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Vážený pane předsedo, 

 

u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 71T121/2018 probíhá trestní řízení ve věci: 

I. přečinu ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku, 

II. přečinu pomluva podle § 184 odst. 1 trestního zákoníku, 

z čehož jsem byl obviněn dne 11. 4. 2018 a následně i obžalován dne 2. 6. 2018. Proti trestnímu 

příkazu ze dne 10. 7. 2018 jsem se odvolal, neboť jsem se ničeho, co je mi kladeno za vinu, 

nedopustil. 

 
 

Mé vyjádření k jednotlivým bodům usnesení 

 
1. U Okresního soudu v Ostravě je vedeno trestní řízení vůči obžalovanému Ing. Marku Gábovi na základě 

obžaloby Okresního státního zastupitelství v Ostravě ze dne 2.6.2018, sp. zn. 7 ZT 61/2018, pro 
spáchání skutků právně kvalifikovaných pod bodem 1) jako přečin ublížení na zdraví dle § 146 odstavec 
1 trestního zákoníku, a pod bodem 2) jako přečin pomluvy dle § 184 odstavec 1 trestního zákoníku. 

 Od samého počátku policejního vyšetřování se děly nestandardní věci ze strany 

vyšetřovatelky Bc. Moniky Rybářové z OOP v Ostravě - Vítkovicích, které pokračují i 

během probíhajícího hlavního líčení, vše za dozoru státní zástupkyně Mgr. Andrey 

Roztomilé, která nekoná. Stížnost na státní zástupkyni Mgr. Andreu Roztomilou z OSZ 

v Ostravě jsem podal dne 27. 3. 2020 na NSZ k rukám nejvyššího státního zástupce JUDr. 

Pavla Zemana a odvolání proti vyřízení mé stížnosti KSZ a OSZ v Ostravě dne 16. 5. 2020 

na VSZ k rukám vrchního státního zástupce JUDr. Ivo Ištvána. 

2. Písemným podáním ze dne 11.6.2020 vznesl obžalovaný Ing. Marek Gába námitku podjatosti, vůči samosoudkyni 
JUDr. Janě Bochňákové. Tuto námitku odůvodnil tvrzením, že obdobně jako soudce JUDr. Alexandr Sotolář 
manipuloval s výpověďmi svědků v kauze Opencard, tak i v jeho případě dochází k podobným „manipulacím“ 
soudem a porušení práva na spravedlivý soud, kdy se sám Okresní soud v Ostravě dopouští porušování zákona a 
dobrých mravů. Poté provádí výčet jednotlivých skutečností, včetně dat, kdy mělo k takovému porušení dojít, a z nichž 



dovozuje svou domněnku o podjatosti samosoudkyně; mimo jiné namítá „manipulaci“ s protokolem, spočívající v 
tom, že při přepisu zvukového záznamu z průběhu hlavního líčení soud změnil sdělené skutečnosti, tištěná verze 
zápisu neodpovídá ani obsahem (chybí některé pasáže), ani poznámkami/závěry samosoudce; jeho námitky proti 
protokolaci byly usnesením soudu zamítnuty. Namítá porušení jeho práva na spravedlivý proces, když soud nechce 
jako důkaz připustit ústavní znalecký posudek vypracovaný Lékařskou fakultou Fakultní nemocnice v Olomouci, 
jakož i výslech zpracovatelů předmětného posudku, kdy současně rozvádí svůj náhled na přípustnost a relevantnost 
provedení takového důkazu v rámci dokazování v předmětné trestní věci. Současně namítá nečinnost soudu v případě 
předložení jednak pozměněné (zfalšované) lékařské zprávy poškozené – Přijímacího protokolu ze dne 22.9.2017, 
lékaři zdravotnického zařízení KÚČOCH Fakultní nemocnice v Ostravě, dále manipulace s OPG snímkem 
poškozené v digitální podobě, jakož i v případě, nedoložení Fakultní nemocnicí v Ostravě ve stanovené lhůtě, 
respektive k datu vznesení námitky podjatosti, požadovaných důkazů. Taktéž například dále vytýká soudu, že 
nepředvolal k výslechu některé jím navržené svědky. 

