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Shodu s prvopisem potvrzuje Pavla Josková. 

USNESENÍ 

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích projednal ve veřejném zasedání 
konaném dne 27. května 2020 odvolání státního zástupce Okresního státního zastupitelství 
v Havlíčkově Brodě v trestní věci obžalovaného Ing. Miroslava SOCHORA, narozeného 
9. 10. 1976 v Havlíčkově Brodě, bytem Štoky 415, proti rozsudku Okresního soudu 
v Havlíčkově Brodě ze dne 12. prosince 2019, č. j. 1 T 185/2018 - 754, a rozhodl  

takto: 

Odvolání státního zástupce se podle § 256 tr. řádu zamítá. 

Odůvodnění: 

Napadeným rozsudkem byl obžalovaný podle § 226 písm. a) tr. řádu zproštěn obžaloby pro 
zločin znásilnění dle § 185 odst. 1, odst. 2 písmeno a) trestního zákoníku a zločin týrání osoby 
žijící ve společném obydlí podle § 199 odst. 1, odst. 2 písmeno d) tr. zákoníku, kterých se měl 
dopustit tím, že:  v dosud blíže přesně časově neurčených nejméně čtyřech případech během 
jejich společného soužití, v době od 15. 6. 2012, kdy se narodil jejich společný syn Jakub, 
nejméně do doby vykázání Miroslava Sochora ze společného obydlí dne 15. 5. 2017, násilím 
donutil svou manželku Jitku Sochorovou, nar. 10. 2. 1978, k pohlavnímu styku, souloži, když 
poslední z nich proběhla během víkendu předcházejícímu vykázání, od počátku roku 2012 do 
15.5.2017 v místě jejich trvalého bydliště, v rodinném domě čp. 415 v obci Štoky, psychicky a 
fyzicky týrá svou manželku Jitku Sochorovou, nar. 10. 2. 1978, a to tím, že na ní hrubě křičí, 
nadává jí do debilů, magorů, hyen a krav, snižuje její schopnosti matky, manželky a člověka 
vůbec, stejně tak jako její dovednosti (nic neumíš, děláš všechno špatně) a roli ve společnosti 
(děláš ostudu), ponižuje ji a v blíže dosud nespecifikovaném počtu případů ji fyzicky napadá tak, 
že tím narušuje její psychické i fyzické zdraví, kdy poškozená trpí nechutenstvím, nespavostí, 
strachem a obavami  a jeho jednání pociťuje jako zlé nakládání, neboť nebylo prokázáno, že se 
stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán. Podle § 229 odst. 3 tr. řádu byla poškozená Jitka 
Sochorová, narozená 10. 2. 1978, odkázána se svým nárokem na nemajetkovou újmu ve výši  
50.000 Kč na řízení ve věcech občanskoprávních. 

Proti tomuto rozsudku podal odvolání státní zástupce, a to v neprospěch obžalovaného do 
zprošťujícího výroku. Dle jeho názoru se okresní soud nikterak nevypořádal s důkazy svědčícími 
o vině obžalovaného, v podstatě přejímá jeho argumentaci, ačkoliv množství provedených 
důkazů jsou s touto argumentací v rozporu. V odůvodnění se soud nedostatečně vypořádal se 
všemi provedenými důkazy, když některé důkazy v podstatě ani nijak nehodnotil. Pokud soud 
hodnotil výpověď poškozené jako nevěrohodnou, pak s tímto názorem nelze souhlasit. Základní 
linie její výpovědi je věrohodná, zejména co se týče skutku popsaného pod bodem 2) obžaloby – 
zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí, když ohledně tohoto skutku vypovídala 
poškozená shodně v přípravném řízení i v řízení před soudem. Lze souhlasit s okresním soudem 
v tom, že její výpověď byla z části obecná a rozvláčná, avšak tento způsob výpovědi je pro 
poškozenou zřejmě přirozený a odpovídá jejím vyjadřovacím schopnostem. Poškozená velice 
podrobně a věrohodně popsala, jakým způsobem docházelo v domácnosti k verbálním a 
fyzickým útokům obžalovaného na poškozenou. Z její výpovědi jasně vyplynulo, že k napadení 
došlo v jejich domě na schodech, když obžalovaný měl poškozenou strčit ze schodů, a to 
v okamžiku, když se k němu poškozená otočila čelem. Následkem strčení padala poškozená po 
zádech dolů pod schody. Z výpovědi poškozené vyplývá, že v důsledku pádu utrpěla otřes 
mozku. Toto napadení bylo následujícího dne třetí osobou nahlášeno na PČR, kde byla 
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poškozená vyslechnuta, avšak s ohledem na skutečnost, že nedala souhlas s trestním stíháním 
tehdejšího manžela, byla věc odložena. 

