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Doplnění vyjádření obžalovaného k trestně právní odpovědnosti lékařů KÚČOCH

Vážená paní soudkyně,

V Opatření ze dne 3.11.2020 uvádíte, aby přizvaná znalkyně MUDr. Svatava Duchaňová ve svém
znaleckém posudku posoudila a odpověděla na otázku č. 9, cituji:
„porovná listiny z vyžádané lékařské dokumentace Kliniky ústní, čelistní, obličejové chirurgie, se shodnými
listinami, nalézajícími se v trestním spisu, nesoucími konkrétně čísla listu 564 až 568 (příjímací protokol a
propouštěcí zpráva) a uvede, zda případné odlišnosti v textu těchto lékařských zpráv, nacházejících se v trestním
spisu, způsobují změnu obsahu listin, ve vztahu ke zjištěné poruše zdraví, způsobu léčení apod.“
I
Dne 29.11.2019, tj. po více jak 2 letech KÚČOCH, resp. FNO doložila soudu pozměněnou lékařskou
zprávu, Příjímací protokol Mgr. Jarmily Gábové ze dne 22.9.2017, kde bylo provedeno celkem 10 změn/úprav
oproti původnímu Přijímacímu protokolu Mgr. Jarmily Gábové, který je součástí Ústavního znaleckého posudku
LF UP Olomouc ze dne 20.11.2018.
Ad Důkaz č. 4:
V pozměněném protokolu jsou přehozené věty, aby to vypadalo, že podezření na lomnou linii v oblasti
kloubního výběžku mandibuly vlevo bylo zjištěno již v Traumatologické ambulanci RTG vyšetřením, a ne až
následně MUDr. Evou Kovalovou v ambulanci KÚČOCH:
• „Vyhledala ošetření na traumatologické ambulanci, kde provedeny RTG lbi . RTg zápěstí -toto bez
traumatických změn, RTG lbi: susp. lomná linie v oblasti kloubního výběžku mandibuly vlevo. K
dalšímu vyšetření odeslána na naše pracoviště.“
Což je opět v rozporu se závěrem znaleckého posudku MUDr. Igora Dvořáčka ze dne 12.2.2018, kde je
uveden zcela odlišný postup jednotlivých vyšetření Mgr. Jarmily Gábové 22.9.2017, cituji: „… Mgr. Jarmila
Gábová, nar. 16.3.1979, přichází dne 22.9.2017 na traumatologickou ambulanci FNO. Udává napadení
manželem, popisuje údery pěstí do hlavy a obličeje, bezvědomí neudává, nezvracela. Při vyšetření pocit na
zvracení a závratě. Na levé tváři je otok se zvýšenou palpační bolestivostí měkkých tkání, avšak bez krevního
výronu. Poškozená je odeslána na ambulanci KÚČOCH FN Ostrava, kde RTG vyšetřením prokázána drobná
linie lomu v oblasti kloubního výběžku dolní čelisti vlevo. Pro zlomeninu dolní čelisti byla hospitalizována na
KÚČOCH od 22.9.2017 do 27.9.2017.“
Důkaz č. 13:
Dalším důkazem, že pozměněný Příjímací protokol Mgr. Jarmily Gábové ze dne 22.9.2017 doložený
soudu KÚČOCH, resp. FNO 29.11.2019 a MUDr. Evou Kovalovou předložený soudu 1.6.2020 byl vyhotoven
účelově až o 2 roky později, je znalecký posudek MUDr. Igora Dvořáčka ze dne 12.2.2018 a jeho doplnění ze
dne 27.8.2019 a odborné lékařské vyjádření MUDr. Petra Handlose a MUDr. Matěje Uvíry ze dne 25.10.2017.
Všichni tři soudní lékaři působící ve výše označené podezřelé právnické osobě na Ústavu soudního lékařství.
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•

Ve znaleckém posudku MUDr. Igora Dvořáčka ze dne 12.2.2018 chybí výpis z Přijímacího protokolu
Mgr. Jarmily Gábové ze dne 22.9.2017, přestože se jedná o stěžejní lékařskou zprávu. Znalec
výslovně uvádí, cituji: „Budeme-li vycházet z dostupné zdravotnické dokumentace, tj. ambulantní
karty traumatologické ambulance FN Ostrava, chorobopisu a ambulantní karty ambulance
KÚČOCH FN Ostrava…“. Ostatní lékařské zprávy KÚČOCH, které byly v té době prokazatelně
podepsány, jsou formou výpisu zde uvedeny.
o U soudu MUDr. Igor |Dvořáček 27.5.2019 uvedl, cituji: „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 Chýlové, praktické lékařky poškozené, které bylo
zajištěno Mgr. Rybářem.“
V doplnění znaleckého posudku MUDr. Igora Dvořáčka ze dne 27.8.2019 opět znalec nedoplnil
výpis z Přijímacího protokolu Mgr. Jarmily Gábové ze dne 22.9.2017, přestože měl k dispozici celý
chorobopis KÚČOCH č. 936/17 a ambulantní kartu jmenované. Doplnil pouze výpisy z cílených
neurologických vyšetření.
o U soudu MUDr. Igor Dvořáček 19.9.2019 uvedl, cituji: „Dále jsem měl k dispozici
chorobopis, KÚČOCH číslo 936/17. Kromě uvedeného jsem měl k dispozici i ambulantní
kartu jmenované.“
V Odborném lékařském vyjádření MUDr. Petra Handlose a MUDr. Matěje Uvíry ze dne 25.10.2017
je uvedeno, cituji: „Vycházíme-li z předložené zdravotnické dokumentace, tj. ambulantní zprávy
STAE – stomatologická ambulance FN Ostrava, propouštěcí zprávy KÚČOCH hospitalizace od
22.9.2017 do 27.9.2017 FN Ostrava …“.

Z těchto zjištění se dá snadno dovodit, že původní Přijímací protokol Mgr. Jarmily Gábové ze dne
22.9.2017, který je součástí Ústavního znaleckého posudku LF UP Olomouc ze dne 20.11.2018, který je
nepodepsaný a svým obsahem shodný s ambulantní zprávou KÚČOCH ze dne 22.9.2017 a propouštěcí zprávou
KÚČOCH ze dne 27.9.2017, je tím originálem.
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