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Úvod k průvodci
simulovanými soudy
Úvodní kapitola vás ve stručnosti provede strukturou a obsahem průvodce simulovanými soudy a nabídne tipy, jak s ním
pracovat, včetně návodu na rychlé použití. Najdete zde také
vysvětlení základních pojmů, které v průvodci používáme,
a představíme vám celý kolektiv autorů.
Těší nás, že se vám do rukou dostal náš průvodce. Vznikl
především pro studenty pražské Právnické fakulty, kteří budou
chystat simulovaný soud1 v rámci některého z předmětů Street
Law.2 Inspiraci pro uspořádání simulovaného soudu či výuku
práva v něm ovšem mohou najít i studenti jiných právnických
fakult či učitelé na středních či základních školách.
Hned v úvodu bychom vás rádi povzbudili. I když se může
zdát, že uspořádat „celý ten“ simulovaný soud je velká práce a jen
stěží se vám to může podařit, naše zkušenosti mluví opačně:
organizace sice stojí nějaký čas a nervy, ale zpravidla se vám vše
bohatě vrátí. A i když se vše nepovede stoprocentně, není to žádná
tragédie – studenti si i tak odnesou silný a unikátní zážitek. Navíc,
mnoho práce i nervů vám, doufáme, ušetří právě tento průvodce.

Jaký materiál držíte v rukou
Cílem tohoto průvodce je pomoci studentům právnických
fakult (a dalším zájemcům) co nejlépe zorganizovat simulovaný soud pro studenty středních, případně základních škol.
Jde o praktický návod pro všechny fáze simulovaného soudu:
přípravu, vedení i následnou reflexi. Věříme, že průvodce má
řadu předností:

1.
2.

Bližší popis toho, co myslíme „simulovaným soudem“, najdete níže v této
kapitole. Více o celé metodě se dočtete v kapitole 2.
Více o programu Street Law najdete níže.
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Je přehledný – při psaní textů jsme se snažili být struční
a výstižní a místo dlouhých odstavců používat raději odrážky.
A zejména jsme přichystali mnoho materiálů, které stačí
vytisknout a použít ve třídě. Jsou to čtyři kompletně připravené případy, jeden kratší soud, řada přípravných aktivit
a ukázky nejdůležitějších právních dokumentů (rozsudek,
žaloba, plná moc).
Zaměřuje se na pořádání simulovaných soudů pro neprávníky – studenty středních a základních škol. To ho odlišuje
od ostatních (několika málo) materiálů, které se v České
republice zabývají tzv. Moot Courty.3 Ostatní materiály vesměs radí studentům práv, jak uspět v mezinárodních mootcourtových soutěžích, ve kterých proti sobě stojí studenti
z různých právnických fakult. V tomto se náš materiál hrdě
hlásí k tradici Street Law, jejímž posláním je zvyšovat právní
gramotnost neprávníků a přispívat tím mimo jiné k větší
důvěře laické veřejnosti v právní stát.
Nabízí inspiraci, spíš než aby dogmaticky stanovoval, jak
se má co dít. I když jsme za pět let pořádání simulovaných
soudů na českých středních školách shromáždili nezanedbatelné množství zkušeností, rozhodně si nemyslíme, že
máme na jejich pořádání patent. Úspěch dalších simulovaných soudů nezávisí na tom, jak přesně jejich organizátoři
půjdou v našich stopách. Průvodce nabízí řešení a shrnuje
naše zkušenosti. Současně nechává prostor pro vaši osobní
invenci a přemýšlení. Budeme rádi, když s našimi materiály
budete pracovat kreativně a dáte nám vědět, co se vám
osvědčuje a co nikoli. I my sami jsme ostatně stále jen na
cestě.

Komu je průvodce určen
Abychom předešli případnému zklamání těch, kteří podle
nás v tomto průvodci nenajdou, co hledají, tak předesíláme:
nejedná se o materiál, který pomůže studentům práv v přípravě
na vysokoškolské právnické Moot Court soutěže. Naleznou zde
sice inspiraci pro svou přípravu, ale jde spíš o informace pro doplnění, než že by jim pomohly zvítězit na mezinárodním kolbišti.

studentům právnických fakult říkáme facilitátoři (viz definice
základních pojmů níže).
Na základě zkušeností s pořádáním simulovaných soudů
se studenty pražské Právnické fakulty víme, že vysokoškolští
studenti (facilitátoři) jsou schopni připravit velmi kvalitní simulovaný soud. A to i přesto, že ještě nesložili z příslušného
právního odvětví zkoušku nebo klauzurní práci (byť jim jejich
složení určitě pomáhá). Současně víme, že přichystat simulovaný
soud „na zelené louce” vyžaduje nemalé úsilí, do kterého se ne
každý v rámci své středoškolské praxe pustí, zejména tváří v tvář
nadcházejícímu zkouškovému.5 Navíc opravdu povedený simulovaný soud znamená daleko víc, než jen „rozdat studentům role
a nechat je hrát”. Kvalitní příprava, vedení a zejména pak reflexe
simulovaného soudu může zkušenost ze soudní síně povýšit
o celou další úroveň (ne-li o víc). O tom, jak plně využít potenciál
metody simulovaných soudů, se víc dočtete v kapitolách 3 a 5,
o reflexi pak v kapitole 8.

Učitelé středních
a základních škol
Inspiraci v tomto průvodci mohou nepochybně najít i učitelé
na středních i základních školách. Pokud učí základy společenských věd, dějepis nebo český jazyk, není důvod, proč by nemohli
některé prvky soudního jednání úspěšně zapojit do výuky. Mohou k tomu využít celé předpřipravené případy (část B), nebo
drobnější aktivity (kapitola 4). Dokážeme si ovšem představit,
že soudní proces zinscenuje i schopný (a výzvy milující) fyzikář
nebo chemik. Cožpak se v historii těchto exaktních disciplín
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3.
4.

5.

Simulované řízení před soudem vyššího stupně (více viz přehled základních
pojmů níže).
Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, ze které pochází všichni autoři
této publikace, máme zkušenosti zejména se středoškolským publikem.
Setkáváme se prakticky výhradně se studenty víceletých gymnázií, kde
vyučujeme mladé lidi ve věku 11–15 let. Přesto se domníváme, že mnohé
naše zkušenosti jsou – po jistých úpravách – použitelné i pro žáky druhých
stupňů základních škol. Ostatně, program Street Law je ve světě často
realizován také na základních školách, a to včetně pořádání simulovaných
soudů. V České republice se výuce na základních školách více věnují
kolegové z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Typově je
možné simulované soudní jednání pořádat pro jakýkoli typ školy: gymnázia,
obchodní akademie, střední odborná učiliště... Samozřejmě vždy je třeba
respektovat specifika dané školy a třídy.
V rámci programu Street Law na PF UK studenti odchází vyučovat základy práva na vybranou střední školu a mnozí z nich na závěr své praxe
(v rozsahu cca 10 vyučovacích hodin) pořádají pro své středoškolské třídy
simulovaný soud.

A

vědci nepřeli o celou řadu poznatků? Proč tedy studentům tyto
rozepře, pro které někdy i vzplály hranice s kacíři, nepřiblížit
rekonstrukcí dobového sporu?

Průvodce se skládá z Metodiky (část A), ve které popisujeme metodu simulovaného soudu a její využití při výuce,
a z připravených materiálů pro čtyři konkrétní soudní případy
(část B). Část A a úvod k části B tvoří sešité listy, materiály
ostatní materiály necháváme volné, aby se vám lépe kopírovaly.
Každý případ najdete v samostatných deskách, které imitují
skutečný soudní spis. Pro materiály týkající se občanského práva procesního používáme symbol peněz, trestně právní proces
označujeme symbolem pout.

»

»

»

Kapitola 2 – Simulovaný soud jako unikátní metoda výuky
Zde se dočtete víc o samotné metodě výuky práva pomocí
simulovaných soudů – v čem spočívá, jaké sleduje cíle,
jaké má fáze, jaká má pozitiva a proč ji do výuky zařazovat.
Kapitola 3 – Jak nadchnout pro simulovaný soud
V této kapitole jsme pro vás shromáždili argumenty z praxe,
které vám pomohou přesvědčit učitele, studenty, ředitele
i sami sebe o tom, že má smysl simulované soudy pořádat.
Najdete zde i pasáže z Rámcových vzdělávacích programů a Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku
2020, na které zpravidla učitelé i ředitelé dobře slyší.
Kapitola 4 – Přípravné aktivity
V rámci přípravy na samotný simulovaný soud můžete použít
řadu „rozcvičovacích” a motivačních aktivit. Zaberou deset
až třicet minut a studenti si na nich vyzkouší, jak soud může
probíhat, a zkusí se vžít se do jedné ze stran soudu. V případě nedostatku času můžete zařadit tyto krátké aktivity
namísto „pořádného“ simulovaného soudu.
Kapitola 5 – Jak zorganizovat simulovaný soud
Tato kapitola vás krok po kroku provede přípravou simulovaného soudu – na co při přípravě nezapomenout, jak vybrat
vhodný případ a jak rozdělit role mezi studenty.
Kapitola 6 – Jak vést simulovaný soud
Poradíme vám, co říct na úvod simulovaného soudu, jak se
během soudního jednání chovat, co dělat, když předseda
soudu ztratí kontrolu nad řízením, obhájce obžalovaného

Úvod k průvodci
simulovanými soudy

5

»

Kapitola 7 – Soudní řízení v teorii a praxi
V této kapitole podrobně popisujeme, jak vypadá soudní
řízení ve skutečnosti a do jaké míry se od něj simulovaný
soud liší. Můžete si zde zopakovat základy občanského či
trestního práva procesního a dozvědět se, na kterých pravidlech je dobré lpět a bez kterých se simulovaný soud obejde.

»

Kapitola 8 – Jak hodnotit simulovaný soud
Zde se dočtete, jak dobře provést reflexi soudního jednání.
Často se vůbec nestíhá nebo se omezí na „jak se vám to
líbilo“ – což je obrovská škoda. Právě poctivě připravená
a dobře odvedená reflexe dokáže ze soudního jednání udělat
nedocenitelnou učební situaci i zkušenost. Připravili jsme
pro vás přehledný návod, jak na to.

Metodika (část A)
»

1
Metodika

porušuje procesní pravidla nebo strany požadují předvolání
svědků, jejichž role jste neobsadili, apod.

Co v průvodci najdete

»

Studenti
právnických fakult
Průvodce je především určen studentům práv, kteří pořádají
simulované soudy na středních, ale i základních školách. Simulované soudy obvykle probíhají v rámci programu Street Law,4
mohou se ale konat i nezávisle na něm. V celé publikaci těmto
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Případy (část B)
»

Jak pracovat s připravenými materiály
Tento návod poslouží především facilitátorům při přípravě
simulovaného soudu. Názorně vysvětluje, které materiály
a dokumenty je potřeba okopírovat a kterým studentům je
dát. Nechybí ani obrázková legenda.

»

Desky b0. Materiály pro studenty
Zde najdete materiály pro studenty – zejména krok po
kroku rozepsaná shrnutí soudního řízení, podle kterých
studenti v roli soudců dokáží jednání nejen řídit, ale i při
něm mluvit jako skuteční soudci. Dále jsou tu obecná zadání
pro studenty v roli právních zástupců / obhájců, státních
zástupců, soudců a znalců a také vzory právních dokumentů
(rozsudku a žaloby).

»

Desky b1. Případ: Hlídač, který dohlídal
Soudní spis pracovněprávního případu, ve kterém jde
o propuštění zaměstnance. Obsahuje také zadání pro 14
základních rolí.

»

Desky b2. Případ: Když rozvod, tak rozvod
Soudní spis občanskoprávního případu, včetně zadání pro
14 základních rolí.

»

Desky b3. Případ: Nevinný žert?
Soudní spis trestněprávního případu, ve kterém se jedná
o sexuální obtěžování ve škole. Obsahuje také zadání pro
19 základních rolí.
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Desky b4. Případ: Zkouška dospělosti
Soudní spis trestněprávního případu, který se týká řízení
auta pod vlivem drog. Obsahuje také zadání pro 16 základních rolí.

»

Základní pojmy
»

»

Facilitátor
Student právnické fakulty, který připravuje simulovaný
soud pro studenty středních nebo i základních škol. Přiměřeně je pak facilitátorem též učitel na základní či střední
škole, pokud se rozhodne simulovaný soud uspořádat sám.
Facilitátoři jsou hlavní cílovou skupinou tohoto průvodce.
Uznáváme, že se jedná o slovo v tomto kontextu nepříliš
obvyklé. Hlavním důvodem, proč ho používáme, je snaha
o srozumitelnost. Opakovaně jsme totiž naráželi na to,
že se při vysvětlování principů fungování simulovaného
soudu pletou studenti středních škol se studenty právnických fakult. Abychom nemuseli donekonečna upřesňovat, o které studenty zrovna v textu jde, přiklonili jsme se
k výrazu „facilitátor”pro označení vysokoškoláků. Ostatně
tento výraz docela pěkně vystihuje, co je úkolem studentů právnických fakult při pořádání simulovaného soudu
– napomoci učení středoškolských studentů, usnadnit komunikaci a porozumění mezi stranami pomyslného sporu,
pomoci skupině pracovat efektivněji a co nejlépe využít
svůj potenciál. Tedy „facilitovat“ průběh simulovaného
soudu, a zprostředkovat tak středoškolským studentům
co nejpřínosnější zkušenost.

»

Student
Student střední školy, a to kteréhokoli typu, tj. gymnázia,
střední odborné školy či středního odborného učiliště. Přiměřeně pak též žák základní školy.
»

»

»

Učitel
Učitel na střední škole, a to kteréhokoli typu, tj. gymnáziu,
střední odborné škole či středním odborném učilišti, případně na základní škole.
Reflexe
Fáze simulovaného soudu, jejímž smyslem je ohlédnout
se za proběhlým soudním jednáním, sdílet a strukturovat
dojmy studentů, připomenout hlavní momenty, doplnit, co
nebylo řečeno, zobecnit společný zážitek ze soudní místnosti a zformulovat přínosy. Tato fáze začíná poté, co soud
vynese rozsudek a účastníci soudu vystoupí ze svých rolí
(když obrazně i fakticky „sundají talár”).

»
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Simulovaný soud
Souhrnný pojem, kterým označujeme metodu výuky (nejen)
na střední škole, jejímž základem je pořádání simulovaných soudů, tj. soudů, ve kterých jednotlivé role (soudců,
státních zástupců, obhájců, svědků i znalců) hrají studenti
středních škol pod vedením studentů právnických fakulty
(facilitátorů). Používáme tento pojem, protože nám připadá
nejpřesnější. Zahrnuje v sobě „soudní jednání“, „soudní
líčení“ i „veřejné či vazební zasedání“ soudu, které odkazují
zejména k hlavnímu líčení, tj. jednání v soudní místnosti. Je
i širší než „soudní řízení“, které obsahuje i jednání soudu
před či po hlavním líčení (např. zaslání žaloby protistraně a vypracování vyjádření, nabytí právní moci rozsudku,
sepsání odvolání). Simulovaný soud coby metoda výuky
v sobě nicméně zahrnuje i přípravu soudu (výběr případu,
vypracování a přidělení rolí, práci se studenty před vstupem
do soudní místnosti) a reflexi soudního jednání (sdílení
zážitků ze soudní místnosti, jejich strukturování a zobecnění). Jedná se nicméně o soud „simulovaný“, tj. nikoli
reálný, neboť jednotlivé role hrají studenti. Někdy se pro
simulovaný soud používá i označení Moot Court, což však
není přesné (viz níže). Současně jsme si vědomi toho, že
ze stylistických důvodů v tomto průvodci místy používáme
také výrazy „soudní líčení“ či „soudní jednání“, přičemž jimi
máme na mysli simulovaný soud.
Moot Court (moot = angl. debata, court = angl. soud)
Označení pro simulované řízení před soudem vyššího typu,
v rámci kterého jsou již otázky skutkové / důkazní v zásadě
zodpovězeny (tj. neprovádí se důkazy), důraz je kladen
na právní argumentaci. V českém prostředí ovšem bývá
tento výraz používán i jako souhrnný pojem pro všechna
simulovaná soudní řízení (tj. Moot Court, Mock Trial i simulovaný soud).
Mock Trial (mock = angl. hraný, předstíraný, trial = angl.
proces)
Označení, které se používá v USA pro simulované prvoinstanční řízení, v rámci kterého jsou prováděny důkazy
(vyslýcháni svědci, čteny listiny, zváni znalci) a přinášeny
právní argumenty. Simulovaný soud, jak je popsán výše,
tedy v amerických reáliích odpovídá označení Mock Trial
a nikoli Moot Court.
Street law
Program zaměřený na zvyšování právní gramotnosti neprávníků. Vznikl v roce 1972 na Georgetown University
v americkém Washingtonu, odkud se rozšířil po celém světě.
Jeho základem je spolupráce mezi právnickou fakultou
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a středními či základními školami, veřejnými institucemi či
neziskovým sektorem. Studenti práv chystají pod pedagogickým dozorem vyučujících fakulty interaktivní lekce pro
žáky a studenty základních a středních škol, příslušníky nejrůznějších menšin či například vězně. Na Právnické fakultě
UK běží program Street Law od roku 2009 pod vedením
M. Urbana a zaměřuje se zejména na střední školy. Proto
i tento průvodce cílí primárně na studenty právnických fakult
(facilitátory) a středoškolské simulované soudy. Průvodce
nicméně mohou využít i učitelé na základních či středních
školách.

Jak s průvodcem pracovat
»

»

»

»

Pokud je to možné, doporučujeme vyhradit si volný víkend
a celého průvodce si v klidu projít. Neskromně si myslíme,
že jsme do jeho stránek vtiskli dost zkušeností s pořádáním
simulovaných soudů na to, aby se vám to vyplatilo.
Pokud si musíte vybrat jen některé části průvodce, které
stihnete přečíst, řiďte se jejich nadpisy. Zatímco některé
radí, jak vůbec simulovaný soud na škole prosadit, jiné pomáhají s jeho organizací a reflexí. Vyberte si tedy kapitolu
podle toho, co vás právě čeká. Stručné shrnutí obsahu si
můžete přečíst vždy na začátku každé kapitoly nebo výše
v části „Co v průvodci najdete“.
V části B najdete čtyři předpřipravené soudní případy, které
můžete bez úprav použít nebo se jimi nechat inspirovat
při tvorbě svého vlastního případu. Vytiskněte studentům
materiály podle instrukcí v úvodu k části B. Pokud jsou vaši
studenti lační po informacích o soudním jednání, můžete jim
dát přečíst kapitolu 7 této metodiky nebo alespoň její části.
Neberte tohoto průvodce jako dogma. S připravenými případy i metodikou pracujte kreativně: můžete například doplnit
do případů nové postavy, upravit jejich charakteristiky (aby
se víc hodily pro studenty vaší třídy) nebo pojmout reflexi
soudního jednání ještě jinak, než jak o ní píšeme my. Průvodce vám má být oporou, nikoli vás svazovat.

Návod na rychlé použití
Spěcháte a nemáte čas tohle všechno číst? Poradíme vám,
kam rychle skočit. Pokud jste v situaci, že potřebujete „vytisknout
a jít učit“, doporučujeme, abyste postupovali takto:
1.

Skočte do části B a vyberte připravený soud, který se pro
vaše studenty nejlépe hodí. Krátké anotace najdete v úvodu
k části B, delší popis případu je vždy na začátku desek.

A

2.
3.

4.
5.
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Vytiskněte a okopírujte materiály pro studenty podle instrukcí v úvodu k části B.
Podívejte se, jak zhruba vypadá české soudní jednání. Můžete si pustit jeden díl seriálu Život a doba soudce A. K. (např.
díl Odlišnost) nebo si projít interaktivní osvětové animace
Ministerstva spravedlnosti a Soudcovské unie, o kterých
se více dočtete v kapitole 4 (kde najdete i další přípravné
aktivity).
Přečtěte si alespoň něco o přípravě simulovaných soudů
v kapitole 5 a o jejich vedení v kapitole 6.
Připravte se na reflexi soudního jednání, k čemuž vám pomůže kapitola 8.
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Autoři
»

»

»

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Vystudoval právo na Právnicé fakultě Univerzity Karlovy
a společenské vědy na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy). V roce 2009 na pražských právech založil a od
té doby vede program Street Law (www.streetlaw.eu),
v rámci kterého se nejen seznámil s většinou autorů tohoto průvodce, ale také začal experimentovat s pořádáním
simulovaných soudů. Po pěti letech sbírání zkušeností se
rozhodl přemluvit své kolegy, aby mu pomohli napsat tohoto průvodce. Jako hlavní editor se podílel na všech jeho
částech, sepsal kapitoly 1, 3, 4 a 8 (tu poslední společně
s Ondřejem Horákem).
JUDr. Klára Kořínková, Ph.D.
Působí od roku 2000 jako samostatná advokátka. Spolupracovala jako lektorka s Evropským institutem pro postgraduální vzdělávání v Drážďanech, od roku 2006 je lektorkou České advokátní komory a pro advokátní koncipienty
přednáší na téma „Advokát v civilním řízení“. V roce 2014
ve spolupráci s MPSV ČR zpracovala přednášku k novému
občanskému zákoníku. Je členkou Sekce práva soukromého
v rámci České advokátní komory, členkou EWLA a PEOPIL.
Je autorkou kapitoly 7a (civilní řízení), civilněprávních případů v části B a právního rozboru v kapitole 4.

»

Mgr. Lenka Pošíková
Je interní doktorandkou katedry trestního práva Právnické
fakulty Univerzity Karlovy a současně pracuje na státním
zastupitelství. V rámci magisterského studia absolvovala
program Street Law. Díky této zkušenosti u výuky zůstala
a v letech 2011–2014 vedla semináře zaměřené na základy
práva a rozšiřování právního vědomí na Gymnáziu profesora
Jana Patočky v Praze. Tam pravidelně pořádala i simulované
soudy. V roce 2013 zorganizovala soutěž v simulovaném
soudním řízení mezi vybranými pražskými gymnázii. Je
spoluautorkou kapitol 2, 5, 6 a autorkou části 7b (trestní
řízení) a trestněprávních případů v části B.
Mgr. Tomáš Friedel
Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
a je jedním z prvních absolventů zdejšího programu Street
Law. Se svým týmem uspořádal nejspíš první simulovaný
středoškolský soud v České republice. Už během studia
práva i po něm působil v advokacii a současně vyučoval
společenské vědy na střední škole. Je spoluautorem kapitol
2, 5 a 6, editorsky se podílel na částech sepsaných Michalem Urbanem.

Mgr. Ondřej Horák
Během studií pražské Právnické fakulty se zúčastnil semináře Street Law, včetně příprav simulovaných soudů. Od
roku 2010 pracuje v Centru občanského vzdělávání (www.
obcanskevzdelavani.cz), které se zaměřuje na posilování
demokracie a právního státu. Přes občanské vzdělávání se
po letech vrací k právu – především v podobě projektů zaměřených na posilování právního vědomí občanů. S odstupem
a zkušenostmi ze své práce spatřuje důležitost praktické
výuky práva nejen na fakultách, ale i na středních školách či
na místech dostupných veřejnosti. Je spoluautorem kapitoly
8 a konzultantem ostatních kapitol (zejm. 1, 2, 5, 6).

Poděkování
Závěrem tohoto úvodu bychom rádi:
»

»

»
»

Úvod k průvodci
simulovanými soudy

»

»

»

Poděkovali za podporu projektu „Inovace a prohloubení
výuky nově se rozvíjejících právních disciplín a praktických
právních dovedností pro studenty PF UK“ realizovanému
v rámci Institucionálního plánu UK pro rok 2014, který
finančně zaštítil vznik tohoto průvodce;
poděkovali za externí konzultaci Evě Malířové z organizace
NaZemi (www.nazemi.cz) a za cenné komentáře studentům
PF UK Kláře Adámkové a Viktoru Hatinovi;
poděkovali studiu MAKE*detail (www.makedetail.cz) za
přitažlivou grafickou podobu, kterou našemu průvodci vtisklo, a neúnavnou redakční práci, díky které má průvodce
smysluplnější strukturu a texty v něm jsou srozumitelnější;
nalákali vás na internetové stránky našeho programu Street
Law, zaměřeného na zvyšování právní gramotnosti nejen
v českých školách: www.streetlaw.eu;
vyzvali vás, abyste nám dali vědět, zda a jak vám náš průvodce pomáhá při simulovaných soudech a co vám v něm
případně schází – své připomínky prosím posílejte na adresu
urbanm@prf.cuni.cz;
popřáli vám i vašim studentům mnoho pozitivních zkušeností se simulovanými soudy.
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2

Simulovaný soud
jako unikátní metoda výuky
Součástí této kapitoly je vysvětlení terminologie, která se
k této metodě váže, a uvedení rozdílů mezi středoškolskými
a vysokoškolskými simulovanými soudy. Dočtete se zde také,
jaké cíle tato výuková metoda sleduje, co naopak jejím smyslem není a jaké jsou její hlavní fáze.
Anglické „Moot Court“ (moot = debata, court = soud) se do
češtiny zpravidla překládá jako „simulovaný soud“ či „simulované
soudní jednání“, případně „simulované soudní řízení“ či „cvičný
soud“, což v zásadě vystihuje jeho povahu. Metodou, využívající
Moot Court, tedy můžeme rozumět takovou aktivitu, jejímž cílem
je simulovat (předstírat, hrát si na) skutečný soud. Simulované
soudy mohou na sebe brát různé podoby, a to v závislosti na
tom, jaké cíle sledují, respektive kým a jak jsou „odehrávány“.
V zahraničí se navíc v některých případech používá také výraz
„Mock Trial“ (o něm více v následující části o vysokoškolských
simulovaných soudech). V tomto průvodci jsme se rozhodli
používat výraz „simulovaný soud“.
Společným rysem všech simulovaných soudů je, že simulují
soudní prostředí a staví studenty do rolí jednotlivých účastní-

ků soudu – stran, soudců, státních zástupců, obhájců, někdy
i svědků, znalců či justiční stráže. Cíle této „hry“ se liší mimo
jiné podle toho, zda do soudní místnosti přichází vysokoškoláci
nebo středoškoláci.

Vysokoškolský
simulovaný soud
Původně měly simulované soudy sloužit (a také stále slouží)
budoucím právníkům, aby si v bezpečném prostředí fakulty (či
profesní komory) vyzkoušeli, co je v budoucnu u soudu čeká.
Podstatou těchto vysokoškolských simulovaných soudů je tedy
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příprava studenta na výkon povolání právníka. Úkolem účastníků
je zaujmout k zadanému právnímu problému stanovisko (podle
role, kterou mají přidělenou) a řádně jej vyargumentovat. Naučí
se také, jak správně oslovovat soudce, kam si sednout a kdy
mají slovo.
V posledních letech se vysokoškolské simulované soudy
stávají populární i v českém prostředí a řada studentů zdejších
právnických fakult se již účastní i různých soutěží (ať už pořádaných některým ze zdejších studentských spolků či fakult, nebo
některou z mezinárodních organizací).6
V rámci vysokoškolských simulovaných soudů se pak můžeme setkat i s termínem „Mock Trial“ (mock = hraný, předstíraný,
trial = proces). Zatímco „Moot Court“ směřuje zejména k rozvoji
právního uvažování a argumentace (můžeme si jej představit jako
řízení před soudem vyššího stupně, tj. řízení, kde jsou otázky
skutkové/důkazní v zásadě zodpovězeny), nedílnou součástí
„Mock Trial“ je simulace provádění důkazů (jedná se tedy o simulaci řízení prvostupňového).

Středoškolský
simulovaný soud
Existence středoškolských simulovaných soudů je důsledkem obliby a úspěšnosti metody simulovaných řízení mezi studenty práv, stejně jako jejich výborné schopnosti přibližovat právo
laikům, a to velmi poutavým způsobem. Na rozdíl od vysokoškolských simulovaných soudů je však pořádání těch středoškolských
v České republice teprve na počátku, což dokládá i skutečnost,
že tento průvodce je první publikací, která se v českém prostředí
tomuto tématu věnuje.
Zatímco vysokoškolský simulovaný soud má za úkol připravit
budoucího právníka na výkon právnického povolání, středoškolský
simulovaný soud míří jiným směrem. Ne všichni středoškoláci
totiž chtějí být právníky (ve skutečnosti se jedná jen o hrstku
z nich, navíc ne všichni takovou ambici dokáží naplnit). Dále
od středoškoláků není možné požadovat pokročilou dovednost
právní argumentace a znalosti právních předpisů, jakou vyžaduje
vysokoškolský simulovaný soud. Na rozdíl od vysokoškolské verze
není v tomto případě kladen takový důraz na soutěžení. Soutěžní povaha simulovaného soudu může samozřejmě studenty

motivovat, ale rozhodně není cílem. Nejde o to, kdo vyhraje,
podstatné je, co se stane během celého soudního řízení a jak se
do něj kdo zapojí. Cílem je simulovat soudní proces a pomocí něj
přiblížit středoškolákům soudní prostředí, způsob jednání soudu,
jednotlivé právnické profese a v neposlední řadě i hodnoty, na
kterých je právo založeno, a které chrání. Simulovaný soud je
tedy prostředkem, nikoli cílem sám o sobě.
Jak jsme již uvedli v úvodu této kapitoly, středoškolský simulovaný soud se bude podobat zjednodušenému prvoinstančnímu
řízení, ve kterém studenti nevystupují pouze na straně žalující
a žalované, ale jsou jim svěřeny veškeré možné role osob, které
jsou se soudním jednáním spojené. Vystupují tedy nejen jako
advokáti a soudci, ale i jako navrhovatelé (žalobci) a odpůrci
(žalovaní), svědci, soudní znalci, novináři a někdy dokonce i jako
justiční stráž. Vlastně se tedy jedná o „Mock Trial“. A skutečně,
pokud bychom chtěli být terminologicky přesní, měli bychom
používat sousloví „středoškolský Mock Trial“. Rozhodli jsme se
však používat český výraz „simulovaný soud“ jako překlad termínu
„Moot Court“, který bývá používán jako zastřešující pojem pro
veškeré „hraní si na soud“. O rozdílu mezi pojmy „Moot Court“
a „Mock Trial“ je tedy dobré vědět, účelu tohoto průvodce ale
nijak neublíží, když ho nebudeme zdůrazňovat.

Cíle simulovaného soudu
na středních školách
Věříme, že metoda simulovaných soudů má veliký potenciál. Při simulaci soudu zdaleka nejde jen o zpestření výuky či
o zábavu, ale o promyšlený učební postup s jasně definovanými
cíli. Každý má samozřejmě jinou motivaci simulované soudy
organizovat. Přesto považujeme za vhodné mít učební cíle stále
na paměti a v případě, že si nebudete něčím jisti, je dobré se
vždy zamyslet nad tím, zda vaše rozhodnutí přispěje k jejich
naplňování. Proč tedy podle nás má smysl simulované soudy na
školách pořádat? Jejich cílem je:
»
»

»
6.

Studenti PF UK se v minulosti účastnili například William C. Vis International Commercial Arbitration Moot, European Law Moot Court Competition, World Human Rights Moot Court, International Humanitarian
Law Moot Court Competition, Foreign Direct Investment International
Arbitration Moot, Central and East European Moot Court Competition,
Phillip C. Jessup International Moot Court Competition.

Simulovaný soud
jako unikátní metoda výuky

»

»

Praktickým způsobem přiblížit studentům skutečný soudní
proces;
vybavit „neprávníky“ základními znalostmi a dovednostmi
týkajícími se práva, a to včetně principů a hodnot, na kterých
je právo založeno;
rozvíjet schopnosti kritického a pohotového myšlení
a schopnosti argumentace;
trénovat studenty v prezentačních dovednostech (v českých
školách tolik podceňovaných) a poskytnout prostor k rozvoji
rétorických schopností;
podporovat práci v týmu;
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»

»

»
»

poskytnout studentům osobní zkušenost ze soudního jednání, která jim v budoucnu může prospět při uvažování
o uplatnění vlastních práv u soudu;
umožnit studentům zažít pozitivní zkušenost z kontaktu
s právní institucí – ukázat jim, že právní systém funguje
nejen v jejich neprospěch (trestá), ale i na jejich ochranu
(mohou se dovolat ochrany svých práv);
demytizovat soudy (a vůbec fungování práva) a současně
posilovat jejich autoritu;
vychovávat aktivní občany, kteří znají a respektují práva
a povinnosti, jež právní řád dává jim i druhým.

Na první pohled je zjevné, že simulovaný soud se nezaměřuje pouze na znalosti právního řádu a základní dovednosti,
ale i na postoje a hodnoty (práva i samotných studentů). To
vše metodou zážitkové pedagogiky, která pracuje se zkušeností
studentů (v našem případě zážitků ze soudního jednání) a na
základě zpětné vazby vede studenty k tomu, aby své zážitky proměnili v trvalejší dovednosti a postoje. Tj. aby se něco opravdu
naučili a obohatili svůj život.

Co smyslem
simulovaného soudu není
Smyslem simulovaného soudu rozhodně není vytvořit věrnou
kopii reálného soudního procesu. Nemá se jednat o divadelní
hru, kterou studenti nastudují a věrně odrecitují podle předlohy, kterou předem dostanou (nebo „okoukají“ u skutečného
soudu). Simulované řízení slouží jen jako prostředek k naplnění
výše uvedených cílů. Facilitátor stanoví základní pravidla, rozdá
zadání jednotlivých rolí a sleduje, aby se celý mechanismus
soudu nezadřel. V rámci těchto mantinelů je ale žádoucí, aby
byli studenti aktivní – i pokud to bude lehce v rozporu s tím, co
se běžně děje v soudní místnosti.
Smyslem též není připravit studenta na to, aby dokázal bez
profesionální právní pomoci uplatnit svá práva u soudu. Taková
ambice by byla nesmyslně vysoká, výsledek potom rozpačitý,
ne-li kontraproduktivní. Studenti si mají odnést dojem, že je
možné svá práva u soudu hájit a že soudy nestojí a priori proti
nim. Neměli by však nabýt dojmu, že by jim ve skutečné soudní
místnosti nikdo nedokázal účinně odporovat.
Učitelé i facilitátoři mají často tendenci bazírovat především
na správné znalosti práva – právních termínů používaných u soudu, odkazů na paragrafy, ustanoveních soudních řádů. To však
není dobře. Ne, že by o paragrafy a terminologickou přesnost
vůbec nešlo, ale není nejdůležitější. Řečeno trochu vyhroceně:
studenty může simulovaný soud obohatit i přesto, že neodcitují
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ani jeden paragraf správně. Je třeba velmi pečlivě vybírat, čím
studenty (ne)zatěžovat, abychom je nezahltili a abychom jim
důrazem na právní přesnost neupírali prostor pro autentický
zážitek a jeho zpracování do podoby zkušeností. Často nám pak
nezbyde než ve snaze o zdárný průběh soudního jednání i celého
učebního procesu přejít nějaké nepřesnosti a neúplnosti. Pokud
jsou opravdu důležité, můžeme je později zmínit v rámci reflexe.
A nakonec smyslem simulovaného soudu není ani soutěž,
resp. její výsledek. Jak bylo zmíněno výše, forma soutěže může
některé studenty motivovat, ale sama o sobě není cílem. V jednotlivých případech mohou mít obě strany nerovné postavení (je
např. poměrně zjevné, že obžalovaný bude uznán vinným, úkolem
obhajoby je ovšem přesvědčit soud, aby udělil co nejmenší trest).
Jak v takovém případě určit, kdo vyhrál a kdo prohrál?

Fáze simulovaného soudu
Simulovaný soud chápeme jako komplexní učební metodu,
která se skládá z několika fází. Samotné soudní líčení je jen
jednou z nich, byť zřejmě tou nejdůležitější. Ostatní fáze však
nemůžeme jen tak pominout – bez nich by tato „hra na soud“
studenty obohatila jen omezeně. Fáze simulovaného soudu jsou:
1.