 Pokud samosoudkyně uvádí, že moje námitky proti protokolaci byly usnesením OS 

v Ostravě zamítnuty, pak je potřeba uvést, že zamítnutí provedla sama samosoudkyně, 

která protokol ze dne 23. 1. 2020, který vznikl přepisem z pořízeného zvukové 

záznamu, svým podpisem stvrdila. 

o Obdobná situace nastala i v případě mé stížnosti na státní zástupkyni Mgr. 

Andreu Roztomilou z OSZ v Ostravě, kdy v jedné části mé stížnosti, kterou KSZ 

v Ostravě vyhodnotilo, jako stížnost na přestupkové řízení „poškozené“, na které 

jsem si ale nestěžoval, byť s touto kauzou úzce souvisí, vyřídila sama státní 

zástupkyně. 

 Pokud samosoudkyně uvádí, že v případě ústavního znaleckého posudku LF FN Olomouc, 

který nechce připustit jako důkaz, tzn. jeho čtení a provedení dokazování u soudu výslechem 

zpracovatelů předmětného posudku, jen rozvádím svůj náhled na přípustnost a relevantnost 

provedení takového důkazu v rámci dokazování v předmětné trestní věci, uvádím, že se 

jedná o hrubé porušení mých práv na spravedlivý soud! 

o Součástí Ústavního znaleckého posudku LF FN Olomouc jsou totiž klíčové 

důkazy proti vznesené obžalobě: 

1. Výpověď syna Ondřeje, který byl svědkem dané události, kdy jeho 

výpověď je klíčovým důkazem proti křivému obvinění bývalé manželky 

Mgr. Jarmily Gábové a její sestry Mgr. Olgy Kupkové! Policie ani soud 

syna Ondřeje do dnešního dne nevyslechli! 

2. Původní Přijímací protokol „poškozené“ ze dne 22. 9. 2017, který je 

klíčovým důkazem proti KÚČOCH FN Ostrava, která dne 29. 11. 2019 

doložila soudu upravený/pozměněný tento Přijímací protokol „poškozené“, 

kde provedli celkem 9 úprav! 

3. Závěry znaleckého posudku, které jednoznačně vyloučily, že by 

„poškozená“ dne 22. 9. 2017 utrpěla zlomeninu čelisti, otřes mozku a 

pohmoždění krční páteře! 

4. Zpochybnění data vyhotovení OPG snímku „poškozené“ v digitální 

podobě a to na základě mailového sdělení MUDr. Jiřího Stránského, 

přednosty KÚČOCH FN Ostrava! 

5. Doznání, že FN Ostrava prostřednictvím MUDr. Jiřího Stránského, 

přednosty KÚČOCH, odmítla vydat znaleckému ústavu druhý OPG 

snímek „poškozené“ na fólii, kdy tento OPG snímek na fólii doložila FN 

Ostrava prostřednictvím MUDr. Evy Kovalové soudu až dne 1. 6. 2020, 

tzn. až po 2,5 letech, kdy na tomto OPG snímku na fólii není uvedeno 

datum vyhotovení! 

 Stejně tak ani soudní znalec MUDr. Igor Dvořáček, přestože měl 

tento OPG snímek „poškozené“ na fólii k dispozici, tak ho 

nevyhodnotil! Jeho znalecký posudek, na základě kterého jsem byl 

obviněn a následně i obžalován, obsahoval 6 nepravdivých 

skutečností! 



 V námitce na podjatost jsem nevytýkal samosoudkyni, že nepředvolala k výslechu některé 

mnou navržené svědky, ale to, že předvolaní svědci soudem k výslechu na 23. 1. 2020, 

tj. MUDr. Artur Wiktoruk a MUDr. Anna Ščerbová (původně MUDr. Štrbová, 

záměna osob kvůli podobnosti jmen), nebyli k dnešnímu dni vyslechnuti. Na další 

hlavní líčení, které proběhlo dne 1. 6. 2020, nebyli předvoláni! 

3. Do Podle § 30 odstavec 1 trestního řádu je z vykonávání úkonů trestního řízení vyloučen soudce nebo 
přísedící, státní zástupce, policejní orgán nebo osoba v něm služebně činná, u něhož lze mít pochybnosti, že 
pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, jejich obhájcům, zákonným 
zástupcům, opatrovníkům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, 
nemůže nestranně rozhodovat. Úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, nemohou být podkladem 
pro rozhodnutí v trestním řízení. 