Soud se dle státního zástupce nevypořádal s výpovědí svědkyně Blanky Holé, která potvrdila, že 
se jí poškozená začala svěřovat se svými problémy, zmiňovala se o hrubém zacházení ze strany 
manžela, o křiku a ponižování a také s tím, že si na ní měl manžel násilím vynucovat pohlavní 
styk. Svědkyně byla sama svědkem toho, jak obviněný hrubě křičel na syna poškozené 
z předchozího vztahu a viděla také, jak byla poškozená násilně natlačena obžalovaným do 
vozidla a byla donucena řídit auto. Také potvrdila, že z domu Sochorových slyšela pláč a 
nesrozumitelné nadávky ze strany obžalovaného. Na vlastní oči pak viděla hematom na krku 
Jitky Sochorové poté, co jí poškozená sdělila, že jí Ing. Sochor škrtil. 

Soudu dále vytýká, že se nijak nevypořádal s rozpory ve výpovědi obžalovaného, který na jedné 
straně uvádí, že se dožadoval od poškozené sexuálního kontaktu, na druhé straně zároveň 
vypovídá v tom smyslu, že zápach manželky byl naprosto odporný, z toho důvodu s ní nechtěl 
mít sexuální styk. Dále soud nezohlednil výpověď svědka Jana Svobody, který potvrdil, že se o 
údajném znásilnění dozvěděl od Jitky Sochorové, což mu sdělovala většinou voláním přes 
telefon nebo SMS zprávou. Poškozená mu řekla, že se jednalo o sex proti její vůli, detaily mu 
nesdělila. Potvrdil také, že občas od Sochorových slyšel křičení nebo zvýšené hlasy. Dále uvedl, 
že na vlastní oči viděl modřinu na čele poškozené, přičemž mu poškozená tvrdila, že jí modřinu 
způsobil její manžel. 

Soud při rozhodování dále nezohlednil, že z lékařských zpráv vyplývá, že poškozená v době 
soužití s obžalovaným utrpěla zlomeninu žeber, přičemž poškozená před soudem vypověděla, že 
jí byla zlomenina způsobena násilím ze strany obžalovaného. Ze zprávy Psychiatrické nemocnice 
v Havlíčkově Brodě vyplývá, že poškozená byla v tomto zařízení 2x hospitalizována 
s psychickou diagnózou, když ohledně svých potíží v obou případech uváděla vyčerpání, 
nepochopení ze strany manžela, jeho křik na její osobu, atd. Uvedené skutečnosti potvrzuje i 
zpráva MUDr. Markéty Zemanové, kde je mimo jiné uvedeno, že pacientka opakovaně 
v ambulanci hovořila o hádkách s manželem, o jeho nadávkách, křiku, slovním ponižování. 
Stejné skutečnosti uvádí i praktická lékařka poškozené MUDr. Roubalová, která ve svých 
zprávách zaznamenala podezření na domácí násilí ze strany obžalovaného na poškozené. 

Podle názoru státního zástupce okresní soud také nesprávně vyhodnotil závěry znaleckých 
posudků na poškozenou. V přípravném řízení byl přibrán znalec PhDr. Rostislav Nesnídal, na 
základě jehož posudku bylo mimo jiné zjištěno, že poškozená líčí svoje minulé zážitky především 
ze své paměti, případně pomocí dalších kognitivních procesů. Její pasivní postoj do určité míry 
brání vytvářet nové, mstivé konstrukce. U poškozené nebyly shledány sklony k případným 
konfabulacím, ani motivy lhavosti. Znalec se domnívá, že základní linie výpovědi poškozené je 
věrohodná. Okresní soud k závěrům tohoto posudku nepřihlédl s ohledem na formální 
nedostatky posudku a dospěl k závěru o nutnosti nového posouzení poškozené, kdy za tím 
účelem přibral znalkyně MUDr Martu Holanovou a PhDr. Blanku Zapletalovou. Na základě 
posudku těchto znalkyň je osobnost poškozené hodnocena odlišně oproti posudku PhDr. 
Nesnídala. Okresní soud posudku tohoto znalce vytýká, že znalec explicitně konstatuje, že 
poškozená byla obětí domácího násilí, resp. byla vystavena týrání, tedy v podstatě předjímá výrok 
soudu. Naproti tomu soud ponechává bez povšimnutí závěry soudem přibraných znalkyň, kdy 
konkrétně PhDr. Blanka Zapletalová v posudku uvádí, že situaci v rodině nepovažuje za domácí 
násilí. Státní zástupce je toho názoru, že formální vady posudku PhDr. Rostislava Nesnídala 
nikterak nesnižují hodnotu jeho závěrů a soud by měl k jeho závěrům přihlížet. Vzhledem 
k rozdílným závěrům znaleckých posudků ohledně posouzení stavu poškozené státní zástupce 
navrhoval vypracování ústavního znaleckého posudku, když tento návrh byl ze strany soudu 
zamítnut. Rovněž nebyly vyslechnuty ani MUDr. Zemanová a MUDr. Roubalová, přičemž i 
jejich výpovědi mohly přinést významné informace pro posouzení věci. Proto závěrem navrhl, 
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aby byl napadený rozsudek zrušen a věc byla vrácena okresnímu soudu k novému projednání a 
rozhodnutí. 

Krajský soud z podnětu podaného odvolání ve smyslu ustanovení § 254 odst. 1 tr. řádu 
přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků napadeného rozsudku, které byly odvoláním 
napadeny, jakož i správnost postupu řízení, jež jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že 
odvolání vyhovět nelze.  

