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Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Plhalová. 
 

USNESENÍ 
Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl v neveřejném zasedání konaném 
dne 8. 12. 2020 v trestní věci obviněného Pavel Wonka, narozený 23. 1. 1953, zemřelý 
26. 4. 1988, o stížnosti státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Liberci do usnesení 
Okresního soudu v Liberci ze dne 5. 11. 2020 pod č.j. 6T 454/87-72,  

takto: 

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu se stížnost zamítá.  

 

Odůvodnění: 
 

1. Usnesením Okresního soudu v Liberci ze dne 5. 11. 2020  pod č.j. 6T 454/87-72 bylo rozhodnuto o 
návrhu Jiřího Wonky, bratra obviněného Pavla Wonky, na obnovu řízení v trestní věci Pavla Wonky 
vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp.zn. 6T 454/87 tak, že  

I. Podle § 278 odst. 2 trestního řádu se povoluje obnova řízení v trestní věci obviněného 
Pavla Wonky vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp.zn. 6T 454/87.  

II. Podle § 284 odst. 1 trestního řádu se zrušuje usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 
28.4.1988, č.j. 6T 454/87, jakož i všechna další rozhodnutí na toto zrušené rozhodnutí 
obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně k níž tímto zrušením došlo, pozbyla 
podkladu.  

2. Proti tomuto usnesení podal stížnost státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Liberci. 
Stížnost byla podána řádně a včas. Státní zástupce namítá, že zrušení původního odsuzujícího 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 1987 sp. zn. 1T 5/87 s účinky ex tunc není 
novou skutečností soudu dříve neznámou, kterou předpokládá ustanovení § 278 odst. 1 tr. řádu. 
Poukazuje na judikaturu Ústavního soudu IV. ÚS 190/03, IV. ÚS 178/03 a II. ÚS 403/01 a 
Nejvyššího soudu ČR 3Tz 82/2001. Namítá, že zrušení odsuzujícího rozsudku s  následným 
zprošťujícím rozhodnutím dle § 226 písm. b) tr. řádu se opírá o později přijatou právní úpravu 
vycházející z § 2 odst. 1 písm. d) a § 14 odst. 1 písm. a) zák. č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, 
který nabyl účinnosti 1. 7. 1990, proto se nemůže jednat o novou skutečnost, která objektivně 
existovala v již době vydání napadeného usnesení. Dle státního zástupce otázka, zda odsouzení a 
uvěznění obviněného bylo po právu, nejen z hlediska tehdejší právní úpravy, ale i z hlediska práv 
a svobody jednotlivce, není pro posouzení podmínek obnovy dle § 278 odst. 1 tr. řádu významná. 
Poukazuje také na nedůvodnost odkazu na rozhodnutí jiných soudů o připuštění obnovy 
v dalších věcech obviněného, v nichž došlo k zastavení trestního stíhání pro neúčelnost.  Zrušení 
odsouzení, ke kterým byla neúčelnost poměřena, vylučuje správnost posuzovaného skutkového 
stavu. Navrhuje zrušení napadeného usnesení a zamítnutí návrhu dle § 283 písm. d) tr. řádu.  

3. K podané stížnosti se vyjádřil i právní zástupce navrhovatele Jiřího Wonky a obviněného Pavla 
Wonky. Vyjadřuje své stanovisko k aplikaci judikatury, na kterou poukazuje ve stížnosti státní 
zástupce, na tento konkrétní případ. Sám odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4Tz 
 99/2003. Namítá, že okresní soud svým rozhodnutím napravil nespravedlivé rozhodnutí z dob 
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totality a státní zástupce svým postupem popírá důslednou aplikaci rehabilitačním rozhodnutí 
vydaných ve prospěch Pavla Wonky v letech 1990 až 1991. Navrhuje zamítnutí stížnosti.  

4. Podle § 147 odst. 1 tr. řádu krajský soud při rozhodování o stížnosti přezkoumal správnost všech 
výroků napadeného usnesení, proti nimž stěžovatel může podat stížnost, a  řízení předcházející 
napadenému usnesení. Tímto přezkoumáním nebyla stížnost shledána důvodnou.  

5. Krajský soud neshledal v předchozím řízení porušení procesním předpisů. Návrh na obnovu 
řízení byl podán oprávněnou osobou. O návrhu bylo rozhodnuto ve veřejném zasedání za účasti 
navrhovatele, jeho právního zástupce, který současně zastupuje i obviněného Pavla Wonku. Soud 
provedl důkaz zejména kopií spisu 6T 454/87 a rozhodnutími Městského soudu v Praze Rt 
13/1990 ze dne 9. 7. 1990 a Rt 467/1990 z 29. 4. 1991. Dle krajského soudu soud prvního 
stupně rozhodl na základě dostatečně objasněného stavu věci.  

6. Krajský soud považuje za správné i právní závěry okresního soudu, které vedly k rozhodnutí 
o povolení obnovy řízení dle § 278 odst. 2 tr. řádu.  

7. Krajský soud se zcela ztotožňuje s právním závěrem soudu prvního stupně, že zrušení rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 1997 pod 1T 5/87, kterým byl Pavlu Wonkovi uložen 
trest odnětí svobody, v průběhu jehož výkonu se měl dopustit stíhaného přečinu, je novou 
skutečností, která zakládá důvod pro obnovu řízení podle § 278 odst. 2 tr. řádu. Krajský soud 
souhlasí i s tím, že tento důvod je dán i v případě zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 
písm. d) tr. řádu ve spojení s ust. § 11 odst. 1 písm. e) tr. řádu. Ani takovému obviněnému nelze 
upřít právo domáhat se příznivějšího způsobu zastavení tr. stíhání.  Blíže je možné odkázat na 
příslušné části odůvodnění napadeného usnesení.  