Přípravy na simulovaný soud (viz kapitoly 2, 3, 4, 5)
Seznámení se s metodou a jejími cíli a s organizací simulovaného soudu na škole, příprava studentů, výběr případu.

2.

Simulované soudní jednání (viz kapitoly 6, 7)
V celkovém pojetí metody je soudní jednání důležité mimo
jiné proto, že umožní studentům získat vlastní zážitek ze
soudní místnosti.

3.

Reflexe (viz kapitolu 8)
Tato fáze se často opomíjí, ale pro učební efekt má zásadní
význam. Její větší část by měla proběhnout společně se
studenty ještě v soudní místnosti.

4.

Zpětná vazba k organizaci (viz kapitolu 8)
Tato část je důležitá především pro facilitátory. Je možné ji
provést zpětně, např. jako domácí práci.

5.

Hodnocení konkrétních studentů (viz kapitolu 8)
Pokud uznáte za vhodné, můžete alespoň stručně okomentovat výkony jednotlivých studentů.

6.

Evaluace vašeho působení na škole (viz kapitolu 8)
Evaluace vám pomůže zhodnotit celý simulovaný soud a vaši
roli v něm, a do budoucna obojí zlepšit.
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3

Jak nadchnout
pro simulovaný soud
Možná budete muset různé lidi přesvědčovat, že má opravdu
smysl simulované soudy pořádat – studenty, učitele či ředitele
střední školy a v neposlední řadě možná i sami sebe. V této
kapitole vám nabízíme ověřené argumenty, které vám mohou
při vysvětlování přínosu simulovaných soudů pomoci.
Následující argumenty jsou rozděleny podle toho, koho
by měly primárně přesvědčit, a jsou již adresně zformulované.
Některé body se pochopitelně opakují nebo se vzájemně doplňují, vyberte si tedy ty, které by zrovna ve vaší situaci mohly
zafungovat. Nepochybujeme o tom, že budete v motivování
sebe i ostatních pro simulovaný soud úspěšní.

Jak nadchnout sama sebe
– studenta práv?
»

Připravíte pro svoji třídu, kde jste na praxi, unikátní učební
situaci – téměř určitě nikdy předtím nic takového nezažili.

»
»

»

»

»

Pomůžete středoškolskému učiteli uspořádat něco, co by
on sám dokázal jen stěží.
Organizace simulovaného soudu vás přiměje se mnohé dozvědět (nejen) o procesním právu. Člověk se často nejlépe
učí tím, že učí druhé.
V průběhu praxe můžete u řady témat, která budete se
studenty probírat, odkazovat na to, že se o nich víc dozví
právě při simulovaném soudu.
Pomůžete studentům zažít soudní jednání a připravit se
na to, že se možná někdy v budoucnu dostanou k opravdovému soudu.
Simulovaný soud můžete použít jako motivaci a slíbit ho
studentům jako odměnu za dobrou spolupráci během vaší
praxe („vydírat“ jím studenty ale určitě nedoporučujeme).
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Simulovaný soud dá možná víc práce, než kdybyste svoji
praxi ukončili písemkou, ale na písemku studenti zapomenou, zatímco soud je bude bavit a budou na něj vzpomínat
– a vzpomínat na něj ostatně budete i vy.
Můžete zviditelnit vaši přítomnost ve třídě (a ostatně i celý
program Street Law) – potěšíte studenty i učitele a ze soudu
může vzniknout článek do (školních) novin nebo video.
Vyzkoušíte si být režisérem soudního jednání. Můžete navíc zažít moment lahodného opojení, když se celý soud
rozeběhne a vy budete vědět, že bez vás by se to nestalo.
Nebojte se, není to tak těžké, jak se může zdát. A to i pokud přemýšlíte např. o zorganizování simulovaného soudu
z trestního práva, ale zkoušku z trestního práva máte teprve
před sebou. Je na místě k tomu přistupovat zcela opačně:
umíte si představit lepší způsob, jak se trestní právo naučit,
než v něm uspořádat simulovaný soud?
Zatím se ještě nestalo, že by někdo, kdo se o uspořádání
simulovaného soudu vážně pokusil, neuspěl. Nepochybně
narazíte na něco, co vás překvapí nebo s čím si nebudete
vědět rady. To je ale úplně normální a vězte, že ani po několika letech praxe to nebude jinak. Podstatné je, že všechny
vzniklé situace jsou řešitelné a podle našich zkušeností je
téměř jisté, že je dokážete uspokojivě vyřešit! Navíc máte
oproti svým předchůdcům velkou výhodu – v tomto průvodci
najdete mnoho užitečných rad i materiálů.

»

»

»

»
»

»

Jak nadchnout
ředitele/-ku střední školy?
»

»

»
»

»
»

Simulované soudní jednání dobře prezentuje vaši školu
navenek. Zahrnuje spolupráci s Právnickou fakultou UK, z
jednání vzniknou fotky, článek do školního časopisu či na
stránky školy, případně i krátké video, což pomáhá budovat
dobrý obraz vaší školy.
Podle dostupných výzkumů je právní gramotnost tím, co veřejnosti na vzdělávání velmi chybí. Pokud vaše škola nabídne
praktickou výuku práva, jistě to ocení i rodiče studentů.
Simulovaná jednání již několik let pro své studenty pořádají
přední česká gymnázia.
Na kvalitu jednání dohlíží tým v čele s vyučujícími z Právnické fakulty UK, který má s tímto způsobem výuky více
než pětiletou zkušenost a doposud se nestalo, že by se
jednání nepovedlo.
Jedná se o moderní způsob výuky práva, který má dlouhou
tradici např. v USA.
Simulované jednání představuje specifickou podobu moderní projektové výuky.

Jak nadchnout
pro simulovaný soud

Studenti Právnické fakulty UK simulované soudní jednání
uspořádají pro vaši školu zdarma a v rámci výuky (vaši studenti nezameškají jiné vyučování, případně jen čas nutný
na dopravu).
Simulovanému soudu může, ale nemusí, předcházet praxe
(cca 8 hodin) studentů práv v předmětu Základy společenských věd.
Simulovaná soudní jednání rozvíjí tzv. soft skills – měkké
dovednosti (tj. schopnost mluvit, prezentovat, argumentovat
a kriticky přemýšlet) a postoje (cit pro spravedlnost, snahu
řešit konflikt, důvěru v instituce).
Zapojení do simulovaného jednání může vašim studentům
pomoci zjistit, zda by je v budoucnu zajímalo studium práva.
Simulované soudní jednání rozvíjí požadavky stanovené
Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, a to
zejména: klíčové kompetence (řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální, personální i občanská), cíle
vzdělávacího oboru Občanský a společenský základ (zejm.
oblast „občan a práva“ a oblast „občan ve státě“) a může
naplňovat také část průřezového tématu Mediální výchova.
Simulovaný soud naplňuje také požadavky Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (konkrétně jeden
ze čtyř hlavních cílů vzdělávání – „rozvoj aktivního občanství
vytvářející předpoklady pro solidární společnost, udržitelný
rozvoj a demokratické vládnutí“, a požadavek „školy jsou
otevřeny pro soustavnou spolupráci s vnějším světem“).

Jak nadchnout
středoškolské učitele?
»
»

»

»

»

Umožníte studentům zažít unikátní učební situaci, která jim
dokáže přiblížit svět práva a lépe pochopit jeho zákonitosti.
Soudní jednání splňuje požadavky na moderní výuku – aby
byla interaktivní, stimulující, založená na řešení problémových situací, případně projektová.
Studenti práv (facilitátoři) dokáží celé jednání připravit,
provést i zhodnotit s vaší třídou sami, nebudou vyžadovat
vaši součinnost (s výjimkou uvolňování studentů z výuky
v den simulovaného soudního řízení a případné kopírování
některých materiálů).
Studenti práv se na organizaci simulovaného jednání dobře
připraví (mají k dispozici materiály z předchozích soudních
jednání, mohou konzultovat s vyučujícími z Právnické fakulty).
Simulované soudní jednání nestojí tolik času, jak se může
zdát. Je možné ho stihnout v hodinách ZSV, není třeba
studenty uvolňovat ze školy na celý den. Na samotné soudní

Průvodce
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»

»

»

»

»
»

řízení podle dosavadních zkušeností stačí asi dvě hodiny
a čas nutný na přepravu na Právnickou fakultu UK; případně
lze simulované jednání udělat přímo v budově vaší školy.
Je možné se také domluvit se studenty, že pokud chtějí
simulovaný soud zažít, budou muset přípravu stihnout ve
svém volném čase. Zpravidla na to přistoupí a skutečně
se připraví (byť jistě s různou mírou poctivosti – ale tak to
chodí i v právnické realitě).
Studenti účastí na simulovaném jednání „nezameškají“
učební látku, protože simulovaný soud naplňuje vybrané
požadavky z RVP, a to zejména: klíčové kompetence (řešení
problémů, kompetence komunikativní, sociální, personální
i občanská) a cíle vzdělávacího oboru Občanský a společenský základ (zejm. oblast „občan a práva“ a oblast „občan
ve státě“).
Simulované soudní jednání studenty velmi motivuje zejména k výkonům před samotným soudem, často navíc
velmi zajímavě vystupují i ti, kteří jsou v běžných hodinách
méně výrazní.
Simulované soudní jednání dobře prezentuje vaši školu
navenek. Zahrnuje spolupráci s Právnickou fakultou UK,
z jednání vzniknou fotky, článek do školního časopisu či
na stránky školy, případně i krátké video, což vše pomáhá
budovat dobrý obraz vaší školy.
Simulovaná soudní jednání rozvíjí tzv. soft skills – měkké
dovednosti (tj. schopnost mluvit, prezentovat, argumentovat
a kriticky přemýšlet) a postoje (cit pro spravedlnost, snahu
řešit konflikt, důvěru v instituce).
Zapojení do simulovaného soudu může vašim studentům
pomoci zjistit, zda by je zajímalo studium práv.
A nakonec – i vy se můžete v soudní místnosti něčemu
přiučit a použít to při další výuce.

Jak nadchnout
středoškoláky?
»
»
»

»

Bude vás to bavit – hrát si na soud je zábava.
Taková „akce“ sice není zadarmo, ale vložená energie se
vám zaručeně vrátí.
Uděláte si představu, jak soud funguje v praxi – a uvidíte, že
to není nic zase až tak složitého. Pokud se někdy dostanete
k opravdovému soudu (ať už v roli pozorovatelů, soudců,
svědků nebo jedné ze stran řízení), nebude to pro vás zcela
nová zkušenost.
Zkusíte si, jaké je to být právníkem (kdy jindy k tomu dostanete příležitost?) a jak je potřeba jako právník mluvit,
uvažovat a psát.

A

»
»

»

»
»
»

3
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Možná uvažujete o studiu na právnické fakultě a zkušenost
se soudem vám pomůže se rozhodnout.
Můžete ukázat své rétorické, přesvědčovací, ale i argumentační a logické schopnosti. Nemusíte se ovšem bát,
že byste všichni museli nahlas přede všemi mluvit. Někteří
z vás mohou třeba zastat roli novinářů a ze soudu zpracovat
novinový článek či pořídit fotky. Bude to stát trochu práce
navíc, ale můžeme se domluvit, jestli se na výstupy u soudu
budete chystat v hodinách ve škole či doma. Můžete navíc
dostat podrobný popis toho, co má vaše postava u soudu
říkat a studenti práv jsou vám k ruce, aby vám pomohli
s přípravou.
Vyzkoušíte si, jak se učí právo v USA (právě tam se začala
simulovaná soudní jednání na středních, ale i základních
školách organizovat).
Podíváte se do budovy Právnické fakulty UK, do soudní
místnosti a vyzkoušíte si soudcovský talár.
Zasoutěžíte si v rámci své třídy.
Když vám to půjde a bude vás to bavit, můžete se zapojit do
celostátní soutěže v simulovaných soudech mezi různými
středními školami.
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4
Přípravné
aktivity

Smyslem této kapitoly je nabídnout vám několik aktivit, které
můžete se studenty podniknout ještě před tím, než uspořádáte samotný simulovaný soud. Máte-li tedy v rámci přípravy
na soud trochu času, který nemusíte věnovat studiu rolí, zde
najdete několik nápadů.
Dobrou přípravou na simulovaný soud může být pro studenty
nahlédnout – fyzicky i obrazně – do skutečné soudní síně. Tuto
zkušenost jim můžete zprostředkovat různými způsoby.

Návštěva soudu
Vezměte studenty na skutečné soudní jednání. Naprostá
většina z nich na něm nikdy nebyla (to se ostatně týká i řady
studentů práv, zejména těch z nižších ročníků) a návštěva ve
skutečné soudní síni pro ně nepochybně bude velkým zážitkem, na který budete moct navázat během simulovaného soudu.

Ideální je dopředu kontaktovat soudce a domluvit se, že s vámi
po jednání ještě pár minut zůstane a odpoví na případné otázky.

Film a video
Přibližte studentům soudní atmosféru pomocí videa a filmu.
Ukázky můžete pustit ve třídě nebo jejich shlédnutí zadat jako
domácí úkol. Doporučujeme například:
»

Seriál Život a doba soudce A. K. (2014, režie R. Sedláček,
R. Špaček, B. Sláma). Zhlédněte např. díl Odlišnost (žaloba
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»

»

Průvodce
simulovanými soudy

A

4
Metodika

o náhradu újmy, případ je ze školního prostředí) či Místo
narození. Obsahují sice mnohé procesně-právní nepřesnosti, ale atmosféru českého soudu dokáží přiblížit lépe,
než hollywoodské filmy typu Jako zabít ptáčka (1962, režie
R. Mulligan) nebo Rainmaker (1997, režie F. Coppola).
Filmy ze soudního prostředí Causa Králík (1979, režie J. Jireš) či Ex offo (1998, režie J. Polišenský ), seriál Na lavici
obžalovaných justice (1998) či pořad Podle práva (2008).
Interaktivní osvětové animace Ministerstva spravedlnosti a Soudcovské unie. Jsou zpracovány procesně přesně
a provedou vás soudním řízením krok po kroku. Týkají se
třech právních témat, a to půjčky, rozvodu a sousedského
sporu. Jednotlivé animace naleznete zde:
http://portal.justice.cz/animace/pujcka.html
http://portal.justice.cz/animace/sousedi.html
http://portal.justice.cz/animace/rozvod.html
Písničky JUDr. Iva Jahelky – zejména Poučení pro účastníky
vstupující do jednací síně, které stručně a vtipně shrne
pravidla pro chování v soudní místnosti.

Ochutnávka
simulovaného soudu
Uspořádejte se studenty ve třídě „Soud ve trojici“ nebo případ „Boogie Booster“ (viz níže). Můžete si také vymyslet vlastní
případ, třeba na základě kauzy aktuálně probíhající v médiích.

Soud ve trojici
Jedná se o nepříliš náročnou aktivitu, pomocí které se může
vaše třída rychle proměnit v soudní místnost. Vlastně několik
paralelních soudních místností, protože samostatný soud bude
představovat každá trojice studentů. Aktivita je převzata a upravena z učebnice Street Law.7

»
»
»
»
»
»
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Boogie Booster

Postup:
1.

2.

3.
4.

5.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Výhody této aktivity:

16.

Nenáročná na čas (lze ji stihnout během 15 minut).
Všichni se zapojí.
Jednoduchá pravidla, nenáročná na přípravu.
Umožní prodiskutovat konkrétní téma nebo uzavřít určitou
látku praktickou ukázkou zjednodušeného soudního jednání.
Hodí se téměř pro každé téma s dvěma úhly pohledu.
Může sloužit jako úvod do tématu právních profesí a jejich
úkolů u soudu.

17.

7.

A

Zvolte si téma, na které lze nahlížet ze dvou různých stran
(konflikt práva na informace a ochrany soukromí, většinový
vs. poměrný volební systém, pozitivní vs. přirozené právo
apod.).
Rozdělte studenty do trojic, přičemž jeden vždy představuje soudce a ostatní dva strany sporu (v trestním řízení
státního zástupce a obžalovaného, v civilním řízení žalobce
a žalovaného).
Dejte čas na přípravu argumentů (obě strany) či otázek
a rozmyšlení celé věci (soudci).
Můžete-li aktivitě věnovat pět minut navíc, vyzvěte zástupce
stejných rolí (tj. všechny soudce, státní zástupce, obžalované…), aby se sesedli a sdíleli spolu své hlavní argumenty,
vhodné otázky či názor na celý případ – zvýšíte tím jejich
zapojení a kvalitu následných vystoupení.
Rozesaďte soudce po třídě, můžete před ně dát cedulku
„soudce“. Po pravé ruce soudců zasednou státní zástupci
či žalobci, po levé pak obžalovaný či žalovaný.
Celý proces zahájí soudce (případně ho zahajte pro celou
třídu najednou vy – každopádně je dobré, když budete
zajišťovat časomíru).
Proběhne úvodní řeč státního zástupce/žalobce – stanovte
časový limit (např. 3 minuty).
Proběhne úvodní řeč žalovaného/obžalovaného – stanovte
časový limit (např. 3 minuty).
Pokud máte čas, nechte každou ze stran ještě položit protistraně dvě krátké otázky, na které protistrana krátce odpoví.
Věnujte čas na otázky soudce (asi 5 minut) – měl by se
přiměřeně ptát obou stran – úkolem je doptat se na to, co
mu po přednesech stran není jasné.
Proběhnou závěrečné řeči obou stran (max. 2 minuty),
začíná opět státní zástupce/žalobce.
Soud zvažuje své rozhodnutí a přípravuje odůvodnění (asi
2 minuty).
Soudce oznámí své rozhodnutí a odůvodní ho.
Zjistěte, jak soud dopadl v jednotlivých skupinách. Která
strana vyhrála víckrát?
Nechte studenty stručně shrnout klíčové argumenty obou
stran.
Porovnejte, jak se rozhodnutí a argumentace studentů lišila
od toho, jak by rozhodoval skutečný soud.

Jedná se o legendární aktivitu,8 která přiměje studenty
přemýšlet o lehce bizarním soudním případu týkajícím se náhrady škody.

Převzato z publikace: Rabiňáková, D. a kol.: Právo pro každého – učebnice
programu Právo pro každý den – Street Law, Partners Czech, Praha 2001.
Upraveno autory této publikace.

8.

Výhody této aktivity:
»
»
»
»
»

Všichni se zapojí, přičemž studenti v hlavních rolích navíc
dostanou i předpřipravenou roli.
Minimální čas potřebný na přípravu.
Časově nenáročná (lze ji stihnout během 20–25 minut)
a čas lze podle potřeby a nálady ve třídě krátit či prodlužovat.
Ozkoušená mnohaletým používáním.
Poslouží jako praktická ukázka, jak je možné o soudním
případu přemýšlet a jaké otázky je třeba položit svědkům.

Postup:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Rozdejte studentům nakopírovaný popis případu a nechte
je ho v klidu přečíst. Případně ho přečtěte celé třídě nahlas.
Vybrané čtveřici studentů rozdejte popis jednotlivých rolí
a dejte jim čas na přípravu (stačí pár minut, připravovat se
mohou v čase, kdy si ostatní studenti chystají otázky).
Vybrané čtyři protagonisty posaďte vedle sebe a ostatním
studentům přidělte roli novinářů, kteří budou sedět proti
nim jako na tiskové konferenci.
Novináři pomocí otázek zjišťují, kdo nese největší díl odpovědnosti za vzniklou situaci (viz příběh).
Protagonisté odpovídají podle svých rolí. Snaží se v rámci
instrukcí nelhat, ale pokud možno vysvětlit, proč odpovědnost za způsobenou škodu nenesou.
Po vymezeném čase (10–20 minut) nechte studenty hlasovat o hlavním viníkovi.
Studenty bude určitě zajímat, jak by případ posuzovaly
české soudy. Proto jsme pro vás připravili právní rozbor
advokátky JUDr. Kláry Kořínkové. Je určen zejména vám,
abyste dokázali lépe odpovídat na otázky studentů. Můžete
nicméně studenty pocvičit ve čtení právních textů, rozbor
jim nakopírovat a nechat hledat odpovědi. Správné závěry
by každopádně nakonec ve třídě měly zaznít nahlas.

Původní verze aktivity Boogie Booster vznikla v kurzu Street Law na
Georgetown Law Center, Washington D.C., který vedl profesor Richard
L. Roe.

4
Metodika

Přípravné
aktivity
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Boogie Booster
– přílohy ke kopírování
Na dalších stranách najdete materiály, které je potřeba před
aktivitou připravit (nakopírovat a rozstříhat):
»
»
»

Popis případu (pro každého studenta, případně do dvojice),
charakteristiky rolí (pro vybrané čtyři studenty),
právní rozbor případu (pro vaši informaci, případně pro
studenty na práci s právním textem).

Boogie Booster – popis případu
Vaše škola je prestižním vzdělávacím ústavem, a to nejenom díky dobrým studijním výsledkům studentů, ale také díky
úspěchům školních sportovních a kulturních týmů, především tanečního uskupení Dancers. Působit v této skupině je snem
každého studenta, a všichni jeho členové se proto snaží podávat maximální výkony a vzorně reprezentovat školu na republikových a mezinárodních soutěžích. Jedna taková významná soutěž se právě koná a trenér věří, že Dancers vyhrají na celé
čáře, jelikož je vybavil tajnou zbraní, tzv. Boogie Boosterem – pomůckou, na kterou narazil při četbě časopisu o tanci. Jedná
se o unikátní zařízení, které je možné vložit do bot a které po jediném zmáčknutí dovolí uživateli vyskočit několikanásobně
výš a po určitou dobu provádět taneční kreace ve vzduchu.
Efekt je skutečně úžasný. Denisa, nejlepší tanečnice Dancers, chce soutěž vyhrát, a proto se rozhodla, že svůj Boogie Booster zmáčkne nikoli jednou, ale rovnou čtyřikrát, aby vyskočila ještě výš a mohla předvést ty nejúžasnější taneční
kreace. Věří, že publikum i rozhodčí to určitě ocení. Chvíli po začátku soutěže tedy Denisa skutečně „napumpovala“ svůj
Boogie Booster a se slovy „vzhůru ke slávě“ jej spustila. Vzhůru skutečně stoupala, ovšem mnohem víc, než sama čekala.
Jenom díky probíhající rekonstrukci střechy tělocvičny se nezranila o strop tělocvičny, namísto toho protrhla provizorní
plátno a prolétla střechou až na dvůr, kde svůj let zakončila v kontejneru se školním odpadem. I když nebezpečně vypadající
pád přežila, bohužel jí tužka vyhozená do koše poškodila ušní bubínek a ostré hrany papírů a jiných kancelářských potřeb
způsobily nejednu jizvu (tzv. Severe Paper Cut Trauma). V důsledku těchto zranění už nikdy řádně neuslyší hudbu a kvůli
jizvám se nechce ukazovat na veřejnosti.
Denisa chce získat náhradu škody za svou újmu. Kdo je za ni ovšem zodpovědný? Pokud byste byli jejími právními
zástupci, koho byste žalovali?

Boogie Booster – charakteristika rolí
Trenér/-ka
Jste trenérem/-kou školního uskupení Dancers, taneční týmy vedete už 15 let a posbíral/-a jste řadu ocenění. Byl to
právě váš nápad pořídit Boogie Booster (dále jen BB), aby váš tým dosáhl lepších tanečních výsledků. Přečetl/-a jste si
manuál k přístroji a řekl/-a svým svěřencům, aby přístroj zmáčkli pouze jednou. Jim samotným jste manuál přečíst nedal/-a.
Umožnil/-a jste svým svěřencům trénovat s BB asi dvě hodiny denně po dobu jednoho týdne. Nikdo přístroj nezmáčknul
více než jednou. Vše fungovalo bez problémů. Měl/-a jste trochu strach, že tanečníci s použitím BB létají příliš vysoko, ale
tolik jste chtěl/-a vyhrát, že jste se rozhodl/-a riskovat případná zranění. Nesjednal/-a jste žádné zvláštní nebo dodatečné
pojištění. O používání BB jste neinformoval/-a rodiče, protože jste chtěl/-a udržet BB v tajnosti. O jeho používání nevěděl
ani ředitel školy. Nikdy jste sám/-a podobné zařízení nepoužíval/-a.

Ředitel/-ka školy
Jste ředitelem/-kou školy, jejíž studenti tvoří taneční uskupení Dancers. Jakožto ředitel/-ka schvalujete rozpočet,
najímáte trenéry a schvalujete účast spolku na tanečních soutěžích. Najal/-a jste i současného trenéra/-ku Dancers.
Měl/-a výborné reference. O Boogie Boosteru vám neřekl/-a, pořídil/-a ho za peníze, které jste schválil/-a na provoz týmu
a nákup vybavení. Jelikož Denisa a ostatní účastníci jsou stále studenty a soutěže se konají v době výuky, je za ně škola stále
zodpovědná. Statutárním zástupcem školy jste vy. Střecha tělocvičny je děravá už asi pět let, možná i déle. Před nedávnem
jste získal/-a od zřizovatele školy peníze na rekonstrukci stropu. Bylo by nešťastné, kdybyste tyto peníze musel/-a použít
na náhradu škody zraněné studentky.

Denisa

Boogie Booster – popis případu
Vaše škola je prestižním vzdělávacím ústavem, a to nejenom díky dobrým studijním výsledkům studentů, ale také díky
úspěchům školních sportovních a kulturních týmů, především tanečního uskupení Dancers. Působit v této skupině je snem
každého studenta, a všichni jeho členové se proto snaží podávat maximální výkony a vzorně reprezentovat školu na republikových a mezinárodních soutěžích. Jedna taková významná soutěž se právě koná a trenér věří, že Dancers vyhrají na celé
čáře, jelikož je vybavil tajnou zbraní, tzv. Boogie Boosterem – pomůckou, na kterou narazil při četbě časopisu o tanci. Jedná
se o unikátní zařízení, které je možné vložit do bot a které po jediném zmáčknutí dovolí uživateli vyskočit několikanásobně
výš a po určitou dobu provádět taneční kreace ve vzduchu.
Efekt je skutečně úžasný. Denisa, nejlepší tanečnice Dancers, chce soutěž vyhrát, a proto se rozhodla, že svůj Boogie Booster zmáčkne nikoli jednou, ale rovnou čtyřikrát, aby vyskočila ještě výš a mohla předvést ty nejúžasnější taneční
kreace. Věří, že publikum i rozhodčí to určitě ocení. Chvíli po začátku soutěže tedy Denisa skutečně „napumpovala“ svůj
Boogie Booster a se slovy „vzhůru ke slávě“ jej spustila. Vzhůru skutečně stoupala, ovšem mnohem víc, než sama čekala.
Jenom díky probíhající rekonstrukci střechy tělocvičny se nezranila o strop tělocvičny, namísto toho protrhla provizorní
plátno a prolétla střechou až na dvůr, kde svůj let zakončila v kontejneru se školním odpadem. I když nebezpečně vypadající
pád přežila, bohužel jí tužka vyhozená do koše poškodila ušní bubínek a ostré hrany papírů a jiných kancelářských potřeb
způsobily nejednu jizvu (tzv. Severe Paper Cut Trauma). V důsledku těchto zranění už nikdy řádně neuslyší hudbu a kvůli
jizvám se nechce ukazovat na veřejnosti.
Denisa chce získat náhradu škody za svou újmu. Kdo je za ni ovšem zodpovědný? Pokud byste byli jejími právními
zástupci, koho byste žalovali?

Jsi výborná tanečnice, která se nespokojí s neúspěchem či průměrným výkonem. Je ti 17 let. Dobře studuješ a 10–20
hodin týdně si vyděláváš jako servírka. Tvým snem je tančit profesionálně. Trenér/-ka ti řekl/-a, abys Boogie Booster (déle
jen BB) nemačkala více než jednou, ale neřekl/-a ti proč. Nikdy se k tobě nedostal manuál BB nebo krabice, ve které byl
zabalen. Tvé poškození ucha nelze napravit chirurgicky, alespoň ne v současnosti známými postupy. Jizvy na obličeji lze
napravit pomocí plastické chirurgie asi za 250 000 Kč.
Incident tě stál už hodně bolesti, nemohla jsi tři týdny do práce (kde nyní pracuješ jako pomocná kuchařka, protože
nechceš být viděna na veřejnosti), ztratila jsi tři týdny školy, neustále zažíváš pocity trapnosti a stydíš se chodit mezi lidi.
Chtěla bys zhruba milion korun jako náhradu škody.

Výrobce Boogie Boosteru
Jste největší výrobce tanečních doplňku v ČR. Boogie Booster (déle jen BB) je nový produkt, před nehodou se jich
prodalo pouze 100 kusů. Na samotném BB nejsou žádné pokyny. Testovali jste BB v Austrálii na klokanech. Deset klokanů
používalo BB dvě hodiny, žádný se nezranil. Zkoušeli jste napumpovat BB až třikrát. Nikdy jste ovšem BB netestovali na
lidech. Manuál k BB říká: „Výrobce není odpovědný, pokud výrobek není používán podle návodu. Viz návod k obsluze pro
bližší instrukce.“ Návod říká:
»
»
»

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za použití výrobku, které nerespektuje přiložené pokyny.
Uživatel přebírá veškerou odpovědnost.
Zmáčkněte Boogie Booster pouze 1x. Zmáčknutí více než jednou může způsobit nepředvídatelné výsledky.

Při vývoji výrobku jste uvažovali o tom, že byste do BB zabudovali bezpečnostní spínač neumožňující zmáčknout BB
více než dvakrát, ale náklady by pak byly příliš vysoké a báli jste se, že by klesla prodejnost výrobku.

Boogie Booster – Právní rozbor případu
od advokátky JUDr. Kláry Kořínkové, PhD.
I přes veškerou snahu poskytnout co nejpřesnější právní kvalifikaci je třeba níže uvedené brát výhradně jako právní
názor JUDr. K. Kořínkové a nelze vyloučit, že by soud v podobném případně rozhodl jinak.
Věc není řešena z hlediska trestního práva, ale z hlediska práva občanského, potažmo pracovního.
Vzhledem k informaci (obsažené v roli ředitele), že se soutěže konají místo výuky, je třeba věc řešit s poukazem na
zákoník práce, který upravuje odpovědnost školy za zranění žáka při činnosti vykonávané ve škole.
Z ustanovení § 391 odst. 3 zákoníku práce vyplývá, že příslušná právnická osoba vykonávající činnost školy odpovídá
žákům středních škol, konzervatoří a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a studentům vyšších odborných škol
za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole
nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé
souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se praktické vyučování uskutečňovalo. Došlo-li ke
škodě při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá za škodu právnická osoba
vykonávající činnost daného školského zařízení. Vykonává-li činnost školy nebo školského zařízení organizační složka státu
nebo její součást, odpovídá za škodu jménem státu tato organizační složka státu.
Z výše uvedeného vyplývá, že odpovědnost za úraz Denisy primárně nese škola, neboť k němu došlo v době vyučování, avšak je třeba uvažovat i o možném úplném či částečném zproštění se odpovědnosti školy za škodu, jak bude blíže
vysvětleno níže.
Soudní praxe vychází z názoru, že také ten, kdo odpovídá za škodu vzniklou úrazem žáka školy, se může zcela zprostit své odpovědnosti pouze za předpokladu, že prokáže, že postižený žák svým zaviněním porušil předpisy o bezpečnosti
a ochraně zdraví nebo příkazy, zákazy a jiné pokyny k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, ač s nimi byl řádně seznámen
a jejich znalost a dodržování byly kontrolovány a vyžadovány, a že toto porušení bylo výlučnou příčinou vzniklé škody (srov.
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 1967, sp. zn. 6 Cz 170/66, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č. 111, ročník 1967). Podmínky musí být splněny kumulativně, tj. všechny zároveň.
Pro závěr o tom, zda pokyn daný žákovi základní školy má shora popsaný závazný charakter pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, přitom nejsou významné subjektivní představy školy či žáka o povaze pokynu, nýbrž významné
z tohoto hlediska je objasnění důvodů (příčin) vedoucích k vydání tohoto pokynu a místních podmínek v době předcházející
úrazu (k tomu srov. obdobný rozsudek býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25. 11. 1988, sp. zn. 6 Cz 79/88, uveřejněný
v Bulletinu Nejvyššího soudu pod č. 12, ročník 1989).
Při rozhodování o úplném či částečném zproštění odpovědnosti školy za úraz žáka je třeba vyjít z premisy, že se musí
jednat o předpis anebo pokyn konkrétní, který upravuje určitý způsob jednání anebo konkrétní způsob jednání zakazuje. To
se v daném případě nestalo, neboť Denisa obdržela pokyn, že má BB použít jedenkrát, výslovný zákaz použít BB vícekrát
však neobdržela a v daném případě nebylo uvedeno, že by trenér u žáků znalosti o použití BB kontroloval anebo žáky na
zákaz použití BB vícekrát výslovně upozornil. Manuál jim přečíst nedal.
V daném případě by bylo nepochybně povinností soudu, aby zkoumal, jak Denisa vnímala pokyn k použití BB (srov.
rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 1. 1968, sp. zn. 4 Co 548/67, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č. 69, ročník 1968). Pokud by bylo prokázáno, že Denisa byla výslovně seznámena
s nutností použít BB pouze jedenkrát, poté by mohla nastat situace, že by se škola zprostila své odpovědnosti za škodu.
Z textu zadání lze spíše dovodit, že škola by se odpovědnosti za škodu-újmu vzniklou Denise zcela nezprostila, ale
mohlo by se uvažovat o jejím částečném zproštění se odpovědnosti za škodu-újmu, neboť Denisa nepochybně porušila
pravidla prevenční povinnosti upravené v § 249 zákoníku práce a § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Zmíněný paragraf uvádí, že „vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat
si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného“.
Otázka možného spoluzavinění je nadále otázkou úvahy soudu, kterou mu pro případy, kdy je možné „výši nároků zjistit
jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec“, povoluje § 136 občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963
Sb.) postupovat podle své úvahy. Nejde tedy říci, že by škola musela uhradit 50%, 70%, ev. méně. V případě Denisy však
bude nepochybně možné uvažovat o vyšší míře jejího spoluzavinění, neboť i když neobdržela jednoznačný pokyn k tomu,
že nesmí BB použít vícekrát, nepoužila jej zcela s poučením trenéra.
V případě trenéra se rozvíjí velice zajímavá možnost úvahy o jeho odpovědnosti z hlediska trestního práva. Zde by
bylo možné uvažovat o trestném činu ublížení na zdraví dle ust. § 147 odst. 1 tr. zákona, ustanovení odstavce 2 by bylo