 
4. Soud Podle § 31 odstavec 1 trestního řádu o vyloučení z důvodů uvedených v § 30 rozhodne orgán, kterého 

se tyto důvody týkají a to i bez návrhu. O vyloučení soudce nebo přísedícího, pokud rozhodují v senátě, 
rozhodne tento senát. O vyloučení soudce nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.“ 
„Námitka podjatosti vznesená obžalovaným není důvodná. Jak vyplývá z ustanovení § 30 odstavec 1 
trestního řádu, je z vykonávání úkonů trestního řízení vyloučen soudce nebo přísedící, státní zástupce, 
policejní orgán nebo osoba v něm služebně činná, u nichž lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané 
věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, 
nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat. 

 

5. Z obsahu námitky podjatosti je zřejmé, že obžalovaný namítá poměr samosoudkyně k projednávané věci. 
Samosoudkyně však neměla do doby podání obžaloby k Okresnímu soudu v Ostravě, jakýkoliv poměr k 
projednávané věci, taktéž jí nebyla osoba obžalovaného, případně zúčastněné osoby, v dané trestní věci 
známy, a veškerý poměr k věci vyplývá toliko z povinnosti poté, co jí věc byla přidělena k projednání a 
rozhodnutí, tuto řádně a nestranně rozhodnout. V tomto směru pak odlišný názor na způsob vedení 
řízení, včetně provádění důkazů, případně právní názor soudce, nelze považovat za poměr k 
projednávané věci. 

 Nevím, z čeho samosoudkyně dovozuje, že namítám její poměr k projednávané 

věci, pouze chci upozornit na skutečnost, že manželkou zmocněnce „poškozené“ 

Mgr. Vadima Rybáře je Mgr. Kateřina Rybářová, soudkyně na stejném Okresním 

soudě v Ostravě. U tohoto soudu je také soudkyní Mgr. Lucie Vepřková, která je 

manželkou Mgr. Jakuba Vepřeka, který je advokátním kolegou Mgr. Vadima 

Rybáře = Advokátní kancelář Rybář & Vepřek. 

 Řádně a nestranně rozhodnout 

o Protokol z hlavního líčení ze dne 23. 1. 2020, který vznikl přepisem 

z pořízeného zvukového záznamu, neodpovídá sděleným skutečnost. Tam 

kde soud uvedl, že nebylo na zvukovém záznamu rozumět v případě 

svědecké výpovědi MUDr. Jiřího Stránského, přednosty KÚČOCH FN 

Ostrava, se nezakládá na pravdě, viz moje námitka proti protokolaci. 

 Odlišný názor na způsob vedení řízení 

o Které znalecké závěry mají být předmětem přezkumu znaleckým ústavem, 

když ještě nebyl čten ani důkazně proveden Ústavní znalecký posudek 

LF FN Olomouc ze dne 20. 11. 2018 a jeho doplnění ze dne 11. 3. 2020? 

 Na jeho dokazování před soudem trvám od 10. 12. 2018, kdy byl 

založen do spisu během hlavního líčení. 

o Jak může soud zadat přezkum, když stále existují pochybnosti o pravosti 

obou OPG snímků? 



 OPG snímek na fólii – údajně z 25. 9. 2017 (doložený soudu až po 

2,5 letech) 

 OPG snímek v digitální podobě – údajně z 23. 10. 2017 

o Který Přijímací protokol bude příp. poskytnut novému znaleckému ústavu, 

když u soudu bylo jasně prokázáno, že Přijímací protokol doložený soudu 

FN Ostrava dne 29. 11. 2019 je pozměněný /nepravdivý? 