8. K argumentaci státního zástupce, že ke zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 
26. 5. 1987 sp. zn. 1T 5/87 došlo na základě právní úpravy účinné až v pozdější době, proto se 
nemůže jednat o novou skutečnost požadovanou ust. § 278 odst. 2 tr. řádu,  je třeba uvést, že 
skutečně celá procedura zrušení uvedeného odsuzujícího rozsudku je založena účinností zák. č. 
119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, účinného od 1.7.1990. Současně je třeba vzít v úvahu, že  na 
základě ust. § 2 odst. 1 písm. d) rehabilitačního zákona došlo ke zrušení výroku o vině pouze 
zčásti a to ve vztahu k trestnému činu pobuřování podle § 100 odst. 1 písm. a) tehdy účinného 
trestního zákona.  Další část odsuzujícího rozsudku byla zrušena v přezkumném řízení / § 4 a 
násl. rehabilitačního zákona/. Odsuzující rozsudek byl dle § 14 odst. 1 písm. a) zák. č. 119/1990 
Sb. zrušen ve výrocích, kterými byl Pavel Wonka uznán vinným z trestných činů útok na 
veřejného činitele podle § 156 odst. 2 tr. zákona a útok na státní orgán a orgán společenské 
organizace podle § 154 odst. 2 tr. zákona. Důvod zrušení dle § 14 odst. 1 písm. a) rehabilitačního 
zákona spočívá ve vadnosti rozhodnutí učiněného na podkladě nesprávných zjištění.  Ustanovení 
§ 4 písm. e) rehabilitačního zákona se netýkalo trestného činu útok na veřejného činitele podle § 
155 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Fyzické násilí proti soudci při výkonu jeho pravomoci by mohlo 
být v obecné rovině trestným činem i za současné právní úpravy trestního zákoníku. Rozsudkem 
Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 1991  Rt 467/90 pak byl Pavel Wonka zproštěn obžaloby 
pro trestné činy útok na veřejného činitele podle § 156 odst. 2 tr. zákona, útok na státní orgán a 
orgán společenské organizace podle § 154 odst. 2 tr. zákona a útok  na veřejného činitele podle § 
155 odst. 1 písm. a) tr. zákona. Zproštěn byl podle § 226 písm. b) tr. řádu, že skutky nejsou 
trestnými činy. K takovému rozhodnutí soud dospěl na základě nového přezkoumání dříve 
provedených důkazů a skutkových zjištění, která byla na základě nich v původním řízení učiněna. 
Z tohoto pohledu má přezkumné řízení dle zákona o soudní rehabilitaci obdobnou povahu jako   
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přezkoumání  pravomocně skončené věci na základě mimořádného opravného prostředku, které 
upravuje  trestní řád i v současném znění / např. stížnost pro porušení zákona/.  

9. V řízení vedeném u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 454/87 bylo Pavlu Wonkovi 
kladeno za vinu, že mařil právě odsuzující rozsudek 1T 5/1987, kterým byl vykonávaný 
nepodmíněný trest odnětí svobody uložen. Tento rozsudek byl následně zrušen, řízení z části 
zastaveno pro trestný čin pobuřování a ve zbytku byl obžaloby zproštěn podle § 226 písm. b) tr. 
řádu.  Rozsudek byl zrušen s účinky od data jeho vydání.  Proto zrušení odsuzujícího rozhodnutí, 
na základě kterého byl trest vykonáván, je novou skutkovou okolností významnou pro posouzení 
jednání Pavla Wonky. Přiměřeně lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které se týká 
jiného druhu trestu 8Tdo 146/2011. Ač trestní stíhání Pavla Wonky skončilo usnesením o 
zastavení trestního stíhání pro jeho nepřípustnost založenou úmrtím obviněného, nelze zákonný 
předpoklad obnovy řízení § 278 odst. 2 tr. řádu vykládat tak,  že by nové skutečnosti a důkazy 
měly  vylučovat  tento důvod rozhodnutí. V takovém případě by obnova řízení do rozhodnutí o 
nepřípustnosti trestního stíhání z důvodu úmrtí obviněného byla zcela vyloučena. Smrt je  
skutečností, která  bude vždy  zakládat nepřípustnost trestního stíhání dle § 11 odst. 1 písm. e) tr. 
řádu. Ani zemřelému obviněnému nelze upírat z hlediska práva na spravedlivý proces právo 
domáhat se příznivějšího rozhodnutí ve věci. Tímto může být i příznivější důvod pro zastavení 
trestního stíhání, než je právě zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. d) tr. řádu za 
užití § 11 odst. 1 písm. e) tr. řádu. Soud prvního stupně přiléhavě odkazuje právě na rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR 7Tz 82/2000. S rozhodnutím o povolení obnovy řízení soud prvního 
stupně správně spojil také rozhodnutí podle § 284 odst. 1 tr. řádu, které se týká usnesení 
Okresního soudu v Liberci ze dne 28.4.1988 sp. zn. 6 T 454/87 o zastavení trestního stíhání 
obviněného Pavla Wonky. 

10. Z těchto důvod krajský soud na základě podané stížnosti neshledal žádný důvod ke  změně nebo 
zrušení napadeného usnesení, proto stížnost jako nedůvodnou zamítl.  

 

Poučení: 
 
Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.  

 

Liberec dne 08.12.2020 

 

Mgr. František Jahůdka v.r. 
předseda senátu 
 
JUDr. Jitka Tomsová v.r. 
soudkyně 
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