděla v dokumentaci poškozené dříve než jsem šla k tomuto výslechu pouze snímky, 
které mi byly předloženy zde, a viděla jsem jeden  OPG snímek, který máme v naší nemocniční 
zdravotní dokumentaci v elektronické podobě. Na tom snímku fixace nebyla, takže to je snímek 
prováděný s delším odstupem.  

Kde je tedy ten špatně čitelný OPG snímek?  

Pokud se dělal na tom náhradním pracovišti tak v elektronické podobě neexistuje, je na folii a měl 
by být uložen pravděpodobně v archivu.  

Na mě se nikdo neobrátil s tím, že je zapotřebí doložit znalcům lékařskou dokumentaci.  

Pokud se týká OPG o němž hovoříme, jedná se o klasickou rentgenologickou folii, a nelze ji 
převést do elektronické podoby.  

Dále obhájkyně předkládá svědkyni fotokopii lékařských zpráv, z data 9. 10. 2017 a 23. 10. 2017 
vyhotovených MUDr. Janem Štembírkem, Ph. D.  

Svědkyně uvádí:  

O OPG se hovoří ve zprávě z 23. 10. 2017, je zde popsáno, že v oblasti levého čelistního kloubu 
je hojící se zlomenina.  

Ve zprávě z 23. 10. 2017 lékař hovoří o snímku OPG, je to ten kontrolní, který je ve 
fotodokumentaci. My zprávy vyhotovujeme den v den, kdy byl snímek zhotoven. Takže 
předpokládám, že byl zhotoven právě 23. 10. 2017.  

RTG folie OPG snímku s čelistní fixací by měla být v archivu naší kliniky, pravděpodobně.  

Obžalovaný dotázán dle § 214 tr. řádu - bez připomínek, bez dotazu.  
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Svědkyně uvádí:  

Já se domnívám, že RTG nález v korelaci s klinickým obrazem byla mezičelistní fixace nejlepším 
řešením.  

Svědkyně svědečné nežádá.  

Svědek MUDr. Jan Štembírek, Ph.D. narozený 11. 8. 1981 

bytem Ostrava – Muglinov, Křížkovského 713/66    

totožnost ověřena dle OP  
202007572 uvádí:  

Nejsem v příbuzenském poměru jak k obžalovanému, tak k poškozené.  

Poučen dle § 100/2, 101 tr. 
řádu uvádí:     

Poučení jsem porozuměl, 
nemám důvod k odepření 
výpovědi, vypovídat budu.  

 

Svědek byl vyzván, aby nahlédl na č. l. 104 spisu – lék. zprávy stomatologické ambulance z data 9. 
10. a 23. 10. 2017.  

k tomu uvádí:  

Ano, to jsou zprávy od nás z oddělení.  

Ze zprávy z 9. 10. 2017 vyplývá, že pacientka přišla k nám na ambulanci, pro mě jak o klinického 
lékaře bylo důležité, že pacientka měla v době naší hospitalizace nevyhovující skus, poté skus 9. 
10. při kontrole vyhovoval. Měla pořád k sobě svázané čelisti, v důsledku zlomeniny dolní čelisti 
vlevo.  

Protože už byla dostatečná terapie z mého pohledu, proto jsem ji rozfixoval. A chtěl jsem, aby 
začala cvičit, tedy provádět rehabilitaci, otevírání úst.  

V den návštěvy jsem žádný rtg snímek neměl, ten jsem měl k dispozici až u další návštěvy 23. 10. 
2017.  

Můžeme zjistit, že pacientka neotevírala ústa symetricky, ale bylo otvírání dostatečné a oba 
kloubní výběžky se pohybovaly, což je dobrá zpráva, a skus vyhovoval.  

Z OPG , který byl vyhotoven tentýž den bylo zjištěno, že v oblasti čelistního kloubu vlevo, je 
zlomenina hojící se.  

Odstranili jsme vazbu, Ivyho kličky, které dáváme pacientům na fixaci.  

Nelíbila se mi však symetrie otevírání úst, proto šla do naší odborné ambulance, která se zabývá 
onemocněním čelistního kloubu.  

