
Okresní soud v Ostravě    

K č.j. 71T121/2018    

    

Druhé 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. 10:  

 Pozměněný Přijímací protokol má jinou hlavičku záhlaví formuláře než původní Přijímací protokol a 

všechny ambulantní lékařské zprávy KÚČOCH z 22.9.2017, 3.10.2017, 9.10.2017, 23.10.2017, 2.4.2018 a 

4.4.2019. 

 

 V záhlaví pozměněného Přijímacího protokolu je uveden jiný telefon +420 59 737 5912, než na 

původním Přijímacím protokolu a všech ambulantních lékařských zprávách KÚČOCH, kde je uveden telefon 

ústředny FNO a to 59 737 1111. 

 

 Potvrzením výše uvedeného jsou i Přijímací protokoly z neurochirurgické kliniky FN Ostrava, 

které přikládám. Shodou okolností jsem byl letos ve FN Ostrava 2x operován.  Na obou Přijímacích protokolech 

je uveden stejný telefon ústředny FNO a to 59 737 1111. 

 

I I 

 

Zároveň tímto dávám na vědomí, jaký je můj aktuální zdravotní stav. 

 



 

Přílohy: 

• Přijímací protokol Neurochirurgické kliniky FN Ostrava – Marka Gáby - 2.6.2020 

• Přijímací protokol Neurochirurgické kliniky FN Ostrava – Marka Gáby - 9.11.2020 

 

 

V Ostravě: 17.11.2020     

   

   

V úctě     

Ing. Marek Gába    

    

    