Napadený rozsudek vzešel z řízení, v němž bylo postupováno podle trestního řádu a v němž 
nedošlo k žádným podstatným vadám, zejména pokud by mohly mít vliv na objasnění věci nebo 
na možnost uplatnění práva obhajoby. V takto provedeném řízení okresní soud vykonal všechny 
důkazy nutné pro zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to 
v rozsahu nezbytném pro jeho rozhodnutí, přičemž tyto důkazy zhodnotil jednotlivě i ve 
vzájemných souvislostech a i v celém souhrnu logickým a podrobně odůvodněným způsobem, 
kterému z hlediska pravidel stanovených pro hodnocení důkazů nelze nic vytknout.  

Krajský soud poznamenává, že okresní soud je tím, kdo je oprávněn provést hodnocení důkazů, 
které sám prováděl a krajský soud nemá důvod zasahovat do hodnocení důkazů okresního 
soudu v případě, kdy sám důkazy neprováděl a navíc okresní soud své závěry a myšlenkové 
postupky řádným a logickým způsobem odůvodnil, přičemž neopomněl některé důkazy hodnotit 
či z nich nevyvozoval závěry, které by z provedených důkazů vůbec nevyplývaly.  Jen v takovém 
případě, pokud by hodnocení důkazů provedené okresním soudem bylo zcela mimo rámec toho, 
co z důkazů skutečně vyplývalo, by mohl krajský soud do takového hodnocení zasáhnout a 
případná pochybení okresnímu soudu vytknout. Nic takového se v daném případě nestalo a 
okresní soud zcela přesvědčivým způsobem své závěry odůvodnil. Krajský soud se 
s hodnocením důkazů tak, jak je provedl okresní soud, zcela ztotožnil, a proto může pro 
stručnost na správné závěry okresního soudu zcela odkázat. 

Námitky státního zástupce uplatněné v podaném odvolání neshledal krajský soud důvodnými. 
Státní zástupce provádí do jisté míry selekci provedených důkazů, výpověď poškozené hodnotí 
jako věrohodnou, ačkoliv pro takové závěry, stejně jako pro hodnocení závěrů znalce PhDr. 
Rostislava Nesnídala, neexistují ve spise takové podklady, které by dané závěry opodstatňovaly.  

Nelze přehlédnout, že hlavním a usvědčujícím přímým důkazem má být právě výpověď 
poškozené. Pokud jde o domácí násilí, pak se jedná povětšinou o vyhrocené vztahy mezi 
manžely, kdy těmto jednáním nebývají přítomni další svědci, a proto je třeba velice pečlivě vážit 
všechny důkazy nejen v jejich jednotlivostech, ale zejména pak v souhrnu, aby bylo možné 
najisto postavit, zda k takovému jednání ze strany obžalovaného skutečně došlo, či nikoliv. I 
když poškozená vypovídá o chování a jednání obžalovaného vůči ní, které sama považovala za 
domácí násilí, v kontextu však dalších provedených důkazů a zejména závěrů znaleckých 
zkoumání jak poškozené, tak obžalovaného, ale i v kontextu dalších listinných důkazů i 
svědeckých výpovědí, nelze takový závěr jednoznačně učinit. Je nepochybné, že mezi 
obžalovaným a poškozenou docházelo k neshodám i hádkám, což nutně pramenilo z naprosté 
rozdílnosti jejich osobnostních nastavení a charakteristik. Zatímco obžalovaného znalci hodnotí 
jako osobnost společenskou, aktivní, cílevědomou, důslednou, puntičkářskou a dokonce 
hyperkritickou k okolí, pak poškozenou znalkyně hodnotí jako nevyrovnanou, anomálně 
strukturovanou, ztíženě přizpůsobivou, s rysy emoční nestability a histrionskými rysy, kdy její 
povahové vlastnosti jsou ovlivnitelné momentálními afektivními postoji a sklony k dramatizaci a 
proto ji pak hodnotí jako osobu sníženě specificky věrohodnou. Již z tohoto naprosto 
rozdílného výčtu charakteristik osobností obou je patrné, že jsou natolik rozdílné, že musí nutně 
mezi takovými osobnostmi docházet k neshodám. Pokud je obžalovaný pracovitý, aktivní a 
hyperkritický k okolí, zatímco poškozená je pasivní, k povinnostem spíše laxní, často unavená a 
vyčerpaná a nezvládající ani řádné vedení domácnosti, pak případná jakákoliv kritika 
obžalovaného na adresu poškozené související s jejich společným soužitím a vedením společné 
domácnosti, musela nutně vyeskalovat v neshody a nespokojenost na straně poškozené, která 
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vzhledem k svému osobnostnímu nastavení mohla jakoukoliv kritiku (i dobře míněnou) vnímat 
jako své ponižování či dokonce týrání. Osobnostně je nastavena tak, že trpí histrionskou 
poruchou osobnosti, kdy pro takovou osobnost je typické dramatické chování, afektované 
chování, dokonce teatrální, okázalé a barvité chování, kdy má snahu na sebe strhávat pozornost, 
domoci se uznání i odsouzení a dokonce je pro ni dle znalkyň nenávist přednější než 
bezvýznamnost. Taková osoba pak často přehání, projevuje se zlostnými výbuchy, obviňuje 
ostatní, pláče a její interpersonální vztahy jsou oploštělé a neuspokojivé. Při takovémto 
hodnocení osobnosti poškozené nelze učinit jiný závěr než ten, že z její strany mohly být běžné 
neshody v domácnosti zbytečně dramatizovány, zveličovány a prezentovány pak z její strany 
sousedům (Blance Holé či Janu Svobodovi) naprosto zkreslujícím a dramatickým způsobem. 
Výpovědi obou svědků svědčí pro závěr, že vypovídali o tom, co se od poškozené dozvěděli, 
sami nebyli přítomni žádnému nevhodnému chování obžalovaného vůči poškozené, až na 
drobné výjimky, jako je natlačení poškozené do vozidla ze strany obžalovaného, když jí učil řídit 
a chtěl, aby si udělala řidičské oprávnění, či křik nebo nesrozumitelné nadávky, které však 
rozhodně nevypovídají o domácím násilí v pravém slova smyslu, ale svědčí pro určitý konflikt 
mezi manžely, který však bývá běžný i v jiných normálně fungujících rodinách. Pouhé hádky či 
křik bez dalšího, aby došlo k rozdělení rolí agresora na straně obžalovaného a oběti na straně 
poškozené, nemohou vést k závěru o týrání poškozené ze strany obžalovaného. Z provedených 
důkazů vyplývá, že se jednalo spíše o běžné manželské neshody, kdy však nedošlo k rozdělení 
rolí v rámci dominantního postavení na straně obžalovaného a submisivního postavení na straně 
poškozené. Poškozená dle závěrů znalkyň také nevykazovala charakteristické známky syndromu 
týrané osoby, mezi něž patří pasivita a naučená bezmocnost, zablokování schopnosti vyjádřit 
svůj vztek, snaha tyranovi vycházet vstříc, popírat viktimizaci a minimalizovat následky, odmítat 
možnost záchrany. Naopak poškozená v některých případech jednala velice racionálně, což 
neodpovídá stanoveným charakteristikám pro týrané osoby. 