užito, pokud by bylo prokázáno porušení konkrétních předpisů, což se jeví být v daném případě jako problematické, jak
bude uvedeno níže.
Pokud jde o posouzení toho, k čemu byl trenér vlastně povinen, ze zadání jednoznačně nevyplývá, že by byla mezi
ním a pořadatelskou školou uzavřena dohoda konkrétního obsahu o tom, co je jeho konkrétními povinnostmi. Je však zcela
zřejmé, že trenér byl povinen respektovat ustanovení § 2900 obč. zák. o předcházení hrozícím škodám a jako osoba odborně
vyškolená – 15 let praxe v oboru – měla učinit vše, co ve svém postavení ve vztahu ke svým svěřencům učinit mohla, aby
bylo minimalizováno hrozící nebezpečí, popř. alespoň udrženo v rozumných hranicích. Jako osoba odborně znalá měla učinit
vše, aby BB byl užit v souladu s návodem, a to i přesto, že takové návody nejsou obecně závazným právním předpisem,
nicméně jejich obsah a doporučení v nich obsažená mají význam z hlediska posouzení dodržení právní povinnosti potřebné obezřetnosti při předcházení škodám, jak o ní hovoří ustanovení § 2900 obč. zák., pokud ke škodě dojde v souvislosti
s použitím těchto pomůcek. Proto je z právního hlediska možné vytýkat trenérovi absenci důkladné kontroly používání BB,
jako osobě mající k dispozici návod na použití BB.
K poškození zdraví Denisy došlo sice i spolupůsobením jednání samotné poškozené, ale právě opomenutí trenéra
– učinit vše, aby ke škodě nedošlo, dokonce v rozsahu neinformovanosti i školy o použití BB – nepochybně bylo jednou
z příčin vzniku škody.
Mohla se učinit rozsáhlá opatření, aby ke škodě nedošlo. Žáci by byli více proškoleni, škola mohla přijmout další opatření, aby bylo možné předejít vzniku škody.
Z rozhodnutí NS ČR sp. zn. 4 Tdo 1523/2010 vyplývá, že: „Řešení příčinné souvislosti právě v případech nehod je
jednou z nejdůležitějších otázek z hlediska posouzení viny obviněného, neboť je jedním ze základních předpokladů jeho
trestní odpovědnosti. Příčinný vztah, který spojuje jednání s následkem, je obligatorním znakem objektivní stránky trestného
činu, a proto je příčinná souvislost objektivní kategorií. Samotná příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním pachatele
a způsobeným trestněprávně relevantním následkem (účinkem či těžším následkem) k jeho trestní odpovědnosti nestačí,
neboť vývoj příčinné souvislosti musí být zahrnut zaviněním alespoň v hrubých rysech (srov. rozhodnutí pod č. 69/1953,
č. 20/1981 a č. 21/1981 Sb. rozh. tr.). Požadavek příčinného vztahu znamená, že určitá osoba může být trestná jen tehdy,
jestliže svým jednáním následek skutečně způsobila.
Zejména u nehod je každý následek výsledkem mnoha příčin, přičemž příčinou následku je každé jednání, bez kterého by následek nenastal. Určitá činnost, okolnost apod. neztrácí svůj charakter příčiny jenom proto, že mimo ní vedly k následku i další či jiné příčiny, podmínky, okolnosti atd. Proto se příčinná souvislost
mezi jednáním pachatele a následkem nepřerušuje, jestliže k jednání pachatele přistoupí další skutečnost, jež spolupůsobí při
vzniku následku, avšak jednání pachatele zůstává takovou skutečností, bez níž by k následku nebylo došlo (srov. rozhodnutí
pod č. 37/1975 Sb. rozh. tr.). Příčinou je totiž každý jev, bez něhož by jiný jev nenastal, resp. nenastal způsobem, jakým
nastal (co do rozsahu poruchy či ohrožení, místa, času apod.). V trestním právu do příčinnosti v širším smyslu zahrnujeme
i tzv. podmínky. Je tomu tak proto, že někdy je třeba postihnout i jednání, která jsou pouhou podmínkou následku. Jakákoli
podmínka, bez níž by následek nenastal, nebo sice nastal, ale jinak, se pokládá za příčinu v trestněprávním smyslu.
Každé jednání, bez kterého by následek nebyl nastal, není však stejně důležitou příčinou následku (zásada gradace
příčinné souvislosti). Důležité také je, aby jednání pachatele bylo z hlediska způsobení následku příčinou dostatečně
významnou. Rozlišování mezi následky nevyhnutelnými a nahodilými však není rozhodující pro stanovení trestní odpovědnosti. Jednání jako příčina následku není vždy stejné, ale naopak může vyjadřovat rozdílné stupně způsobení následku.
Stupeň způsobení následku je pak jednou z okolností, které určují stupeň nebezpečnosti činu pro společnost konkrétního
posuzovaného trestného činu (viz ‚způsob provedení‘ v § 3 odst. 4 tr. zák.). To proto, že nepatrný stupeň způsobení
následku může čin zbavovat jeho povahy nebezpečné pro společnost, a jednání pak není trestným činem. (Srov. Vladimír
Solnař, Jaroslav Fenyk a Dagmar Císařová: Základy trestní odpovědnosti podstatně přepracované a doplněné vydání,
Nakladatelství Orac, Praha 2003, str. 204).“
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že trenér se nemůže zbavit odpovědnosti např. konstatováním, že použití BB bylo na vlastní nebezpečí tanečníka. Byl to právě on, kdo pořídil BB, aby tým dosáhl lepších výsledků. Měl to být
právě on, kdo měl přijmout taková opatření, aby ke škodě na majetku či zdraví nedošlo. Jak dále plyne z rozhodnutí NS
ČR sp. zn. 4 Tdo 1523/2010: „Jsou-li určité nebezpečné činnosti vykonávány, potom je třeba při jejich výkonu dodržovat
potřebnou obezřelost a přijmout kontrolní opatření umožňující vyhnout se možnému nebezpečí, nebo toto nebezpečí udržet
v rozumných hranicích. Jinak je nutno se takového výkonu a nabídky nebezpečných činností zdržet.“
Zůstaneme-li ovšem v rovině odpovědnosti za škodu, i z pohledu § 2914 občanského zákoníku by byla za výběr zmocněnce, v daném případě trenéra, odpovědná škola (trenéra najal ředitel školy, jak je uvedeno v zadání). Vůči trenérovi by se
ovšem mohla škola domáhat náhrady škody, a to s poukazem na § 2917 občanského zákoníku, který konstatuje, že „kdo
je povinen k náhradě škody způsobené jinou osobou, má proti ní postih“. Nenastoupí sem však limitace náhrady škody dle
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zákoníku práce (4,5 násobek průměrného výdělku), jejím předpokladem by byla existence pracovně právního vztahu mezi
školou a trenérem.
V případě výrobce je možné uvažovat o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dle § 2939 a násl. občanského zákoníku, ale otázka primární odpovědnosti byla řešena výše a leží na škole, možnost postihu vůči výrobci ovšem
také není vyloučena. Dlužno poznamenat, že judikatura v dané oblasti je velmi chudá. V každém případě lze odkázat na ust.
§ 2941 obč. zák. na definici vadného výrobku, kdy výrobek je vadný, pokud není tak bezpečný, jak to od něho lze rozumně
očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden či nabízen k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh.
V této souvislosti je třeba zmínit obecnou zásadu neminem laedere a rovněž i judikaturu Nejvyššího soudu ČR případně
Ústavního soudu ČR, konkrétně sp. zn. II. ÚS 728/02, kde jsou zakotvena základní pravidla pro provozování nebezpečných
a riskantních činností, a to v případě, kdy neexistují žádné speciální právní nebo technické normy. Právní teorie a ustálená
judikatura uznává i generální povinnosti, jejichž porušením vzniká právní odpovědnost, kdy ani odpovědnost trestněprávní
není vyloučena. Pokud bychom pravidla ještě zjednodušili, lze konstatovat, že existuje příkaz zdržet se veškerých činností,
u nichž nelze vyloučit navození nebezpečných situací a vznik škodlivých následků. Pokud někdo nemá potřebné informace,
schopnosti nebo dovednosti k výkonu nebezpečných činností, je povinen se nechat poučit a takové informace, schopnosti
nebo dovednosti si obstarat, event. je povinen se výkonu nebezpečných činností zdržet.
Závěrem poznamenávám, že vzhledem k možné odpovědnosti advokáta za škodu je třeba zmínit, že advokát je povinen
žalovat všechny do úvahy přicházející subjekty, a to z důvodu, že v průběhu řízení mohou vyjít najevo i další okolnosti, které
do celé situace vnesou nové světlo. Z tohoto hlediska by měla Denisa žalovat všechny subjekty na akci zúčastněné: školu,
trenéra i výrobce. Toto však nemění nic na základní odpovědnosti školy za škodu Denise vzniklou.
Konkrétní míru náhrady újmy, kterou by Denisa mohla vysoudit, je možné odvodit od obdobných případů náhrady
škody-újmy. V současné době vydal Nejvyšší soud ČR doporučující pravidla ke stanovení náhrady za škodu. Tato pravidla
jsou obsahem Metodiky Nejvyššího soudu ČR, která byla vyhlášena 12. 3. 2014. Metodika Nejvyššího soudu ČR nemá závazný charakter pro rozhodování soudů v případě přiznání náhrady, je však pomůckou k tomu, aby byly naplněny principy
tzv. zásady slušnosti, obsažené v § 2958 obč. zák.
Denisa má nárok na to, aby jí škůdce odčinil peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové
újmy, protože u Denisy došlo k vážnému poškození zdraví a základních smyslů, vznikla jí i překážka lepší budoucnosti, tedy
má nárok i na tzv. ztížení společenského uplatnění.
Ve smyslu § 2960 obč. zák. má Denisa nárok i na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví,
kam lze zahrnout náhradu za plastickou operaci.
Pokud jde o škodu na zdraví, i ze starší judikatury vyplývá, např. rozsudek 25 Cdo 2179/2012, kdy bylo dítěti za poškození zraku na letním dětském táboře uhrazeno 460 800 Kč. Lze zmínit i rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo
2678/2011, kdy poškozenému studentovi, který utrpěl při dopravní nehodě zranění, byla přiznána náhrada v celkové výši
968 700 Kč, přičemž po závažném zranění je schopen studia a zapojení se do dalších aktivit, i když s omezeními.
Náhrada újmy u Denisy by se mohla reálně pohybovat okolo 1–2 mil. Kč, jak Denisa požaduje.
Náhrada by se však krátila podle míry stanoveného spoluzavinění.
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Tato kapitola vás provede jednotlivými kroky, které je potřeba
udělat při přípravě simulovaného soudu. Najdete zde odpovědi
na to, kam zařadit simulovaný soud v harmonogramu výuky, jak
vybrat vhodný případ, na co nezapomenout při vlastní přípravě
i při přípravě studentů a jak postupovat v roli facilitátora.
Aby mohla začít ta nejzábavnější část simulovaného soudu
ve cvičné soudní místnosti, je potřeba leccos zařídit. Když projdete následující kroky, nemělo by vás v den přelíčení nic zaskočit.

Jak simulovaný soud
načasovat
Pokud je simulovaný soud součástí vaší praxe na střední
škole, zpravidla jím vaše působení ve třídě končí, byť se nemusí
nutně jednat o vaši poslední společnou hodinu. Simulovaný

soud můžete ovšem také „na klíč“ přichystat pro třídu, kterou
jste předtím neviděli.
Každopádně je třeba ve spolupráci se středoškolským učitelem pohlídat, že termín soudu nekoliduje s jinou akcí – sportovním zápasem školních florbalistů, či exkurzí do ZOO. Tyto
události najdete v plánu školního roku. Snažte se také vyvarovat
tradičně nabitým týdnům – zejména před uzavíráním známek
(vzpomeňte si na vlastní středoškolská léta a vaši ochotu dělat
práci navíc, když se v jiných předmětech hraje o známky na
vysvědčení…). Když uspořádáte simulovaný soud i přes odpor
studentů v nevhodném termínu, budou ho jen kvůli tomu vnímat
jako nemilou povinnost a to by byla škoda. V některých dnech
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jsou naopak mimoškolní akce ideální: po uzavření klasifikace,
v den přijímacích zkoušek, během maturit… V těchto obdobích
i vedení školy ocení, když je ve škole o třídu méně – a vděčně
studenty uvolní na celý půlden. Každopádně nezapomeňte konání simulovaného soudu oznámit ostatním učitelům. Na každé
škole funguje jiný způsob – někde stačí dva týdny dopředu ve
sborovně vyvěsit papírek, jindy je nutné obejít všechny učitele,
které připravíte o hodinu s danými studenty. Pohlídat všechny
tyto širší školní souvislosti simulovaného soudu musí zejména
středoškolský učitel. Přesto je dobré, abyste o nich věděli a svého
učitele si „pohlídali“.

dopadlo ve skutečnosti“, tj. jak by případ posoudil skutečný soud.
Jakkoli takovou odpověď často neznají ani zkušení advokáti nebo
soudci, je třeba mít pro studenty přichystanou alespoň nějakou
odpověď. Vycházíte-li ze soudního rozsudku, máte pochopitelně
velkou výhodu.
Největší úspěch mívají případy, které jsou v nějakém ohledu
výjimečné. Buď tím, že jsou zcela aktuální (právě se řeší v médiích) nebo na ně studenti naráží v běžném životě (problematika
alkoholu, drog, drobného podrazu, případy týkající se autorských
práv nebo školního prostředí). Případně jsou to případy bizarní,
pikantní, neopakovatelné až bulvární.

Jak vybrat vhodný případ
Při volbě projednávaného případu se před vámi otevírá
takřka nekonečná škála možností. Můžete se studenty v simulovaném soudu řešit, komu připadne oblíbený domácí mazlíček či
víkendová chata v rámci majetkového vyrovnání manželů, nebo
kdo bude lépe vychovávat pubescentního jedináčka – matka
nebo otec? Nebo může jít o to určit, jaká výše náhrady škody
náleží žalobci za újmu na zdraví či zda došlo k porušení práva na
ochranu osobnosti slavné popové hvězdy – má veřejnost právo
znát intimní údaje o životě celebrit, nebo jde o nepřípustný zásah
do soukromí? Zajímavým tématem pro simulovaný soud může být
také rozhodování o tom, jak naložit s černým pasažérem či o tom,
zda to byl právě obžalovaný, kdo se dopustil krádeže, domácího
násilí nebo sexuálního obtěžování, a jaký trest mu má soud uložit.
Jako nejvhodnější se pro účely simulovaných soudů zdají být případy z oblasti práva občanského, trestního, případně
správního. Výběr konkrétního tématu bude samozřejmě záviset
na tom, co studenti právě probírají ve výuce. Ideálně by případ
měl uzavírat jednu celou právní oblast, které se třída v předchozích hodinách věnovala. Máte-li na výběr, studenti si nejvíc
užijí trestněprávní kauzy. Jsou atraktivní, lehce představitelné
a studenti se s nimi setkávají v běžném životě, ať už přímo nebo
prostřednictvím médií. Můžete také studentům nabídnout několik
případů a nechat je si vybrat.
Z praktického hlediska je samozřejmě důležité, zda na některý z případů máte již připravené podklady. Součástí tohoto
průvodce jsou i kompletně připravené materiály na simulované
soudy, které lze bez velké přípravy použít ve výuce. Můžete s nimi
pracovat různě podle toho, pro jaké studenty simulovaný soud
chystáte a do jaké míry chcete do materiálů zasahovat.
Další kauzy lze čerpat z publikace Street Law aneb jak učit
právo na středních školách,9 z klauzurních prací na fakultě nebo
z vlastní praxe (pokud jste byli na praxi u soudu nebo se k vám
dostal vhodný rozsudek, můžete z něj připravit případ pro výuku).
Při přípravě myslete na to, že studenty bude zajímat, „jak by to
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Jak se na soud připravit
Pokud všichni aktéři s pořádáním soudu souhlasí (někteří
se dokonce už těší) a vy máte vybraný případ, stačí už jen vše
náležitě nachystat. Příprava simulovaného soudního řízení vás
může stát hodně času, lze ji ovšem stihnout i poměrně rychle.
Nejvýznamnější proměnou je, zda převezmete případ připravený
někým jiným nebo se pustíte do přípravy vlastního. Pokud máte
chuť a čas, není nad to připravit případ vlastní. Nemusíme jistě
obsáhle vysvětlovat, kolik se toho přitom naučíte… Pokud se
touto cestou (ať už z jakéhokoli důvodu) nevydáte, můžete využít již zpracované vzorové simulované soudy obsažené v tomto
průvodci. V podkladech najdete i vzory úkonů činěných v rámci
soudního řízení, např. vzor žaloby, obžaloby, usnesení či rozsudku.
Náročnost přípravy se bude odvíjet také od toho, kolik hodin
chcete, či spíše můžete přípravě se studenty věnovat. Jinak tomu
bude v případě, kdy celou svoji praxi věnujete jednomu právnímu
odvětví, takže už v hodinách můžete studenty postupně seznamovat s tím, co uvidí u soudu (jednotlivá právní povolání a jejich
role, základní právní dokumenty, základy procesního práva atd.).
Pokud však máte v rámci své praxe probrat hned několik právních
odvětví, na přípravu studentů na simulovaný soud vám mohou
zbýt třeba jen dvě vyučovací hodiny. I to se však dá zvládnout.
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Zkuste studenty pro simulovaný soud nadchnout (vybraným
tématem, motivačním videem, příslibem návštěvy Právnické
fakulty a její soudní síně, vyzkoušením si talárů apod.)
3. Nalákejte studenty na příběh vybraného případu, vtáhněte
je do děje.
4. Předejte studentům základní zadání případu, který budou
řešit, a nechte jim čas, aby si ho pročetli. Pak je vyzvěte, aby
na celý případ projevili vlastní názor – jak by popsanou situaci
řešili na základě svých dosavadních znalostí a zkušeností.
5. Iniciujte krátkou diskusi o tom, jak by se měl případ řešit
podle práva. Úvahy studentů můžete usměrňovat doplňujícími otázkami, např.: Je takové jednání přípustné podle
našeho právního řádu? Jak se měli protagonisté správně
zachovat? Jaká norma byla porušena? (Smyslem této diskuse není případ vyřešit, ale poukázat na zajímavé otázky,
které klade, nechat zaznít pár důležitých argumentů pro
obě strany, vzbudit zájem studentů o celý případ.)
6. Rozdělte role, které budou jednotliví studenti zastávat (někteří se jistě třesou na to vyzkoušet si roli soudce, jiní se
zase najdou v roli obžalovaného či svědka); více k zadávání
rolí najdete níže.
7. Povzbuďte studenty, aby se do svých rolí co nejvíce vžili
– čím vážněji je vezmou, tím zajímavější celé soudní řízení
bude. Některé role mají i konkrétní charakterové vlastnosti,
které je třeba dodržovat. Pokud nejsou v zadání uvedeny,
může si je protagonista domyslet.
8. Věnujte se jednotlivým skupinám studentů a přibližte jim
jejich roli v rámci soudního jednání. Rozdejte jim materiály,
které je provedou procesními pravidly.
9. Poskytněte studentům relevantní právní informace a upozorněte zejména ty v roli soudců a zástupců obou stran, co
si mají nastudovat (středoškoláci nemohou „sami od sebe“
normy znát).
10. Před samotným konáním simulovaného jednání studenty
přesně informujte o tom, kdy a kde se sejdete a co mají dělat
případní opozdilci.
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Sdělte studentům, že pro ně chystáte simulovaný soud;
vysvětlete jim, co to je, jakou v něm budou mít roli, co je
čeká a nemine.

URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách.
Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 169 s. (dostupné ke stažení v
pdf na www.streetlaw.eu v sekci Materiály).

Jaké materiály
studentům poskytnout
U každého případu v tomto průvodci (část B) najdete úvodní
příběh, ze kterého rychle poznáte, čeho se případ týká a zda
se vám bude hodit do výuky, včetně popisu jednotlivých rolí.
Dále každý spis obsahuje příslušné důkazy (smlouvy, znalecké
posudky a další dokumenty), výňatky ze zákonů, které jsou pro
případ důležité, a rozsudek. Jak s nimi pracovat záleží na tom,
jak náročný simulovaný soud chcete připravit.

Jak zorganizovat
simulovaný soud
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Jednodušší varianta

2.

Studenti dostanou předem připravené dokumenty (žalobu,
obžalobu, protokol z přípravného řízení, znalecké posudky atd.),
ze kterých budou moci vyjít při přípravě svých vystoupení před
soudem. Zvolte tuto variantu, pokud máte na přípravu soudu
méně času, případně máte důvodné podezření, že se studenti
na jednání příliš nepřipraví, anebo pokud pracujete s mladšími
či obecně pomaleji pracujícími studenty.
1.

2.

3.

4.

5.

Jak připravit studenty

5
Metodika

Rozdejte všem studentům jednostránkový úvod s příběhem,
případně ho můžete celé třídě přečíst nahlas a poté zaslat
e-mailem. Slouží jako shrnutí základních faktů a představení
hlavních postav, i jako motivace.
Vyberte představitele hlavních i vedlejších rolí a rozdejte jim
zadání. Zejména u hlavních rolí se vyplatí dobře přemýšlet,
komu je svěřit, aby jejich případný neúspěch nepoznamenal
průběh celého soudu.
Studentům v roli soudců, zástupců obou stran (státní zástupce a obžalovaný, resp. jeho obhájce, případně právním zástupcům žalobce a žalovaného) a stranám dejte
celý spis, tj. všechny dokumenty až na zadání jednotlivých
rolí a rozsudku. Můžete jim ho také zaslat e-mailem nebo
zpřístupnit na internetu. Studenti v dokumentech najdou
potřebná fakta, dřívější výpovědi svědků, znalecké posudky,
vyjádření protistrany atd. Své právní argumenty pak nemusí
sami vymýšlet, což je samozřejmě jednodušší. Současně se
učí právní dokumenty číst a interpretovat. Můžete jim také
dát seznam relevantních částí zákona (paragrafů), kterými
mohou u soudu argumentovat (většinu z nich nicméně již
obsahují výše uvedené dokumenty).
Studentům v roli znalců či jiných odborníků rozdejte ze
spisu nakopírované posudky. Jejich úkolem je u soudu reprodukovat hlavní závěry (platí, že u soudů bývají znalci
vyslýcháni, tj. nemají svá vyjádření číst, ale odpovídat na
otázky soudu).
Studentům-soudcům poskytněte časový harmonogram,
popis průběhu soudu krok za krokem a vzor rozsudku, do
kterého po soudním jednání vyplní své rozhodnutí. Pokud
jim chcete práci ještě více ulehčit, můžete jim pro inspiraci
dát přečíst skutečný rozsudek v podobném případu.

Náročnější varianta
Studenti dostanou pouze základní zadání případu. Jejich
úkolem je připravit se na jednání soudu (vypracovat (ob)žalobu,
vyjádření protistrany či znalecký posudek) bez opory dalších
dokumentů. Navíc musí být připraveni u soudu více improvizovat
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(nevědí, co vypoví svědci, s jakými argumenty přijde protistrana
atd.). První dva kroky v následujícím postupu jsou shodné s jednodušší variantou.
1.

2.
3.

4.

5.

Rozdejte všem studentům jednostránkový úvod s příběhem,
případně ho můžete celé třídě přečíst nahlas a poté zaslat
e-mailem. Slouží jako shrnutí základních faktů a představení
hlavních postav, i jako motivace.
Vyberte představitele hlavních i vedlejších rolí a rozdejte
jim zadání.
Studentům v roli soudců a zástupců obou stran rozdejte seznam relevantních částí zákona (paragrafů), které
jim usnadní přípravu na soudní jednání. Pokud jim chcete
přípravu ztížit, nechte je, aby si relevantní pasáže dohledali sami (jedná se o činnost skutečně náročnou, kterou
dobře zvládnou pouze studenti s pokročilejší znalostí práva
a schopnostmi rozumět právním textům).
Studentům-soudcům poskytněte časový harmonogram
soudu, popis průběhu soudu krok za krokem a šablonu, do
které vyplní své rozhodnutí.
Vše ostatní už je na studentech, nicméně vy jako facilitátoři
jim musíte být k dispozici (v hodinách nebo elektronicky)
– zodpovídat dotazy, pokládat otázky, které je upozorní na
nedostatky v argumentaci, motivovat apod.

Jak studentům zadat role
Nebojte se jednotlivé role přidělovat více studentům – a to
i přesto, že by tomu tak v realitě nebylo. Jedná se o simulovaný
soud, nikoliv o skutečné soudní jednání, proto nevadí, když budou
soudci tři nebo jich bude dokonce pět, že v soudní síni zasednou
tři státní zástupci a obžalovaný bude mít tři právní zástupce.
Konečně, víc hlav víc ví...
Vedle tradičních právních rolí (soudců, státních zástupců,
obhájců, (ob)žalovaných, svědků, znalců a poškozených) přidělte
některým studentům také roli novinářů (seriózních i bulvárních),
fotografů, případně televizních či rozhlasových redaktorů. Na
Právnické fakultě UK je k dispozici kamera, takže studenti mohou
natočit krátkou video reportáž, nahrát „rozhlasovou reportáž“
na mobil apod.
Vděčná a nenáročná na přípravu je role justiční stráže.
Pokud tuto roli chcete některým studentům přidělit, je třeba se
postarat o nějaká „vzrušení“. Můžete třeba instruovat jednoho
z obžalovaných, aby se pokusil při jednání vejít za svými známými do místa pro veřejnost nebo můžete obhájce obžalovaného
navést, aby se pokusil obžalovanému podstrčit mobilní telefon
či dopis apod. Zkrátka zajistit, aby měla justiční stráž důvod být
na pozoru.

Jak zorganizovat
simulovaný soud

V každém z hlavních právních týmů (obě strany a soudci)
by měla být alespoň jedna výrazná osobnost, která tým tzv. potáhne. Dopředu si ji vytipujte i za pomoci středoškolského učitele
a snažte se zaručit, aby se například nestalo, že jednu stranu
budou obhajovat studenti spíše nespolehliví, kteří se na jednání
nepřipraví, a celý soud pak vyzní jednoznačně (a dost pravděpodobně i nezáživně).
Pokud máte u někoho podezření, že na soudní řízení nemusí
dorazit (má ve zvyku zaspávat apod.), určitě jeho roli zdvojte.
Vycházíte-li z případů připravených v tomto průvodci, můžete podle potřeby nějakou roli přidat nebo ubrat – samozřejmě
se zvážením toho, jak to promění celý příběh.

Jak efektivně využít čas
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platforem. Navrhněte jednotlivým týmům studentů, aby si založili
vlastní skupinu na Facebooku.

Studenti souhlasili s účastí na simulovaném soudu i přesto,
že je to bude stát práci navíc – máte tedy právo ji vyžadovat. Rozdejte jim zadání případu, aby si jej doma nastudovali, připravili
právní kvalifikaci případu a podložili ji argumenty.
V rámci domácí přípravy si studenti mohou nastudovat
podrobnější procesní pravidla o průběhu hlavního líčení, úloze
jednotlivých stran, příp. dalších účastníků řízení.
Pošlete studentům odkazy na televizní pořady, ve kterých je
vidět, jak probíhá soudní jednání. Můžete jim také nabídnout, ať
se zajdou na soudní jednání podívat naživo (jednání jsou veřejná,
stačí zjistit, kde je nejbližší soud a jaký má pořad jednání).

Zadávejte práci do skupin

Neřešte vše při vyučování
Nechte si organizační věci na přestávku. Využít můžete
i elektronickou komunikaci (na hodině např. jen rozdělíte role,
ale jejich konkrétní zadání pak studentům pošlete e-mailem).
Pokud učíte stejnou třídu delší dobu, můžete simulovaný
soud představit několik týdnů předem a pak se k němu každý
týden vracet, třeba i jen na pár minut (zkontrolovat úkoly, položit
důležité otázky k případu, doplnit zdroje…). Když bude příprava
rozložena v delším čase, studenti jí nakonec mohou věnovat
výrazně víc času, než kdybyste jim o simulovaném soudu řekli
až na poslední chvíli.

Administrativa
– na co nezapomenout
Stejně jako práce skutečného soudu, i příprava jeho simulované verze vyžaduje několika základních administrativních úkonů.
Většina již byla zmíněna výše, zde je každopádně jejich přehled:

Na střední škole
»

»

Studenti mohou na přípravě pracovat ve skupinách, zvláště
jde-li o tým, který bude zastupovat (ob)žalobu či obhajobu nebo
pokud jde o několik soudců (mohou si rozdělit úkoly). Svědci
mohou například jako skupina dostat za úkol zjistit, zda musí
vypovídat a co jim hrozí, když budou u soudu lhát.

»

Využijte moderní technologie

»

Zasílejte informace studentům e-mailem. Sdílejte podklady prostřednictvím Google Socs, Dropboxu nebo obdobných

»
»

Příprava simulovaného soudu obnáší spoustu různých úkolů,
neváhejte si proto ulehčit práci technologiemi, chytrou organizací
a delegováním.

Zadávejte domácí úkoly

A

Pokud chcete využít pro simulované soudní jednání cvičnou
soudní síň v prostorách Právnické fakulty UK, domluvte
se včas s ředitelem/-kou střední školy, že se výuka bude
konat mimo jejich budovu (vedení školy či zástupce musí
vždy vědět, kde se studenti nacházejí) – s tím vám určitě
pomůže váš středoškolský učitel.
Vedení školy může chtít vidět seznam studentů, kteří se
simulovaného soudu zúčastní (zejména pokud se nejedná o celou třídu). V některých školách je praxe například
taková, že se seznam vyvěsí na nástěnku s informacemi
o změnách v rozvrhu.
Probíhá-li simulovaný soud mimo vaši běžnou výuku nebo
pokud víte, že časově zasáhne do dalších hodin, požádejte
včas ostatní kolegy o uvolnění studentů (nic nerozlítí učitele tak, jako když polovina studentů chybí na plánované
písemce).
Pokud jsou studenti nezletilí, zajistěte jim doprovod učitele
na místo konání a zpět (u zletilých studentů postačí určit
čas a místo setkání). Jinak jste za bezpečí studentů během
akce zodpovědní vy.

5
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Stanovte přesný čas a místo setkání a zajistěte, aby vás
našli i případní opozdilci.
Určete pevný čas, kdy se studenti musí vrátit do školy tak,
aby stihli další výuku.

Na Právnické fakultě UK
»
»

»

Rezervujte s dostatečným předstihem cvičnou soudní síň prostřednictvím JUDr. Michala Urbana (urbanm@prf.cuni.cz).
Cvičnou soudní síň najdete ve čtvrtém patře PF UK, v místnosti č. 414. Před ohlášeným začátkem simulovaného soudu
ji vrátní odemknou (pokud ne, požádejte o to na vrátnici).
Po skončení vše uveďte do původního stavu a požádejte
opět vrátné, aby místnost zamkli.
Na fakultě jsou k zapůjčení taláry. Získáte je v šatně fakulty
na průkaz ISIC. Abyste měli jistotu, že budou v době vašeho
simulovaného k dispozici, můžete si je v šatně dopředu
zarezervovat.
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Jak vést
simulovaný soud

V této kapitole se dočtete, na co si facilitátor simulovaného
soudu musí dát pozor, když nastane „Den D“, tedy den přelíčení. Najdete zde několik tipů, jak zajistit hladký průběh jednání – zejména jak si rozvrhnout čas, a jak co nejlépe naplnit
učební cíle simulovaného soudu.
Soudní jednání je událostí, u které je obtížné odhadnout,
jak dlouho bude trvat. Jenže právě plánování je u simulovaného
soudu nezbytné – musíte závazně stanovit maximální čas na celý
soud a alespoň orientačně i pro vystoupení jednotlivých aktérů.
Jinak se vám může stát, že nebudete vy ani studenti vědět, že se
celý soud „zpožďuje“ a dostanete se do situace, která má jen dvě
špatná řešení: buď ošidíte poslední třetinu soudu (nevyslechnete
nějaké svědky, zkrátíte čas na výpovědi nebo třeba zrušíte závěrečné řeči), nebo nestihnete závěrečnou reflexi. Pro základní
orientaci vám může pomoci následující rozvržení, které obsahuje
i několik upozornění na možná zdržení a návrhy, jak jim předejít:

1.

Příprava před jednáním
(5–10% celkového času)
Počítejte s dostatečným časem pro přesun studentů na místo konání simulovaného soudu. Budou-li se přemísťovat do
jednací síně na PF UK či na jiné místo mimo školu, někteří
jistě zabloudí, jiní přijdou pozdě atp. Nějakou dobu zabere
i převlékání se do „soudního“. Sraz tedy stanovte alespoň
15 minut před zamýšleným začátkem jednání. V jednací
místnosti pak musíte stihnout všechny uvítat, připomenout pravidla, zodpovědět případné otázky a předat slovo
předsedovi soudu.
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2.

3.
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Simulované soudní jednání
(75–85% celkového času)
Pokud vás začne tlačit čas, nebojte se do jednání vstupovat
a posunovat jej vpřed. S tím, kolik času máte na samotné
jednání, je dobré všechny studenty seznámit předem. Vědomí časových mezí je bude motivovat k efektivnějšímu
jednání. Zcela určitě vyhrazený čas sdělte studentůmsoudcům – ti jednání i jeho zdárný časový průběh mají za
úkol sledovat. Zároveň si předem rozmyslete, které části
simulovaného soudu musí bezpodmínečně proběhnout
a které můžete případně vypustit. Měli byste vědět, které
vystoupení je klíčové a která role naopak může být upozaděna. Čas můžete ušetřit i zjednodušením procesních
formalit (např. nelpět na předkládání občanských průkazů
všech účastníků).
Závěr a hodnocení
(10–15% celkového času)
Závěrečná reflexe je velmi důležitou součástí simulovaného
soudu, a proto celé jednání řiďte tak, aby na ní zbylo dostatek času. Studenti budou pravděpodobně po jednání plni
emocí a otázek, i vy jako „režiséři“ a garanti odborné kvality
simulovaného soudu budete také chtít leccos okomentovat.
(Jak provést závěrečné sdílení a reflexi najdete v osmé
kapitole.) Myslete na to, aby měli studenti po skončení
dostatek času k návratu do školy.

»

Uvítání
»
»

»
»
»
»

Přivítejte všechny na dnešním soudním jednání.
Pokud přišel na jednání někdo z pedagogického sboru či
vedení školy, přivítejte i je, případně poděkujte za podporu
při přípravě simulovaného soudu.
Zjistěte, zda dorazili všichni studenti. Pokud chybí někdo,
bez nějž se simulovaný soud neobejde, zaskočte za něj.
Připomeňte, že simulovaný soud je spíše „exotickou“ formou
výuky – kdy jindy si studenti mohou sami zahrát na soud?
Připomeňte cíle simulovaného soudu (viz kapitolu 2).
Oceňte dosavadní spolupráci a úsilí studentů při přípravě
na jednací den, která je stála nejspíš více sil, než jsou zvyklí
vynakládat na běžné domácí úkoly či práci v hodině.

Popřejte studentům, aby pro ně soudní jednání bylo nejen
poučnou událostí, ale i zajímavým zážitkem.

Pravidla
Simulovaný soud se nutně nemusí shodovat s požadavky
zákona, což se zejména týká procesních pravidel. Proto zopakujte
jeho pravidla.
»

»

»

»
»

1. Příprava před jednáním
Ať už budete simulovaný soud pořádat ve cvičné soudní síni
na Právnické fakultě nebo v upravené třídě na střední škole, je
dobré před začátkem jednání navodit vhodnou atmosféru.

Jak vést
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Stručně připomeňte průběh jednání: soud zahajuje jednání,
následně zazní návrh (ob)žaloby a replika, poté se dokazuje,
následují závěrečné návrhy a vše vrcholí rozsudkem.
Zdůrazněte, která základní pravidla procesního práva byla
pro účel simulovaného soudu pozměněna a proč. (Např.
svědci nebudou voláni postupně, ale budou od začátku
všichni přítomni v síni, jednání je svázáno časovými limity,
aby se vše odehrálo „na jedno stání“ apod.)
Uveďte, kolik času na jednání máte, informujte, že čas hlídáte vy, ale také soudci, kteří dostali detailně rozepsaný
harmonogram, a že občas bude nejspíš nutné jednání trochu
„popohnat“.
Upozorněte, že v určitých případech můžete jako facilitátor
do jednání vstoupit.
Povzbuďte studenty, aby se snažili co nejlépe hrát své role,
aby dodržovali charakterové vlastnosti svých postav a aby
se nestyděli se do toho opravdu „položit“.

Otázky
»

»

Zeptejte se studentů, zda mají jakékoliv nejasnosti a vyzvěte
je, aby využili této chvíle k tomu vše si spolu s ostatními
vyjasnit.
Ujistěte studenty, že jim budete k dílčím dotazům k dispozici
i v průběhu jednání.