Dále svědek vyzván, aby nahlédl na č. l. 99 spisu – propouštěcí zprávu, uvádí:  

Svědek poukazuje na OPG snímek, který měl při propouštěcí zprávě k dispozici s tím, že tento 
byl vyhotoven pouze na folii 25. 9. 2017, s tím, že zjistil, že snímek byl přeexponovaný, špatně 
čitelný.  
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Rozdíl mezi RTG snímkem a snímkem OPG je v tom, že ten snímek OPG nevyhodnocuje 
rentgenolog, ale my sami.  

Měl jsem k dispozici i RTG snímek vyhotovený při přijetí pacienta, ze kterého bylo zjištěno 
podezření na lomnou linii v oblasti kloubního výběžku mandibuly vlevo.  

Dnes ráno jsem se na tento RTG snímek díval a tu lomnou linii z mého pohledu tam vidím.  

OSZ bez dotazu.  

Zmocněnec bez dotazu.  

k dotazu obhájkyně:  

Jak se postupuje v případě, že vám přijde OPG snímek, který je přeexponovaný?  

Když zhodnotím, že pro mě snímek nemá žádnou validitu, tak to tam napíšu. Samozřejmě takový 
snímek může mít validitu pro jiného lékaře, ale také nemusí. Já jsem zde vyslovil svůj názor.  

Co konkrétně bylo na tom snímku, tak to já už nevím, protože to je dva roky.  

RTG vyšetření je pro mě pomocné vyšetření, já jsem klinik, což znamená, že hlavní je pro mě 
klinický stav pacienta.  

V případě, že by pacientka neměla žádnou zlomeninu, byly jí nasazeny kličky, jak by se lišila vaše lékařská 
zpráva kontrolní?  

Pokud by pacient měl jen kontuzi čelistního kloubu, tam by byla hlavně jiná terapie. Byla by tam 
kašovitá strava, klidový režim, ledovat v akutní fázi a většinou po týdnu dle klinického stavu 
začínáme s rehabilitací.  

Když po měsíci nevidím na RTG snímku žádný nález, beru lomnou linii jako zhojenou.  

Kost se hojí půl roku, podle věku a podle pohlaví. Na RTG už nemusí být známky lomné linii, 
ale na histologii to ještě nemusí být plně zhojená kost.  

Já se této problematice věnuji již 7 – 8 let.  

Pokud prvý lékař uvede, že se jedná o zlomeninu, má další lékař, který provádí kontroly, možnost přijít na to, že 
tomu tak není?  

Ano. Může. Tím, že vždy když přijde pacient tak kontrolujeme jeho minulé lékařské zprávy a 
RTG snímky.  

Vstupní RTG snímky byly v pořádku, ten kontrolní si děláme proto, abychom zjistili, jestli ty 
úlomky jsou v dobrém postavení pro hojení.  

To, že jsem viděl jednotlivé snímky je zřejmé z mé propouštěcí zprávy.  

Celkem jsem tedy viděl dva OPG snímky. První ten vyhotovený na folii, a druhý z 23. 10. 2017.  

Ten snímek na folii jsem s MUDr. Kovalovou konzultoval dnes ráno ještě před konáním tohoto 
HL, ale samotný snímek jsem neviděl, jen jsem ho s ní konzultoval.  

Bavili jsme se o tom dnes v práci.  

Ptal jsem se jí, co si o tom případu myslí.  

Já jsem se díval před tímto jednáním, viděl jsem ty vstupní snímky, ty jsem viděl a to podezření na 
lomnou linii jsem na těchto snímcích viděl. Pouze jsem dnešního dne neviděl ten přeexponovaný 
snímek na folii.  
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Obžalovaný dotázán dle § 214 tr. řádu - bez připomínek, bez dotazu.  

k dotazu zmocněnce:  

Jak dlouho by byla pacientka omezena v běžném způsobu života, pokud by se jednalo pouze o kontuzi?  

Je to můj názor, medicínský, když je kontuze, tak já to beru jako trauma měkkých tkání, čelistního 
kloubu, který potřebuje kratší dobu léčení než kost. Pokud jde o zlomeninu v této oblasti 
čelistního kloubu, při ní dochází ke kontuzi čelistního kloubu také, ale je doplněna o zlomeninu 
kosti. Rozdíl je v tom, že vy potřebujete kosti dát klid na primární zhojení, a to je dáno právě tou 
mezičelistní fixací, je to stejné jako sádra na ruce.  