Jak vyplynulo z výpovědi svědka Svobody, tak v podstatě poškozená si již víkend předtím, než 
došlo k vykázání obžalovaného z domu ze strany Policie ČR, vytvářela určité podmínky, aby 
k tomu došlo. Byla v kontaktu se sousedem Svobodou, naléhala na něho, aby zavolal policistovi, 
který měl vykázání realizovat, aby se vše uspíšilo, dokonce si u něho schovala krabice se svými 
věcmi, připravovala a sháněla si byt v Jihlavě a následně se svědkem Svobodou čile 
komunikovala, přičemž k vykázání došlo v podstatě po naplánované akci s konkrétním datem 
dne 15.5.2017. Přitom poškozená neuvedla v době vykázání obžalovaného, že jím měla být 
dokonce onen víkend před vykázáním znásilněna. To uvedla až v rámci své výpovědi v postavení 
svědkyně poté, co bylo zahájeno trestní stíhání obžalovaného pro zločin týrání osoby žijící ve 
společném obydlí. Trestní stíhání pro tento zločin bylo zahájeno usnesením ze dne 19.6.2017, 
které obžalovaný převzal dne 23.6.2017 a teprve dne 8.9.2017 hovoří poškozená o svém 
znásilnění při výpovědi, kterou podává přitom k týrání. Sama pak ve své výpovědi poukazuje na 
různé doby, kdy mělo k znásilnění dojít, buď je to v sobotu večer nebo v neděli ráno, pak 
z neděle na pondělí, do toho hovoří o svém zamčení s dětmi v pokoji, či o svém procházení se 
po Štokách v nočních hodinách, když tato její naprosto rozdílná vyjádření pak vedou k tomu, že 
se v podstatě sama v rámci jedné výpovědi znevěrohodňuje ohledně toho, co se mělo vlastně 
odehrát. 