Řekli jste všechno, co jste chtěli? Výborně! Nic vám tedy
nebrání pustit se do díla – simulované soudní jednání může
začít. Připomeňte studentům, že nyní vstupují do svých rolí
a simulovaný soud začíná „naostro“.
Pak předejte slovo předsedovi soudu: „Pane předsedo, prosím, zahajte jednání…“ Předseda senátu se postaví, čímž vyzve
i všechny ostatní v místnosti, aby povstali, a zahájí jednání.
(Případně mohou ti, kdo tvoří soudní senát, vyjít z místnosti,
tam si obléci taláry a znovu vejít.)
Co přesně má předseda soudu a ostatní soudci během
jednání říkat najdete ve scénářích „krok za krokem“ v části B
(desky b0).
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2. Simulované
soudní jednání
Zkušenost ukazuje, že u soudu se může stát téměř cokoli.
Svědek změní výpověď, zatvrzelý obžalovaný se přizná, protistrana bez omluvy nedorazí... Simulovaný soud je v tomto ohledu
o něco bezpečnějším prostředím, protože jednotlivé role jsou
jasně zadané. Přesto byste jako facilitátoři měli být připraveni
na vše, být ostražití a nenechat se vykolejit. Může se stát, že
některý z aktérů (ať už nechtěně či záměrně) posune smysl své
role (např. svědek naznačí existenci klíčového důkazu, se kterým
zadání nepočítalo), nebo se objeví situace, se kterou si studenti
nebudou vědět rady (např. student, jehož rolí je dokumentovat
průběh jednání jakožto novinář chce v průběhu jednání fotografovat a ví, že tak může činit jen se souhlasem soudce – zaváhá
ale, jak má souhlas získat).
Pokud budete simulovaný soud organizovat ve více lidech,
nebojte se této výhody využít. Jeden z vás může být k dispozici
soudcům a straně žalující, další straně žalované a ostatním
aktérům. Tím také můžete vyvážit možnou „nespravedlnost“
plynoucí z toho, že např. usměrníte některé důkazy ve prospěch
jedné strany, což zvýší pedagogický efekt simulovaného soudu,
ale může vzbudit nevoli u studentů, kterým zhoršíte jejich pozici. Jste-li dva nebo dokonce tři facilitátoři, každý z vás může
přiměřeně radit „své straně“. Stále nicméně platí, že nejde o to,
kdo vyhraje.
Obecně platí, že byste se neměli bát do jednání zasahovat,
a to zejména tehdy, pokud je ohrožena jeho plynulost nebo
dokonce smysl. Četnost vašich vstupů však záleží na tom, jak
si to žádá samotný průběh konkrétního jednání, které je vždy
jedinečné. Doposud se nicméně nestalo, že by proběhlo simulované jednání, které by si alespoň několik drobnějších zásahů
nezasloužilo. Soudní jednání totiž nemá studenty jen bavit, ale
také vzdělávat. A garantem tohoto vzdělávacího přesahu zážitku
u soudu jste právě vy. Opačným extrémem je soudní jednání,
které se odehrává pouze na pozadí výkladu facilitátorů. Takový
simulovaný soud si studenti – možná na rozdíl od facilitátorů,
moc neužijí. Obecná rada tedy zní: nebojte se zasahovat, čiňte
tak ale s mírou. Z naší zkušenosti však plyne, že mají facilitátoři
spíš menší než větší nutkání soud přerušovat. Jinak platí, že
drobnější nedostatky, doplnění, nápady a komentáře můžete
nechat na závěrečnou reflexi.
Plynulost jednání bývá ohrožována zejména rozvláčnými
výpověďmi znalců a svědků, mnohdy v kombinaci s nekonečnými
otázkami advokátů (z nichž zdaleka ne všechny jsou k věci).
Tomuto nebezpečí můžete čelit například tím, že omezíte počet
otázek na každého svědka nebo v harmonogramu závazně určíte
čas na svědecké výpovědi. Rozvleklé a nikam nevedoucí výstupy
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neváhejte utnout. Pokud do jednání někdo vnese důkaz, který
celé řízení ovlivní a přitom ho postava neměla v zadání, okamžitě
uveďte věci na pravou míru: „Lituji, ale není to tak, tento důkaz
soudu nikdy nebyl předložen,“ nebo postavě připomeňte: „Na
tuto událost si nevzpomínáte,“ či „Toho člověka opravdu znáte,
chodili jste spolu na základní školu.“ Nebojte se v takové chvíli
závazně pozměnit dění v soudní síni, pokud se znalostí celého
případu víte, že by se jinak jednání rozpadlo (soud by nebyl
schopný rozhodnout apod.).
Méně významné situace můžete řešit decentněji. Například
v případě váhajícího účastníka k němu přistupte a bez přerušení
jednání mu doporučte vhodné řešení (můžete být se studenty
domluveni, že budou-li mít v průběhu jednání otázku, dají vám
znamení drobným zamáváním). Pokud ovšem otázku či pochyby
vyhodnotíte jako důležité téma, opět se nebojte jednání přerušit a s otázkou i odpovědí seznámit i ostatní studenty. Byla by
škoda nevyužít cenný moment, kdy se mohou všichni účastníci
dozvědět něco důležitého. Bývá zvykem, že se v průběhu jednání objeví celá řada dotazů. Počítejte tedy s tím a nenechte se
zviklat prvotním pocitem, že by celé jednání mělo proběhnout
„na jednu klapku“. Krátké přerušení za účelem uvedení věcí
na pravou míru nebo šeptem pronesená rada jednotlivci k simulovanému soudu zkrátka patří. Než studenty nechat říkat
či dělat nesmysly, je lepší se do jednání zapojit a vše uvést na
pravou míru. To samozřejmě platí s výhradou, na kterou jsme již
upozorňovali dříve: není možné pedantsky lpět na dodržování
veškerých procesních pravidel. Opravujte jen ty nedostatky, které
si to zaslouží. Pokud tedy např. advokáti vstávají nejen, když
oslovují soud, ale i při kladení otázek znalcům a svědkům, jde
o nedostatek méně závažný. Pokud je však advokát na ostatní
sprostý, je třeba zakročit.

3. Závěr a hodnocení
Vynesením rozsudku společná práce na simulovaném soudu nekončí. Ačkoli víme, kdo je podle soudců v daném případě
vítězem a kdo poraženým, z hlediska metody simulovaného
soudu to nestačí. Zůstává řada otázek. Co si o svém výkonu
mají myslet soudci či svědci? Ti přeci s nikým nesoutěžili. Jak
se má hodnotit strana sporu, které právo nebylo nakloněno,
která ovšem svou roli zvládla na výbornou? Jak by stejný případ
dopadl před skutečným soudem? Co strany udělaly dobře a na
co naopak zapomněly? Jaké byly klíčové momenty v průběhu
jednání z hlediska argumentace a strategie vystupování před
soudem? Jak se kdo ve své roli cítil, co kdo prožíval?
Tomu, jak na tyto a podobné otázky odpovědět a jak pracovat se třídou po vynesení rozsudku, abyste plně využili potenciál
metody simulovaného soudu, se detailně věnuje osmá kapitola.
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Soudní řízení
v teorii a praxi
Chcete-li pořádat simulovaný soud, měli byste se ujistit,
že víte, jak soudní řízení v České republice fungují. V této
kapitole najdete stručně popsány jednotlivé fáze soudního řízení, nejprve civilního a poté trestního. Přehledné
shrnutí jejich průběhu je provázeno komentářem, který
vám usnadní tyto fáze realizovat v simulovaném soudu.
V části B tohoto průvodce pak naleznete popisy soudního
řízení „krok za krokem“ s konkrétními promluvami, které
u soudu mají zaznít – opět pro civilní i trestní verzi. Tyto
návody poslouží studentům jako opěrný scénář při samotném simulovaném soudu. Můžete je nakopírovat a rozdat
hlavním aktérům.

7a
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Civilní řízení
v teorii a praxi

Existují dva základní typy soudního řízení – civilní
a trestní. Civilní neboli občanské řízení je ovládané zásadou
dispoziční, což znamená, že jsou prováděny pouze důkazy,
které navrhnou sami účastníci řízení – jen výjimečně soud
přistoupí k provedení důkazu nenavrženého stranou sporu. Strany mají tedy spor do značné míry ve svých rukou.
Zásady civilního soudního řízení jsou obsaženy v zákoně
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění
(dále jen „o. s. ř.“). V civilním řízení se setkáváme s případy, jako je žaloba na vrácení zápůjčky, žaloba na určení
vlastnického práva k pozemku, určení neplatnosti rozvázání
pracovního poměru, žaloba na slevu z kupní ceny, žaloba
na náhradu újmy apod.
Tzv. nesporná řízení jsou od 1. 1. 2014 upravena v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Tato řízení nesou znaky civilního řízení, ale řízení mohou
být zahájena z podnětu soudu a soudy jsou rovněž povinny
zjišťovat skutečnosti a důkazy rozhodné pro danou věc.
Jedná se tedy o určitou kombinaci návrhového řízení a řízení
ovládaného zásadou oficiality. Zákon o zvláštních řízeních
soudních upravuje např. řízení o podpůrných opatřeních
a ve věcech svéprávnosti, ve věcech nezvěstnosti a smrti,
o pozůstalosti, ve věcech manželských a partnerských apod.

Trestní řízení
v teorii a praxi

Trestní řízení ovládá zásada oficiality, která vyžaduje
zejména po soudci, aby byl aktivní, nesl odpovědnost za
objasnění celého případu a prováděl i důkazy, které účastníci sami nenavrhli. Zjednodušeně můžeme říct, že zatímco
v občanském soudním řízení rozhoduje soudce na základě
pravděpodobnosti, v trestním procesu usiluje o zjištění
pravdy (resp. její zjištění nade vší pochybnost). Zásady
trestního řízení obsahuje zákon č. 141/1961 Sb., trestní
řád, v platném znění (dále jen „tr. ř.“). V tomto řízení soudy
projednávají trestné činy: např. podvod, ublížení na zdraví,
řízení pod vlivem návykové látky, vraždu.

Hlavní fáze civilního řízení:

»
»
»
»
»

Příprava řízení,
ústní jednání,
vyhlášení rozsudku,
odvolací (opravné) řízení,
výkon rozhodnutí.

V simulovaném soudu se budeme zabývat především fází ústního jednání. Tuto část naleznete podrobně
rozepsanou ve „scénáři“ Ústní jednání v civilním řízení
krok za krokem v části B.

Hlavní fáze trestního řízení
(ne vždy musí proběhnout všechny):
»
»
»
»
»
»

Přípravné řízení (fáze vyšetřování),
předběžné projednání obžaloby,
hlavní líčení,
vyhlášení rozsudku,
odvolací (opravné) řízení,
výkon rozhodnutí.

V simulovaném soudu se budeme zabývat především fází hlavního líčení. Tuto část naleznete podrobně
rozepsanou ve „scénáři“ Hlavní líčení v trestním řízení
krok za krokem v části B.
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Civilní řízení
v teorii a praxi

Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) „upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla
zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných
zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů,
k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob,“
viz § 1 o. s. ř. Dále uvádí, že „v občanském soudním řízení soudy
projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon
rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby
nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů
fyzických a právnických osob a aby právo nebylo zneužíváno
na úkor těchto osob,“ viz § 2 o. s. ř. Občanské soudní řízení má
tedy představovat jednu ze záruk spravedlnosti tím, že každému
občanu umožní domáhat se u soudu ochrany svého práva, které
bylo ohroženo nebo porušeno. Občané však musí vědět, kam se
obrátit a jak si posléze u soudu počínat, což se neobejde bez
znalosti procesních předpisů.
Zákon dále úkoluje soud, aby postupoval předvídatelně
a „v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla
rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky
sporné, byly spolehlivě zjištěny“ viz § 6 o. s. ř. To se pochopitelně
nepodaří pokaždé naplnit, mnohdy účastníci do poslední chvíle
řízení neví, jak soudce nakonec rozhodne. Situace se ale mění
a je stále více soudců, kteří již na prvním jednání ve věci sdělí
účastníkům, jak zamýšlí rozhodnout.

Civilní řízení se obvykle skládá ze dvou stupňů. V prvním
se projednává žaloba a soud vynese rozhodnutí, ve druhém
se projednává odvolání proti rozhodnutí soudu prvého stupně (samozřejmě jen tehdy, pokud se jedna ze stran odvolala).
Jednání vede soudce, který je v prvním stupni zpravidla jeden
(tj. samosoudce). Pouze v pracovněprávních sporech rozhoduje
v prvním stupni senát, který se však neskládá ze soudců, ale
pouze z jednoho soudce-profesionála a dvou přísedících, tj. lidí
jmenovaných zastupitelstvy příslušné obce či města. Ve druhém
stupni již rozhoduje senát složený ze tří profesionálních soudců.
»

V simulovaném soudu doporučujeme soudců víc – tři nebo
dokonce pět, aby co nejvíce studentů mělo nějakou roli.

Žaloba
Řízení se zahajuje na návrh, který se nazývá žalobou. V žalobě musí být řádně označeny strany, a to žalobce a žalovaný. Do
řízení může vstoupit na návrh některé ze stran i další účastník
– nazývaný „vedlejší účastník“.10 Žaloba musí obsahovat vylíčení
rozhodných skutečností – musí být popsáno, co se stalo, co
žalobce požaduje a jak má soud rozhodnout (tzv. žalobní návrh
neboli petit). Pokud je žaloba v pořádku, soud ji zašle protistraně
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a nařídí ve věci ústní jednání. Pokud žaloba neobsahuje veškeré
náležitosti požadované o. s. ř., soud vyzve žalobce k doplnění
žaloby (s poučením, že pokud žaloba nebude doplněna dle pokynu soudu, bude odmítnuta). Pouze řádně sepsaná žaloba se
může stát podkladem pro její projednání. Vzor žaloby najdete
v části B (desky b0).
V praxi to znamená, že je lépe její sepsání svěřit advokátní
kanceláři. Pokud by na to žalobci chyběly finanční prostředky,
může požádat o právní zastoupení soud. Ten žalobce vyzve
k doložení podmínek, které jej osvobozují od úhrady soudních
poplatků, a stanoví mu právního zástupce. Jen pro představu,
jednoduchý soudní spor (např. spor o zaplacení kupní ceny, reklamace zboží nebo nesporný rozvod) vyjde zhruba na 20 000 Kč.
Částka se však odvíjí od výše nároku, který žalobce požaduje.
Pokud soud shledá žalobu projednatelnou, nařídí ústní
jednání. Může předtím činit i další úkony – vyžádat si vyjádření
žalované strany, zajistit některé důkazy (hrozí-li nebezpečí z prodlení) nebo již k prvnímu jednání předvolat svědky.
»

I simulovaný soud se zahajuje žalobou. Pokud se třídou pracujete již před zahájením jednání, veďte žalobce
(z praktických důvodů opět více studentů) k tomu, aby
protistraně žalobu zaslali k vyjádření alespoň pár dní dopředu. Pokud to z časových důvodů není možné, můžete
se spokojit s tím, že soud i strany uslyší znění žaloby až
při samotném jednání. Za to, že si studenti před jednáním
připraví projednatelnou žalobu, tak odpovídáte především
vy. Zadání případu by mělo být dostatečně jasné, aby si
protistrana mohla před jednáním připravit své argumenty.

Ústní jednání
Ústním jednáním se nazývá fáze civilního (občanského)
řízení, která se odehrává před soudem (předchází jí příprava
řízení, kdy se soud na jednání chystá). Je to nejviditelnější část
celého řízení. Je-li ústní jednání nařízeno, mají strany povinnost
se jej zúčastnit. Mají-li právní zastoupení, postačí, pokud se jednání zúčastní jejich právní zástupce, ledaže by soudce naznal,
že přítomnost účastníka je nezbytná.
Jednání zahajuje i řídí samosoudce, případně předseda
senátu. Podrobnosti upravuje jednací řád, vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 37/1992 Sb. Účastníci k soudu mluví vstoje.
Předseda senátu (samosoudce) může dovolit osobám, jejichž věk
nebo zdravotní stav to odůvodňuje, aby při přednesech i výpovědi
seděly. Nevstává se rovněž v případě, že je jednací síň vybavena
nahrávacím zařízením, protože jakékoliv ruchy ohrožují kvalitu
zvukového záznamu. Během jednání sedí všichni přítomní včetně
soudních osob na svých místech.

Civilní řízení
v teorii a praxi

Projevy účastníků soudu musí být přiměřeně hlasité a srozumitelné. Mohou se vyjadřovat pouze tehdy, pokud jim soudce
udělí slovo. To bývá problematické u osob, které se domnívají, že
ústní jednání bylo nařízeno pro jejich sebeprezentaci. Pak soudci
nezbývá, než využít nejrůznější procesní opatření.
Občanský soudní řád stanoví, že tomu, kdo hrubě ztěžuje
postup řízení – zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, ruší pořádek,
nebo učinil hrubě urážlivé podání, anebo nesplnil povinnosti
stanovené o. s. ř. – může předseda senátu uložit usnesením
pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč. Pořádkovou pokutu lze
uložit i opakovaně. Uloženou pořádkovou pokutu může předseda
senátu dodatečně, a to i po skončení řízení, prominout, jestliže
to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena. Toho,
kdo hrubě ruší pořádek, může předseda senátu vykázat z místa
jednání. Je-li vykázán účastník, může být jednáno dále v jeho
nepřítomnosti.
Veškeré dění před soudem soud protokoluje (buď je přítomna protokolující úřednice, nebo je pořizován zvukový záznam či
soudce do diktafonu svými slovy interpretuje průběh jednání).
Protokol o jednání je součástí soudního spisu.
»

Protokolace by simulovaný soud neúměrně zdržovala
a není pro něj ani nikterak významná, doporučujeme ji
tedy vůbec neprovádět.

1. Zahájení jednání
Každý, kdo se účastní ústního jednání, musí respektovat
pravidla, která jsou shrnuta do „poučení pro osoby vstupující
do jednací síně“. Tato pravidla jsou umístěna na viditelném
místě při vchodu do jednací síně soudu, vedle seznamu projednávaných věcí. Poučení pro osoby vstupující do jednací síně má
následující znění:
„Při vstupu do jednací síně a během celého pobytu v ní musí
být pokrývka hlavy sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen
pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání
věci ve službě, a dále pro ženy v případech, kde to pravidla
společenského chování připouští.
Během celého jednání přítomní sedí na svých místech. Klást
otázky a vyjadřovat se je možno jen se souhlasem předsedy
senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci) se mluví jen

10.

Např. odpovědnostní pojistitel, tedy pojišťovna, se kterou má účastník
uzavřenou pojistnou smlouvu a která na jejím základě vyplatí pojistné
plnění, pokud soud rozhodne o povinnosti účastníka cokoliv zaplatit.
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ve stoje, a to i při sebekratším projevu. Slovní projevy musí být
hlasité a srozumitelné.
Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje.
Soudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují ‚pane – paní – slečno‘ s připojením funkce či procesního
postavení, ve kterém oslovený při jednání vystupuje (např. ‚pane
předsedo, pane přísedící, pane obhájce, pane doktore, paní státní
zástupkyně, pane znalče, pane svědku‘ apod.).
Pouze osoby mladší patnácti roků lze oslovit, jeví-li se to
účelným pro překonání jejich ostychu, jen osobním jménem.
Postup soudního jednání ani jeho důstojnost nesmí být
žádným způsobem rušeny. Zejména není dovoleno v jednací
síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce), dále
jíst, pít (pokud vnášení a požívání nealkoholických nápojů ze
zdravotních důvodů nepovolil předseda senátu či samosoudce)
nebo kouřit, a to ani v přestávce.
Jednání řídí předseda senátu (samosoudce), jehož pokynům se musí všichni přítomní podřídit.
Předseda senátu (samosoudce) rozhoduje též o tom, zda je
možno v průběhu soudního jednání pořizovat obrazové záznamy
nebo uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy z jednací
síně. S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat
zvukové záznamy. Jestliže by však způsob jejich provádění mohl
narušit průběh jednání, může předseda senátu nebo samosoudce
jejich pořizování zakázat. Do jednací síně není dovoleno vstupovat se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit
život nebo zdraví anebo pořádek, výjimka platí jen pro příslušníky
ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě.“
»

Poučení najdete v části B tohoto průvodce (desky b0).
Můžete ho okopírovat a pro zvýšení autentičnosti jednání
a poučení studentů vyvěsit na dveře soudní místnosti (i do ní). Upozorněte studenty zvlášť na povinnost
oslovovat soud (nikoli účastníky a svědky) vstoje, stejně
jako možnost soudu ukázňovat přítomné v soudní síni
pokutou či vyvedením.

Účastníci a veřejnost zpravidla čekají na chodbě před jednací síní a dovnitř vstupují až na výzvu. Soudce účastníky vyvolá
vyvolávacím zařízením, nebo zapisovatelka osobně pozve přítomné do síně. Jakmile účastníci, jejich zástupci a další osoby
vstoupí do jednací síně, soud zjistí jejich přítomnost dotazem
a vyzve je k předložení dokladů totožnosti.11 Rovněž dá osobám
vstoupivším do jednací síně pokyn, kam se mají posadit. Žalobce sedí po pravici soudce, žalovaný po levici soudce, svědci
mohou být buď přítomni v jednací síni na místech vyhrazených
pro veřejnost, nebo jsou postupně voláni (aby nebyli ovlivněni
jednáním). Soud na začátku též zjišťuje přítomnost předvolaných
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svědků, jejich totožnost však ověřuje až v době, kdy jsou voláni
k výpovědi.
»

Nechat celou třídu čekat na chodbě a následně ji vyzývat
ke vstupu do jednací síně by mohlo být poněkud organizačně náročné a ztratili byste cenný čas. Jednání nechte
soud zahájit rovnou po vašem úvodním slově (viz kapitolu 6), kdy je celá třída v soudní místnosti. Zjišťování
totožnosti všech účastníků a svědků by mohlo být zbytečně zdlouhavé, neváhejte po chvíli do jednání vstoupit
a říci, že představu o podobě ověření totožnosti studenti
už mají, proto nadále předkládání průkazů vynecháte.

Námitky účastníků řízení
Ústní jednání se začíná dotazem, zda některý z účastníků
má námitky vůči osobě soudce a přísedících či námitky týkající
se věcné či místní nepříslušnosti (tj. u kterého soudu se jednání
koná). Pokud žádný z účastníků námitky nemá, soud řízení zahájí
a dá prostor žalobci, aby přednesl svoji žalobu.
Pokud by některý z účastníků měl námitku vůči osobě
soudce (tzv. námitka podjatosti), soudce v jednání pokračovat
nemůže, zavře spis, jednání odročí a spis odešle nadřízenému soudu, aby o námitce podjatosti jeho osoby rozhodl. Může
účastníkovi uložit, aby svoji námitku dále rozvinul a zejména
odůvodnil. Zpravidla bývají námitky podjatosti vůči osobě soudce
shledány nedůvodnými a v řízení se pokračuje poté, co o námitce
rozhodne nadřízený soud. Celá tato anabáze může ovšem trvat
i jeden celý rok.
Obdobná situace nastane i v případě, kdy účastník vznese námitku místní nepříslušnosti soudu, což znamená, že má
ve věci rozhodovat jiný soud (např. místo soudu v Praze soud
brněnský). Je-li námitka důvodná, soud rozhodne o tom, že je
místně nepříslušný a spis postoupí místně příslušnému soudu
(tedy do Brna) a jednání ve věci neproběhne.
Jde-li o tzv. věcnou nepříslušnost soudu (tj. rozhoduje soud,
kterému daná věc obsahově nepatří, např. trestní soud rozhoduje
občanskoprávní věc), tu soud zkoumá sám. Pokud by k rozhodování příslušný nebyl, jeho rozhodnutí by trpělo vadou. Například
spory plynoucí z existence směnek a šeků jsou řešeny u krajského

11. Účastníci řízení a jejich zástupci, jedná-li se o tzv. obecné zmocněnce
(viz níže), jsou povinni se prokázat občanským průkazem, ev. cestovním
pasem. Advokát jako zástupce účastníka se musí legitimovat průkazem
vystaveným Českou advokátní komorou. Zástupcem účastníka může být
i obecný zmocněnec, např. manžel, manželka, strýc, teta, otec, známý,
prostě kdokoliv, komu byla účastníkem udělena plná moc.
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soudu jako u soudu prvního stupně, ačkoliv jinak jde o soud
druhého stupně.12 O námitkách rozhoduje soud usnesením.
»

Aby simulovaný soud vůbec mohl proběhnout, je třeba
předpokládat, že soud je příslušný a nepodjatý. Pokud by
některý ze studentů chtěl námitku tohoto typu vznést,
vstupte do jednání z pozice nadřízeného soudu a sdělte
studentům, že jste námitku shledali nedůvodnou a jednání může pokračovat.

Účastník může v průběhu řízení vznášet i další námitky,
konkrétně proti protokolaci, pokud není spokojen s tím, jak
byl obsah některého z důkazu zaznamenán do spisu. Soudce
o námitce účastníka rozhodne a protokolaci buď opraví, anebo
námitku zamítne. O tom rozhoduje usnesením. Další námitky ze
strany účastníka mohou být vůči kladeným otázkám. Je zakázáno
kladení otázek sugestivních a kapciózních. (Sugestivní je taková
otázka, která již předpokládá určitou odpověď, zpravidla „ano“
či „ne“. Kapciózní otázka je taková, která tazateli podsouvá
některé skutečnosti s cílem zmást jej tak, aby odpověděl, jak
tazatel předpokládá.)
Zákon nestanovuje, jakým způsobem má účastník tyto
námitky vznést. Určitě se to neděje tak, že by „po americku“
vykřikoval „Námitka!,“ nebo by se hlásil jako ve škole. Účastník
by měl mít na paměti, že klást otázky je možné jen se souhlasem
nebo na pokyn předsedy senátu (samosoudce), a že je povinen
se zdržet všeho, co by mohlo narušit průběh či důstojnost soudního jednání (včetně projevování souhlasu nebo nesouhlasu
s průběhem jednání, výpověďmi osob, s vyhlášenými rozhodnutími aj.). K soudu má hovořit vstoje, hlasitě a srozumitelně,
a vždy osobu soudce oslovit jeho funkcí – např. „pane soudce“,
„pane předsedo“.
Účastník tedy může vznést námitku kdykoliv, avšak způsobem, který nenaruší průběh jednání. Nejvhodnější je veškeré
námitky sdělit soudu tehdy, pokud je účastníkovi uděleno slovo.

2. Přednesení žaloby
Pokud se první jednání ve věci obejde bez námitek, vyzve
soudce žalobce, aby přednesl svoji žalobu. Žalobce může odkázat
na písemné vyhotovení žaloby, ale vždy lze doporučit, aby ústně
zdůraznil alespoň její hlavní body či důležitá žalobní tvrzení; může
také přednést žalobu celou. Civilní řízení je ovládáno zásadou
ústnosti, která požaduje, aby soud rozhodoval zejména na základě toho, co bylo při jednání u soudu ústně předneseno (proto
se někdy zdlouhavě předčítají nejrůznější písemnosti; strany se
ovšem mohou domluvit i na tom, že soud rozhodne na základě
písemných podkladů). Po přednesu žaloby udělí soudce zpravidla

Civilní řízení
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slovo žalovanému, který má možnost pronést repliku – uvést
důvody, které staví na svoji procesní obranu.
Ideální protistranou je strana, která se nebrání. Taková
situace nastane, když se žalovaný k jednání bez omluvy nedostaví. Žalobce může požadovat vydání rozsudku pro zmeškání
(tzv. kontumační rozsudek). Soud v takovém případě může vydat
rozsudek pro zmeškání, přičemž považuje tvrzení žalobce za nesporná a žalobě vyhoví. Je to trest za to, že účastník k soudu nepřišel. Vydání tohoto rozsudku musí účastník výslovně navrhnout.
Vedle rozsudku pro zmeškání zná zákon i rozsudek pro
uznání, který soud vynese v případě, že žalovaný se žalobou
souhlasí. Zní to zvláštně, ale stává se to – mnohdy žalovaní
čekají až do poslední chvíle, zda se žalobce skutečně odhodlá
obrátit se na soud.
Další možnou variantou je uzavření soudního smíru, kdy
nakonec žalobce i žalovaný seznají, že je pro ně výhodné se během projednávání případu dohodnout. Soud pak již nerozhoduje
rozsudkem, ale usnesením, kterým smír schvaluje.
Pokud k žádnému zkrácení řízení nedojde, následuje po
vyjádření žalovaného dokazování.
»

Rozsudek pro zmeškání a rozsudek pro uznání se pro
účely simulovaného soudu nehodí. Možnost uzavřít smír
by měla být zmíněna, ale nikoli využita. Dále protože soud
ani protistrana v simulovaném soudu zpravidla nebude
mít před jednáním k dispozici žalobu, žalobci by ji měli
přečíst či přednést celou.

3. Dokazování
Po přednesu žaloby a sdělení stanoviska protistrany soud
přistoupí k dokazování. Dokazování se provádí v závislosti na
charakteru důkazů, které je třeba provést, resp. na základě toho,
které důkazy účastníci navrhli v žalobě, případně replice. Jde-li
o listiny, soud je přečte. Mnohdy je nečte doslova, neboť každý
z účastníků má právo kdykoliv nahlédnout do spisu a zjistit, co
je obsahem založených listin, ale pouze je k důkazu konstatuje
(např. uvede, že se čte vyjádření školy ze dne…, lékařská zpráva
ze dne… atd.).

12.

Od 1. 1. 2014 zavedl NOZ nové pojetí soukromoprávních vztahů – odstranil
rozdělení obchodního práva a obchodněprávních vztahů. Nyní jsou krajské
soudy příslušné jako soudy prvého stupně ve věcech typově složitějších,
vyžadujících specializaci, např. ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví, ve sporech z finančního zajištění a sporech týkajících se
směnek, šeků a investičních nástrojů či ve věcech jednání shromáždění
společenství vlastníků a sporů z toho vzniklých.
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Dále soud zpravidla provádí výslechy svědků. Svědek může
být od počátku přítomen v soudní síni, což umožnila novela
o. s. ř., nebo svědci vstupují do jednací síně na vyzvání soudce
či zapisovatelky.
U každého svědka soud zjišťuje jeho totožnost a před výpovědí jej poučuje.
»

U výslechu svědků můžete ušetřit čas tím, že nebudete
u každého z nich prokazovat totožnost. Stejně tak můžete poučení nechat zaznít jen jednou a u dalších svědků
nechat předsedu senátu rovnou tázat se, zda rozuměli
poučení a budou vypovídat. Soud také nebude vykazovat
svědky z jednací síně. Budou sice přítomni provádění
ostatních důkazů, nicméně z didaktického hlediska je
lepší, aby všichni studenti zažili celé jednání. Výpovědi
svědků jsou navíc součástí scénáře, jejich ovlivnění provedenými důkazy je minimální.

Za důkaz může sloužit i výslech účastníka řízení (který je
opět poučen soudem, podobně jako svědek). Důkazem může
být cokoli, pomocí čeho lze zjistit stav věci – znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob,
notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, místní šetření
(slouží k ověření některých skutečností na místě, např. ve sporu o hranice pozemků). Pokud není způsob provedení důkazu
předepsán, určí jej soud.
Pokud vyvstane potřeba a některý z účastníků to navrhne,
soud řízení doplní znaleckým posudkem. Znalecký posudek
se vypracovává v případě, kdy soud nemá dostatek odborných
znalostí a je to nezbytné pro rozhodnutí ve věci (znalec posoudí
např. hodnotu nemovitosti, zdravotní stav, účinek chemických
látek, nehodový děj apod.).
»

Studenti-znalci ať mají připravenou písemnou formu
posudku. Protože před soudem nebývá zvykem posudek
číst, jejich hlavním úkolem bude ústně shrnout výsledky
své práce.

Veškeré důkazy soud provádí na návrh účastníků. Pokud
již soud provedl všechny, anebo dokazování ukončil rozhodnutím, že další dokazování již provádět nebude, neboť provedení
důkazů považuje za nadbytečné, vyzve účastníky, aby přednesli
svůj závěrečný návrh.
»

Český proces je mnohdy pevně v rukou předsedy senátu,
resp. samosoudce, k čemuž jistě přispívá i to, že se jedná
o profesionálního soudce, na rozdíl od přísedících. Aby se
dostalo ke slovu více soudců, můžete předsedu senátu
požádat, aby dal více prostoru ostatním soudcům.
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4. Závěrečné návrhy
Závěrečný návrh by měl obsahovat shrnutí všeho, co vyšlo
v průběhu řízení najevo. Účastníci ve svých závěrečných návrzích
přednášejí i své právní hodnocení a navrhují, jak by měl soud
rozhodnout. To pro soud samozřejmě není závazné, neboť konečné právní hodnocení provádí až on. Je třeba více než doporučit,
aby účastník, který si je vědom rozhodnutí, které bylo vydáno ve
skutkově obdobné věci, toto soudu označil. Soud se pak musí
vypořádat nejen s důkazy, které byly provedeny v rámci řízení,
ale i s obsahem rozhodnutí označených účastníkem řízení. V rozsudku soud uvede, proč rozhodl v souladu či rozporu s daným
rozhodnutím. V praxi nejsou české civilní soudy na argumentaci
předchozími rozhodnutími (tzv. precedenty) zvyklé, občanský
zákoník účinný od 1. 1. 2014 (zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění), nicméně pro argumentaci precedenty
otevírá větší prostor. Jeho § 13 přímo říká, že „každý, kdo se
domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní
případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který
již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje
v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak,
má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé
vysvětlení důvodu této odchylky“.
»

Znalost judikatury soudů v obdobných věcech po studentech můžete vyžadovat jen stěží, postačí tedy, pokud se
dokážou soustředit na shrnutí celého líčení do příběhu,
který bude nejlépe vyhovovat jejich záměrům. Samozřejmě musí navrhnout soudu, jak se s žalobou vyrovnat.

Přerušení a odročení jednání
Ústní jednání může být na návrh účastníka řízení nebo na
základě rozhodnutí soudu přerušeno, byť se to nestává často.
O přerušení jednání je možné požádat soud kdykoliv, a to z různých důvodů. Těmi může být např. nutnost poradit se s klientem,
který není přítomen jednání, zdravotní důvody na straně účastníka či jeho zástupce, obstarání dokladu, který má přijít do datové
schránky soudu. Jednoduše řečeno, soud jednání přeruší, pokud
není hospodárné jednání odročovat.
Odročení jednání je častějším jevem. Soud jednání odročí
(tj. skončí jednání a stanoví, kdy se v něm bude pokračovat),
pokud je třeba doplnit další důkazy, které nelze provést v rámci
jednání (např. vypracování znaleckého posudku), či si soud
potřebuje připravit rozhodnutí ve věci. Jednání soud odročuje
pouze ze závažných důvodů, které musí účastníkům sdělit. Termín
jednání soud účastníkům většinou upřesní, mělo by proběhnout
max. do půl roku. Soud však může jednání odročit i na neurčito,
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pokud vyvstane potřeba dalšího dokazování, a to zejména v podobě znaleckého posudku.
»

Odročení v našem simulovaném soudu nepřipadá v úvahu, studenti by si měli vystačit s důkazy, které jsou uvedeny v zadání. Případně můžete sami na místě chybějícího
svědka či znalce sehrát, je však dobré si promyslet, jak
novým důkazem ovlivníte jednání.

5. Rozhodnutí
Na závěr soud vydá rozhodnutí ve věci. Soud rozhoduje
rozsudkem, a to o celé projednávané věci, anebo jen o její části
nebo základu – to v případě, že soud musí nejprve rozhodnout,
zda nárok je vůbec důvodný, a následně rozhodnout o jeho výši.
Typickým příkladem může být žaloba na náhradu nemajetkové
újmy za pochybení nemocnice, kdy soud nejdříve řeší, zda nemocnice vůbec pochybila, či nikoliv, a teprve následně rozhodne
o výši nároku. Není to však pravidlem.
»
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a místo k podání opravného prostředku, poučení o možnosti
výkonu rozhodnutí a den a místo vyhlášení rozsudku. Ukázku
rozsudku najdete v části B (desky b0).
Soud v odůvodnění rozsudku uvede, čeho a proč se žalobce
domáhal, jak se vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení), stručně
a jasně vyloží, které skutečnosti má za prokázané a které nikoliv,
o které důkazy opřel svá skutková zjištění, jakými úvahami se při
hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy, jaký učinil
závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce.
Dle zákona není přípustné ze spisu opisovat skutkové přednesy
účastníků a provedené důkazy. Soud má dbát o to, aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé, přičemž odůvodnění uvedené
v písemném vyhotovení rozsudku musí být v souladu s ústně
vyhlášeným odůvodněním.
V civilním řízení není běžné, aby se účastníci odvolávali
proti rozsudku ihned na místě. Mohou se však práva na podání
odvolání výslovně vzdát, a to ústně do protokolu. Soud to konstatuje a účastníci musí toto své prohlášení podepsat. Vzdání se
práva podat odvolání má výhodu v tom, že rozsudek či usnesení
schválení smíru nabývá právní moci ihned po doručení písemného
vyhotovení účastníku řízení.
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V simulovaném soudním jednání bude soud rozhodovat
vždy o celém nároku.

Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně, vyhlašuje jej soudce
jménem republiky. Předtím zpravidla vyzve účastníky, aby opustili
jednací síň, aby měl možnost zformulovat si znění rozsudku. Když
se tak stane, účastníky zavolá zpět. Soud také může jednání za
účelem vyhlášení rozsudku odročit, a to nejdéle na dobu deseti
pracovních dnů.
»

Na opuštění soudní síně nemusíte trvat, nicméně v tomto
místě může být funkční – soudcům poskytne klid k formulaci jejich závěrů. Je to také přirozená příležitost pro
přestávku. Je-li to technicky možné, můžete soudcům
vyhradit samostatnou místnost na poradu a v soudní
místnosti nechat odpočívat publikum.

Při vyhlašování rozsudku se stojí. Soudce dále uvede tzv.
výrok rozsudku, tedy jak bylo rozhodnuto – zda bylo žalobě vyhověno, či zda byla zamítnuta. Dále uvede stručné odůvodnění
svého rozhodnutí a poučí účastníky o odvolání a o možnosti
výkonu rozhodnutí.
Soud je povinen vyhlášený rozsudek vyhotovit písemně.
V písemném vyhotovení rozsudku se po slovech: „Jménem republiky…“ uvede označení soudu, jména a příjmení soudců a přísedících, přesné označení účastníků a jejich zástupců, označení
projednávané věci, znění výroku, odůvodnění a poučení o tom,
zda je přípustný opravný prostředek. Dále se zde uvádí lhůta

Zákon definuje účel trestního řízení jako „náležité zjištění
trestných činů a spravedlivé potrestání jejich pachatelů“. Zde je
na místě připomenout starou zásadu nullum crimen sine lege,
nulla poena sine lege, tj. že trestné jsou jen ty činy, které jsou
uvedeny v zákoně a jen zákon stanoví možné tresty. Zákon dále
říká, že trestní řízení musí přispívat „k upevňování zákonnosti,
k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů
v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského
soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti“.
Trestní řízení má několik fází. Ne vždy však musí nutně proběhnout každá z nich:
»
»
»
»
»

Přípravné řízení (fáze prověřování, fáze vyšetřování),
předběžné projednání obžaloby,
hlavní líčení,
řízení o opravných prostředcích,
vykonávací řízení.

Osoba, proti níž se trestní
řízení vede
S jednotlivými fázemi trestního řízení se mění i označení
osoby, proti níž se trestní řízení vede:
»
»
»
»

Podezřelý,
obviněný,
obžalovaný,
odsouzený.

Po celou dobu trestního řízení má osoba, proti níž se trestní
řízení vede, ať už je v jednotlivých procesních fázích označována
jakkoli, rozsáhlá procesní práva, mezi kterými dominuje zejména právo na obhajobu. Obviněný má právo vyjádřit se ke všem
skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich.
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Není však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy
sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné
prostředky. Může uvádět dokonce i nepravdivé skutečnosti, svou
výpovědí však nesmí jiného lživě obvinit z trestného činu, jinak
by se sám dopustil trestného činu křivé výpovědi. Má právo zvolit
si obhájce a žádat, aby byl přítomen u jeho výslechu, příp. aby
se obhájce účastnil i jiných úkonů trestního řízení. Obviněný má
právo se s obhájcem radit i během úkonů prováděných orgánem
činným v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu svého
výslechu nemůže radit o tom, jak odpovědět na již položenou
otázku. Úkolem orgánů činných v trestním řízení, tedy policejního
orgánu, státního zástupce a soudce, je v každé fázi trestního
řízení osobu, proti níž se trestní řízení vede, o jejích procesních
právech poučit.

Poškozený a oběť
v trestním řízení
Své místo a postavení v trestním řízení, a tedy i v hlavním
líčení, má také poškozený. Za poškozeného se považuje ten,
komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, komu byla trestným
činem způsobena majetková škoda, nemajetková újma nebo ten,
na jehož úkor se jiný bezdůvodně obohatil.
Poškozený je samostatnou stranou trestního řízení, může
jím být jak fyzická, tak právnická osoba. Naše trestní právo nezná
institut soukromé žaloby a poškozený má tak v hlavním líčení
pouze „vedlejší roli“. Náležejí mu však během celého trestního
řízení určitá procesní práva, a to zejména:
»

»
»

Souhlas poškozeného s trestním stíháním – u vybraných
trestných činů (např. trestný čin krádeže, ublížení na zdraví,
omezování osobní svobody, vydírání, neoprávněné užívání
cizí věci…) je k zahájení trestního stíhání potřeba souhlasu
poškozeného. Jde o případy, kdy pachatel trestného činu
je ve vztahu k poškozenému příbuzným v pokolení přímém,
sourozencem, osvojitelem, osvojencem, manželem, partnerem, druhem nebo osobou jinak blízkou;
právo nahlížet do spisů, zúčastnit se hlavního líčení, přednést závěrečnou řeč;
právo uplatnit nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy
nebo vydání bezdůvodného obohacení – ten poškozený, kterému vznikla trestným činem nějaká škoda, může navrhnout
soudu, aby odsouzenému v rozsudku uložil povinnost tuto
škodu nahradit (např. pachatel krádeže bude mít povinnost
hodnotu ukradených věcí zaplatit; náhradu nemajetkové
újmy v penězích – kupříkladu psychické, může žádat např.
oběť znásilnění; uložit povinnost vydat bezdůvodné oboha-
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cení může navrhnout poškozený např. pachateli trestného
činu podvodu); poškozený, který uplatnil v trestním řízení
nárok na náhradu škody má další práva, např. právo seznámit s výsledky vyšetřování, vznést opravný prostředek proti
rozhodnutí o zastavení trestního řízení, postoupení věci
jinému orgánu či proti konečnému výroku o náhradě škody
v odsuzujícím rozsudku.
Od poškozeného odlišujeme ve smyslu zákona č. 45/2013
Sb., o obětech trestných činů, oběť trestného činu, resp. zvlášť
zranitelnou oběť, byť se v některém směru mohou tyto pojmy
překrývat. Obětí trestného činu se rozumí fyzická osoba, které
bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se
pachatel trestným činem obohatil. Takovým osobám pak zákon
přiznává další práva – zejména právo na peněžitou pomoc, právo
na odborné poradenství (např. psychologické, sociální), právo
na ochranu soukromí, právo na informace atd.

Přípravné řízení
Ve chvíli, kdy policejní orgán z vlastní činnosti, popř. na
základě oznámení od občanů či od správních orgánů zjistí, že se
odehrál určitý skutek, který by mohl být trestným činem, sepíše
záznam o zahájení úkonů trestního řízení. Tímto okamžikem
počíná trestní řízení a tím i dozor státního zástupce. V některých případech však nelze čekat na sepsání úředního záznamu
a je třeba některé úkony provést bezodkladně, typicky zadržení
pachatele prchajícího z místa činu, ohledání místa činu atp.
V tom případě je trestní řízení zahájeno již provedením těchto
neodkladných úkonů. V této chvíli je úkolem policejního orgánu
prověřit, zda daný skutek je trestným činem a kdo jej spáchal.
Zejména provádí ohledání místa činu, zajišťuje stopy, obstarává
potřebné materiály a spisy, vyžaduje odborná vyjádření a vysvětlení od fyzických a právnických osob. Výslechy osob v této
fázi zpravidla neprobíhají, jejich provedení se ponechává až na
dobu řízení před soudem. V této fázi prověřuje policejní orgán
jednotlivé osoby jako tzv. podezřelé. Teprve ve chvíli, kdy zjištěné
skutečnosti nasvědčují tomu, že byl skutečně spáchán trestný
čin, a je dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá
osoba, policejní orgán zahájí trestní stíhání. V opačném případě
věc odloží, není-li na místě věc vyřídit jinak. Zahájením trestního
stíhání se z podezřelého stává obviněný a přípravné řízení se
přesouvá do své druhé fáze – vyšetřování. Po sdělení obvinění
musí být obviněný vyslechnut k činu, který je mu kladen za vinu.
V průběhu vyšetřování se sbírají důkazy, které jsou použitelné
před soudem. Některé důkazy, zejména listinného charakteru, které byly opatřeny před zahájením trestního řízení, obstojí
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i v rámci dokazování v řízení před soudem, avšak podaná vysvětlení fyzických osob nemohou zpravidla sloužit jako důkaz v hlavním
líčení a osoby musí být vyslechnuty znovu, tentokrát v postavení
svědků, a policejní orgán musí umožnit obhájci obviněného, aby
se výslechu účastnil (v jednodušších věcech se výslechy neprovádí
a svědci jsou slyšeni až během řízení před soudem).
Státní zástupce v přípravném řízení vystupuje jako tzv. pán
sporu, dozoruje činnost policejního orgánu. Za tím účelem je
oprávněn dávat policejnímu orgánu závazné pokyny k vyšetřování
trestných činů, účastnit se jednotlivých úkonů či je přímo sám
provést, může zrušit nezákonná či neodůvodněná rozhodnutí
policejního orgánu a nahradit je svým vlastním, vyžaduje od
policejního orgánu spisy za účelem provedení prověrek atd. K provedení jiných úkonů zase policejní orgán potřebuje souhlas státního zástupce (zadržení osoby podezřelé,13 zajištění peněžních
prostředků na účtu u banky,14 příkaz k osobní prohlídce,15 odnětí
věci důležité pro trestní řízení atd.). Výlučně státní zástupce je
pak například oprávněn podat obžalobu či návrh na potrestání,
zastavit či přerušit trestní stíhání, rozhodnout o propuštění obviněného z vazby, rozhodnout o zajištění majetku obviněného.

Dokazování
Seznamte se s některými zvláštními způsoby dokazování.
Mohou jimi být:
»
»
»
»
»

Konfrontace,
rekognice,
rekonstrukce,
vyšetřovací pokus,
prověrka na místě.

V rámci trestního řízení může za důkaz rovněž sloužit vše,
co může přispět k objasnění věci. Zejména výpovědi obviněného
a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní
řízení a ohledání (viz jejich popis výše). Trestní řízení zná kromě základních způsobů dokazování i některé zvláštní způsoby
dokazování, mezi které patří zejména konfrontace a rekognice
– které zná každý fanoušek detektivek.

A

14.
15.

Zadržet podezřelého může policejní orgán i bez souhlasu státního zástupce, jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout.
Typicky jde o případy, kdy je pachatel přistižen při činu.
Předchozí souhlas státního zástupce není třeba v naléhavých případech,
které nesnesou odkladu.
I v tomto případě existují výjimky, kdy předchozího souhlasu státního
zástupce není třeba.
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Konfrontace se provádí např. tehdy, kdy výpověď obviněného
v závažných okolnostech nesouhlasí s výpovědí svědka nebo
spoluobviněného. Pak může být obviněný postaven svědkovi nebo
spoluobviněnému tváří v tvář (je s ním konfrontován).
Rekognice se koná, je-li pro trestní řízení důležité, aby
podezřelý, obviněný nebo svědek znovu poznal osobu nebo věc
a určil tím jejich totožnost. K provádění rekognice se vždy přibere
alespoň jedna osoba, která není na věci zúčastněna. Podezřelý,
obviněný nebo svědek, kteří mají poznat osobu nebo věc, budou
před rekognicí vyslechnuti o okolnostech, za nichž osobu nebo
věc vnímali, a o znacích nebo zvláštnostech, podle nichž by bylo
možno osobu nebo věc poznat (jedná se vlastně o oživení jejich
paměti). Osoba nebo věc, která má být poznána, jim nesmí být
před rekognicí ukázána.
Má-li být poznána osoba, ukáže se podezřelému, obviněnému nebo svědkovi nejméně mezi třemi dalšími osobami,
které se výrazně neodlišují. Osoba, která má být poznána, se
vyzve, aby se zařadila na libovolné místo mezi ukazované osoby.
Jestliže osoba má být poznána nikoliv podle svého vzezření, ale
podle hlasu, umožní se jí, aby hovořila v libovolném pořadí mezi
dalšími osobami s podobnými hlasovými vlastnostmi. Rekognici
lze výjimečně učinit i na základě fotografií.
Kromě konfrontace a rekognice zákon označuje za zvláštní
způsoby dokazování vyšetřovací pokus, rekonstrukci a prověrku
na místě. Abychom vše objasnili, je možné začít od rekonstrukce,
která je vlastně obnovením situace, kdy je demonstrováno jednání
na místě, a součástí takového objasňování může být právě i vyšetřovací pokus a prověrka na místě. Konkrétně: rekonstrukce může
být experimentem, v jehož rámci proběhne i vyšetřovací pokus,
např. simulace vstupu chodce do vozovky, který byl následně
sražen autem, a prověrka na místě, kdy se provádí ověřování
podmínek viditelnosti v době, kdy ke srážce s vozidlem došlo.
Jedná se o důkazy, které nelze provádět v soudní síni.
Po skončení vyšetřování policejní orgán předloží vyšetřovací
spis s návrhem na další postup ve věci. Státní zástupce pak podle
výsledků přípravného řízení jedná různými způsoby:
»
»
»

13.

7b
Metodika

Rozhodne o postoupení věci jinému orgánu, není-li skutek
trestným činem, ale například přestupkem;
zastaví trestní stíhání, nejde-li o trestný čin, ale ani o přestupek, nebo je trestní stíhání z jiných důvodů nepřípustné;
přeruší trestní stíhání, nelze-li obviněného postavit před
soud např. pro těžkou chorobu.

Mimo uvedené způsoby má státní zástupce možnost už
v přípravném řízení rozhodnout tzv. odklonem, což znamená,
že trestní řízení nebude klasicky pokračovat dál řízením před
soudem, ale že ve věci rozhodne již státní zástupce. Mezi odklony se řadí:
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Podmíněné zastavení trestního stíhání,
podmíněné odložení návrhu na potrestání,
schválení narovnání,
a v případě mladistvých pachatelů zná trestní řád ještě
institut odstoupení od trestního stíhání.16

Odklony se mohou využít pouze u méně závažných trestných
činů, tzv. přečinů. Obecně se vyžaduje, aby se pachatel ke své
trestné činnosti doznal, uhradil způsobenou škodu, příp. ještě
složil peněžitou částku na pomoc obětem trestné činnosti či se
zavázal, že se zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž trestný
čin spáchal.
V případě podmíněného zastavení trestního stíhání (obdobně podmíněné odložení návrhu na potrestání) se nad obviněným
zároveň stanoví tzv. zkušební doba, po kterou musí dodržovat
určité podmínky, konkrétně se nesmí dopustit žádného nežádoucího jednání. Pokud podmínky splní, bude po uplynutí doby
definitivně rozhodnuto o zastavení trestního stíhání.
V případě, že není na místě věc vyřídit žádným z výše uvedených způsobů, státní zástupce podá na obviněného obžalobu.17
Fakultativní fází trestního řízení je předběžné projednání obžaloby. Jeho účelem je přezkoumat, zda obžaloba tvoří dostatečný
podklad pro další řízení ve věci. Předseda senátu18 může nařídit
předběžné projednání obžaloby, má-li za to, že:
»
»
»
»

Věc patří do příslušnosti jiného soudu,
nejsou objasněny základní okolnosti, bez nichž není možné
ve věci rozhodnout,
ve věci nejde o trestný čin,
jsou zde důvody pro zastavení či přerušení trestního stíhání.

Předběžné projednání obžaloby je možné nařídit i tehdy,
jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí odklonem, a ve věci
tak není nutné konat hlavní líčení. Není-li zde naopak žádný
z uvedených důvodů, předseda senátu nařídí hlavní líčení.

Hlavní líčení
Hlavním líčením se nazývá ta fáze trestního řízení, která
se odehrává před soudem a v níž se rozhoduje o vině a trestu.19
V řízení před soudem státní zástupce ztrácí své výsadní postavení
a stává se „pouhou“ stranou řízení. Obě strany – jak obžaloba,
tak obhajoba – mají v řízení před soudem rovné postavení.
O trestní věci rozhoduje samosoudce nebo senát. Samosoudce koná řízení o méně závažných trestných činech, za které
zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let – tzn. že samosoudce bude rozhodovat např.
o trestném činu krádeže, podvodu, vydírání, omezování osobní
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svobody či ublížení na zdraví. Senát bude projednávat ostatní
trestné činy, spadající do věcné příslušnosti okresního soudu.
Senát se skládá z předsedy senátu, kterým je vždy soudce z profese, a dvou přísedících, tzv. soudců z lidu.20
Průběh hlavního líčení má přesně daná pravidla.21 Soudní
síně vypadají shodně jak v trestním tak v civilním řízení, ale některé odlišnosti jsou patrné na první pohled. Například obhájce
obžalovaného musí mít oblečen talár – stejně jako soudce i státní
zástupce. V civilním řízení zástupce účastníka talár mít nemusí,
ledaže by jej zastupoval před Ústavním soudem.
Hlavní líčení se koná až na výjimky veřejně, kdokoli může
být tedy hlavnímu líčení přítomen. Veřejnost hlavního líčení představuje určitou pojistku před tzv. kabinetní justicí, kdy by soudy
rozhodovaly za zavřenými dveřmi jen na základě své libovůle,
a současně má být veřejnost řízení prostředkem k předcházení a zamezování trestné činnosti, kdy si přítomní občané mají
vzít z hlavního líčení ponaučení.22 Veřejnost proto může být
z hlavního líčení vyloučena jen ve výjimečných případech, kdy
by veřejné projednání věci znamenalo například ohrožení mravnosti, bezpečnosti či by přítomnost veřejnosti narušila průběh
jednání (např. do soudní síně nebude vpuštěno malé dítě, které
by mohlo rušit průběh hlavního líčení) atd. Rozsudek však musí
být vyhlášen veřejně vždy.
Samotnému hlavnímu líčení předchází příprava: Soudce
musí zajistit přítomnost všech osob nezbytných ke konání hlavního líčení. Hlavní líčení se koná za stálé přítomnosti soudce,
případně všech členů senátu, zapisovatele a státního zástupce.
Dále musí soud zajistit přítomnost obžalovaného a jeho obhájce,
pokud si ho zvolil, nebo pokud mu byl ustanoven. Je-li obžalovaný osobou mladistvou, popř. osobou zbavenou svéprávnosti
(dříve způsobilosti k právním úkonům), musí být hlavnímu líčení
přítomen též jeho zákonný zástupce.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

Část odborné veřejnosti řadí mezi odklony též dohodu o vině a trestu.
V jednodušších a méně závažných trestních věcech, ve kterých bylo vedeno
tzv. zkrácené přípravné řízení, se na místo obžaloby k soudu podává návrh
na potrestání. Oproti obžalobě neobsahuje odůvodnění.
Samosoudce předběžné projednání obžaloby nekoná, nicméně sám
přezkoumá obžalobu z výše uvedených hledisek.
Důležitá ustanovení trestního řádu (TŘ), která byste si před simulovaným
hlavním líčením měli přečíst, naleznete v § 100 – § 101 a v § 196 – § 218
trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním).
Přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného
okresního soudu na dobu čtyř let.
Pravidla jsou stanovená trestním řádem, konkrétně v § 196 a následujících.
Hlavní líčení se obvykle koná v soudní síni, avšak trestní řád stanoví, že
ve vhodných případech lze konat hlavní líčení i jinde, např. v místě, kde
byl trestný čin spáchán, na pracovišti obžalovaného atp., a to za účelem,
aby byla veřejnosti poskytnuta příležitost v co nejširší míře sledovat projednávání věci soudem.

Průvodce
simulovanými soudy

Soud zkontroluje totožnost osob v jednací síni (odlišných
od veřejnosti) dle občanských, případně jiných průkazů, pokud není soudu totožnost osob známa z jeho úřední činnosti.
Obhájce předkládá průkaz vystavený Českou advokátní komorou,
který dokládá, že je advokátem, neboť obhajobu v trestní věci
může vykonávat pouze advokát. Zkontroluje, kteří z předvolaných
svědků se dostavili. Dále soudce zjišťuje, zda byla zachována
lhůta k přípravě obhajoby (alespoň pět pracovních dní), toto je
zjišťováno podle tzv. doručenek (informace o doručení předvolání
k hlavnímu líčení).23
Obžalovaný musí být v určitých zákonem stanovených případech povinně zastoupen obhájcem, jde o tzv. nutnou obhajobu.
A to například tehdy, kdy je v době projednávání trestní věci ve
výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo spáchal-li trestný čin,
za který mu hrozí trest odnětí svobody převyšující pět let. Také
tehdy, existuje-li pochybnost o jeho schopnosti náležitě se hájit,
například jde-li o osobu nesvéprávnou (zbavenou způsobilosti
k právním úkonům), příp. osobu s určitým fyzickým či psychickým
omezením.
Listina základních práv a svobod přiznává člověku mimo
jiné právo na bezplatnou obhajobu. Na žádost obviněného mu
soud může přiznat nárok na bezplatnou obhajobu či obhajobu za
sníženou odměnu, pokud prokáže, že nemá dostatek prostředků,
ze kterých by si mohl hradit právní zastoupení (nevyplývají-li tyto
skutečnosti přímo ze spisu). Náklady obhajoby pak nese zcela
nebo zčásti stát.24
Hlavní líčení se může konat i v nepřítomnosti obžalovaného,
ale to pouze tehdy, jestliže soud má za to, že lze trestní věc spolehlivě rozhodnout a účelu trestního řízení dosáhnout i bez přítomnosti obžalovaného a současně musí být splněno, že obžalovaný
byl k hlavnímu líčení včas a řádně předvolán, byla mu doručena
obžaloba a k žalovanému skutku byl již vyslechnut policejním
orgánem. Jde-li o obžalovaného, který se v době hlavního líčení
nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, ve vazbě nebo je stíhán
pro závažnější trestný čin, lze hlavní líčení v jeho nepřítomnosti
konat, jen pokud o to výslovně soud požádá. Pokud nejsou splněny
podmínky pro konání hlavního líčení v nepřítomnosti obžalovaného a tento není přítomen, musí soud hlavní líčení odročit.25
Přítomnost u hlavního líčení soud zajišťuje též u dalších
osob, zejména pak svědků, kteří mají být v hlavním líčení vyslechnuti, znalce (byl-li v trestní věci vypracováván znalecký posudek),
příp. tlumočníka, jestliže obžalovaný prohlásí, že neovládá jazyk,
v němž jednání probíhá.

1. Zahájení hlavního řízení
Každý, kdo se účastní ústního jednání, musí respektovat
pravidla, která jsou shrnuta do „poučení pro osoby vstupující do
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jednací síně“. Tato pravidla jsou upevněna na viditelném místě při
vchodu do jednací síně, a to vedle seznamu projednávaných věcí:
„Při vstupu do jednací síně a během celého pobytu v ní musí
být pokrývka hlavy sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen
pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání
věci ve službě, a dále pro ženy v případech, kde to pravidla
společenského chování připouští.
Během celého jednání přítomní sedí na svých místech. Klást
otázky a vyjadřovat se je možno jen se souhlasem předsedy
senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci) se mluví jen
ve stoje, a to i při sebekratším projevu. Slovní projevy musí být
hlasité a srozumitelné.
Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje.
Soudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují
‚pane – paní – slečno‘ s připojením funkce či procesního postavení, ve kterém oslovený při jednání vystupuje (např. „pane
předsedo, pane přísedící, pane obhájce, pane doktore, paní státní
zástupkyně, pane znalče, pane svědku apod.).
Pouze osoby mladší patnácti roků lze oslovit, jeví-li se to
účelným pro překonání jejich ostychu, jen osobním jménem.
Postup soudního jednání ani jeho důstojnost nesmí být
žádným způsobem rušeny. Zejména není dovoleno v jednací
síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce), dále
jíst, pít (pokud vnášení a požívání nealkoholických nápojů ze
zdravotních důvodů nepovolil předseda senátu či samosoudce)
nebo kouřit, a to ani v přestávce.
Jednání řídí předseda senátu (samosoudce), jehož pokynům se musí všichni přítomní podřídit.
Předseda senátu (samosoudce) rozhoduje též o tom, zda
je možno v průběhu soudního jednání pořizovat obrazové záznamy nebo uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy
z jednací síně. S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce
lze pořizovat zvukové záznamy. Jestliže by však způsob jejich
provádění mohl narušit průběh jednání, může předseda senátu

23.

24.
25.

Pokud by pětidenní lhůta zachována nebyla, pak může být hlavní líčení
konáno, jen pokud o to obžalovaný výslovně požádá. Jde o součást jeho
práva na obhajobu.
Náklady obhajoby mohou dosáhnout i 50.000 Kč za průměrný trestný čin.
Je-li pachatel trestného činu pro orgány činné v trestním řízení nedostupný,
může soud rozhodnout o zvláštním způsobu vedení trestního řízení – trestní řízení proti uprchlému. Jde o situace, kdy se pachatel vyhýbá trestnímu
řízení, např. útěkem do ciziny. Trestní řízení proti uprchlému může být
zahájeno v každé fázi trestního řízení, a to i tehdy, pokud mu dosud nebylo
sděleno obvinění. Osobě, proti které je trestní řízení vedeno, je povinně
ustanoven obhájce, který hájí její zájmy a kterému jsou doručovány všechny
písemnosti namísto ní.
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případě by jejich přítomnost na jednání byla v podstatě
zbytečná.

nebo samosoudce jejich pořizování zakázat. Do jednací síně
není dovoleno vstupovat se zbraní nebo s jinými předměty,
které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek,
výjimka platí jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou
při projednávání věci ve službě.“
»

Poučení najdete v části B tohoto průvodce (desky b0).
Můžete ho okopírovat a pro zvýšení autentičnosti jednání
a poučení studentů vyvěsit na dveře soudní místnosti (i do ní). Upozorněte studenty zvlášť na povinnost
oslovovat soud (nikoli účastníky a svědky) vstoje, stejně
jako možnost soudu ukázňovat přítomné v soudní síni
pokutou či vyvedením.

Jednání řídí předseda senátu, příp. samosoudce. Ještě před
zahájením hlavního líčení soud zkontroluje totožnost osob v jednací síni, zjišťuje, zda byla zachována lhůta k přípravě, a to jak
u státního zástupce, tak u obžalovaného, případně, zda jsou
splněny další podmínky pro konání hlavního líčení. Účastníci
a veřejnost zpravidla čekají na chodbě před jednací síní a dovnitř
vstupují až na výzvu.
»

Nechat celou třídu čekat na chodbě a následně ji vyzývat
ke vstupu do jednací síně by mohlo být organizačně náročné, ztratili byste cenný čas a někteří studenti by navíc
ze soudního řízení příliš neměli. Jednání tedy nechte
zahájit soud rovnou po vašem úvodním slově (viz kapitolu
6), kdy je celá třída v soudní místnosti. I zjišťování totožnosti všech účastníků a svědků by mohlo být zbytečně
zdlouhavé. Pokud chcete ušetřit čas, neváhejte do líčení
vstoupit a říci, že představu o ověření totožnosti studenti
už mají, proto nadále předkládání průkazů vynecháte.

2. Přednesení žaloby
Hlavní líčení zahajuje předseda senátu sdělením věci, která
bude projednávána. Následně vyzve státního zástupce k přednesení obžaloby. Poté konstatuje, zda a s jakou částkou se poškození připojili k trestnímu řízení s náhradou škody. Jsou-li poškození
přítomni u hlavního líčení, předseda senátu se jich dotáže, zda na
svém návrhu trvají, příp. zda došlo ke změně ohledně výše částky.
Pokud poškození svůj nárok na náhradu škody dosud neuplatnili,
je toto poslední okamžik, kdy tak mohou učinit v rámci trestního
řízení. Pokud svůj nárok poškozený neuplatní, jeho nárok tím
nezaniká, ale musí se s ním obrátit na civilní soud.
»

V rámci simulovaného soudního jednání by poškození
neměli váhat a svůj nárok do řízení přihlásit. V opačném
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»

3. Dokazování
Před zahájením dokazování předseda senátu vyzve svědky,
aby opustili soudní síň. Nevyslechnutí svědci nesmí být přítomni
výslechu ostatních, aby nedošlo k jejich ovlivnění. Stejně tak,
pokud se koná hlavní líčení proti více spoluobžalovaným, jeden
obžalovaný nesmí být přítomen výslechu druhého.
Předseda senátu zahájí dokazování a vyzve obžalovaného,
aby předstoupil před soud. Po poučení obžalovaného o tom, jak
má a nemá vypovídat, mu je dán prostor k tomu, aby se vlastními
slovy vyjádřil k vznesené obžalobě. Poté předseda senátu klade
obžalovanému jednotlivé dotazy ke skutku. Jestliže nejsou další
dotazy ze strany soudu, dostane prostor státní zástupce a po
něm obhájce.
Další pořadí provádění důkazů určuje předseda senátu,
zpravidla následuje výslech svědků, poté provádění listinných
důkazů. Každý z předvolaných svědků je povinen se na předvolání
k soudu dostavit a svědčit. Podle § 100 TŘ lze odepřít podání
svědecké výpovědi jen tehdy, jestliže:
»

»

existuje příbuzenský poměr svědka k obžalovanému, případně jiný obdobný vztah, kdy by svědek pociťoval jeho
újmu jako vlastní;
by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo
osobě blízké.

Znalecký posudek, případně odborné vyjádření je vyžadováno tehdy, pokud je k objasnění určité skutečnosti důležité pro
trestní řízení třeba odborných znalostí. Takovou skutečností může
být typicky určení výše způsobené škody, závažnost způsobené
újmy na zdraví, posouzení, zda určitá osoba v době páchání
trestného činu trpěla duševní poruchou atp. Znalecký posudek
se vypracovává zásadně písemně, přesto je znalec zpravidla
předvolán k hlavnímu líčení, aby jej soud vyslechl k podanému
znaleckému posudku. Děje se tak zejména proto, aby znalec
soudu objasnil své odborné závěry v dané věci.
Dokazování obecně probíhá za aktivní účasti obou stran,
tj. státního zástupce a obžalovaného. Obě strany mohou klást
vyslýchaným svědkům otázky, navrhovat provedení dalších důkazů, případně se souhlasem předsedy senátu mohou provést
důkaz strany samy. Pokud návrhy na provedení dalších důkazů
nejsou a ani soud nepovažuje opatření dalších důkazů za nezbytné k rozhodnutí ve věci, prohlásí dokazování za skončené.
V opačném případě hlavní líčení odročí za účelem provedení
dalších důkazů.

A

4. Závěrečné návrhy

Pokud není rozhodnuto žádným shora uvedeným způsobem,
soud vydá rozsudek, v němž obžalovaného buď uzná vinným,
anebo jej obžaloby zprostí.
Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně. Rozsudek musí obsahovat výrok, zda se obžalovaný uznává vinným anebo zda se
zprošťuje obžaloby.
Obžaloby je možné obžalovaného zprostit tehdy, pokud:

»

Připravte studenty na to, že v simulovaném soudu půjde
o „klasické“ závěrečné řeči, tj. bez možnosti opětovných
vzájemných reakcí. Roztáčela by se tak obtížně zastavitelná spirála reakcí, která by zpravidla simulovanému
soudu v ničem neprospěla.

»

5. Rozhodnutí
Poté se soud odebere k poradě a vyhlásí rozhodnutí ve věci.
Nemusíte trvat na tom, že všichni až na soudce musí
opustit soudní síň, nicméně může se to ukázat jako funkční – studenti už se nemají sledováním co učit, takže
místnost mohou opustit; soudcům se současně poskytne
klid k formulaci jejich závěrů. Je to také přirozená příležitost pro přestávku. Je-li to technicky možné, můžete
také soudcům vyhradit samostatnou místnost na poradu
a v soudní místnosti nechat odpočívat publikum. Zpravidla je také v tuto chvíli potřeba místnost řádně vyvětrat.

Pro soud není závazné, jak byl skutek, který byl předmětem
řízení, posuzován ze strany státního zástupce – soud sám může
na základě provedeného dokazování právní kvalifikaci změnit. Je
třeba si uvědomit, že v tuto chvíli soud může:
»
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Odročení v našem simulovaném soudu nepřipadá v úvahu, a to z žádného důvodu. Studenti by si měli vystačit
s důkazy, které jsou uvedeny v zadání simulovaného soudu, a všichni klíčoví aktéři se musí dostavit, nebo být na
poslední chvíli někým nahrazeni (třeba i facilitátory).

Poté, co bylo dokazování prohlášeno za skončené, udělí
předseda senátu slovo k závěrečným návrhům, a to v pořadí:
státní zástupce, poškozený (je-li hlavnímu líčení přítomen),
obhájce obžalovaného, případně sám obžalovaný. Po přednesení
závěrečných návrhů má obžalovaný právo posledního slova.
»

7b
Metodika

Zastavit trestní stíhání, a to např. v případě, kdy obžalovaný
v průběhu řízení zemře, anebo prezident vyhlásí amnestii,
anebo zjistí, že došlo k promlčení trestního stíhání, případně
poškozený vezme zpět svůj souhlas s trestním stíháním (to je
v případě, kdy poškozený a obžalovaný jsou v příbuzenském
vztahu; např. manžel znásilní manželku a ta nejdříve souhlasí
s tím, aby byl manžel trestně stíhán, následně však souhlas
vezme zpět), anebo z dalších důvodů, které stanoví zákon.

»

»

»

Přerušit trestní řízení, a to v případě, kdy obžalovaný trpí
duševní poruchou, která mu brání, aby se účastnil na řízení,
anebo je např. vydán do ciziny.
Rozhodnout i o podmíněném zastavení trestního stíhání,
jak bylo uvedeno shora, anebo o schválení narovnání.

Se neprokáže, že se skutek stal – např. se neprokáže, že by
manžel znásilnil svoji manželku.
Se neprokáže, že skutek je trestným činem – např. bývalý
manžel provede po odchodu manželky k milenci výměnu
zámků u jejich společného domu, manželka to zjistí po delší
době, a protože se s manželem nemůže dohodnout na vypořádání jejich majetku, podá trestní oznámení a tvrdí, že jí
manžel brání užívat jejich společný majetek. Takové jednání
by nenaplňovalo z hlediska subjektivní stránky skutkovou
podstatu trestného činu.
Nebude prokázáno, že skutek spáchal obžalovaný – např.
se neprokáže, že zfalšované daňové přiznání za účelem
uzavření úvěrové smlouvy předložil obžalovaný, který se
v průběhu řízení brání tím, že mu o tom není nic známo
a že ztratil občanský průkaz.
Se zjistí, že obžalovaný není trestně odpovědný – např. je
duševně nemocný, trpí těžkou formou schizofrenie, v důsledku čehož je shledán nepříčetným.
Zanikla trestnost činu – např. otec nehradí své dceři výživné,
přičemž ještě před tím, než soud vyhlásí rozhodnutí ve věci,
dlužné výživné dobrovolně uhradí.

Pokud však soud obžalovaného nezprostí obžaloby, rozhodne rozsudkem o jeho vině a trestu. Jinými slovy soud rozhodne o tom, jaký trestný čin je ve skutku spatřován, že skutek spáchal obžalovaný a jaký trest se obžalovanému za jeho
spáchání ukládá. Rovněž rozhodne o nároku poškozeného na
náhradu škody. Pokud nebyl poškozenému nárok na náhradu
škody přiznán, je odkázán trestním soudem na řízení civilní
(to však musí sám iniciovat). Poměrně často se stává, že soud
přizná nárok na náhradu škody v nižší částce, než se kterou
se poškozený připojil k trestnímu řízení (např. z důvodu, že
odcizená věc měla podle odborného vyjádření nižší hodnotu,
než jak ji ocenil poškozený), a se zbytkem tohoto nároku je
odkázán na civilní řízení.
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Vzhledem k velmi krátké době mezi tím, kdy se soud
odebere k poradě, a vynesením rozsudku nebude zřejmě
možné vypracovat obsáhlejší odůvodnění. Přesto by
soudci alespoň základní odůvodnění měli poskytnout.
Alternativou je před vynesením rozsudku soudní řízení
odročit, a to právě za účelem vynesení rozsudku. Ten
potom soudci vynesou na první následující hodině ve
škole, a to i s řádným odůvodněním.