Kolik dnů by byl pacient omezen v běžném způsobu života?  

V případě kontuze čelistního kloubu by byla doba léčení kratší, záleželo by na stupni poškození, 
určitě doba léčení by byla kratší než když je ta tam ta zlomenina. Protože v případě zlomeniny 
musíte počítat ještě s dobou hojení kosti.  

Kdyby to byla kontuze o vážnosti jako u pacientky, kterou zde řešíme, jak dlouho by byla kašovitá strava a jak 
dlouho by trvala rehabilitace?  

Na to strašně špatně odpovídá, hraje tam vliv hrozně moc faktorů. Pokud máte kontuzi, naražený 
kloub, tak rekonvalescence je kratší, ne u všech pacientů, řádově snad jeden dva týdny. Já beru to, 
že už jsou bez bolesti, otevírání je symetrické, to já beru jako klinický stav, který je pro mě 
vyhovující, či náznakem, že rekonvalescence probíhá dobře.  

Obžalovaný uvádí:  

Teď jste řekl, že z vašeho pohledu je to v podstatě týden nebo 14 dnů, jak si vysvětlíte fakt, že profesoři z FN 
Olomouc uvedli, že doba léčení je 5 – 7 dní?  

Beru to tak, že pacient má různý stupeň a závažnost poškození, například muže, který dostal při 
fotbalovém zápase hlavičkou, zlomenina se neprokázala, a ústup otoku trval kolem dvou týdnů, 
včetně návratu funkce kloubu. Je to velmi individuální, velmi těžce hodnotitelné.  

V tomto konkrétním případě k vaší konkr. otázce se nejsem schopen vyjádřit, mohlo by to být za 
týden, mohlo by to být za 14 dní, klidně i za pět dnů. Každý pacient je hodnocen individuálně.  

Svědek svědečné nežádá.  

Hlavní líčení se v 11:30 hodin přerušuje za účelem vyčkání příchodu znalce MUDr. Igora 
Dvořáčka.  

VV  hhllaavvnníímm  llííččeenníí  ppookkrraaččoovváánnoo  vvee  1122::3300  hhooddiinn  vvee  sshhooddnnéémm  sslloožžeenníí,,  ssee  zzmměěnnoouu  pprroottookkoolluujjííccíícchh  

úúřřeeddnniicc  ––  LLeennkkuu  SSttrraattiilloovvoouu  ssttřřííddáá  MMggrr..  RReennaattaa  KKaassppeerr,,  DDiiSS..    

 

Znalec MUDr. Igor Dvořáček Ph. D. 

totožnost soudu známa 

Poučen dle § 106 tr. řádu a po 
připomenutí znaleckého slibu 
uvádí:     

Poučení jsem porozuměl. 

 

Od doby vypracování znaleckého posudku nedošlo k žádné změně, na jeho závěrech trvám. 