Pokud jde o zranění, která měl obžalovaný způsobit poškozené v rámci fyzických ataků vůči ní, 
pak i v tomto směru jsou její tvrzení rozporuplná, značně obecná ne zcela konkrétní a zejména 
pak její tvrzení neodpovídají tomu, co původně uváděla v lékařských zprávách jako původ svého 
zranění. Ať již jde o zlomená žebra v důsledku urputného kašle, či otřes mozku, hematomy, 
apod. Ohledně hematomů sama poškozená před orgánem sociálně právní ochrany dětí 
připustila, že se jí tvoří velice lehce, na druhou stranu pak v rámci tohoto probíhajícího řízení je 
používá v tom směru, že jí je měl způsobit obžalovaný a ukazuje je i sousedce jako důsledek 
škrcení ze strany obžalovaného, či svědku Svobodovi rovněž tvrdí o modřině, že jí ji způsobil 
obžalovaný. Přitom sám svědek Svoboda ve svém výslechu uvedl, že tvrzením poškozené nevěří, 
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přičemž i vysvětlil, z jakého důvodu, čeho všeho je poškozená schopna a co je schopna si 
vymýšlet, aby dosáhla svého cíle. Pokud tedy i svědek a potažmo pak znalkyně, které jsou 
nepochybně erudované ve svém oboru a jsou schopny rozpoznat jisté charakteristiky osobnosti, 
uvádí, že je poškozená sníženě věrohodná, že je schopna konfabulací, že je jí dokonce nenávist 
přednější než bezvýznamnost, pak je třeba z tohoto pohledu nahlížet na její výpověď v daném 
řízení. Pokud proti sobě stojí tvrzení obžalovaného, který popírá jakékoliv násilí na poškozené, a 
výpověď poškozené, která nejenže sama sebe v rámci jedné výpovědi dokáže znevěrohodnit, ale 
i ze strany svědků či znalkyně je hodnocena jako sníženě věrohodná, schopná konfabulace a 
dokonce vědomé lži, zveličování, přehánění, apod., pak je třeba vycházet v pochybnostech ve 
prospěch obžalovaného v tom směru, že ne vše, co poškozená líčí, se nutně muselo odehrát tak, 
jak popisuje. Nelze také pominout závěry znalců v tom směru, že je to naopak poškozená, kdo 
se projevuje zlostnými výbuchy a obviňuje ostatní, zatímco obžalovaný je bez známek zvýšené 
agresivity či explozivity, který na rozdíl od poškozené nemá sklony ke zkreslování výpovědi. 
Kromě toho tvrzení obžalovaného o tom, že se žádného domácího násilí na poškozené 
nedopouštěl je podporováno do jisté míry i závěry fyziodetekčního vyšetření, kterému se 
obžalovaný na svou vlastní žádost podrobil. 

Z toho pak nutně vyplývá, že pokud docházelo k zlostným výbuchům na straně poškozené, 
mohly z toho plynout další hádky a křik, které mohli v ojedinělých případech slyšet právě svědci 
Holá či Svoboda, jak na to poukazuje státní zástupce v podaném odvolání. 

Pokud pak jde o lékařské zprávy či sdělení MUDr. Zemanové či MUDr. Roubalové, je třeba 
vycházet z toho, že i jim sdělovala dané skutečnosti pouze poškozená a mohlo se tak dít právě 
vlivem její osobnosti způsobem nadneseným, teatrálním zveličujícím a ne zcela odpovídajícím 
tomu, jak to ve skutečnosti proběhlo. Ohledně poškozené je zřejmé, že dokázala vystupovat 
nejen bolestínsky, ale i plačtivě a pokud dokázala zveličovat to, co se odehrálo, pak nepochybně 
tyto lékařky popsaly pouze to, jak na ně sdělení poškozené působilo, aniž by měly ověřeno, zda 
to tak skutečně bylo. Proto i k těmto závěrům je třeba z tohoto pohledu přistupovat. O určitých 
náznacích ohledně neuvěření tomu, jak situaci v rodině líčí poškozená, pak vypovídají i zprávy 
z orgánu sociálně právní ochrany dětí založené na č.l. 640, kdy z jedné zprávy se podává, že i 
Mgr. Vágnerová z Krizového centra v Jihlavě měla pochybnosti o tom, že vše, co poškozená líčí, 
se jí jeví jako méně věrohodné. Ostatně obdobné závěry plynou i z posudku znalce PhDr. Sojky. 
Kromě toho na poškozenou bylo v předchozích letech v souvislosti s vedenými opatrovnickými 
spory o nezl. Jiřího s předchozím partnerem poškozené panem Růžičkou, zpracováno několik 
znaleckých posudků, kdy znalci v podstatě vždy hodnotí poškozenou jako osobu méně emočně 
stabilní, více prožívající, bez znaků psychické poruchy, mírné sklony k dramatizaci, místy 
histrionské projevy, tendence k manipulaci a její projev je naléhavý, hlas tichý, často se objevuje 
„bolestínský“ tón. Lehce je u ní zvýrazněna tendence k dramatizaci, manipulativní sklony, sklony 
k úzkostnějšímu zpracování situace, sklony k teatrálnosti a dramatičnosti v projevu a 
manipulativní tendence. (viz znalecký posudek znalce PhDr. Josefa Pavláta, Ph.D. ze dne 
28.9.2010). Obdobné závěry vyplývají i ze znaleckého posudku PhDr. Jindřišky Záhorské, Ph.D. 
ze dne 15.2.2010. 