 Odlišný názor na provádění důkazů 

o 2 roky nebyl důkazně proveden ani čten Ústavní znalecký posudek LF 

FN Olomouc ani jeho doplněk. 

o Stejně tak nebylo důkazně provedeno ani čteno Odborné vyjádření 

soudního lékaře MUDr. Igora Fargaše k předloženým fotografiím 

„poškozené“. 

o Za to znalecký posudek MUDr. Igora Dvořáčka, který obsahoval 6 

nepravdivých skutečností, na základě kterého jsem byl obviněn a následně 

i obžalován a jeho doplněk, byl čten a u soudu i 2x proveden výslechem 

MUDr. Igora Dvořáčka. 

o Soudu byly předloženy důkazy o podvodu lékařů KÚČOCH FN Ostrava 

(pozměnili Přijímací protokol z 22. 9. 2017) a zároveň i návrhy na provádění 

dokazování, samosoudkyně ani státní zástupkyně Mgr. Andrea Roztomilá 

z OSZ v Ostravě přesto v této věci nekonají. 

o Samosoudkyní nařízená součinnost nebyla ze strany FN Ostrava 

akceptována, přesto samosoudkyně v této věci nekoná. 

o Samosoudkyně si do dnešního dne neověřila věrohodnost výpovědi 

„poškozené“. 

 Odlišný právní názor soudce 

o Pokud lékař stanovil diagnózu „zlomenina čelisti“ na základě RTG 

vyšetření, kde u RTG snímku uvedl, že se mu tam jeví jemná lomná linie 

mandibuly vlevo, když specialista radiolog uvedl, že RTG snímek je bez 

známek čerstvého traumatu, je to stejné, jako, když soudce uvede v 

rozhodnutí, že nabyl přesvědčení a důkazy se neřídil. 

6. Pro doplnění se konstatuje, že ve věci probíhá rozsáhlé dokazování, avšak současně s důrazem na to, aby 
bylo efektivně docíleno objektivního posouzení věci. Takto provedené důkazy, jejich kvalitu, samosoudkyně 
hodnotí průběžně jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti, a dle toho pak provádí volbu důkazů, 
které vůbec, případně v jakém pořadí, budou provedeny, když takto postupuje při akceptaci ustanovení § 
203 trestního řádu. Je zcela nepřiměřené, aby obžalovaný srovnával způsob vedení řízení samosoudkyní v 
předmětné trestní věci v rámci hlavního líčení, s věcí, trestně stíhaného soudce, o níž, pokud není jejím 
účastníkem, může mít pouze povrchní, ničím nepodložené informace. Pokud mimo jiné obžalovaný namítal 
nesprávný a neúplný přepis zvukového záznamu o průběhu hlavního líčení ze dne 23. ledna 2020, bylo o 
těchto námitkách rozhodnuto zamítavým usnesením okresního soudu ze dne 28.5.2020, pod č.j. 71 T 
121/2018 – 659, v jehož odůvodnění byly sděleny důvody takového postupu, a obžalovanému bylo 
současně dáno poučení, v případě nesouhlasu se závěry soudu, o možnosti podání stížnosti do citovaného 
usnesení. Aniž však obžalovaný vyčkal na posouzení jím podané stížnosti, a provedení dokazování ve věci, 
jak je ostatně zřejmé z písemného podání, v němž namítá podjatost samosoudkyně a vznáší (nejen) vůči 
ní, závažná obvinění, činí tak v podstatě pouze na základě skutečností dovozovaných jen ze subjektivních 
názorů, ničím nepodložených předpokladů a domněnek. 

 

 Pokud samosoudkyně uvádí, že ve věci probíhá rozsáhlé dokazování, avšak 

současně s důrazem na to, aby bylo efektivně docíleno objektivního posouzení věci. 

Takto provedené důkazy, jejich kvalitu, samosoudkyně hodnotí průběžně jak 



jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti, a dle toho pak provádí volbu důkazů, 

které vůbec, případně v jakém pořadí, budou provedeny, když takto postupuje při 

akceptaci ustanovení § 203 trestního řádu … pak k tomu musím uvést, že na 

posledním hlavním líčení konaném dne 1. 6. 2020 se samosoudkyně jasně 

vyjádřila, že Ústavní znalecký posudek LF FN Olomouc nepřipustí jako důkaz 

a rovnou zadá přezkum novému znaleckému ústavu! Toto její rozhodnutí 

doplnila slovy, abychom ji do 3 týdnů poslali dotazy na nové znalce, které si 

sama vybere. 