Poškozená přichází na traumatologickou ambulanci FN, udává napadení manželem, bezvědomí 
neudává, nezvracela. Má pocit na zvracení a závratě, na levé tváři otok a zvýšená pohmatová 
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bolestivost. Pro bolestivost dolní čelisti, odeslána na stomatochirurgii, kde RTG vyšetřením 
prokázána zlomenina kloubního výběžku dolní čelisti vlevo. Z tohoto důvodu byla 
hospitalizována od 22.9. do 27.9.2017. V průběhu hospitalizace byla opakovaně vyšetřena 
neurologem, který stav uzavírá jako lehké mozkové poranění prvého stupně. Dále vyslovuje 
podezření na podvrtnutí krční páteře. Tyto diagnózy jsou však vždy psány útržkovitě jako 
pravděpodobné apod. Jednoznačný závěr v souhrnu schází. Za nejzávažnější poranění lze tedy 
považovat zlomeninu dolní čelisti, která byla léčena mezičelistní pevnou fixací, tato byla nasazena 
24.9. a sejmuta 9.10.2017. Toto byla doba, po kterou byla poškozená významně omezena ve svém 
obvyklém způsobu života, nutným požíváním tekuté a mixované stravy. Pokud tedy shrnu 
komplex utrpěných poranění, pak lze říci, že poškozená utrpěla poranění středně těžká 
s průměrnou dobou léčení a omezení v obvyklém způsobu života po dobu asi 4 týdnů.  Ze 
soudně lékařského pohledu nenaplňují tato poranění kritéria delší dobu trvající poruchu zdraví. 
Samozřejmě doba rekonvalescence, rehabilitace a možnost plného zatížení poraněných částí těla 
může být i delší, avšak tato ji již neomezuje významně v obvyklém způsobu života, tak jako 
udávaná mezičelistní pevná fixace. Mechanismus vzniku v tomto konkrétním případě, budu-li 
vycházet z nejzávažnějšího prokázaného poranění, tedy zlomeniny dolní čelisti, pak lze říci, že 
tupé násilí velké intenzity síly směřovalo do oblasti obličeje zleva. S poraněními shodného či 
podobného typu se v soudně lékařské praxi obvykle setkáváme při aktivním tupém násilí ze 
strany druhé osoby, ať už je to úder rukou, loktem, ale i kopy kolenem či nohou. V tomto 
konkrétním případě je v části spisu nastíněno brachiální násilí, opakované údery rukou, a to buď 
sevřenou pěst či otevřenou. Není v objektivních možnostech jednoznačně a kategoricky stanovit, 
zda byl útok vedený pěstí. V tomto konkrétním případě je nutno přihlížet i ke skutečnosti, že na 
měkkých tkáních obličeje poškozené scházejí např. tržné rány rtů, poranění víček v podobě 
krevních výronů apod. které při úderem pěstí obvykle vznikají. To se týká i kopů kolenem, 
nohou, nebo úderů loktem. Chci tím říct, že relativně chudý objektivní nález na měkkých tkáních 
obličeje při prokázané zlomenině dolní čelisti nevylučuje ani tu alternativu, že mohla být 
poškozená zasažena i hranou ruky, apod. Téměř současně však musím dodat, že při úderech 
otevřenou dlaní či zasažení prsty se s takovýmito poraněními v praxi obvykle nesetkáváme. Zda 
šlo o úder jeden či údery opakované rovněž nemohu jednoznačně doložit, protože v tomto 
konkrétním případě je dominantně poraněna pouze levá část obličeje. V tomto konkrétním 
případě není důvodné očekávat vznik trvalých následků, pro úplnost ještě uvádím, že i případná 
poranění mozku, tzn. udávané lehké mozkové poranění prvého stupně, má průměrnou dobu 
léčení v rozpětí dvou až tří týdnů. Stejně tak krevní podlitiny, které byly doloženy poškozenou na 
fotografické dokumentaci, mají ze soudně lékařského pohledu spíše úchopový charakter a 
nesvědčí pro to, že by byla poškozená bita. K doplňující otázce, zda byl v předchorobí u 
poškozené zjištěn stav či nějaké onemocnění, které by ovlivnilo či usnadnilo vznik poranění, 
uvádím, že žádný takový údaj jsem v dostupné zdravotnické dokumentaci nezjistil.  

 

K dotazu soudkyně znalec uvádí: 

K dispozici jsem měl materiály, které jsou citovány v nálezové části znaleckého posudku, tj. 
ambulantní karta traumatologické ambulance FNO, ambulantní karta ambulance KUČOCH, dále 
propouštěcí zprávu KUČOCH, vyjádření MUDr. Evy Thielové, praktické lékařky poškozené, 
které bylo zajištěno Mgr. Rybářem.  

Rentgenologické snímky jsem k dispozici neměl.  

 

OSZ – bez dotazů  
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K dotazům obhájkyně znalec uvádí: 

Obhájkyně: V první větě na šesté straně ZP je uvedeno, že na RTG mandibuly nejsou 
traumatické změny, nicméně o tři řádky dál je uvedeno, že na RTG mandibuly je podezření 
„lomná linie v oblasti kloubního výběžku mandibuly vlevo“. Tak bez traumatických změn nebo 
se změnami? 