O těchto znaleckých posudcích se krajský soud zmiňuje z toho důvodu, že jsou v podstatě ve 
shodě se závěry, které učinily znalkyně v nyní projednávané věci, a to znalkyně MUDr. Marta 
Holanová a PhDr. Blanka Zapletalová. Jistě zadání bylo v daných řízeních různé, jiné zaměření je 
v opatrovnickém řízení a jiné v trestním řízení, nicméně zásadní charakteristiky osobnosti 
poškozené jsou zřejmé. Naproti tomu takové závěry naprosto nevyplývají ze znaleckého 
posudku PhDr. Rostislava Nesnídala, o jehož závěry se opírají námitky státního zástupce 
v podaném odvolání. Tento znalec nejenže neměl k dispozici kompletní spisový materiál, 
dokonce měl dostat nějaké závěry od Policie ČR, aniž by bylo specifikováno, co konkrétně a i 
způsob jeho přibrání jako znalce do trestního řízení není zcela obvyklý. Lze přisvědčit námitkám 
obhajoby, že z opatření o přibrání tohoto znalce do trestního řízení na č.l 123 vyplývá, že znalec 
byl přibrán k podání znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a taktéž jako 
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znalec v oboru školství a kultura, odvětví psychologie k podání znaleckého posudku z oboru 
školství a kultura, odvětví psychologie, přičemž mu bylo zadáno 9 otázek z oboru psychiatrie a 
10 otázek z oboru psychologie, avšak znalecký posudek obsahuje toliko odpovědi na otázky 
z oboru psychologie, nikoliv psychiatrie a absentují tak závěry psychiatrické, ačkoliv je zřejmé, že 
právě na psychiatrii se poškozená léčila již od své puberty. I přesto, že není zřejmé, jaké 
konkrétní opatření bylo předáno znalci, který hovořil pouze o otázkách z oboru psychologie, lze 
dovodit, že žádný znalec z oboru psychiatrie, který by zpracoval znalecký posudek psychiatrický 
na poškozenou, řádně přibrán nebyl, a přesto přes tyto nedostatky došlo k podání obžaloby, aniž 
by na to státní zástupce nějak reagoval. Přitom znalec PhDr. Nesnídal nebyl znalcem z oboru 
psychiatrie, ale psychologie. Kromě toho ze závěrů šetření ke stížnosti obhajoby na postup 
tohoto znalec a nedostatky jím zpracovaného znaleckého posudku vyplývá, že skutečně daný 
znalecký posudek trpí nejen formálními vadami, ale i vadami odbornými, když daný posudek měl 
pouze esejistický charakter, nebylo zřejmé, které závěry vyplývají z klinických 
psychodiagnostických metod a které z psychologických testů, nebylo uvedeno, jaké 
psychodiagnostické metody byly použity, dynamika vývoje vztahu poškozené a obviněného byla 
posuzována jednostranně z perspektivy poškozené a znalec se vyjadřoval k právním otázkám, 
kdy předjímal závěr soudu o tom, že poškozená byla obětí domácího násilí, ačkoliv se měl 
vyjádřit spíše v tom směru, že u ní byly zjištěny charakteristiky, s nimiž se obvykle setkáváme u 
obětí domácího násilí, resp. týrání. 

Již s ohledem na shora uvedené nesrovnalosti a závažné pochybení ohledně přibrání tohoto 
znalce do trestního řízení se špatným zadáním, ale zejména pak skutečnost, že znalecký posudek 
skutečně trpěl tak závažnými odbornými vadami a potažmo i vadami formálními, postupoval 
okresní soud zcela správně, pokud k závěrům tohoto znaleckého posudku nepřihlížel a jako 
důkaz jej nehodnotil, neboť takový důkaz je naprosto nepoužitelný. Pokud navíc v mezidobí od 
1.7.2019 byla ukončena znalecká činnost tohoto znalce, pak nelze ani z tohoto pohledu daný 
posudek využít jako důkaz, o to méně pak nelze vyslýchat tohoto bývalého znalce v pozici 
svědka, když takový důkaz je pro další řízení naprosto nepoužitelný. Proto argumentace státního 
zástupce s odkazem na závěry tohoto znalce není na místě, je zcela lichá a důvody pro 
zpracování ústavního znaleckého posudku na poškozenou shledány nebyly. Znalkyně, které 
přibral okresní soud, a to MUDr. Marta Holanová a PhDr. Blanka Zapletalová zpracovaly velmi 
kvalitní znalecké posudky, které jak po formální stránce, tak po stránce odborné zcela odpovídají 
zákonným požadavkům, své závěry dokázaly obhájit i u hlavního líčení před soudem a hlavně 
tyto posudky nejsou ani v žádném výrazném rozporu se znaleckými posudky jiných znalců, které 
jsou ve spise založeny z opatrovnického řízení, jak bylo zmíněno shora. Proto ani krajský soud 
neshledal důvody pro navrhovaný postup ve zpracování ústavního znaleckého posudku a ani pro 
případný výslech ošetřujících lékařek MUDr. Zemanové a MUDr. Roubalové, jak bylo 
naznačováno v odvolání státního zástupce. 

Z ustálené judikatury vyplývá, že za „týrání“ je považováno takové jednání pachatele, které se 
vyznačuje zlým nakládáním buď s osobou blízkou nebo jinou osobou, s níž pachatel žije ve 
společném obydlí, jímž pachatel se zřetelem k formě použitého násilí a jeho následků projevuje 
hrubší stupeň necitelnosti a bezohlednosti, takové jednání se vyznačuje určitou trvalostí 
popřípadě i soustavností, přičemž se nevyžaduje, aby blízké osobě vznikla újma na zdraví, ale 
musí jít o jednání, které blízká osoba pro jeho hrubost, bezohlednost nebo bolestivost pociťuje 
jako těžké příkoří (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 2 Tz 1/83 nebo rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 7 Tdo 1177/2011). 