Po vyhlášení rozsudku a jeho ústním odůvodnění soud poučí strany o možnosti vznesení opravného prostředku. Následně
se soudce dotáže všech přítomných, zda se proti rozsudku odvolávají či nikoliv. Účastníci řízení se mohou vzdát práva podat
odvolání anebo si ponechat lhůtu pro podání odvolání, která
činí osm dní od doručení opisu rozhodnutí. Státní zástupce
může podat odvolání proti kterémukoli z výroků, obžalovaný jen
proti tomu výroku, který se ho přímo dotýká. U poškozeného
je možnost podat opravný prostředek omezena jen na výrok
o náhradě škody. Pokud některý z účastníků podá odvolání, je
k rozhodnutí o opravném prostředku příslušný soud druhého
stupně.

Trestní řízení
v teorii a praxi
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Reflexe, zpětná vazba, evaluace, hodnocení, sdílení... Těmito
termíny se to poslední dobou při rozpravě o metodách učení
jenom hemží. Co si však pod nimi představit? Jaký je mezi
nimi rozdíl? Kdy je případně použít? A mají v publikaci o simulovaném soudu vůbec své místo? Odpovědi na tyto i další
otázky nabízí tato kapitola.
Vezměme to od konce – jsme přesvědčeni, že všechny tyto
termíny sem rozhodně patří. Domníváme se dokonce, že pro
úspěšnou výuku jsou klíčové. Ani jeden z nich sice přímo neovlivní průběh simulovaného řízení v soudní síni, pokud se však
na metodu simulovaného soudu podíváme z většího nadhledu,
bude nám jasné, proč je nesmíme opomenout.
Simulovaný soud jako výuková metoda má jasně dané
učební cíle (viz kapitolu 2). Aby byly naplněny, je nutné vnímat
simulovaný soud jako celek. Učení nezačíná, ani nekončí v soudní

místnosti. Zahájení soudního jednání předchází příprava případu,
seznámení se s cíli simulovaného soudu i nejrůznější organizační
záležitosti, o kterých jste se mohli dočíst v kapitolách 2 a 5. Po
soudním jednání je zase důležité se ohlédnout za jeho průběhem. V praxi se bohužel často stává, že práce se simulovaným
soudem skončí okamžikem vyhlášení rozsudku a všechny ty
„reflexe a evaluace” se nestihnou, opominou či pojmou zcela
formálně. To je však zásadní chyba, která brání potenciál metody
simulovaného soudu plně využít.
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Fáze a pojmy
Způsobů, jak učební proces členit, je mnoho. Stejně tak
existuje i mnoho různých pojmů, kterými by se daly jeho jednotlivé fáze a kroky označit. My se budeme držet následující
struktury:
1.
2.
3.
4.

Reflexe (dělí se dále na Sdílení, Strukturované ohlédnutí
a Individuální hodnocení prováděné studenty)
Zpětná vazba k organizaci simulovaného soudu
Hodnocení konkrétních studentů
Evaluace vašeho vedení simulovaného soudu / evaluace
vašeho působení na škole

1. Reflexe
Reflexe by měla začít poté, co soud vynese rozsudek a účastníci vystoupí ze svých rolí – když obrazně i skutečně „sundají
talár“. (Praktické je předěl mezi soudním jednáním a reflexí zdůraznit krátkou pauzou.) Z pohledu učení jsou totiž vjemy studentů
po skončení soudu značně neuspořádané a spousta věcí jim
v průběhu nepochybně utekla. Proto je potřeba se po skončení
soudu ohlédnout, zrekapitulovat, připomenout hlavní momenty,
doplnit, co nebylo řečeno apod. Nikoli samoúčelně, ale s cílem
maximalizovat učební efekt. Říkejme této učební fázi reflexe.

a především neviděli do toho, co se odehrávalo v jiných skupinách
při přípravě na jednání a v jeho průběhu.
Smyslem tohoto kroku je naplnit přirozenou potřebu studentů podělit se s ostatními o svůj zážitek, sdílet dojmy, uvolnit
případné napětí a získat pestřejší obrázek o tom, co se vlastně
všechno stalo. Studenti sami za sebe či pro sebe některé věci
pojmenují či ohodnotí. Pro facilitátora je sdílení dobré i jako indikátor nálady ve třídě a pro představu o tom, co ve studentech
nejvíce rezonuje.
Sdílení můžete zahájit těmito otázkami:
»
»
»
»

Na co se připravit

Co říct studentům na úvod
»

»
»

Poděkovat za dobrou práci, výkon či spolupráci.
Upozornit je, že v tuto chvíli skončila hra a soutěžení mezi
stranami, které k ní patří, a že přichází důležitá část, ve
které se ohlédnete za tím, co se stalo, a celý simulovaný
soud rozeberete.
Naznačit, co je čeká a jak dlouhou dobu společně ještě
strávíte.
Sdělit, že teď mohou všichni vystoupit ze svých rolí a sundat
talár. Nyní už se budete nad vším zamýšlet a bavit společně
– takže mohou studenti říkat i věci, které během soudu
říct nechtěli, aby např. někomu nepomohli nebo neuškodili
v rámci soudního jednání.

»

»

»

»

Někteří studenti budou mít pocit, že po vynesení rozsudku
vše končí a jde se domů. Vysvětlete jim, že reflexe je důležitá
a připravte je na to, jak dlouho bude trvat.
Studenti mohou očekávat hodnocení svých výkonů či informaci o tom, jak by proces dopadl, kdyby se odehrál ve
skutečnosti. Když jim to prozradíte, zřetelně oslabíte jejich soustředění na reflexi (když teď mají potvrzeno, že „to
odsoudili dobře“). Sami toto téma neotvírejte a pokud se
někdo zeptá, slibte mu, že odpověď dostane, ale až později.
Dotaz můžete případně napsat na tabuli, aby student věděl,
že na něj myslíte.
Studenti, kteří se v průběhu soudu nedostali ke slovu, mohou být zklamáni. Pokud budete mít pocit, že se tak děje,
vyjádřete jim pochopení a respekt s tím, že u soudu to tak
také chodí a že soud vyslechl všechny, jejichž svědectví považoval za nutné. (Jakkoli to nemusí být z pohledu každého
zúčastněného spravedlivé.)

Na co si dát pozor
»

Vyhněte se vlastnímu hodnocení výkonu studentů a průběhu
soudu. Na to bude čas později.

Nechte studenty mluvit jen stručně, ať nezabřednete do
detailů. Pokud narazí na něco zásadního, nerozebírejte to,
ale odložte to s tím, že se k tomu dostanete následně. (Je
dobré si to poznamenat či napsat na tabuli.)
Nenechte studenty komentovat komentáře jiných, v této
fázi mluví každý za sebe. Ani vám nedoporučujeme výpovědi
studentů komentovat (a pokud, tak jen stručně). Úplně stačí
jim poděkovat za to, že sdílí své dojmy.
Hlídejte čas – nemusí mluvit všichni. Prostor mají dostat
především ti, kteří by bez toho, aniž by něco řekli, „pukli“
nebo by přestali dávat pozor.

Neverbální aktivity
Odpovědi studentů můžete zjišťovat i pomocí neverbálních
aktivit. Fungují jako zklidnění, pokud zapojíte pohyb tak i jako
protažení, a zároveň tak můžete jasně uzavřít předchozí fázi, ve
které se hodně mluvilo. Neverbální aktivity vám pomohou i při
nedostatku času – všichni se mohou projevit, aniž by se dostali
ke slovu.
Můžete pokládat například tyto otázky:
»
»
»
»
»

Jak se cítíte?
Jak se vám to líbilo?
Jak jste spokojeni s průběhem celého soudu?
Jak hodnotíte svůj výkon / svou roli?
Co říkáte na to, že teď budeme celý soud ještě X minut
reflektovat?

A

»

»

„Jako římský císař“: Studenti se postaví tak, aby na sebe
viděli, natáhnou ruku před sebe a vztyčí palec. Na položenou otázku vyjádří polohou palce svou odpověď: nahoru
= výborně, dolů = špatně, vodorovně = něco mezi. Aby se
studenti navzájem neovlivňovali, můžete je požádat, aby
před vyjádřením své odpovědi vždy zavřeli oči.
Nataženou paží: Místo palce je možné vyjádřit míru spokojenosti pomocí celé ruky. Je to přehlednější v případech,
kdy studenti nestojí v kolečku či na sebe z jiného důvodu
nevidí.
Celým tělem: Stoj na špičkách = výborně, sezení v podřepu
= špatně.
„Názorovou přímkou“: V místnosti vytyčíte pomyslnou linku,
jejíž jeden konec znamená „výborně“ či „hodně“ a druhý
„špatně“ nebo „málo“. Po položené otázce se studenti rozmístí na přímku a vyjádří tak svůj názor.

Jak hodnotit průběh
simulovaného soudu
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První krok – sdílení – je úspěšně za vámi. Studenti ze
sebe dostali to, co by jim bránilo v soustředění. Vy jste získali
základní představu o tom, co v nich nejvíce rezonuje a jaká je ve
třídě nálada. Všichni pak obohatili svou představu o dosavadním
průběhu i o pohledy ostatních. Nyní je čas na to strukturovaně
zrekapitulovat průběh soudu a nabídnout prostor k otázkám či
diskuzi. Vedení tohoto procesu je na vás. V rámci strukturovaného ohlédnutí byste se měli zaměřit na klíčové momenty, které
se v průběhu soudu vyskytly či v něm chyběly. Je dobré tyto
momenty chronologicky seřadit a postupně je se studenty projít.
V této části reflexe dáváte studentům zpětnou vazbu,
upozorňujete (coby odborník na právo) na klíčové právní momenty, uvádíte na pravou míru to, co se při jednání odlišovalo
od skutečného soudního jednání. Můžete jednotlivé momenty
sami pojmenovávat a vysvětlovat nebo nechat vysvětlování na
studentech, na mnohé odpovědi jistě přijdou sami. Otevíráte
také prostor pro otázky, které studenty pálí – nebo by pálit měly.

Co je dobré zmínit
»
»
»

»
»

8
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Strukturované ohlédnutí

Studenti mohou vyjádřit své odpovědi různými neverbálními
způsoby – nabídněte jim jednu z těchto možností:

»

Sdílení
Sdílení je prvním krokem reflexe. Studenti jsou plni dojmů,
hlavou se jim honí spousta otázek. I když „všichni byli u všeho“,
mohlo jim mnohé uniknout, mohli něco podstatného přeslechnout

Průvodce
simulovanými soudy

Jak se cítíte?
Jaký je váš nejsilnější dojem z celého soudu?
Stalo se něco, co vás překvapilo?
Pálí někoho z vás otázka, kterou potřebujete nutně položit?

Doporučujeme vyhnout se v tuto chvíli otázkám směřujícím
k hodnocení: Co tomu říkáte?, nebo ještě hůř: Jak to hodnotíte?
Můžete nechat studenty volně odpovídat nebo se záměrně zeptat
těch, kteří se např. při soudním jednání nedostali ke slovu. Nedoporučujeme nechat postupně v kolečku promluvit každého – je
to zdlouhavé a dřív nebo později se studenti začnou opakovat.

»

»
»

Jak hodnotit průběh
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»
»

Připomeňte, co bylo během jednání nepřesné, ale ne tak
významné, abyste kvůli tomu soud přerušili.
Zodpovězte otázky, které zazněly při úvodním sdílení nebo
v této fázi reflexe.
Okomentujte taktiku vedení sporu oběma stranami – co
bylo či nebylo dobře. Jaké momenty byly klíčové pro to, jak
soud nakonec dopadl? Udělala některá ze stran zásadní
chybu? Jaké další důkazy mohly strany navrhnout? Určitě
nezapomeňte vyzdvihnout nejlepší výkony studentů.
Upozorněte studenty na to, že jejich výkon není nutně lepší
či horší jen proto, že soud „prohráli“ či „vyhráli“.
Vysvětlete hlavní body, které by u skutečného soudu probíhaly jinak.
Zmiňte, jak by případ dopadl ve skutečnosti a zároveň upozorněte, že žádné dva případy nejsou stejné, vždy záleží na
výpovědích svědků atd. Pokud jste vycházeli ze skutečného případu, můžete studentům nabídnout, že jim pošlete
rozsudek.

Studentům zpravidla přijde podivné, že si jednotlivé výpovědi u soudu protiřečily. Diví se, že se před soudem neukázala
objektivní skutečnost (že se „nezjevila pravda“), ale jen přehled
subjektivních vjemů. Vysvětlete, že se to stává často, protože strany nemluví vždy pravdu, ale i proto, že lidská paměť je selektivní
a mnohé zapomínáme. Můžete poukázat i na slavný „právnický“
film Dvanáct rozhněvaných mužů (1957, režie S. Lumet, podle
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stejnojmenné divadelní hry R. Rosea), který právě na tématu
selektivnosti lidské paměti staví (jeden z porotců proslulý svou
výbornou pamětí si uvědomí, že ani jeho vzpomínky nejsou tak
spolehlivé, jak si myslel – a to nebyl zapleten do trestného činu).
Ostatně, můžete se studentů zeptat, zda si přesně vzpomenou,
co dělali před dvěma dny, týdnem či měsícem večer. Nebo se
během jednání soustřeďte na nějakou situaci (např. jak spolu
během jednání komunikovali soudci nebo co přesně vypovídal
konkrétní svědek) a pak se na to studentů zeptejte. Zdaleka ne
všichni si budou jistí, jak to vlastně bylo…
Pokud už nemáte dostatek času, můžete v této chvíli hodinu
skončit. Další krok reflexe mohou studenti zpracovat sami doma
či během další hodiny. Pokud jste tedy v časové tísni, hodinu
uzavřete, studentům poděkujte a rozdejte jim úkoly (viz níže).
Pokud se se třídou už neuvidíte, nezapomeňte se rozloučit a říct
pár hřejivých slov závěrem.

Individuální hodnocení
prováděné studenty
Cílem tohoto kroku je, aby si studenti na základě vlastních
zážitků i toho, co slyšeli během sdílení a strukturovaného ohlédnutí, odpověděli na otázku: „Co si ze simulovaného soudního
jednání odnáším?“ Jde o to, aby formulovali vlastní výstupy
a doporučení do budoucna.
Pomůže jim to především ukotvit klíčové znalosti a připomenout si zásadní momenty soudního líčení. Ještě jednou, v klidu
a sami si mohou zformulovat, co jim simulovaný soud přinesl.
Každý si pak sám pro sebe také může pojmenovat základní postupy a strategie pro případ účasti na dalším simulovaném soudu.
Možná vás napadne projít tímto krokem raději společně
s celou skupinou a snažit se na klíčových věcech společně dohodnout. Tento postup nedoporučujeme ze dvou důvodů: jednak
narazíte na nedostatek času, ale především: pro každého jsou
klíčové momenty jiné. Může být tedy obtížné a neefektivní se na
nich snažit shodnout. Může být spíš inspirativní později nahlédnout, co si kdo ze společného zážitku vzal.
Vhodnou formou individuálního ohlédnutí může být pracovní
list, jehož šablonu určenou ke kopírování naleznete na konci této
kapitoly. Můžete ho rozdat studentům k vyplnění a příští hodinu
se k němu vrátit a dát prostor pro komentáře. Doporučujeme
vyplněné pracovní listy od studentů nevybírat, je to jejich soukromá věc. Nechť se jen ústně podělí o to, co chtějí, a jen ti, kteří
chtějí. Třeba při té příležitosti vyvstane další zajímavý moment
či otázka, kterou bude dobré společně probrat.
Touto fází primární proces učení končí. Gratulujeme, že
jste se dostali až sem!

Jak hodnotit průběh
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2. Zpětná vazba k organizaci
simulovaného soudu
Tato fáze se již nevztahuje primárně k učebním cílům, ale
spíš k simulovanému soudu jako celku a především k jeho organizaci. Přínosná bude zejména pro vás jako facilitátora a pro váš
osobní rozvoj či pro rozvoj metody samotné. Může vám pomoct
v úvahách do budoucna, když se budete zamýšlet nad tím, co
fungovalo dobře a co naopak zlepšit (a to nejen na případném
organizování dalšího simulovaného soudu, ale i na spolupráci
v týmu, časovém plánování, na schopnosti předvídat, improvizovat apod.).
Z práce se studenty budete mít samozřejmě nějaký dojem,
ale ten nemusí korespondovat s jejich dojmy. Je proto dobré
získat zpětnou vazbu na celý simulovaný soud i na vaši práci.
Ideálním prostředkem je krátký dotazník, i když užitečný
může být i komentář studentů přímo v hodině. Tento dotazník je
určený pro vás, studenti by vám ho tedy měli odevzdat, případně
poslat e-mailem. Může být anonymní. Dotazník ke kopírování
najdete na konci této kapitoly.
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»
»
»

Pokud jste se na základě těchto otázek rozhodli zapojení
studentů do simulovaného soudu známkovat (případně pokud
nemáte jinou možnost), přemýšlejte dále:
»
»

»

»

3. Hodnocení konkrétních
studentů
Spolu s celkovým hodnocením simulovaného soudu můžete
alespoň stručně okomentovat i výkony jednotlivých studentů.
Studenti přirozeně ocení, když jim dáte najevo, že jejich činnost
měla podle vás smysl a „stála učiteli za pozornost“. Není nezbytné vyjadřovat se ke každému jmenovitě (můžete vypíchnout jen
nejlepší výkony). Stačí okomentovat obecné tendence (že se
zřetelně ukázalo, kdo se na jednání připravil a jak mu to pomohlo,
že bylo vidět, jak nesnadné je vydržet dávat celou dobu pozor,
dokázat stručně položit dobrou otázku, respektovat soudce,
i když s ním nesouhlasíte apod.).
Studenti si jistě rádi poslechnou stručné zhodnocení jako
např.: „Soudci byli na jednání velice dobře připraveni. Bylo zřejmé,
že si nejen pečlivě nastudovali procesní předpisy, povedlo se
jim navíc řídit jednání tak, že proběhlo rychle a bylo přehledné.
Při výsleších svědků se vzájemně vhodně doplňovali při kladení
otázek. Jejich projevy byly střízlivé a k věci, čímž přispěli k důstojnosti přelíčení…“
Možná se vám stane, že učitel, pro jehož třídu simulovaný
soud chystáte, bude chtít, abyste studenty za jejich zapojení
ohodnotili známkami, případně jim známky budete chtít dát vy.
Pokud je to vaše volba, dříve než přistoupíte ke známkování,
doporučujeme se zamyslet nad následujícími souvislostmi:

Proč chcete studenty za simulovaný soud známkovat?
K čemu je budete známkami motivovat?
Bude to fungovat? Změní se nějak jejich přístup k simulovanému soudu tím, že za něj dostanou známku? Jak?
Čekají studenti, že budou za simulovaný soud hodnoceni
známkami?

»
»
»

Co přesně budete známkovat?
Sdělíte studentům dopředu, že je za simulovaný soud budete takto hodnotit? Oznámíte jim konkrétní kritéria, podle
kterých je budete hodnotit?
Dostanou jednotliví studenti přibližně stejný prostor k tomu,
aby se u soudu projevili a vy jste je tedy mohli hodnotit? Je
potřeba myslet na to, že například předseda senátu bude
„na scéně“ celou dobu, zatímco méně významný svědek
jen pár minut... Jak tedy tuto případnou nevyrovnanost
v zapojení studentů v hodnocení zohlednit?
Budete známkovat každého studenta zvlášť nebo spíše každou skupinu studentů (soudce, státní zástupce,
obhájce…)?
Známkovat, resp. hodnotit lze samozřejmě i slovně. Nechcete použít tento způsob?
Bude, a případně jak, známka souviset s výsledkem soudního jednání (tj. s tím, kdo u soudu „vyhrál“ a kdo „prohrál“)?
Kdy studentům známky dáte? Pokud bezprostředně po
skončení jednání, musíte mít dopředu vyhodnocenou jejich práci v přípravné fázi. Budete do hodnocení zahrnovat
i reflexi?

A

8
Metodika
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4. Evaluace vašeho vedení
simulovaného soudu
/ působení na škole
Dosud jste pomáhali studentům co nejvíce využít zážitek ze
soudní síně, přetavit ho v konkrétní zkušenosti a dát do souvislostí
s tím, jak fungují soudy ve skutečnosti. Následně jste možná také
hodnotili výkony jednotlivých studentů a naopak od nich získali
základní zpětnou vazbu na vaši organizaci simulovaného soudu.
Ani tím však mnohovrstevnatá struktura zpětných vazeb nekončí
– nebo byl alespoň neměla. Stejně jako si studenti pod vaším
vedením uvědomovali klíčové momenty simulovaného soudu
i svého působení v něm, podobný proces byste sami pro sebe
měli udělat i vy. Můžete k tomu ostatně použít stejný hodnotící
dotazník, který jste dali vašim studentům. Cíl máte totiž podobný:
zhodnotit simulovaný soud a svoji roli v něm.
Ideálně vyplňte tento dotazník, pak se sejděte s ostatními
facilitátory a své odpovědi porovnejte, prodiskutujte a vyvoďte
z nich závěry. Shodujete se? Proč ano / ne? Sepište, co jste se
při organizaci simulovaného soudu naučili, co se vám povedlo
a co byste příště udělali jinak. Máte-li možnost, sdílejte závěry
své zpětné vazby se svým mentorem – učitelem z právnické
fakulty. Jednak mu tím přinesete důležité poznatky o fungování
simulovaných soudů (které může využít např. při psaní skript,
jako jsou tato), jednak vám jeho komentář může pomoci lépe
porozumět tomu, co vám simulovaný soud přinesl a jak dále
pracovat s tím, co jste se (o sobě) dozvěděli.

Ať už se rozhodnete jakkoli, přidáme ještě tři tipy, které vám
práci mohou značně usnadnit:
1.
2.

3.

Do hodnocení můžete podle možností zapojit i učitele dané
třídy, pro kterou chystáte simulovaný soud.
Hodnotit také mohou samotní studenti – např. ti, kteří
nedostali žádnou roli v soudním jednání, zejména pokud
jim přichystáte přehledné a „objektivní“ formuláře, pomocí
kterých hodnocení provedou.
Užitečné materiály k hodnocení, a to včetně výše zmíněných
formulářů, najdete například v publikaci Právo pro každého od Partners Czech,26 konkrétně v pasáži o hodnocení
simulovaných soudů (na stranách 20–21), na stranách
22–24 najdete příklady formulářů a inspiraci můžete najít i v
pasáži věnované způsobům hodnocení diskuzí (na stranách
39–40).

26. Rabiňáková, D. a kol.: Právo pro každého – učebnice programu Právo pro
každý den – Street Law, Partners Czech, Praha 2001.

Simulovaný soud – pracovní list pro studenty

Simulovaný soud – hodnotící formulář

„Co si ze simulovaného soudu odnáším?“

Datum:
Případ:

1.

Co pro mne bylo na simulovaném soudu nejpřínosnější?
(Odpovídejte sami za sebe, nikoliv za třídu nebo vaši skupinu.)

2.

3.

4.

5.

1.

Co pro vás bylo na simulovaném soudu nejpřínosnější?

2.

Co vám chybělo? Čemu jste nerozuměli?

3.

Co byste navrhli udělat příště jinak?

4.

Co byste naopak neměnili?

5.

Co z teorie, kterou jste probírali dříve v hodinách, jste využili?

6.

Měli jste před samotným soudním řízením dostatek informací a podkladů? Pokud ne, co vám chybělo?

7.

Jak hodnotíte následující situace (1 = nejlepší, 5 = nejhorší)

Co jsem mohl/-a během soudního řízení říct nebo udělat, ale zapomněl/-a jsem na to?

Jaký moment byl pro mě během soudního řízení nejsilnější?

Co mě na soudu nejvíce překvapilo?

Na jaké tři nejdůležitější věci by člověk u soudu neměl zapomenout?

a.

b.

c.

6.

7.

8.

komunikace se studenty právnické fakulty před zahájením soudního řízení

1

2

3

4

5

spolupráce ve vašem týmu

1

2

3

4

5

zasahování studentů práv do průběhu líčení

1

2

3

4

5

závěrečná reflexe simulovaného soudu a její přínos pro vás

1

2

3

4

5

vaše příprava na simulovaný soud

1

2

3

4

5

váš výkon v soudní místnosti

1

2

3

4

5

Jak se změnilo mé vnímání práva a soudů?

Která postava u soudu vystupovala nejprofesionálněji?

Které postavě bylo nejvíce ukřivděno a proč?
8.

Chcete něco dalšího doplnit nebo okomentovat? (Můžete psát i na druhou stranu listu.)

B
případy

Jak pracovat s připravenými materiály
b0. Materiály pro studenty
Ústní jednání v civilním řízení krok za krokem
Hlavní líčení v trestním řízení krok za krokem
Poučení pro osoby vstupující do soudní síně
Pokyny k rolím
Vzor časového harmonogramu

b0

Vzor žaloby
Vzor obžaloby
Vzor rozsudku odsuzujícího
Vzor rozsudku zprošťujícího
b1. Případ: Hlídač, který dohlídal
b2. Případ: Když rozvod, tak rozvod
b3. Případ: Nevinný žert?
b4. Případ: Zkouška dospělosti

b1
b4
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Případy
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3

»

Takto jsou označeny trestněprávní případy. Ikona naznačuje, že trestem v takovém
sporu může být až trest odnětí svobody.

»

Všechny dokumenty pro simulovaný soud jsou označeny originálním razítkem s číslem případu a jeho názvem. Dokumenty v soudních spisech jsou navíc dodatečně
očíslovány.

»

Průvodce simulovanými soudy obsahuje dva svazky sepnutých listů – Metodiku (A)
a návod jak pracovat s připravenými materiály (B). Tyto listovací části jsou určeny
především facilitátorům.

»

Průvodce obsahuje patery papírové desky s dokumenty pro studenty (účastníky simulovaného soudu). V deskách b0 najdete obecné dokumenty, které jsou zapotřebí
bez ohledu na případ, který pro váš simulovaný soud vyberete. V ostatních deskách
(b1–b4) najdete materiály a dokumenty k jednotlivým případům.

»

V soudních spisech jsou použity autentické dokumenty ze skutečných případů
včetně jejich původní úpravy. Osobní jména a místní názvy jsou ovšem nahrazeny
fiktivními. Případná shoda nebo podobnost s reálnými osobami a skutečnostmi je
tedy čistě náhodná.
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Takto jsou označeny občanskoprávní případy. Ikona naznačuje, že v občanskoprávním
řízení se často jedná o majetek.

U

STŘED

L

»

O

KO

Legenda k použitým
ikonám a obrázkům

E

PR
ÁV
A

ad:
Příp žert?
n
in ý
Nev

C
U
M
OO
VÝ
T COURT VE

A

b0

B

b1
b4

Průvodce simulovaným
soudem

B

b0
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Materiály
pro studenty

Ústní jednání v civilním řízení
krok za krokem

b0

Případy

Materiály
pro studenty

Ústní jednání v civilním řízení
krok za krokem

Ústní jednání
v civilním řízení
Ústní
jednání
krok za
krokem
v civilním řízení
krok za krokem
1.
2.
3.

Zahájení jednání
Přednesení žaloby
Dokazování
Výslech účastníků řízení
Výslech svědků
Provedení1.důkazu
listinami
Zahájení
jednání
Znalecký 2.
posudek
a výslech
znalce
Přednesení
žaloby
Skončení3.
dokazování
Dokazování
Závěrečné návrhy
Výslech účastníků řízení
Rozhodnutí
Výslech svědků

účastníci rozhodnuti ve sporu pokračovat, soud to konstatuje:
„Soud se pokusil o smír mezi účastníky,“ a pokračuje se dále
přednesem žaloby.

2. Přednesení žaloby

účastníci rozhodnuti ve sporu pokračovat, soud to konstatuje:
„Soud se pokusil o smír mezi účastníky,“ a pokračuje se dále
Soud vyzve žalobce,
aby přednesl
přednesem
žaloby. žalobu: „Prosím pana/-í
žalobce/-kyni o přednes žaloby.“ Žalobce může přečíst celou
žalobu nebo její hlavní body, nebo může odkázat na písemné
vyhotovení.
Provedení důkazu listinami
Poté soud vyzve žalovaného, aby se k žalobě vyjádřil: „ProZnalecký posudek a výslech znalce
sím pana/-í žalovaného/-nou,
aby
se k žalobě
vyjádřil/-a.“
Skončení dokazování
Soud vyzve
žalobce,
aby přednesl
žalobu: „Prosím pana/-í
Poté může soudce uvést,
jaký je jeho
předběžný
názor na
věc, cožmůže přečíst celou
4. Závěrečné návrhy
žalobce/-kyni
o přednes
žaloby.“
Žalobce
Na dveřích do5.jednací
síně je vyvěšeno poučení pro účastovšem soudci zpravidla
nečiní,
aby bylo
řízení
zajímavější.
Rozhodnutí
žalobu
nebo snad
její hlavní
body,
nebo
může odkázat na písemné
níky řízení, rovněž zde bývá program jednání soudu. Po vstuvyhotovení.
pu do síně soudce nejprve zjišťuje totožnost účastníků řízení:
Poté soud vyzve žalovaného, aby se k žalobě vyjádřil: „Pro„K jednání se dostavili: žalobce ..... , občanský průkaz č. ..... ,
sím pana/-í žalovaného/-nou, aby se k žalobě vyjádřil/-a.“
zástupce žalobce ..... , osvědčení ČAK č. ..... , plná moc ze dne
Poté může soudce uvést, jaký je jeho předběžný názor na věc, což
..... , žalovaný ..... , cestovní
pas č.do.....
, zástupce
Soud
nejdříveovšem
zjišťuje,
jaké skutečnosti
jsou mezi
Na dveřích
jednací
síně ježalovaného
vyvěšeno poučení pro
účastsoudci
zpravidla nečiní,
snadúčastníky
aby bylo řízení zajímavější.
..... , občanský průkaz
č. ..... ,rovněž
plná moc
dneprogram
.....“
nesporné.
Důvod je prostý: aby se dokazování omezilo pouze na
níky řízení,
zdeze
bývá
jednání soudu.
Po vstuSoudce nezahajuje
jednání
žádnou
formulí,
jakototožnost
je tomu účastníků
tvrzení sporná.
pu do síně
soudce
nejprve
zjišťuje
řízení: Pokud nelze skutečnosti prokázat jinými důkazy,
v trestním řízení. Jednání
může
například
takto:.....
„Zahajuji
provedeč.soud
„K jednání
sezačít
dostavili:
žalobce
, občanský průkaz
..... ,výslech účastníků řízení.
jednání ve věci žalobce
..... pod
spisovou
značkou .....
Jednání
zástupce
žalobce
..... , osvědčení
ČAK
č. ..... , plná moc ze dne
jsou přítomni ..... .....
“ Vyjmenuje
složení
soudu,
jméno
žalobce,
, žalovaný ..... , cestovní pas č. ..... , zástupce žalovaného
Soud nejdříve zjišťuje, jaké skutečnosti jsou mezi účastníky
právního zástupce,.....
žalovaného,
jeho
právního
zástupce,
v přípa, občanský
průkaz
č. .....
, plná moc
ze dne .....“
nesporné. Důvod je prostý: aby se dokazování omezilo pouze na
dě, že je přítomna i veřejnost,
sdělí:
„za přítomnosti
Soudce
nezahajuje
jednání veřejnosti“.
žádnou formulí, jako je tomu
tvrzení sporná. Pokud nelze skutečnosti prokázat jinými důkazy,
Protože soud vmá
primárně
účastníky
k tomu,
aby věc takto: „Zahajuji
Pokud je navrhován
žalobce,
případně
žalovanétrestním
řízení.
Jednánívést
může
začít například
provedevýslech
soud výslech
účastníků
řízení.
skončili smírem, zpravidla
osloví,
o věci
ho,.....
má
přednost. Jejich výslech soud uvozuje slovy: „Prosím
jednání veúčastníky
věci žalobce
..... zda
pod spolu
spisovou
značkou
Jednání
jednali a zda je skutečně
vyloučeno,
se dohodli.složení
Pokudsoudu,
jsou jméno
pana/-í
žalobce/-kyni, aby předstoupil/-a.“ Žalobce po výzvě
jsou přítomni
.....aby
“ Vyjmenuje
žalobce,
4.
5.

Případy
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s připravenými materiály
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Jak pracovat s připravenými
materiály pro studenty

b0

Průvodce
simulovanými soudy

B

2. Přednesení žaloby

1. Zahájení jednání

1. Zahájení jednání

3. Dokazování

Ústní jednání v civilním řízení
krok za krokem / Hlavní líčení v trestním
řízení krok za krokem
Pro studenty v roli soudců jsme připravili detailní rozpis jednotlivých fází civilního i trestního
řízení. V textu jsou tučně vyznačené formulace, které mají studenti-soudci použít, aby se
jednání podobalo skutečnosti.

3. Dokazování

Výslech účastníků řízení

právního zástupce, žalovaného, jeho právního zástupce, v případě, že je přítomna i veřejnost, sdělí: „za přítomnosti veřejnosti“.
Protože soud má primárně účastníky vést k tomu, aby věc
skončili smírem, zpravidla účastníky osloví, zda spolu o věci
jednali a zda je skutečně vyloučeno, aby se dohodli. Pokud jsou

Průvodce

Průvodce
simulovanými soudy

simulovanými soudy

BB

Případy

Případy

b0
b0

Výslech účastníků řízení

»

Pokud je navrhován výslech žalobce, případně žalovaného, má přednost. Jejich výslech soud uvozuje slovy: „Prosím
pana/-í žalobce/-kyni, aby předstoupil/-a.“ Žalobce po výzvě

Materiály
Materiály
pro studenty

Popis
role

pro studenty

Tip pro facilitátory: Okopírujte tento rozpis tolikrát, aby každý student-soudce dostal
vlastní kopii a mohl tak sledovat a řídit průběh jednání. Vyberte verzi rozpisu (civilní,
nebo trestní) podle typu projednávaného případu.

Pokyny
pro jednotlivé role

Popis
role

Státní

Státní
zástupce
zástupce
Případ:

Studenti, kteří budou u simulovaného soudu zastávat role právních zástupců / obhájců,
státních zástupců, soudců a znalců, dostanou pro svou roli obecné zadaní s pokyny.

