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TISKOVÁ ZPRÁVA
Ve středu zlínská pobočka Krajského soudu v Brně
projedná návrh na obnovu procesu Michala Šnajdra

Ve středu 27. února 2019 v 10.00 hod. se u Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně,
v jednací síni č. 206, bude konat veřejné zasedání o návrhu na obnovu trestního řízení Mi-
chala Šnajdra, který byl odsouzen k desetiletému trestu za únos dcery kroměřížského podni-
katele Radomíra Vybírala Zuzany Vybíralové. Obhajoba zjistila, že skutku se dopustily zcela
jiné osoby než odsouzený, a poté, co bylo v lednu letošního roku zahájeno jejich trestní stí-
hání, byl Šnajdrův trest přerušen a odsouzený byl z mírovské věznice po osmi měsících pro-
puštěn. Nyní bude zlínská pobočka brněnského krajského soudu v senátu Jiřího Dufka roz-
hodovat, zda povolí obnovu jeho trestního řízení.

„Samotná obnova byměla být hotovou věcí,“ říká brněnský advokátMgr.Robert Cho-
lenský, Ph.D., Šnajdrův obhájce. „Otázkou však bude, jak se trestní orgány vypořádají s fak-
tem, že poslaly do vězení nevinného člověka víceméně jen na základě výsledku methody pa-
chové identifikace, tedy důkazního prostředku, který policii umožňuje získat prakticky libo-
volný »žádoucí« výsledek.“

Jak prokázalo nezávislé testování této methody provedené pražskou Českou zeměděl-
skou universitou, psi používaní policií nejsou s to rozlišit pachy jednotlivých osob a reagují
při komparaci fakticky jen na pokyny svého psovoda: když policie měla prokázat validitu
methody pachové identifikace v testu, při němž psovod nevěděl, zda je testován shodný nebo
neshodný pach, dosáhli psi ze 40 pokusů pouze 25 správných výsledků a patnáctkrát se zmý-
lili; když to psovodi věděli, uspěli jejich psi s výjimkou jednoho případu pokaždé. Methoda
pachové identifikace se však dodnes využívá a hraje klíčovou roli i v mnoha dalších známých
kausách, mj. u Lukáše Nečesaného nebo v případu útoku na tenistku Petru Kvitovou.

R. Cholenský je kategorický: „Tato pseudovědecká methoda, kvůli níž jsou ve vězení
desítky, možná stovky nevinných osob, musí být z trestní praxe jednou provždy vymýcena
a všem jejím obětem je třeba zajistit obnovený, spravedlivý proces. Jedná se zde o velmi po-
dobnou situaci, jakou ztvárnil Steven Spielberg ve filmuMinority Report.“

Pozoruhodné je, že psi Šnajdrův pach „odhalili“ nejen na oblečení poškozené, ale její
pach byl domněle nalezen ve Šnajdrově automobilu, v němž se měl únos odehrát, a dokonce
přesně na těch místech v interieru vozidla, kde měla poškozená podle své výpovědi ležet.
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„Přesnost těch výsledků je udivující,“ říká Cholenský, „víme-li dnes s určitostí, že k únosu
bylo použito zcela jiné vozidlo.“

V případu únosu Z. Vybíralové je zajímavé i to, kolik osob si muselo být vědomo,
že k deseti letům nejtěžšího žaláře je odsuzován nevinný člověk. Klíčovou roli sehrálo, že
M. Šnajdr je osobním nepřítelem vysoce postaveného a vlivného zlínského policisty Jana
Ovčáčka, který do jeho stíhání opakovaně v neprospěch obviněného zasahoval. Sámobviněný
je přesvědčen, že o jeho nevině museli vědět všichni policisté, kteří se na vyšetřování podíleli,
a zejména pak státní zástupci Roman Kafka – loni jmenovaný soudcem Okresního soudu
v Kroměříži – a Ivan Hrazdira, kteří nad řízením vykonávali dozor a ačkoli měli rozpoznat,
že obviněný skutečným pachatelem nemůže být, trvali na tom, že pachatelem únosu je on.
Část viny padá však i na bedra soudkyně Ivety Šperlichové, jejíž senát přehlédl celou řadu
důkazů svědčících ve prospěch obviněného a vynesl odsuzující rozsudek.

Mobilní telefon na Michala Šnajdra je +420-605479169, kontakty na jeho obhájce
R.Cholenského jsou uvedeny v záhlaví této tiskové zprávy.

V Brně dne 23. února 2019

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