V nyní projednávaném případě se však o takové zlé nakládání rozhodně nejednalo, zde nešlo o 
rozdělení rolí agresora na straně obžalovaného a oběti na straně poškozené, zde nešlo o domácí 
násilí ve všech jeho typických projevech, ale šlo o běžné partnerské neshody, které však nejsou 
důvodem pro to, aby za ně byl obžalovaný postihován v trestní rovině. 
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Stejně tak, pokud jde o znásilnění, ani v tomto případě okresní soud nepochybil, pokud 
obžalovaného obžaloby zprostil, neboť se neprokázalo, že by se vůbec stal skutek, pro který byl 
obžalovaný stíhán. S ohledem na hodnocení osobnosti poškozené a jejích rozporuplných 
vyjádření ohledně toho, kdy, kde a zejména jakým způsobem mělo ke znásilnění dojít, v kolika 
případech, pak nelze z její výpovědi učinit konkrétní závěry a zejména se jeví její tvrzení jako 
méně věrohodná. Poškozená na jednu stranu tvrdí, že k takovému jednání došlo, na druhou 
stranu si nevzpomíná, kdy se tak stalo, jak to proběhlo, přičemž pokud by došlo k tak zásadnímu 
zásahu do její osobní integrity v intimní oblasti, nepochybně by takový hrůzný zážitek musel 
zanechat v její paměti určité známky toho, jak se vše odehrálo a měla by být schopna takové 
jednání popsat. Pokud zůstalo pouze u tvrzení, že k tomu došlo, aniž by však bylo zřejmé, kdy 
k tomu došlo, kde, v kolika případech a zejména jakým způsobem, pak z takových tvrzení nelze 
vycházet a nelze na jejich podkladě činit objektivní závěry o vině obžalovaného. Jestliže 
poškozená dokáže v rámci jedné výpovědi několikrát změnit čas údajného znásilnění, pak sama 
sebe staví do pozice nevěrohodnosti a nelze na podkladě takto nekonkrétní a nevěrohodné 
výpovědi činit objektivní závěry o vině obžalovaného. Kromě toho je s podivem, že pokud mělo 
dojít k vykázání obžalovaného z domu a dokonce víkend předtím mělo dojít k jednomu z oněch 
znásilnění, že takovou závažnou skutečnost nesdělila policejnímu orgánu při vykázání a sdělila ji 
s odstupem 4 měsíců v rámci své svědecké výpovědi před policejním orgánem. Kromě toho její 
tvrzení o použitém násilí do značné míry vyvrací i lékařská zpráva předložená obžalovaným o 
jeho zdravotním handicapu od Doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc. ze dne 29.1.2019, z níž je 
zřejmé, že se obžalovaný od roku 2012 léčil urologicky pro plastickou induraci penisu a v době, 
kdy měl výraznější zakřivení penisu při erekci, byla jeho schopnost koitovat přes odpor ženy 
oslabena a navíc penis s plastickou indurací je při souloži bolestivým. Jeho obtíže pak měly 
odeznívat až v roce 2018 a jak vyplývá z vyjádření obžalovaného, tak od podzimu 2016 
s poškozenou pohlavní styk neměli. Pokud by tedy poškozená vše ohlásila včas, mohlo se 
případným gynekologickým vyšetřením zjistit, zda k pohlavnímu styku skutečně došlo, či nikoliv 
a zda by se na jejím těle nacházely známky po nějakém násilí. Pro podstatný časový odstup od 
nahlášení dané události však tyto důkazy nemohly být provedeny a zůstalo tak pouze u tvrzení 
poškozené, které se však nepodařilo s ohledem na shora uvedené skutečnosti prokázat. 

Závěry okresního soudu proto shledal krajský soud správnými, když nebylo nade vší pochybnost 
prokázáno, že by se staly skutky, pro které byl obžalovaný obžalován. 

Odvolací soud nezjistil důvod pro změnu kteréhokoliv z přezkoumávaných výroků, všechny 
výroky okresního soudu považuje za správné a odpovídající zákonu, a proto nezbylo než 
odvolání státního zástupce podle § 256 tr. řádu jako nedůvodné zamítnout. 