Případ: Státního zástupce v simulovaném soudu hraje:

Státního zástupce v simulovaném soudu hraje:

»

»
»
»
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POUČENÍ PRO OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO SOUDNÍ JEDNACÍ SÍNĚ
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Mat enty
stud
pro

PR
ÁV
A

»

E

»

»

KO

»

Tvým úkolem je předem si pečlivě připravit obžalobu
(obsahuje označení státního zástupce a obviněného,
označení skutku, pro který je obviněný stíhán, uvádí, jaký
trestný čin obžaloba v tomto skutku spatřuje, a uvádí důkazy, o které se opírá). Vzor obžaloby najdeš na internetu
nebo použij vzor, který dostaneš.
Na začátku soudního řízení přečti či převyprávěj obžalobu

OŠ

»

»

Tvým úkolem
je předem si pečlivě připravit obžalobu
(tj. koho, proč a z čeho obžalováváš).
(obsahuje
označení
zástupce
a obviněného,
»
Svou
obžalobu státního
musíš dokázat,
tj. přesvědčit
soud o tom,
označenížeskutku,
je obviněný
stíhán, uvádí, jaký
se věci pro
stalykterý
tak, jak
tvrdíš.
» čin
Dobře
si připrav
argumenty,
u soudu
buď aktivní,
protože
trestný
obžaloba
v tomto
skutku
spatřuje,
a uvádí
důco nezazní
u soudu,
to soud
nemůže
ve svém
kazy, o které
se opírá).
Vzor
obžaloby
najdeš
narozhodování
internetu
zohlednit.
nebo použij vzor, který dostaneš.
»
Své argumenty můžeš podpořit citacemi konkrétních
Na začátku
soudního
řízení
přečti
či
převyprávěj
obžalobu
právních ustanovení, o které svá tvrzení opíráš.
(tj. koho,
proč poukazovat
a z čeho obžalováváš).
»
Můžeš
i na okolnosti a důkazy, které znevěSvou obžalobu
musíš
dokázat,
tj. přesvědčit soud o tom,
rohodňují
tvrzení
protistrany.
Přistaly
všem,tak,
co děláš,
se musíš řídit platnými zákony (jinak
že se» věci
jak tvrdíš.
nebezpečí
postihu
sám/-a
sebe).
Dobře si můžeš
připravvystavit
argumenty,
u soudu
buď
aktivní,
protože
»
V soudní síni sedíš napravo z pohledu soudce.
co nezazní u soudu, to soud nemůže ve svém rozhodování
zohlednit.
Své argumenty můžeš podpořit citacemi konkrétních
právních ustanovení, o které svá tvrzení opíráš.
Můžeš poukazovat i na okolnosti a důkazy, které znevěrohodňují tvrzení protistrany.
Při všem, co děláš, se musíš řídit platnými zákony (jinak
můžeš vystavit nebezpečí postihu sám/-a sebe).
V soudní síni sedíš napravo z pohledu soudce.

STŘED

»
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M
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Při vstupu do jednací síně a během celého pobytu v ní musí být pokrývka hlavy
sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen pro příslušníky ozbrojených sborů,
kteří jsou při projednávání věci ve službě, a dále pro ženy v případech, kde to
pravidla společenského chování připouští.

Během celého jednání přítomní sedí na svých místech. Klást otázky a vyjadřovat
se je možno jen se souhlasem předsedy senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci) se mluví jen ve stoje, a to i při sebekratším projevu. Slovní projevy musí
být hlasité a srozumitelné.
Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje.
Soudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují "pane - paní - slečno" s připojením funkce či procesního postavení, ve kterém oslovený při jednání
vystupuje (např. "pane předsedo, pane přísedící, pane obhájce, pane doktore, paní
státní zástupkyně, pane znalče, pane svědku apod.).
Pouze osoby mladší patnácti roků lze oslovit, jeví-li se to účelným pro překonání
jejich ostychu, jen osobním jménem.
Postup soudního jednání ani jeho důstojnost nesmí být žádným způsobem rušeny. Zejména není dovoleno v jednací síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu
(samosoudce), dále jíst, pít (pokud vnášení a požívání nealkoholických nápojů ze
zdravotních důvodů nepovolil předseda senátu či samosoudce) nebo kouřit, a to
ani v přestávce.
Jednání řídí předseda senátu (samosoudce), jehož pokynů se musí všichni přítomní podřídit.
Předseda senátu (samosoudce) rozhoduje též o tom, zda je možno v průběhu
soudního jednání pořizovat obrazové záznamy nebo uskutečňovat obrazové nebo
zvukové přenosy z jednací síně. S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce
lze pořizovat zvukové záznamy. Jestliže by však způsob jejich provádění mohl
narušit průběh jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování
zakázat. Do jednací síně není dovoleno vstupovat se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek, výjimka platí
jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě.

Tip pro facilitátory: Okopírujte všechny listy (abyste nerozdávali originály) a dejte
každému studentovi zadání jeho role.

Poučení
pro osoby vstupující
do soudní síně
Jako u skutečného soudu i během simulovaného soudního je potřeba dodržovat řadu
pravidel.
»

Tip pro facilitátory: Udělejte dvě kopie tohoto přehledu pravidel a v den konání
simulovaného soudu ho vyvěste zvenku na dveře i dovnitř jednací místnosti.
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3 T 965/2014 - Martin Bodnár

8 : 00

Zahájení hlavního líčení
Přednesení obžaloby

8 : 05

Výslech obžalovaného Martina Bodnára

8 : 15

Výslech znalce – MUDr. Renata Koutná

8 : 20

Výslech svědka – pprap. Tomáš Hebký

8 : 25

Výslech svědka – pprap. Petr Holík

8 : 30

Výslech svědka – Karel Klos

8 : 35

Výslech svědka – Erik Vlach

8 : 40

Výslech svědka – Kamil Kocourek

8 : 45

Další důkazní návrhy, případně skončení
dokazování

Případy

Jak pracovat
s připravenými materiály

Průvodce simulovaným
soudem

»

b4

8 : 45 – 9 : 00

9 : 00 – 9 : 15

Přerušení hlavního líčení (porada senátu)

9 : 15 – 9 : 20

Vyhlášení rozsudku

9 : 20 – 9 : 30

Stručné odůvodnění rozhodnutí
Poučení stran o možnosti opravného prostředku

Tip pro facilitátory: Vzor časového harmonogramu okopírujte pro studenty-soudce a nechte je podle ukázky vypracovat vlastní verzi. Při samotném jednání jim můžete s hlídáním
času pomoct.
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Případ:

CE
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RT VE V

Skutečný, a tedy ani simulovaný soud nemůže proběhnout bez žaloby či obžaloby. Vlastní žalobu
mohou studenti vyrobit podle vzoru, který vypracovala JUDr. Klára Kořínková. Pro obžalobu
mohou použít vzor ze skript Street Law.

P

»

Tip pro facilitátory: Okopírujte ukázku žaloby nebo obžaloby a předejte ji s dostatečným
časovým předstihem a vysvětlením studentům, kteří budou zastávat roli právního zástupce
žalovaného či státního zástupce, aby mohli připravit vlastní znění pro vybraný případ.
Případně studentům poraďte, jak hledat a vybrat vhodné vzory na internetu, např. na
www.vzory.cz/tag/zaloba nebo na www.portal.justice.cz.

3x soudce
3x právní zástupce Detektivní služby, a. s.
1x dotčená osoba Robert Malátný
3x právní zástupce Roberta Malátného
1x svědkyně Marie Malátná
1x svědek Miloš Vokurka
1x svědkyně Irena Bohatá
1x svědek Radek Janouch
1x zaměstnanec firmy Lidl
1x zástupce Detektivní služby, a. s.

B

Průvodce
simulovanými soudy

Případy

Pan Robert Malátný pracoval jako ostraha v prodejně Lidl
v Krnově. Byl zaměstnán u Detektivní služby, a. s. na základě
pracovní smlouvy ze dne 9. 7. 2008. Druh práce byl sjednán jako
kontrola příchodu a odchodu osob a příjezdu a odjezdu vozidel.
Vedle zaměstnanecké mzdy pobíral pan Malátný částečný
invalidní důchod, který mu byl přiznán z důvodu psychického
onemocnění. Měl základní vzdělání. Počátkem roku 2014 pan
Malátný informoval svého zaměstnavatele, že bude práce neschopen, což uvedlo do pohybu řadu věcí.
Dne 2. 1. 2014 byl pan Malátný vyzván, aby se dostavil před
prodejnu Lidl v Krnově, kde mu bylo sděleno, že jeho pracovní
místo bylo zrušeno a zaměstnavatel nabízel panu Malátnému
dohodu o skončení pracovního poměru s odůvodněním, že pro
něj nemá jinou práci, což pan Malátný nepřijal. Následně mu byla
dne 3. 1. 2014 přidělena jiná práce – měl pracovat jako ostraha
objektu prodejny Lidl, ale zaměstnavatel mu nesdělil žádné
pokyny k výkonu práce. Dne 4. 1. 2014 byla panu Malátnému
opět předložena dohoda o skončení pracovního poměru, kterou
pan Malátný opět nepřijal.
Následně obdržel výtku, že není řádně ošacen a nemá předepsanou obuv. Pan Malátný výtku neuznal. Zaměstnavatel
zároveň nařídil panu Malátnému déle trvající služební cestu od
5. 1. 2014 do 15. 1. 2014 do města Ostrava.
Následně pana Malátného informovali pracovníci firmy Lidl,
že spolupráce firmy s Detektivní službou, a. s. byla přerušena,
takže za práci nedostane zaplaceno. Protože pan Malátný nenastoupil pracovní cestu, zaměstnavatel pana Malátného vyhodil
z práce. Odůvodnil to nejen nenastoupením pracovní cesty, ale
i nespokojeností s jeho pracovním výkonem – v prosinci 2013 prý
neuspokojivě vykonával práci v prodejně a neřešil vnitropodnikové
záležitosti se zaměstnanci zákazníka. Dopis byl panu Malátnému
doručen poštou, vyzvedl si jej dne 6. 1. 2014.
Pan Malátný s pracovní výtkou ani ztrátou zaměstnání nesouhlasil a považoval obě věci za nespravedlivé. Na obranu svých
práv se obrátil na advokáta. Protože se obě strany nedokázaly
ani prostřednictvím svých právních zástupců domluvit, dostala
se celá záležitost až před soud.

b1

Případ:
Hlídač, který dohlídal

svědkyně
narozena 27. 3. 1962
vdaná
bytem Na Bezděkově 1738/2, Krnov
v době soudu ve věku 52 let
účetní ve firmě Účto, s. r. o.
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Materiály
pro studenty
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č. j. …………………………1
2

Připravené vzory rozsudků fungují jako šablony – stačí do nich pouze vyplnit reálie konkrétního
případu.

U každého případu najdete krátký úvodní příběh, který shrnuje základní fakta a obsahuje přehled předepsaných rolí. Počet postav můžete snížit (obsadit méně právních zástupců
či soudců), nebo naopak zvýšit (doplnit role novinářů, fotografů, justiční stráže apod.).
»

Tip pro facilitátory: Úvodní příběh můžete celé třídě přečíst nahlas a poté zaslat
emailem v pdf nebo připravit kopii pro každého studenta.

Na jednotlivých listech jsou rozepsány specifické role pro danou kauzu. Každé zadání
obsahuje osobní údaje dané postavy, její stručnou charakteristiku a znění výpovědi.
»

Tip pro facilitátory: Pokud nechcete rozdávat studentům originály, okopírujte celou
sadu zadání a rozdejte je studentům, kteří ztvární jednotlivé role. Na listy můžete
rovnou dopsat, kdo koho v simulovaném soudu hraje.

Obžalovaný
narozený dne ........................v ..............................., povoláním.............................................................,
..............................................................................,
trvale bytem ...........................................................................,

1

Číslo jednací
se skládá
spisové značky soudu a čísla za pomlčkou, které se označuje číslo listu (tj. strany) ve
trvale
bytemze...........................................................................,
spise, na kterém je rozsudek obsažen. Policejní orgán, státní zastupitelství i soudy používají odlišné spisové
značky.
2
Článek 40 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanoví, že o vině a trestu může rozhodnout pouze soud.
Rozhodnutí1soudu
jako rozsudek,
toho
může
soud za
rozhodovat
tzv.seusnesením.
Číslo označujeme
jednací se skládá
ze spisovévedle
značky
soudu
a čísla
pomlčkou,také
které
označuje číslo listu (tj. strany) ve
Rozhodnutíspise,
ve formě
usnesení
se zpravidla
používá
pro rozhodnutí
menší
důležitosti, např.
propoužívají
rozhodnutí
o spisové
na kterém
je rozsudek
obsažen.
Policejní
orgán, státní
zastupitelství
i soudy
odlišné
přiznání svědečného,
značky. znalečném atd. Rozhodnutí Ústavního soudu ČR se nazývají nálezy.
3
Rozsudek 2musí
po 40
úvodních
„Jménem republiky“
obsahovat
označení
soudu,
o jehož
Článek
odst. 1 slovech
Listiny základních
práv a svobod
stanoví,
že o vině
a trestu
můžerozhodnutí
rozhodnoutjde,
pouze soud.
jména i příjmení
soudců,soudu
kteří označujeme
se na rozhodnutí
a místo
Rozhodnutí
jako podíleli,
rozsudek,den
vedle
toho vyhlášení
může soudrozsudku
rozhodovat také tzv. usnesením.
4
Obžalovaný,
kterého severozhodnutí
soudusetýká,
musí být
v rozsudku
přesně specifikován,
uvede např.
se zejména
Rozhodnutí
formě usnesení
zpravidla
používá
pro rozhodnutí
menší důležitosti,
pro rozhodnutí o
jméno a příjmení
obžalovaného,
a místo
narození,Ústavního
včetně národnosti,
je obviněný
přiznání
svědečného, datum
znalečném
atd.jeho
Rozhodnutí
soudu ČRpokud
se nazývají
nálezy.jiné
3
národnosti než
české. Dále
třeba
uvést povolání,
kterým serepubliky“
obžalovaný
živí, příp.označení
uvést, žesoudu,
se jedná
o rozhodnutí jde,
Rozsudek
musíjepo
úvodních
slovech „Jménem
obsahovat
o jehož
starobního/invalidního
důchodce,
osobu
toho
času na
rodičovské
dovolenérozsudku
apod. Dále se
jména i příjmení
soudců,
kteříbez
se zaměstnání,
na rozhodnutí
podíleli,
den
a místo vyhlášení
4
k osobě obžalovaného
uvádí
údaj osejeho
trvalém soudu
pobytu,
případně
místo
jeho současného
pobytu, je-li odlišné,
Obžalovaný,
kterého
rozhodnutí
týká,
musí být
v rozsudku
přesně specifikován,
uvede seazejména
to formulacíjméno
„tohoačasu
bytem“,
pokud je obviněný
době jeho
rozhodnutí
soudu
ve výkonu
trestupokud
odnětíjesvobody,
příjmení
obžalovaného,
datum avmísto
narození,
včetně
národnosti,
obviněný jiné
uvede se i tato
skutečnost.
národnosti
než české. Dále je třeba uvést povolání, kterým se obžalovaný živí, příp. uvést, že se jedná o
starobního/invalidního důchodce, osobu bez zaměstnání, toho času na rodičovské dovolené apod. Dále se
k osobě obžalovaného uvádí údaj o jeho trvalém pobytu, případně místo jeho současného pobytu, je-li odlišné, a
to formulací „toho času bytem“, pokud je obviněný v době rozhodnutí soudu ve výkonu trestu odnětí svobody,
uvede se i tato skutečnost.
1

1

b1
b4

»

Další ukázky právních dokumentů jako např. plnou moc, výpis z rejstříku trestů, trestní
příkaz či rozsudek, najdete v připravených případech b1–b4.
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Obsah spisu

narozený dne ........................v ..............................., povoláním.............................................................,
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Soudní spis případu
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D

..............................................................................,

Tip pro facilitátory: Okopírujte obě varianty rozsudku – odsuzujícího a zprošťujícího,
a poskytněte je studentům v roli soudců. Výsledek simulovaného soudu záleží na průběhu
soudu, není tedy předem jasné, kterou variantu budou potřebovat.

U

v hlavním líčení konaném dne ............................. v ..................................................3

E

»

z předsedy senátu.................................................. a soudci…………………………………………….,

KO

v hlavním líčení konaném dne ............................. v ..................................................3
Okresní (Obvodní) soud v ...................................... rozhodl samosoudcem / v senátu složeném

OŠ

z předsedy senátu.................................................. a soudci…………………………………………….,

Obžalovaný4
takto :

7

2

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní (Obvodní) soud v ...................................... rozhodl samosoudcem / v senátu složeném

takto :

PR

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„K věci mohu uvést, že vím, proč jsem byla předvolána.
Vypovídat budu. Žalobce je můj manžel. K celé záležitosti uvádím, že manžel byl zaměstnán u Detektivní služby, a. s. Jednou
přišel domů a řekl mi, že se ho chtějí zbavit. Bylo to hned po
Novém roce. Řekli mu, že jeho pracovní místo bylo zrušeno, že
již nemusí chodit do práce. Manžel mi volal, co má dělat. Řekla
jsem mu, aby rozhodně trval na nějakém písemném dokladu,
že ho nemohou jen tak propustit. Když přišel večer domů, tak
jsme všechno probrali a dohodli jsme se, že nepřistoupíme na
jejich hru. Když manžel přišel druhý den do práce, řekli mu, že
ostrahu dělat nemůže. Co však ten den fakticky za práci dělal,
nevím. Další den již přišel domů s návrhem dohody na ukončení
pracovního poměru. Manželovi jsem řekla, aby nic nepodepisoval. Dohodu o ukončení pracovního poměru nepodepsal a šel
do práce. Dali mu výtku, že nemá pracovní ošacení. To však
nikdy nedostal. Bundu mu dali malou a když jsem žádala větší,
tak mi řekli, že větší nemají. Kalhoty mu nedali žádné a boty
také ne. Nosil jejich svetr a košili. Dostal nějaký papír, nějakou
výtku, tuším. Manžel mi volal, že na něj křičí, že tomu nerozumí,
ať zavolám policii. Tak jsem volala 158. Když přišel domů s tou
výtkou, tak jsem kontaktovala právníka, sepsal papír, že s tím
nesouhlasíme. Další den šel zase do práce, ale tam mu řekli,
že musí jet do Ostravy, že pro něj práci v Krnově nemají. To ale
nešlo, Robert nikdy sám necestoval. Pobírá invalidní důchod.
Má psychické problémy. To ti pánové z Detektivní služby věděli.
Rovněž věděli, že přece nemůže cestovat. Neměl ani řidičský
průkaz. A protože do Ostravy nejel, dostal v práci ten papír, že
s ním už nepočítají a nemá další den chodit. Pak jsme znova
kontaktovali právníka. Robert mi říkal, že mu pracovníci Lidlu
řekli, že Detektivní služba, a. s. u nich končí a ať si dá pozor, zda
dostane výplatu. To je vše, co k případu vím.“

STŘED

ROZSUDEK

»

PR

č. j. …………………………1

JMÉNEM REPUBLIKY
ROZSUDEK

Vzor rozsudku

Manželka pana Malátného, účetní každým coulem, doma
„drží kasu“.

UD

M
O
OT

SI M ULO

b0

SO

Materiály
pro studenty

CE
CO
URT VE VÝU

Ý

b0

UD

M
O
OT

VA
N

ÁV
A

SI M ULO

SO

STŘ

S KÝ

ÁV
A

OL

ED

ŠK

Ý

O

Marii Malátnou v simulovaném soudu hraje:
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s připravenými materiály

Zadání
pro jednotlivé role

Popis
role

Marie
Malátná

OP č. 1245621233

Případy

Popis
případu

Popis
případu

Hlídač, který dohlídal

Případ: Hlídač,
který dohlídal
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Skončení hlavního líčení
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Průvodce
simulovanými soudy

B

Jak pracovat
s připravenými případy

b1

Simulovaný soud musí celý proběhnout ve vyhrazeném vyučovacím čase, proto je obzvlášť
důležité připravit časový plán a během jednání se ho držet.

Závěrečná řeč státního zástupce
Závěrečná řeč obhájce
Závěrečná řeč obžalovaného
Právo posledního slova obžalovaného

9 : 30

B

Vzor časového
harmonogramu
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Průvodce simulovaným
soudem

1.

Žaloba

2.

Pracovní smlouva

3.

Pracovní řád

4.

Potvrzení předání ošacení

5.

Výtka ze dne 4.1.2014

6.

Dopis právního zástupce ze dne 5.1.2014

7.

Plná moc

8.

Okamžité rozvázání pracovního poměru ze dne 5.1.2014

9.

Dopis právního zástupce žalobce ze dne 7.1.2014

10.

Dopis právního zástupce žalované

11.

Protokol

12.

Lékařská zpráva MUDr. Karase 26.5.1992

13.

Lékařská zpráva MUDr. Karase 16.4.2007

14.

Lékařská zpráva Psychiatrická léčebna 4.9.2013

15.

Lékařská zpráva MUDr. Boudové

Série dokumentů obsahující např. záznamy policie, smlouvy, lékařské zprávy, výpis z rejstříku trestů, znalecké posudky apod. Protože jsme vycházeli ze skutečných kauz, k většině
případů vám dáváme k dispozici i rozsudek, který soud skutečně vynesl. I když žádné dva
soudní případy nejsou zcela totožné a závěry soudu zní vždy trochu jinak, přiložený rozsudek
může vám a vašim studentům přiblížit způsob soudního rozhodování.
»

Tip pro facilitátory: Pokud volíte jednodušší variantu, dejte kopii kompletního soudního
spisu studentům-soudcům a oběma stranám sporu včetně jejich zástupců. Můžete jim
ho také poslat emailem v pdf nebo zpřístupnit na internetu. Pokud volíte náročnější
variantu simulovaného soudu, celý spis nedávejte nikomu.
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Ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
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Skončení pracovního poměrub1
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Díl 1
Obecné ustanovení o rozvázání a skončení
pracovního poměru
§ 48
(1) Pracovní poměr může být rozvázán jen
a) dohodou,
b) výpovědí,
c) okamžitým zrušením,
d) zrušením ve zkušební době.
(2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím
sjednané doby.
(3) Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní
příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným
způsobem, končí
a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení
povolení k pobytu,
b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající
těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání20), zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
(4) Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Zánik
pracovního poměru v případě smrti zaměstnavatele, který
je fyzickou osobou, upravuje § 342 odst. 1.
Díl 2
Dohoda
§ 49
(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na
rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr
sjednaným dnem.
(2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být
písemná.
(3) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení
dohody o rozvázání pracovního poměru.
Díl 3
Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody
Oddíl 1
Výpověď
§ 50
(1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak
se k ní nepřihlíží.

(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen
z důvodu výslovně stanoveného v § 52.
(3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
(4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí
důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo
možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí
být dodatečně měněn.
(5) Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé
smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.
§ 51
(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro
zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce,
s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být
prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.
(2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce,
s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54
písm. c) a § 63.
§ 51a
Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti
s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů
nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, platí, že pracovní poměr skončí nejpozději
dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí
účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
Oddíl 2
Výpověď daná zaměstnavatelem
§ 52
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto
důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně
jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměst-
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Relevantní
zákonná ustanovení
Pro snazší orientaci studentů jsme připravili výňatky ze zákonů, které se týkají jednotlivých
případů. Vybrané paragrafy jim pomohou připravit si argumentaci.
»

Tip pro facilitátory: Připravte dostatek kopií pro studenty-soudce a zástupce obou stran.
Pokud volíte náročnější variantu simulovaného soudu, nechte je, aby si relevantní pasáže
dohledali sami.
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soudem
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Přehled
případů
V průvodci máte na výběr ze dvou trestněprávních případů, jednoho občanskoprávního a jednoho případu pracovněprávního. Jaký bude pro vaše studenty nejvhodnější?

Hlídač, který dohlídal
Za jakých okolností může zaměstnavatel propustit problematického zaměstnance? A kdy musí zaplatit odstupné?
Případ obsahuje 14 základních rolí.

Když rozvod, tak rozvod
Po více než dvacetiletém manželství přišel manžel s požadavkem na ukončení vztahu – má totiž novou známost.
Jeho manželka je ovšem velmi vážně nemocná a s rozvodem nesouhlasí. Co má v takové situaci soud udělat?
Případ obsahuje 14 základních rolí.

Nevinný žert?
Hlavní postavou je Petr, student 2. ročníku gymnázia, který o přestávce chytil svoji spolužačku Veroniku a zatáhl
ji na pánské záchodky. Tam ji prý „jednou rukou držel, aby nemohla utéct, a druhou šahal na prsa a do rozkroku,“ jak později uvedla studentka na policii. Petr se brání, že se jednalo jen o klukovský žert. Měl by za něj být
potrestán? A pokud ano, jak přísně?
Případ obsahuje 19 základních rolí.

Zkouška dospělosti
Čerstvý maturant Martin Bodnár oslavuje zakončení studia a během oslavy s kamarády vyzkouší pervitin. O dva
dny později se vrací autem z kina a zastaví ho policie s tím, že jel na červenou. Mohla na to mít vliv jeho dva dny
stará zkušenost s drogami?
Případ obsahuje 16 základních rolí.

Průvodce simulovaným
soudem
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Použití materiálů
podle náročnosti
Podle toho, jaké materiály studentům poskytnete, tak náročný simulovaný soud jim připravíte. Pokud máte méně
času na přípravu nebo pracujete s mladšími či pomalejšími studenty, zvolte jednodušší variantu. Pokud máte
vyspělé studenty schopné pečlivé přípravy i improvizace, nebojte se použít variantu náročnější. Jako facilitátoři
jim však musíte být o to víc k dispozici a pomoct s přípravou. Detailnější popis obou variant najdete v Metodice
(A) v kapitole 5 (str. 27).

Jednodušší varianta

Náročnější varianta

1.

Předejte všem studentům úvod případu, který
shrnuje základní fakta a představuje hlavní
postavy.

1.

Předejte všem studentům úvod případu, který
shrnuje základní fakta a představuje hlavní
postavy.

2.

Vyberte představitele hlavních i vedlejších
rolí a rozdejte jim zadání.

2.

Vyberte představitele hlavních i vedlejších
rolí a rozdejte jim zadání.

3.

Celý soudní spis vybraného případu dejte
studentům v roli soudců, zástupcům obou
stran (státní zástupce a obžalovaný, resp.
jeho právní zástupce, případně právním zástupcům žalobce a žalovaného) a stranám.

3.

Studentům v roli soudců a zástupců obou
stran poraďte, jaké jsou relevantní části zákona (paragrafů), které potřebují k přípravě.
Případně je nechte, aby je dohledali sami.

4.

Studentům v roli znalců či jiných odborníků
rozdejte hotové posudky, které jsou obsaženy
ve vybraném spisu.

4.

Studenty v roli znalců či jiných odborníků
nechte vypracovat odborné posudky.

5.

Studentům v roli soudců poskytněte vzor
časového harmonogramu, textový návod
k soudnímu jednání krok za krokem a vzory rozsudku (případně i skutečný rozsudek
v podobném případu).

5.

Studentům v roli soudců poskytněte vzor
časového harmonogramu, textový návod
k soudnímu jednání krok za krokem a vzory
rozsudku.

Průvodce simulovanými soudy
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Materiály
pro studenty

Obsah:
1x Ústní jednání v civilním řízení
krok za krokem
1x Hlavní líčení v trestním řízení
krok za krokem
1x Poučení pro osoby vstupující
do soudní síně
4x Pokyny k rolím: právní zástupce /
obhájce, státní zástupce, soudce,
znalec
1x Vzor časového harmonogramu
1x Vzor žaloby
1x Vzor obžaloby
1x Vzor rozsudku odsuzujícího
1x Vzor rozsudku zprošťujícího

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

b0

Materiály
pro studenty

Ústní jednání v civilním řízení
krok za krokem

Ústní jednání
v civilním řízení
krok za krokem
1.
2.
3.

4.
5.

Zahájení jednání
Přednesení žaloby
Dokazování
Výslech účastníků řízení
Výslech svědků
Provedení důkazu listinami
Znalecký posudek a výslech znalce
Skončení dokazování
Závěrečné návrhy
Rozhodnutí

1. Zahájení jednání
Na dveřích do jednací síně je vyvěšeno poučení pro účastníky řízení, rovněž zde bývá program jednání soudu. Po vstupu do síně soudce nejprve zjišťuje totožnost účastníků řízení:
„K jednání se dostavili: žalobce ..... , občanský průkaz č. ..... ,
zástupce žalobce ..... , osvědčení ČAK č. ..... , plná moc ze dne
..... , žalovaný ..... , cestovní pas č. ..... , zástupce žalovaného
..... , občanský průkaz č. ..... , plná moc ze dne .....“
Soudce nezahajuje jednání žádnou formulí, jako je tomu
v trestním řízení. Jednání může začít například takto: „Zahajuji
jednání ve věci žalobce ..... pod spisovou značkou ..... Jednání
jsou přítomni ..... “ Vyjmenuje složení soudu, jméno žalobce,
právního zástupce, žalovaného, jeho právního zástupce, v případě, že je přítomna i veřejnost, sdělí: „za přítomnosti veřejnosti“.
Protože soud má primárně účastníky vést k tomu, aby věc
skončili smírem, zpravidla účastníky osloví, zda spolu o věci
jednali a zda je skutečně vyloučeno, aby se dohodli. Pokud jsou

účastníci rozhodnuti ve sporu pokračovat, soud to konstatuje:
„Soud se pokusil o smír mezi účastníky,“ a pokračuje se dále
přednesem žaloby.

2. Přednesení žaloby
Soud vyzve žalobce, aby přednesl žalobu: „Prosím pana/-í
žalobce/-kyni o přednes žaloby.“ Žalobce může přečíst celou
žalobu nebo její hlavní body, nebo může odkázat na písemné
vyhotovení.
Poté soud vyzve žalovaného, aby se k žalobě vyjádřil: „Prosím pana/-í žalovaného/-nou, aby se k žalobě vyjádřil/-a.“
Poté může soudce uvést, jaký je jeho předběžný názor na věc, což
ovšem soudci zpravidla nečiní, snad aby bylo řízení zajímavější.

3. Dokazování
Soud nejdříve zjišťuje, jaké skutečnosti jsou mezi účastníky
nesporné. Důvod je prostý: aby se dokazování omezilo pouze na
tvrzení sporná. Pokud nelze skutečnosti prokázat jinými důkazy,
provede soud výslech účastníků řízení.

Výslech účastníků řízení
Pokud je navrhován výslech žalobce, případně žalovaného,
má přednost. Jejich výslech soud uvozuje slovy: „Prosím pana/-í
žalobce/-kyni, aby předstoupil/-a.“ Žalobce po výzvě před-

Průvodce
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stoupí před soudce do tzv. ohrádky a soudce dále uvede: „Pane/-í žalobce/-kyně budete slyšen/-a jako účastník řízení.“
Účastníkovi řízení se poskytuje poučení, že má mluvit pravdu
a nic nezamlčovat, neposkytuje se mu však poučení o nebezpečí
trestního stíhání v případě křivé výpovědi, které se poskytuje
pouze svědkům. Soud účastníka vyslechne, přičemž výslech
je závislý na obsahu sporu. Po souvislejším vyjádření ze strany
účastníka, které může být mnohdy velmi stručné, přistoupí soud
ke kladení otázek. Nejdříve otázky klade soudce, poté je vyzván
právní zástupce žalobce,1 a teprve poté je vyzván ke kladení
otázek žalovaný nebo jeho právní zástupce.
Výslech žalovaného probíhá obdobně, ve stejném pořadí:
nejdříve klade otázky soudce, poté žalobce a nakonec právní
zástupce žalovaného.

Výslech svědků
Po provedení výslechu účastníků řízení zpravidla následuje výslech svědků, pokud byli předvoláni. Soud sdělí: „Prosím
pana/-í ..... , aby předstoupil/-a.“
Svědek po výzvě předstoupí před soudce do tzv. ohrádky
a soudce jej poučí: „Pane/-í ..... , budete slyšen/-a jako svědek.
Vaší povinností je mluvit pravdu a nic nezamlčovat, jinak byste se mohl/-a dopustit trestného činu křivé výpovědi. Můžete
svou svědeckou výpověď odepřít, pokud byste jí způsobil/-a
nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Poučení
jste porozuměl/-a?“
Pokud svědek chce vypovídat, soudce přistoupí k jeho výslechu. Nejdříve se jej zeptá, jaký je jeho poměr k účastníkům
řízení, a dále se dotáže na svědkovu informovanost o daném
řízení: „Je vám známo, co je předmětem řízení a proč byste
měl/-a ve věci vypovídat?“ Svědek může odpovědět, že mu to
známo je, anebo není, a to podle situace.2 Výslech svědka probíhá
obdobně jako výslech účastníka řízení. Nejdříve je svědek vyzván,
aby vypovídal souvisle o tom, co je mu známo o věci, následně
jsou mu kladeny otázky – nejdříve soudcem, poté žalobcem
a nakonec žalovaným.
Po skončení výslechu předseda senátu svědka poučí, že
má právo na svědečné: „Máte právo na svědečné. To zahrnuje

1.

2.

To uvádíme záměrně, neboť mnohdy žalobce neřekne v rámci výslechu
vše a jeho právní zástupce se následnými otázkami snaží jeho výpověď
rozšířit o ty skutečnosti, které žalobce nezmínil, ale jeho právní zástupce
považuje za výhodné je zmínit.
Svědek zpravidla ví, čeho se výslech bude týkat. K soudu je zván předvoláním, ve kterém je uvedeno, koho se spor týká a o jaký spor jde, např. že
se jedná o spor o náhradu škody či újmy.
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náhradu mzdy a cestovného. Nárokujete svědečné?“ A svědek
uvede: „Ano, svědečné nárokuji,“ anebo „Ne, svědečné nepožaduji.“ Pokud svědek svědečné nárokuje, soudce ho vyzve:
„Prosím, přistupte a předložte mi doklady vztahující se ke
svědečnému.“ 3

Provedení důkazu listinami
Pokud byly provedeny výslechy účastníků řízení a svědků,
soud může přistoupit k provádění listinných důkazů. Protože se
předpokládá, že každý účastník má právo kdykoliv nahlédnout
do spisu a ví, jaké listiny byly do spisu založeny, soud pouze
konstatuje jejich provedení: „Čte se .....“ Číst se může cokoliv,
co bylo jako listinný důkaz založeno do spisu, např. „dopis ze
dne ..... , vyjádření školy ze dne ..... , daňové přiznání ze dne
..... , pracovní smlouva ze dne ..... atd.“. Soud může účastníku
řízení na jeho žádost listinu předložit k nahlédnutí. Děje se tak
slovy: „Soud předkládá žalobci/žalovanému k nahlédnutí
listinu ..... “
Soud po provedení důkazu listinami vyzve účastníky k vyjádření: „Jsou připomínky k předloženým listinám?“ Může se
jednat např. o připomínku, že listina byla vyhotovena dodatečně
či že se jedná o podvrh. Účastníci však mohou vznést připomínky
i k obsahu listin, např. se vyjádřit, že údaje v listině obsažené se
nezakládají na pravdě apod.

Znalecký posudek
a výslech znalce
Velmi významným listinným důkazem je znalecký posudek.
Znalecký posudek by měl být vyhotoven v případě, pokud soudu
jeho znalosti nestačí a k zodpovězení nějaké otázky je třeba
znalostí odborných.4
O. s. ř. výslovně stanoví, že posudek má být učiněn ústně do
protokolu, ale soudci většinou vyžadují také písemné vyhotovení
posudku. Soud zajistí přítomnost znalce na jednání, zaprotokoluje jeho osobní údaje a připomene mu jeho znalecký slib, který

3.

4.

Součástí předvolání je potvrzení pro zaměstnavatele, které si může nechat
svědek u soudu potvrdit a soud mu nárok na ušlou mzdu přizná. Zároveň má svědek nárok na cestovné. To se dokládá buď kopií technického
průkazu, pokud svědek cestu konal vozidlem, anebo jízdenkami, konal-li
cestu hromadnou dopravou.
Děje se tak zejména ve sporech, které se týkají nemovitých věcí, např. určení
hodnoty pozemků, anebo v případech sporů o náhradu škody a újmy.
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se mu sice zpravidla nečte, ale pro úplnost ho přesto uvedeme:
„Slibuji, že při své znalecké (např. tlumočnické) činnosti budu
přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou (tlumočnickou) činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího
vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že
zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při
výkonu znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl/-a.“ Znalec
svůj posudek přednese (nikoli přečte) před soudem, následně
jsou kladeny znalci otázky. Nejdříve má právo klást otázky soudce, poté žalobce a následně žalovaný.