Znalec: Toto jsou údaje, které vycházejí z traumatologické ambulance, traumatolog pro nejistotu 
pravděpodobně odeslal poškozenou ještě na specializované pracoviště, tedy na KUČOCH, kde 
specialisté, konkrétně MUDr. Eva Kovalová, která poškozenou vyšetřovala, má tento nález „na 
RTG mandibuly se jeví jedna lomná linie v oblasti kloubního krčku mandibuly, ostatní skelet bez 
traumatických změn“ atd. Stav uzavírá jako zlomeninu kloubního výběžku.  

Obhájkyně: Z čeho jste dovodil, že poškozená má zlomeninu mandibuly, když jste neměl 
k dispozici RTG snímky, OPG snímky? 

Znalec: Vycházel jsem ze zdravotnické dokumentace specializovaného pracoviště, které navíc 
postupovalo naprosto standardně ve vztahu ke zjištěné diagnóze, tzn. na podkladě zjištěné 
zlomeniny, byla adekvátně v daném okamžiku poškozená léčena.  

My běžně snímky nevyžadujeme, respektujeme závěry. Znalec si vyžádá zdravotnickou 
dokumentaci, a když nemá pochybnosti o postupu lékařů, pak nemám důvod dožadovat RTG 
snímky a tyto revidovat. V běžné praxi by to totiž znamenalo, že bychom museli ke každému 
posudku, kde nejsou ani náznaky pochybností, dožadovat konzultanta z oboru rentgenologie, 
forenzní rentgenologie a teprve potom bychom mohli revidovat tyto závěry. Tento postup je 
obvyklý tam, kde vznikají pochybnosti. V tomto konkrétním případě lékařka KUČOCHu žádné 
pochybnosti neměla, nasadila adekvátní léčbu, na podkladě jí zjištěné zlomeniny, a tato byla 
dodržena. Řekněte mi, v čem bych měl vidět pochybnosti takového charakteru, abych si vyžádal 
rentgenové snímky a tyto event. revidoval.  

Obhájkyně: Ze zprávy radiologa z 22.9.2017 „zobrazovaný skelet lbi dolní čelisti, páteře, 
pravého zápěstí, je bez zjevných RTG známek čerstvého traumatu“. Potom, když budu citovat 
OPG ze dne 23.10.2017: „skelet maxily i mandibuly je bez traumatických změn“. Takže máme 
dvě vyšetření RTG a OPG, z nichž vyplývá, že tam žádná zlomenina není. Nechť se k tomu pan 
znalec vyjádří. 

Znalec: Tyto materiály nemám k dispozici, pokud je zde měsíční rozestup mezi úrazem a 
pořízením druhé nevím jaké dokumentace, či jakého snímkování, tak samozřejmě mohlo dojít ke 
zhojení lomné linie, neboť i tato byla při prvotním vyšetření lékařkou popisována jako jemná.  

 

V jednací síni veřejnost Vít Mareček, nar. 11.10.1962, který se prokázal na výzvu samosoudkyně. 
Poté co k jednotlivým dotazům, ať již zmocněnce, případně obhajoby, se ozývá ze zadní lavice 
smích a osoba Vít Mareček poté, co veřejnost byla upozorněna, aby zachovávala důstojnost, že 
situace v hlavním líčení není k smíchu, zvýšeným hlasem Vít Mareček trvá na protokolaci, že byl 
naprosto nesmyslně obviněn a žádá přesnou protokolaci s tím, že uvedl v reakci na vyjádření 
samosoudkyně, že to není k smíchu, ale je to k pláči.  

Vít Mareček neustále ruší protokolaci samosoudkyně. 

Vít Mareček uvádí: Vy se rušíte sama tím, že jste nepozorná a nesoustředíte se. 

Samosoudkyně: To je pohrdání soudem. 

Vít Mareček: To tvrdíte vy. 

Vít Mareček: To tam zaprotokolujte. 
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Dále Vít Mareček uvádí: Byl bych rovněž rád, abyste tam napsala, v čem spatřujete pohrdání 
soudem.  

Současně byl Vít Mareček požádán, aby se neopíral o lavici soudce s tím, že uvádí: „stačí, nebo 
mám ustoupit ještě dále?“ A byl bych velice rád, kdybyste zaprotokolovala, v čem spočívá 
nedůstojnost tohoto jednání.  

 

Vít Mareček vyzván, aby opustil jednací síň. 

Vít Mareček na výzvu soudkyně uvádí: NE, neopustím jednací síň.  