Závěrem s ohledem na námitku obhajoby spočívající v tom, že odvolání státního zástupce mělo 
být odmítnuto podle § 253 odst. 3 tr. řádu pro nesplnění podmínek uvedených v § 251 odst. 1 tr. 
řádu, pak krajský soud  uvádí následující. Státní zástupce podal odvolání včas, nicméně podal jej 
pouze blanketně s tím, že jej odůvodní do 14 dnů. Protože se tak nestalo, byl státní zástupce 
vyzván okresním soudem, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení výzvy odůvodnil podané odvolání 
s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude jeho odvolání ve smyslu § 253 odst. 3 tr. řádu 
odmítnuto. Výzvu převzalo státní zastupitelství dne 26.2.2020. Lhůta pěti dnů tak končila dnem 
2.3.2020 a odůvodnění odvolání ze strany státního zastupitelství bylo doručeno na soud dne 
3.3.2020, tedy jeden den po lhůtě. Krajský soud však vycházel z judikatury Nejvyššího soudu ČR, 
konkrétně z rozhodnutí sp. zn. 8 Tdo 88/2017 ze dne 23.2.2017, z něhož vyplývá, že výklad 
podmínek podle § 251 odst. 1 tr. řádu a jejich nesplnění ve vztahu k dopadu na postup podle § 
253 odst. 3 tr. řádu se vztahuje i na státního zástupce. Státní zástupce jako orgán veřejné žaloby 
má v trestním řízení před soudem stejné postavení jako ostatní strany tohoto řízení, což se 
v souladu se zásadou rovnosti vyplývající z principu kontradiktornosti odráží nejen v rovině 
povinností ale i práv. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí pak vyplývá, že samotný fakt, že lhůtu 
k odůvodnění odvolání stanoví zákon, který také připouští odmítnutí nezdůvodněného odvolání, 
nelze interpretovat u státního zástupce tak, že jen u něj, jakožto jedné z osob „kvalifikovaných „ 
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tzn. znalých práva, jde o lhůtu propadnou, a že proto se na něj nevztahuje pravidlo plynoucí 
z judikatury, podle kterého, má-li odvolací soud v době rozhodování o podaném odvolání již 
k dispozici podání, jímž odvolatel k výzvě předsedy senátu soudu prvního stupně odstranil vady 
obsahových náležitostí odvolání, i když se tak stalo po uplynutí stanovené lhůty pěti dnů, 
nemůže takové odvolání odmítnout podle § 253 odst. 3 tr. řádu.  V té souvislosti lze odkázat i na 
rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 276/2004, kdy se jednalo o případ, kde byl 
obžalovaný zastoupen obhájcem, který za něho podával odvolání a ve vztahu k němuž byla 
adresována výzva ve smyslu § 251 odst. 1 tr. řádu, proto výklad, který v tomto rozhodnutí 
Ústavní soud vyslovil, dopadají na osobu „kvalifikovanou“ tzn. práva znalou, což je okolnost, 
kterou je nutné vykládat shodně jak k obhájci, tak i ke státnímu zástupci, protože stejně by 
muselo být z hlediska pojetí „kvalifikované osoby“ postupováno i u obhájce. Protože odvolací 
soud v této věci v době předložení spisu měl k dispozici již odůvodnění odvolání ze strany 
státního zástupce, byť se tak stalo o jeden den po stanovené lhůtě, postupoval v souladu s výše 
zmíněným názorem Nejvyššího soudu i soudu Ústavního a odvolání projednal ve veřejném 
zasedání. Odkaz obhajoby na rozdílný názor vyslovený v nálezu Ústavního soudu ze dne 
29.1.2019, sp. zn. IV. ÚS 4055/18 na tuto problematiku nedopadá, neboť tam bylo řešeno to, že 
odvolání bylo podáno po zákonné lhůtě, nešlo tedy o výzvu k odstranění vad podaného 
odvolání, ale o to, že odvolání bylo podáno prostřednictvím emailové zprávy bez zaručeného 
elektronického podpisu a v písemné podobě pak bylo podáno k poštovní přepravě až dva dny 
po zákonné lhůtě, proto bylo odvolání zamítnuto jako opožděně podané ve smyslu ustanovení § 
253 odst. 1 tr. řádu. Naproti tomu u odvolání, které bylo sice podáno včas, ale nesplňovalo 
náležitosti ustanovení § 249 odst. 1 tr. řádu, došlo ze strany soudu k doručení výzvy k odstranění 
vad podaného odvolání ve smyslu ustanovení § 251 odst. 1 tr. řádu s upozorněním, že jinak bude 
odvolání ve smyslu ustanovení § 253 odst. 3 tr. řádu odmítnuto, což je jiný procesní postup než 
procesní postup zmiňovaný ve shora citovaném nálezu Ústavního soudu, kdy nebylo odvolání 
podáno včas proto, že bylo podáno formou, kterou trestní řád nepřipouští (viz § 59 odst. 1 tr. 
řádu). 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není další řádný opravný prostředek přípustný. 

Nejvyšší státní zástupce a obviněný však mohou proti tomuto rozhodnutí podat dovolání. 
Obviněný může dovolání podat pouze prostřednictvím obhájce. Dovolání se podává u okresního 
soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti 
kterému dovolání směřuje. Navrácení lhůty k podání dovolání není přípustné. Dovolání jen proti 
důvodům rozhodnutí není přípustné.  

O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud ČR v Brně. 

V dovolání musí být vedle obecných náležitostí podání (§ 59 odst. 3 tr. řádu) uvedeno, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodu napadá a čeho se 
odvolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na 
zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) nebo § 265b odst. 2 tr. řádu, o které se dovolání 
opírá. Nejvyšší státní zástupce je povinen v dovolání uvést, zda jej podává ve prospěch nebo 
v neprospěch obviněného.   

Rozsah, v němž je rozhodnutí dovoláním napadáno a důvody dovolání lze měnit jen po dobu 
trvání lhůty k podání dovolání. 

Pardubice 27. května 2020 

JUDr. Šárka Pfeiferová v. r.  
předsedkyně senátu 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.05.2020. Připojení doložky provedla Dagmar 
Příbramská dne 10.06.2020.
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