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MINUTA 0:50 -1:07:
„…problémem této věci tedy není, že by byl nedostatek důkazů, ale jejich hodnocení. Máme za to, že
v přípravném řízení bylo shromážděno dostatečné množství důkazů, které by v jiné trestní věci pro
uznání viny bohatě postačovaly.“

MINUTA 1:26 – 1:47:
„Úvodem bych chtěl říci, že hodnocení důkazů je doménou soudu prvého stupně, odvolací soud do
něho  může  zasahovat  pouze  velice  výjimečně,  pokud  ty  důkazy  jsou  v rozporu,  pokud  je  jejich
hodnocení v rozporu s jejich obsahem, pokud tam je nějaký logický rozpor a podobně.“

MINUTA 1:59 – 2:46:
„proti němu podal obžalovaný dovolání k Nejvyššímu soudu. Toto dovolání však vzal zpět. Ve věci pak
poslední den ve své funkci podala stížnost pro porušení zákona bývalá ministryně spravedlnosti. Tento
postup byl poměrně nestandardní, protože si přitom nevyžádala ani spis a stížnost podala pouze na
základě údajů, které měla od obhájců obžalovaného. Tomu odpovídá také obsah té stížnosti. Pokud
jde  o  to,  proč  tedy  došlo  ke  zpětvzetí  dovolání  a  podání  ústavní  stížnosti  (?)  tak  jediným
vysvětlitelným a logickým důvodem je to, že o té stížnosti pro porušení zákona rozhodoval jiný senát
než ten, který by rozhodoval o dovolání.“

MINUTA 2:59 – 3:35:
„Přestože v televizním vystoupení předseda senátu poměrně emotivně tvrdil, že ve věci nejsou žádné
důkazy, tak ten obsah toho rozhodnutí Nejvyššího soudu je poněkud jiný. Soud tedy konstatuje, že
tam nějaké důkazy jsou, protože kdyby tam nebyly, tak by byl povinen sám obžalovaného obžaloby
zprostit. To však neudělal a odvolací soud, stejně jako soud prvého stupně, vycházel z  toho, že pokud
provede důkazy a doplní dokazování, které Nejvyšší soud, jako uvádí, tak vlastně rozhodne v  souladu
s názorem Nejvyššího soudu.“

MINUTA 4:10 – 5:18:
„Nový senát, kterému byla věc přidělena, znovu provedl veškeré dokazování a poté obžalovaného
podané  obžaloby  zprostil.  Pokud  jde  o  hodnocení  tohoto  rozhodnutí,  tak  to  je  obsahem našeho
předchozího rozhodnutí v této trestní věci,  tedy toho předposledního, a toto rozhodnutí rozhodně
nesplňuje  náležitosti,  které  by rozhodnutí  soudu mělo  mít,  protože  soud  prvého stupně do něho
okopíroval hodnocení důkazů z předchozího odsuzujícího rozsudku, aby pak konstatoval, že je vázán
právním  názorem  Nejvyššího  soudu  a  musí  rozhodnout  opačně,  důkazy  musí  hodnotit  naprosto
odlišným způsobem. Vrchní soud toto rozhodnutí zrušil, soudu prvého stupně tento postup vytkl a řekl
mu, ať tedy rozhodne znovu, s tím, že to rozhodnutí musí obsahovat jeho vlastní hodnocení důkazů,
protože  ten  právní  názor  údajný,  který  vyslovil  Nejvyšší  soud  ve  svém  rozhodnutí  není  právním
názorem, v pravém slova smyslu, a za této situace jim soud prvého stupně není vázán.“

MINUTA 5:30 – 6:00:
„Soud  prvního  stupně  pak  tedy  vynesl  nový  rozsudek,  který  je  nyní  předmětem  přezkumu.  Ten
rozsudek se od toho předchozího vlastně vůbec neliší, protože je do něho okopíroval celé to původní
odůvodnění, akorát k němu přidal tu část odůvodnění usnesení zdejšího soudu, kterou pokládal za
podstatnou,  aby  nakonec  konstatoval,  že  nebyl  zjištěn  žádný  důkaz,  který  by  usvědčoval
obžalovaného a obžaloby ho znovu zprostil.“ 

MINUTA 6 :28 – 8:50:
„Za současné situace má odvolací soud poměrně omezené možnosti, jak o odvolání státního zástupce
rozhodnout.  Může napadený rozsudek zrušit,  soudu prvního stupně vytknout konkrétní  pochybení



v hodnocení důkazů, nicméně, tento postup by byl  poměrně problematický, protože my nemůžeme
nutit sodu prvního stupně, jakým způsobem má důkazy hodnotit. Navíc, už jsme to jednou udělali a
soud prvého stupně na ty naše výtky v podstatě nijak nereagoval. Navíc, Ústavní soud ve svém nálezu
upozornil na to, že některé pasáže z toho odůvodnění rozsudku soudu prvého stupně by se skutečně
jako hodnocení důkazů mohly označit, takže v tomto směru asi těžko budeme soudu prvého stupně
vytýkat, že žádné hodnocení důkazů v jeho rozhodnutí rozsudek neobsahuje. Nicméně, i kdybychom
dospěli k závěru, že takový postup je správný a reálný pak tedy skončení věci v nějakém reálném čase
se  odsouvá  do  časů,  které  si  ani  netroufám  odhadnout,  protože  soud  prvého  stupně,  jak  lze
předpokládat asi svůj názor na hodnocení důkazů nezmění , jinému senátu to dát nemůžeme a i kdyby
tak učinil pak je zde ještě Nejvyšší soud , který máme za to, že svůj názor na hodnocení důkazů rovněž
nezmění. No a s hledem na to, že nemůžeme věc odejmout tomu senátu soudu prvého stupně , tak
tento postup se nejeví jako příliš vhodný. Druhou možností je zamítnutí odvolání státního zástupce a
tím skončení věci, přestože odvolací námitky jsou oprávněné. S tím, že za dané procesní situace nelze
vinu obžalovanému prokázat a žádné doplnění dokazování se nenabízí. Jedná se, stejně jako v  prvém
případě o špatné rozhodnutí, nicméně, při porovnání těchto dvou špatných rozhodnutí, máme za to,
že je na místě zvolit  tu  druhou možnost. Už také s ohledem na dosavadní délku řízení ,ale hlavně
s ohledem na perspektivu možného jiného rozhodnutí ve věci, která se nejeví reálná.“