Samosoudkyně se táže Víta Marečka, zda opustí jednací síň sám, či má být přivolána justiční stráž. 

Vít Mareček uvádí: Ať přijdou aspoň 4.  

 

OSZ uvádí: Z vlastní praxe sděluji, že uvedená osoba se obdobným způsobem chovala v jiné 
lékařské kauze u Mgr. Rittterové týkající se obviněných dr. Fargaše a dr. Matlacha. Jednání rovněž 
končilo přivoláním justiční stráže.  

 

Poté, co se do jednací síně dostavila justiční stráž, Vít Mareček uvádí: 

Budete mě muset vynést, já sám nepůjdu.  

Beru do jako šikanování ze strany soudkyně ČR, která zneužívá svou funkci soudkyně. 

Dále uvádí: Pro vás jsem doktor. 

 

VVzzhhlleeddeemm  kk  ttoommuu,,  žžee  VVíítt  MMaarreeččeekk  ooddmmííttll  ooppuussttiitt  jjeeddnnaaccíí  ssííňň,,  jjuussttiiččnníí  ssttrráážž  ppřřiissttuuppuujjee  kk  jjeehhoo  

vvyyvveeddeenníí  zz  jjeeddnnaaccíí  ssíínněě,,  vvyykkřřiikkuujjee  „„aauu,,  ppoommoocc,,  hhoovvaaddaa““..    

 

Poté co byl vyveden z jednací síně, křičel „au“, „proč to děláte, vy hovada“.  

Poté je Vít Mareček vyveden z jednací síně za přítomnosti pěti příslušníků justiční stráže a velitele 
justiční stráže.  

 

Znalec žádá o přerušení jednání, nevěděl jsem, že je vypracován ústavní posudek. Pokud bych 
měl zodpovědět otázky, které kladla obhajoba a které byly násilně přerušeny veřejností, 
potřeboval bych delší dobu na seznámení se s těmito závěry. Na svých závěrech setrvávám tak jak 
jsem uvedl. V tomto okamžiku nemám více, co bych v dané věci řekl. Myslím si, že velmi 
vzrušené až agresivní klima, které zde bylo, by mohlo ovlivnit i mou objektivitu a z tohoto 
důvodu Vás žádám o přerušení mého výslechu.  

Pokud bych se měl vyjádřit k rentgenovým snímkům, kde obhajoba vznesla pochybnosti, že 
zlomenina není prokázána, pak je mou povinností při doplnění znaleckého posudku vyžádat 
rentgenové snímky, přibrat znalce konzultanta a provést doplnění znaleckého posudku. To jsem 
samozřejmě připraven udělat.  

 

Navrhuji, aby k důkazu byl vyžádán tzv. snímek na folii, kdy se jedná o OPG snímek 
poškozené, který by měl být uchován v archivu kliniky KUČOCH. 

Zmocněnec uvádí: Tento snímek bude pravděpodobně datován 25.9.2017. 
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Zmocněnec uvádí: 

Dále existují ještě RTG snímky z 22.9.2017, ty jsou v elektronické podobě, a dále je OPG snímek 
z 23.10.2017, také v elektronické podobě.  

 

Znalec účtuje:  Dvě hodiny přípravy, hodinu účasti á 350 Kč.  
Vyhlášeno usnesení, že znalci dr. Dvořáčkovi se přiznává znalečné ve výši 1 050 Kč.  

 

 

Vyhlášeno usnesení, že z důvodu doplnění znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví 
soudní lékařství, provádění listinných důkazů, případně důkazů dalších, se hlavní líčení odročuje 
na den 

19.9.2019 v 8:30 hodin na č. dv. 207/2.p., 

což OSZ, zmocněnec, obhájkyně, obžalovaný i znalec berou na vědomí a nežádají dalšího 
obeslání.  

 

 

Hlavní líčení skončeno v 13:35 hod. 

 

 

.................................................                .................................................... 
samosoudkyně: protokolující úřednice 
JUDr. Jana Bochňáková Lenka Stratilová 

Bc. Renata Kasper, DiS. 
     

 
 
 

Pozn.: Po skončení jednání žádají OSZ, zmocněnec a obhájkyně o zaslání opisu protokolu o 
hlavním líčení.  