 Pokud samosoudkyně uvádí, že jsem vznesl (nejen) vůči ní, závažná obvinění, činí 

tak v podstatě pouze na základě skutečností dovozovaných jen ze subjektivních 

názorů, ničím nepodložených předpokladů a domněnek … pak se proti tomuto 

tvrzení samosoudkyně musím ohradit, neboť v odvolání proti zamítnutí mé 

námitky proti protokolaci ze dne 30. 5. 2020 jsem přiložil i obě zvukové nahrávky 

tj. zvukovou nahrávku pořízenou soudem, která mi byla poskytnuta dne 4. 5. 2020 

a moji pořízenou zvukovou nahrávku. Na obou zvukových nahrávkách, kde 

samosoudkyně uvedla, že není rozumět, se nezakládá na pravdě! Vynecháním 

2 klíčových sdělení MUDr. Stránského, přednosty KÚČOCH FN Ostrava (v 

protokolaci uvedeno … není rozumět), změnil soud význam jeho svědecké 

výpovědi! 

o Proto odůvodnění v usnesení proti zamítnutí mé námitky proti 

protokolaci Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. 5. 2020 viz bod 9, 

cituji „Jak je z výše uvedeného zřejmé, soudem byl porovnán přepis 

nahrávky ze soudní síně z hlavního líčení ze dne 23.1.2020 se samotnou 

nahrávkou, a bylo bez pochybností ověřeno, že přepis inkriminované pasáže 

při výslechu svědka MUDr. Stránského zcela koresponduje s obsahem 

samotné zvukové nahrávky, a je naprosto neopodstatněné tvrzení 

obžalovaného, že při přepisu došlo k obsahovému či významovému posunu 

oproti vyjádření svědka před soudem.“ je nepravdivé! 

 Odvolání proti zamítnutí mé námitky proti protokolaci přikládám v příloze. Součástí 

odvolání jsou i obě pořízené zvukové nahrávky. 

 
7. Za dané situace, když tedy samosoudkyně JUDr. Jana Bochňáková nemá poměr 

k projednávané věci ani k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, v tom i k obžalovanému, 
či jinému orgánu činnému v trestním řízení, není zde dána překážka, která by bránila ve 
věci nestranně rozhodnout a samosoudkyně proto rozhodla podle § 31 odstavec 1 trestního 
řádu, z důvodu uvedených v §30 odstavec 1 trestního řádu, že není vyloučena z 
projednávání a rozhodnutí věci, tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 

 

 Jak jsem uvedl výše, manželka zmocněnce „poškozené“ Mgr. Vadima Rybáře a 

manželka Mgr. Jakuba Vepřeka z Advokátní kancelář Rybář & Vepřek, jsou 

kolegyněmi samosoudkyně JUDr. Jany Bochňákové. 

 Z tohoto důvodu se domnívám, že většina mých návrhů na doplnění dokazování je 

samosoudkyní ignorována a naopak, návrhům zmocněnce „poškozené“ je 

vyhověno. Jeden příklad za všechny. U soudu se již prokázalo, že „poškozená“ 

Mgr. Jarmila Gábová nikdy neutrpěla zlomeninu dolní čelisti vlevo, což u soudu 

potvrdil i sám její zmocněnec Mgr. Vadim Rybář, společně se státní zástupkyní 

Mgr. Andreou Roztomilou, když po druhém výslechu soudního znalce MUDr. 

Igora Dvořáčka dne 19. 9. 2019 uvedli do protokolu, cituji „My si myslíme, že 



bude nejhospodárnější udělat revizní znalecký posudek ze znal. ústavu, k 

otázkám doby léčení bez zlomeniny čelisti.“ 

 

 

 

Přílohy: 

 26. 3. 2020 - Námitka proti protokolaci 

 11. 5. 2020 - Opětovná námitka proti protokolaci 

 28. 5. 2020 - Usnesení OS v Ostravě o zamítnutí mé námitky proti protokolaci 

 30. 5. 2020 - Odvolání ke KS v Ostravě proti zamítnutí mé námitky proti protokolaci 

 30. 5. 2020 - Odvolání ke KS v Ostravě proti zamítnutí mé námitky proti protokolaci 

(přiloženy obě pořízené zvukové nahrávky) 

 11. 6. 2020 - Námitka na podjatost samosoudkyně JUDr. Jany Bochňákové z OS v 

Ostravě 

 19. 6. 2020 - Usnesení OS v Ostravě ohledně podjatosti JUDr. Jany Bochňákové 

 

 

 

 

V úctě           

         Ing. Marek Gába 

 

 