Skončení dokazování
Pokud byly provedeny veškeré důkazy navržené účastníky,
soud se zeptá, zda navrhují další: „Soud vyzývá účastníky, aby
sdělili další návrhy na doplnění dokazování ve věci.“
Pokud návrhy na doplnění dokazování nejsou, soud konstatuje: „Návrhy na doplnění dokazování nejsou. Soud prohlašuje dokazování za ukončené,“ a vydá usnesení: „Prohlášeno
usnesení: dokazování se končí.“
Účastníci však mohou mít další návrhy na doplnění
dokazování a v závislosti na průběhu řízení soud může dokazování
o tyto návrhy doplnit. Pokud se jedná o listinné důkazy, mohou
je účastníci ihned na jednání předložit a soud tento důkaz
konstatuje za podmínek uvedených výše. Soud může i přes návrhy
na doplnění rozhodnout, že další dokazování provádět nebude:
„Soud vyhlašuje následující usnesení: návrhy na doplnění
dokazování, účastníky označenými a soudem neprovedenými důkazy, se zamítají.“ Soud není povinen provést všechny
účastníky navržené důkazy.
Soud následně účastníky poučí: „Všechny rozhodné skutečnosti musí účastníci uvést a důkazy označit dříve, než soud ve
věci vyhlásí rozhodnutí, neboť později uplatněné skutečnosti
a důkazy jsou odvolacím důvodem jen za podmínek uvedených
v § 205 a o. s. ř.“ Pokud účastník řízení opomene něco důležitého uvést (např. vznést námitku týkající se právě provedených
důkazů) nebo navrhnout nějaký důkaz, nemůže k této skutečnosti
přihlédnout ani odvolací soud. Jedná se tedy o poslední výzvu
k navržení důkazů a sdělení rozhodných skutečností.
Pokud žádný z účastníků žádné návrhy na doplnění dokazování nemá, ani nepovažuje za důležité cokoliv k věci uvést,
soud vyhlásí: „Prohlášeno usnesení: dokazování se končí.“

4. Závěrečné návrhy
Po skončení dokazování vyzve soudce strany, aby přednesly
své závěrečné návrhy. Přednes závěrečných návrhů má stano-
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vené pořadí. Jako první přednáší svůj závěrečný návrh žalobce,
po něm žalovaný. V civilním řízení žalobce nemá žádné právo
posledního slova.

5. Rozhodnutí
Po přednesení závěrečných návrhů soud zpravidla ihned
vyhlásí rozhodnutí ve věci. Může však jednání nakrátko přerušit
za účelem přípravy rozsudku: „Jednání se přerušuje za účelem
přípravy rozhodnutí ve věci.“
Po opětovném zahájení jednání soud vyzve účastníky, aby
povstali a vyslechli rozsudek: „Prosím povstaňte a vyslechněte
rozsudek jménem republiky.“ Soud vyhlásí rozsudek, který se
v případě úspěchu žalobce uvozuje: „Žalovaný/-á je povinen/-a
..... “ V případě neúspěchu se užije následující větná konstrukce:
„Žaloba s návrhem, aby žalovaný/-á ..... , se zamítá.“
Po vynesení rozsudku soudce osobám pokyne, aby se posadily, což se může dít slovy: „Posaďte se a poslyšte stručné
odůvodnění rozsudku.“ Soudce sdělí důvody, které jej vedly k vydání konkrétního rozhodnutí ve věci. Soudce uvede to
nejdůležitější, co jej k rozhodnutí vedlo, a odkáže na písemné
vyhotovení rozsudku. V písemném vyhotovení se po slovech:
„Jménem republiky…“ uvede označení soudu, jména a příjmení soudců a přísedících, přesné označení účastníků a jejich
zástupců, označení projednávané věci, znění výroku, odůvodnění
a poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek. Dále
se zde uvádí lhůta a místo k podání opravného prostředku,
poučení o možnosti výkonu rozhodnutí a den a místo vyhlášení rozsudku. Odůvodnění by mělo obsahovat, čeho a proč se
žalobce domáhal, jak se vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení),
které skutečnosti má soud za prokázané a které nikoliv, o které
důkazy opřel svá skutková zjištění, jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy, jaký učinil
závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce.
Dle zákona není přípustné ze spisu opisovat skutkové přednesy
účastníků a provedené důkazy.
Po sdělení odůvodnění soud účastníky poučí, že proti rozsudku je přípustné odvolání. Rovněž účastníky poučí o možnosti
výkonu rozhodnutí, což se děje zpravidla slovy: „Soud účastníky
poučuje, že proti rozsudku je možné podat odvolání, a to do
15 dnů od jeho doručení k soudu, který jej vydal. O odvolání
rozhoduje nadřízený soud. Rovněž jsou účastníci poučeni
v tom smyslu, že pokud nebude dobrovolně splněna povinnost
v rozsudku uvedená, může být podán návrh na nařízení výkonu
rozhodnutí, tedy exekuce.“
Poté soud prohlásí jednání za skončené: „Skončeno a podepsáno v ..... hod.“
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Hlavní líčení
v trestním řízení
krok za krokem
1.
2.
3.

4.

5.

Zahájení hlavního líčení
Přednesení obžaloby
Uplatnění nároku poškozených
Dokazování
Výslech obžalovaného
Výslech svědků
Výslech znalce
Provádění dalších důkazů
Skončení dokazování
Závěrečné návrhy
Závěrečné řeči
Právo posledního slova
Rozhodnutí
Porada senátu
Vynesení rozsudku
Opravný prostředek

1. Zahájení hlavního líčení
Soudce pozve do jednací síně státního zástupce, obžalovaného, případně jeho zákonného zástupce, a obhájce. Zjistí
přítomnost svědků, kteří byli předvoláni, aby v této trestní věci
vypovídali.
Předseda senátu zahájí hlavní líčení těmito slovy: „Zahajuji
hlavní líčení ve věci obžalované/-ho ..... pod spisovou značkou ..... Jednání jsou přítomni ..... “ (Vyjmenuje složení soudu,
jméno státního zástupce, obhájce, obžalovaného, v případě, že je
přítomna i veřejnost, sdělí i toto: „za přítomnosti veřejnosti“.)

2. Přednesení obžaloby
Předseda senátu vyzve státního zástupce k přednesení
obžaloby: „Prosím státního zástupce, aby přednesl obžalobu.“
Státní zástupce přednese připravenou obžalobu včetně
popisu skutku, právní věty a trestněprávní kvalifikace.1

Uplatnění nároku
poškozených
Následně se předseda senátu dotáže poškozených (osob,
kterým bylo trestným činem ublíženo na zdraví nebo kterým
byla trestným činem způsobena majetková škoda, nemajetková
újma nebo na jejichž úkor se někdo bezdůvodně obohatil), zda
uplatňují nárok na náhradu škody a v jaké výši. Toto je poslední
okamžik, kdy poškození mohou uplatnit nárok na náhradu škody
v rámci trestního řízení. Pokud poškozený není přítomen, přečte
předseda návrh poškozeného, je-li součástí trestního spisu.

3. Dokazování
Před prováděním dokazování předseda senátu vyzve svědky, aby opustili soudní síň. Nevyslechnutí svědci nesmí být

1. Vzor obžaloby najdete v deskách b0.
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přítomni výslechu ostatních, aby nedošlo k jejich ovlivnění.
Pro účely simulovaného soudu je možné se domluvit, že svědci
v soudní místnosti zůstanou, aby z celého jednání viděli co
nejvíc. Své výpovědi ovšem ať neupravují na základě toho, co
u soudu uslyší.
Předseda senátu zahájí dokazování: „Zahajuji dokazování.“

Výslech obžalovaného
Předseda senátu zahájí dokazování a vyzve obžalovaného,
aby předstoupil před soud. Obžalovaný je vyslýchán vždy jako
první, jeho výpověď slouží nejenom jako důkaz, ale současně je
realizováno právo obžalovaného „být slyšen“, tedy vyjadřovat se
ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu a k důkazům o nich, jež je nedílnou součástí práva na obhajobu.
Dříve, než se přistoupí k výslechu obžalovaného, musí být
soudem poučen: „Paní obžalovaná/pane obžalovaný slyšel/-a
jste, co je Vám obžalobou kladeno za vinu. Nyní máte možnost
se k obsahu obžaloby vyjádřit. Stejně tak můžete uvádět další
skutečnosti týkající se projednávané věci, vznášet námitky
a žádosti. Máte právo zvolit si obhájce, a máte právo, aby
byl účasten Vašeho výslechu. S obhájcem se můžete radit
i v průběhu hlavního líčení, nemůžete se s ním však radit
o tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Z hlavního
líčení je pořizován zvukový záznam. Můžete podat námitky
proti protokolaci. Nemusíte však vypovídat. Rozuměl/-a jste
poučení? Budete vypovídat?“
V případě, že obžalovaný v hlavním líčení využije svého práva na odepření výpovědi, soud přečte jeho výpověď z přípravného
řízení, a to i v případě, že ani tehdy nevypovídal (přečte záznam
o tom, že nevypovídal).
Je-li trestní řízení vedeno proti více obžalovaným současně,
soud dbá na to, aby jeden obžalovaný nebyl přítomen výslechu
druhého.
Předseda senátu nejdříve zjišťuje konkrétními otázkami
osobní, rodinné, majetkové a výdělkové poměry, zdravotní stav
obžalovaného atp. Tyto dotazy se pokládají proto, aby si soud
vytvořil představu o životě obžalovaného a mohl vzít v úvahu
jeho osobní a jiné poměry při ukládání trestu.
Následně soud nechá obžalovaného vypovídat souvisle bez
přerušení ke skutku, který je mu kladen za vinu. Dále předseda
senátu klade otázky. Doprovodnými otázkami si soud vyjasňuje
představu o důležitých skutečnostech případu.
Pokud již nemá předseda senátu dotazy, musí dát prostor ke
kladení otázek dalším osobám, a to tomto v pořadí: přísedící (rozhoduje-li soud v senátu), státní zástupce, obhájce a obžalovaný.
V průběhu výslechu se může stát, že se předseda senátu bude
chtít, s ohledem na nově uvedené informace, svědka dotázat na

b0

Materiály
pro studenty

Hlavní líčení v trestním řízení
krok za krokem

další skutečnosti. To samozřejmě může, musí ovšem poté znovu
umožnit všem stranám klást další dotazy.

Výslech svědků
Dosud nevyslechnutí svědci nemohou být přítomni v soudní síni výslechu jiných svědků, aby nedošlo k ovlivnění jejich
výpovědi. Proto čekají před soudní síní a soudce je zve dovnitř
jednotlivě (§ 209). Soud v prvé řadě ověří svědkovu totožnost
podle občanského průkazu nebo jiného dokladu. Poté se svědek
postaví do tzv. ohrádky. Před výslechem k věci samé soud zjišťuje
poměr svědka ve vztahu k obviněnému, a to například slovy:
„Můžete soudu říci, odkud znáte obžalovaného? Jste spolu
v příbuzenském poměru?“
To je významné pro posouzení, zda jsou zde důvody, pro
které je svědek oprávněn odepřít svědeckou výpověď. Současně si
tím soud utvoří představu o vztahu mezi obžalovaným a svědkem,
a o případné věrohodnosti svědka.
Pokud svědek a obžalovaný nejsou v příbuzenském vztahu, soud poučí svědka například těmito slovy: „Pane/Paní .....
budete vyslechnut/-a v trestním řízení ve věci obžalovaného
..... jako svědek. Pane svědku, mou povinností je poučit Vás,
že máte právo odepřít výpověď, pokud byste byl ve vztahu
k obžalovanému příbuzným v pokolení přímém, jeho sourozencem, osvojitelem, osvojencem, manželem, partnerem nebo
druhem. Stejně tak jste oprávněn odepřít výpověď, pokud
byste svou výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě
nebo osobě Vám blízké. Rozumíte poučení? Je zde některá
z těchto okolností? Pokud zde žádná z těchto okolností není,
pak vypovídat musíte. Vaše výpověď má pro účel trestního
řízení velký význam. Vaší povinností je vypovědět pravdu
a nic nezamlčet, jinak byste se mohl dopustit trestného činu
křivé výpovědi. Stejně tak nesmíte jiného svou výpovědí křivě
obvinit z trestného činu. Pokud byste toto nesplnil, mohl byste
se dopustit trestného činu křivé výpovědi, za který hrozí trest
odnětí svobody. Rozumíte poučení?“
Výslech svědka probíhá obdobně jako výslech obžalovaného.
Nejdříve je svědek vyzván, aby vypovídal souvisle o tom, co je mu
známo o skutku, který je v hlavním líčení projednáván, poté jsou
kladeny dotazy. Právo klást dotazy svědkovi má i sám obžalovaný,
své dotazy klade jako poslední.
Po skončení výslechu svědka, stejně jako po provedení
jakéhokoli důkazu, má obžalovaný právo se k provedenému důkazu vyjádřit, a musí k tomu být tedy ze strany předsedy senátu
dotázán.
Po skončení výslechu svědka předseda senátu svědka poučí
o jeho právu na tzv. svědečné, tedy např. náhradu cestovních
výdajů, ušlé mzdy či jiných nákladů spojených s výkonem svě-
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decké povinnosti (v některých případech lze žádat i proplacení
nocležného a stravného).
Případně soud na žádost svědkovi vystaví potvrzení pro
zaměstnavatele o tom, že vykonával svou svědeckou povinnost.

Výslech znalce
Před výslechem musí být znalec poučen o významu znaleckého posudku pro trestní řízení a o následcích v případě křivé
výpovědi nebo vědomě nepravdivého znaleckého posudku. Soud
i strany mohou položit znalci doplňující otázky týkající se jeho
odborných závěrů. Znění poučení je obdobné poučení svědků,
znalec je však zvláště poučen o následcích podání nepravdivého
znaleckého posudku, tzn. o jeho případné trestní odpovědnosti
za přečin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku:2
„Pane/Paní ..... budete vyslechnut/-a v trestním řízení ve
věci obžalovaného ..... jako znalec. Znalecký posudek má pro
účely trestního řízení velký význam. Vaší povinností je uvést
pravdu a nic nezamlčet. Stejně tak musíte podat pravdivý,
úplný a nezkreslený znalecký posudek. Pokud byste toto nesplnil/-a, dopustil/-a byste se trestného činu křivé výpovědi
a nepravdivého znaleckého posudku, kdy za tento trestný
čin hrozí až trest odnětí svobody. Dále máte povinnost bez
odkladu oznámit skutečnosti, pro které jste vyloučen/-a nebo
které Vám jinak brání, abyste byl/-a ve věci činný jako znalec.
Rozumíte poučení?“

Provádění
dalších důkazů
Věcné a listinné důkazy se provádí tak, že se tzv. předkládají
stranám k nahlédnutí. Protože jsou tyto důkazy součástí spisu,
strany i soud již měly možnost se s nimi seznámit, pouze se tedy
zkráceně konstatuje jejich obsah. Jen na výslovnou žádost státního zástupce nebo obhájce konkrétní listinu předseda senátu
přečte, zpravidla se tak děje tehdy, považuje-li některá ze stran
její obsah za natolik důležitý, aby zazněl v soudní síni. Příklad
formulace: „Předkládám stranám k nahlédnutí opis rejstříku
trestů obžalovaného na čísle listu 10 a 11 spisu, dále…“
Po provedení těchto důkazů se musí předseda senátu opět
dotázat obžalovaného, zda se chce k některému z provedených
důkazů vyjádřit – jak jsme již zmínili výše, jde o součást jeho
práva na obhajobu.

2. Podle § 346 trestního zákoníku.
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Skončení dokazování
Před skončením dokazování v hlavním líčení se soud stran
dotáže, zda mají návrhy na doplnění dokazování. Pokud některá
ze stran navrhne provedení dalšího důkazu, například výslech
dalšího svědka, jehož výpověď by mohla přinést nové skutečnosti,
soud zváží, zda je provedení navrhovaného důkazu nezbytné.
V takovém případě hlavní líčení odročí, jinak návrh strany zamítne, své rozhodnutí stručně ústně odůvodní a prohlásí provedené
dokazování za skončené.
Rozhodnout o doplnění dokazování může předseda senátu
i po vyslechnutí závěrečných řečí, pokud dojde k závěru, že je
třeba některou okolnost ještě objasnit.
Jestliže byly provedeny všechny důkazy, které strany navrhly,
popř. netrvají na jejich provedení nebo jejich provedení nebylo
soudem připuštěno, předseda senátu prohlásí dokazování za
skončené.

4. Závěrečné návrhy
Po skončení dokazování vyzve předseda senátu strany, aby
přednesly své závěrečné řeči.

Závěrečné řeči
Přednes závěrečných řečí má zákonem stanovené pořadí.
Jako první přednáší svou závěrečnou řeč státní zástupce, poté
může promluvit poškozený (je-li u hlavního líčení přítomen),
následně obhájce obžalovaného a případně obžalovaný. Podstatou závěrečné řeči je shrnout a zhodnotit průběh a výsledky
hlavního líčení. Státní zástupce se ve své závěrečné řeči vyjádří
k vině obžalovaného a k důkazům, které jeho vinu prokazují. Dále
uvede, jaké skutečnosti se podařilo prokázat a prostřednictvím
jakých důkazů. Rovněž se vyjádří k právní kvalifikaci jednání
obžalovaného. Nakonec státní zástupce navrhne druh a výši
trestu, který následně odůvodní.
Závěrečná řeč obhájce reaguje určitým způsobem na závěrečnou řeč státního zástupce, obhájce zdůrazňuje ve své závěrečné řeči vše, co obžalovanému prospívá (např. zdůrazní motiv
jednání obžalovaného, jeho chování po činu, snahu o nápravu
škody, jeho čistý trestní rejstřík a doposud řádný život atd.)
Závěrečné řeči může předseda senátu přerušit jen tehdy,
pokud vybočují z rámce projednávané věci.
Po závěrečné řeči obhájce nebo obžalovaného se může
ujmout znovu slova státní zástupce, považuje-li za nutné reagovat na závěrečnou řeč obhajoby. Jde o tzv. repliku. Avšak smí
promluvit jen tehdy, pokud mu k tomu předseda senátu udělí
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slovo. Záleží tedy pouze na úvaze soudu, zda slovo státnímu
zástupci udělí či nikoli. Pokud však předseda senátu umožnil
státnímu zástupci znovu promluvit, je povinen umožnit obhájci,
případně obžalovanému znovu reagovat. Obhájce či sám obžalovaný má právo promluvit vždy poslední.
Strany nemusí závěrečnou řeč pronést, pokud nechtějí, byť
je to spíš neobvyklé.

Právo posledního slova
Po skončení závěrečných řečí a před tím, než se senát odebere k poradě, soud udělí obžalovanému právo posledního slova.
Tehdy obžalovaný může (ale nemusí) sdělit soudu cokoli, co
považuje za důležité a před soudem dosud nezaznělo. Během
tohoto projevu nesmí být obžalovanému nikým kladeny otázky.

5. Rozhodnutí
Soud může rozhodnout jen o skutku popsaném v obžalobě.
Trestněprávní kvalifikací skutku v obžalobě však soud vázán není
a může posoudit jednání obžalovaného jako jiný trestný čin.
Při svém rozhodování může soud přihlížet jen ke skutečnostem, které byly probrány v hlavním líčení, a opírat se jen o ty
důkazy, které byly předloženy a provedeny některou ze stran,
případně soudem.

Porada senátu
Poté, co soud vyslechl závěrečné řeči, se hlavní líčení přeruší za účelem porady senátu. V soudní síni smí zůstat pouze
členové senátu a zapisovatelka. O obsahu porady a hlasování
se zachovává mlčenlivost, soud navenek vždy rozhoduje jednomyslně.3
Nejdříve se hlasuje o vině, následně o výši trestu. Při hlasování rozhoduje většina. Každý člen senátu musí hlasovat, jedině
hlasování o trestu se může zdržet ten člen, který hlasoval pro
zproštění obžaloby, jeho hlas se pak přičítá k hlasu pro obžalovaného nejpříznivějšímu.
Přísedící hlasují před předsedou senátu, věkem mladší přísedící před starším.
Jestliže shledá soud obžalovaného vinným, musí rozhodnout
o výši trestu. Při ukládání trestu se soud řídí zejména povahou
a závažností trestného činu, způsobem jeho provedení, jeho

3. Zápis o hlasování se uchovává v zapečetěné obálce, která je součástí spisu.
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následky, způsobem, jakým byl trestný čin spáchán. Stejně tak
přihlédne k osobě pachatele, k míře jeho zavinění, pohnutce,
motivaci, se kterou byl čin spáchán, k polehčujícím i přitěžujícím
okolnostem stejně jako k době, která uplynula od spáchání činu
i délce trestního řízení.
Při ukládání trestu má soud na výběr z dvanácti trestů,
případně může též upustit od potrestání. Odsouzenému nemusí
být vždy uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, resp. trest
odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu, ale
i některý z tzv. alternativních trestů, mezi které patří typicky
obecně prospěšné práce nebo domácí vězení. Dalšími tresty jsou:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Zákaz činnosti,
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
zákaz pobytu,
peněžitý trest,
trest propadnutí majetku,
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
vyhoštění,
ztráta vojenské hodnosti,
ztráta čestných titulů a vyznamenání.

Lze uložit i více trestů vedle sebe, pokud to odůvodňuje
povaha a závažnost trestného činu. V současné době je kladen
nejen důraz na potrestání pachatele, ale především na jeho
nápravu a převýchovu. Proto platí, že by v prvé řadě měly být
ukládány tresty nespojené s nepodmíněným trestem odnětí svobody, ten má být uložen až tehdy, kdy mírnější tresty podle soudu
nebudou stačit k nápravě odsouzeného.
Vedle trestu, případně na místo trestu (např. je-li pachatelem osoba nepříčetná a tedy trestně neodpovědná) lze uložit
i takzvaná ochranná opatření: ochranné léčení, zabezpečovací
detenci, ochrannou výchovu (je-li odsouzený mladistvý) a zabrání
věci nebo jiné majetkové hodnoty (např. nástroje použitého ke
spáchání trestného činu nebo výnosy z něj). Na rozdíl od trestu
není účelem ochranného opatření primárně pachatele potrestat,
nýbrž má léčebný, terapeutický, resp. ochranný účel.

Vynesení rozsudku
Rozsudek musí být vynesen vždy veřejně, a to i v případě, že
byla veřejnost z hlavního líčení vyloučena. Přítomní vyslechnou
rozhodnutí o vině a případném trestu vstoje. Soud přítomné
vyzve: „Prosím povstaňte a vyslechněte rozsudek jménem
republiky.“ 4

4. Rozsudky pro inspiraci najdete v deskách b0.
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Po vynesení rozsudku následuje jeho stručné ústní odůvodnění. Před odůvodněním rozhodnutí vyzve předseda senátu
přítomné, aby se posadili (ve skutečnosti může trvat i déle než
hodinu).
Soud musí vysvětlit, jaké skutečnosti považuje za prokázané
a na základě jakých důkazů, dále jakými úvahami se řídil při hodnocení provedených důkazů, zejména pokud si důkazy vzájemně
odporují. Současně musí být z odůvodnění rozhodnutí jasné,
jak se soud vypořádal s obhajobou obviněného, proč nevyhověl
návrhům na provedení dalších důkazů. Soud musí odůvodnit
každý svůj výrok, nejenom výrok o vině, ale též o trestu, kdy soud
vysvětluje, proč udělil obžalovanému trest v dané výši, případně
další své výroky, např. o náhradě škody atd.
Rozhodnutí soudu musí obsahovat i poučení o opravném
prostředku.

Opravný prostředek
V případě rozsudku je opravným prostředkem odvolání. Po
vynesení rozsudku a jeho odůvodnění předseda senátu zjišťuje,
zda strany podají odvolání. Odvolání je možné podat přímo do
protokolu po vynesení rozsudku, nebo se práva na odvolání vzdát.
Taktéž je možné ponechat si lhůtu pro podání odvolání a zvážit
tento krok. Pokud se obžalovaný vzdá práva na odvolání, dotazuje
se předseda senátu, zda se vzdává práva odvolání i za osoby
oprávněné, tj. nejbližší příbuzné, kteří disponují samostatnými
obhajovacími právy a taktéž mohou ve prospěch obžalovaného
podat odvolání, neučiní-li tak sám.
Odvolání je možné podat nejpozději do osmi dnů od doručení opisu rozsudku. O odvolání rozhoduje soud druhého stupně, zpravidla tedy krajský soud. Ve věcech, v nichž rozhodoval
krajský soud jako soud prvního stupně, bude odvolacím soudem
vrchní soud. Opravný prostředek se doručuje odvolacímu soudu
prostřednictvím soudu prvního stupně.
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Při vstupu do ednací síně a během celého pobytu v ní musí být pokrývka hlavy
se muta. této povinnosti platí vý imka en pro příslušníky ozbro ených sbor kteří
sou při pro ednávání věci ve službě a dále pro ženy v případech kde to pravidla
společenského chování připouští.
Během celého ednání přítomní sedí na svých místech. Klást otázky a vy adřovat se
e možno en se souhlasem předsedy senátu samosoudce . K senátu samosoudci
se mluví en ve sto e a to i při sebekratším pro evu. lovní pro evy musí být hlasité
a srozumitelné.
Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy senátu samosoudce
ve sto e.
oudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzá emně oslovu í pane paní slečno
s připo ením unkce či procesního postavení ve kterém oslovený při ednání vystupu e např. pane předsedo pane přísedící pane obhá ce pane doktore paní státní
zástupkyně pane znalče pane svědku apod. .
Pouze osoby mladší patnácti rok lze oslovit eví li se to čelným pro překonání
e ich ostychu en osobním ménem.
Postup soudního ednání ani eho d sto nost nesmí být žádným zp sobem rušeny. e ména není dovoleno v ednací síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu
samosoudce dále íst pít pokud vnášení a požívání nealkoholických nápo ze
zdravotních d vod nepovolil předseda senátu či samosoudce nebo kouřit a to ani
v přestávce.
ednání řídí předseda senátu samosoudce
podřídit.

ehož pokyn se musí všichni přítomní

Předseda senátu samosoudce rozhodu e též o tom zda e možno v pr běhu soudního ednání pořizovat obrazové záznamy nebo uskuteč ovat obrazové nebo zvukové
přenosy z ednací síně. vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat
zvukové záznamy. estliže by však zp sob e ich provádění mohl narušit pr běh
ednání m že předseda senátu nebo samosoudce e ich pořizování zakázat. Do
ednací síně není dovoleno vstupovat se zbraní nebo s inými předměty které sou
zp sobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek vý imka platí en pro příslušníky
ozbro ených sbor kteří sou při pro ednávání věci ve službě.
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Právní
zástupce
/ obhájce
Případ:

Právního zástupce / obhájce
v simulovaném soudu hraje:

»

»

»
»

»
»

Tvým úkolem je co nejlépe zastupovat svého klienta
u soudu (žalovaného či žalujícího v civilním řízení, nebo
obžalovaného v řízení trestním).
Dobře si připrav argumenty ve prospěch svého klienta,
u soudu buď aktivní, protože co nezazní u soudu, to soud
nemůže ve svém rozhodování zohlednit.
Své argumenty můžeš podpořit citacemi konkrétních
právních ustanovení, o které svá tvrzení opíráš.
Můžeš poukazovat na okolnosti a důkazy, které pomáhají
tvému klientovi, i na ty, které znevěrohodňují druhou
stranu.
Při všem, co děláš, se musíš řídit platnými zákony, jinak
můžeš vystavit nebezpečí postihu sám/-a sebe.
V soudní síni zaujmi správné místo: žalobce a jeho zástupce sedí napravo z pohledu soudce, žalovaný / obžalovaný a jejich zástupci sedí nalevo z pohledu soudce.
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Státní
zástupce
Případ:

Státního zástupce v simulovaném soudu hraje:

»

»
»
»

»
»
»
»

Tvým úkolem je předem si pečlivě připravit obžalobu
(obsahuje označení státního zástupce a obviněného,
označení skutku, pro který je obviněný stíhán, uvádí, jaký
trestný čin obžaloba v tomto skutku spatřuje, a uvádí důkazy, o které se opírá). Vzor obžaloby najdeš na internetu
nebo použij vzor, který dostaneš.
Na začátku soudního řízení přečti či převyprávěj obžalobu, tj. koho, proč a z čeho obžalováváš.
Svou obžalobu musíš dokázat, tj. přesvědčit soud o tom,
že se věci staly tak, jak tvrdíš.
Dobře si připrav argumenty, u soudu buď aktivní, protože
co nezazní u soudu, to soud nemůže ve svém rozhodování
zohlednit.
Své argumenty můžeš podpořit citacemi konkrétních
právních ustanovení, o které svá tvrzení opíráš.
Můžeš poukazovat i na okolnosti a důkazy, které znevěrohodňují tvrzení protistrany.
Při všem, co děláš, se musíš řídit platnými zákony, jinak
můžeš vystavit nebezpečí postihu sám/-a sebe.
V soudní síni sedíš napravo z pohledu soudce.
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Popis
role

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

Soudce
Případ:

Soudce v simulovaném soudu hraje:

»

»

»
»
»

»

Tvým úkolem je zahájit a řídit jednání soudu, viz textový
návod podle typu případu: „Ústní jednání v civilním řízení
krok za krokem“ nebo „Hlavní líčení v trestním řízení
krok za krokem“.
Jednání musíš řídit tak, aby soud proběhl v náležité vážnosti a měl autoritu. Neboj si zjednat respekt, požádat
o klid, napomenout, případně udělit pomyslnou pořádkovou pokutu (až do výšky 50 000 Kč).
Pokud je soudců víc, domluvte se, jak budete spolupracovat, vaše role je klíčová pro celé soudní jednání.
Při všem, co děláš, se musíš řídit platnými zákony, jinak
můžeš vystavit nebezpečí postihu sám/-a sebe.
Na závěr musíš vynést rozsudek. Použij k tomu připravené
vzory rozsudků, do kterých během závěrečné porady soudu vyplníš reálie konkrétního případu a své rozhodnutí.
V soudní síni budeš sedět uprostřed v čele proti publiku.
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Popis
role

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

Znalec
Případ:

Znalce v simulovaném soudu hraje:

»
»
»

»
»

Tvým úkolem je vyhotovit znalecký posudek. Buď dostaneš jeho vzor nebo si ho dohledej na internetu.
U soudu budeš vyslýchán/-a stran svého posudku.
Nejde o to posudek přečíst, ale odpovědět na otázky
soudců i ostatních. Připrav si tedy shrnutí posudku a buď
připraven/-a odpovědět na doplňující otázky.
U soudu musíš mluvit pravdu a řídit se zákonem, jinak
můžeš vystavit nebezpečí postihu sám/-a sebe.
Pokud něčemu během soudního řízení nebudeš rozumět,
zeptej se soudce.

b0

Materiály
pro studenty

Popis
role

N

b0

M
OO
T

ly
Materiá y
nt
e
d
u
t
pro s

CE
COU
ÝU
RT VE V

3 T 965/2014 - Martin Bodnár

8 : 00

Zahájení hlavního líčení
Přednesení obžaloby

8 : 05

Výslech obžalovaného Martina Bodnára

8 : 15

Výslech znalce – MUDr. Renata Koutná

8 : 20

Výslech svědka – pprap. Tomáš Hebký

8 : 25

Výslech svědka – pprap. Petr Holík

8 : 30

Výslech svědka – Karel Klos

8 : 35

Výslech svědka – Erik Vlach

8 : 40

Výslech svědka – Kamil Kocourek

8 : 45

Další důkazní návrhy, případně skončení
dokazování

8 : 45 – 9 : 00

Závěrečná řeč státního zástupce
Závěrečná řeč obhájce
Závěrečná řeč obžalovaného
Právo posledního slova obžalovaného

9 : 00 – 9 : 15

Přerušení hlavního líčení (porada senátu)

9 : 15 – 9 : 20

Vyhlášení rozsudku

9 : 20 – 9 : 30

Stručné odůvodnění rozhodnutí
Poučení stran o možnosti opravného prostředku

9 : 30

Skončení hlavního líčení
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Obvodní soud pro Prahu 6
ul. 28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 6

Naše značka: 22028

Žalobce:

Jaroslav Boček, nar. 3.11.1971
bytem Pod Sokolovnou 184, 252 46 Vrané nad Vltavou

Pr. zast.:

JUDr. Klárou Kořínkovou, Ph.D.,
advokátkou se sídlem Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2

Žalovaná:

České aerolinie a.s.
sídlem Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6
IČO: 45795908

-

Žaloba o zaplacení 6.884,-Kč s přísl.

Dvojmo
Soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč uhrazen kolkovými známkami.
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P ílohy:
- osv dčení o DPH
- kopie plné moci
- elektronická letenka
- foto veče e
- foto s upozorn ním „voda není pitná“
- dopis alobce ze dne 2.12.2013
- formulá EU pro stí nosti
- dopis alované ze dne 16.12.2013
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I.
Dne 4.10.20103 se m l uskute nit let . OK917 s plánovan m odletem z Kyjeva v
15:10 hod a plánovan m asem příletu do Prahy v 16:20 hod. Tento let byl m l b t
uskute n n alovanou, u ní si alobce zakoupil na tento let letenku.
D kaz:
- elektronická letenka
Letadlo se po vzletu vrátilo zhruba po 30 minutách do Kyjeva kv li technické
závad , tj. prasklému oknu v kabin pilota. Na letišti v Kyjev nastal chaos, kdy
zástupce alované alobci (a ostatním cestujícím, pozn. alobce) oznámil, aby se
přemístili k Informacím. Na Informacích byl alobce po ádán, aby vy kal zástupce
alované, nicmén zástupce alované nedorazil. alobce se proto přemístili ke
kanceláři alované, kde její zástupce zajistil alobci náhradní let. To trvalo 4
hodiny.
alobci byl zajišt n náhradní let prostřednictvím letecké spole nosti Lufthansa do
Prahy s přestupem v Mnichov dne 5.10.2013. Odlet z Kyjeva do Mnichova byl
stanoven na 17:15 hod (let . LH 2545), odlet z Mnichova do Prahy byl stanoven
na 19:25 hod (let . LH 1696). alobci bylo zajišt no ubytování v letištním hotelu
v Kyjev . Na pokoji alobce se netopilo, netekla pitná voda a k ve eři mu bylo
nabídnuto jídlo nevábného vzhledu a chuti. alobce neobdr el písemné oznámení
s informacemi t kající se nároku na náhradu škody a rovn nedostal od alované
kontakt na příslušn vnitrostátní subjekt, u n ho by nárok na náhradu škody mohl
uplatnit. alobce fakticky přilet l do Prahy o 30 hodin pozd ji oproti plánovanému
asu.
D kaz:
- foto veče e
- foto s upozorn ním „voda není pitná“
II.
Základem práv cestujících v letecké doprav je Úmluva o sjednocení n kter ch
pravidel v mezinárodní letecké přeprav z roku 1999, známá jako Montrealská
úmluva, která má odraz v úprav evropské, resp. v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) . 261/2004 (dále jen „nařízení . 261/2004“), kter m se
stanoví spole ná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké doprav v případ
odepření nástupu na palubu, zrušení nebo v znamného zpo d ní let .
Z judikatury Evropského soudního dvora (srov. C-83/10 Aurora Sousa Rodríguez a
další v. Air France SA) vypl vá, e pojem „letov řád“ ozna uje trasu, kterou má
letadlo uskute nit z letišt odletu na letišt příletu podle stanoveného asového
plánu. Aby mohl b t let pova ován za uskute n n , nesta í, aby letadlo vzlétlo
v souladu se stanoven m letov m řádem, ale je rovn třeba, aby dosáhlo svého
místa ur ení, tak jak je uvedeno ve zmín ném letovém řádu. V d sledku okolnosti,
e byl zajišt n vzlet, ale letadlo se následn vrátilo na letišt odletu, ani dosáhlo
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místa ur ení uvedeného v letovém řádu, přitom nelze mít za to, e by se let, tak jak
byl p vodn plánován, uskute nil. V tomto ohledu pak musí b t pojem zrušení letu
vykládán tak, e se nevztahuje v lu n na případ, v n m dot ené letadlo v bec
nevzlétne, ale zahrnuje rovn případ, v n m toto letadlo vzlétlo, ale bylo a u
z jakéhokoli d vodu následn nuceno vrátit se na letišt odletu a cestující
z uvedeného letadla byli převedeni na jiné lety.
V případ zrušení letu je cestujícímu nabídnuta provozujícím leteck m dopravcem
pomoc spo ívající v zajišt ní letu na cílové místo ur ení. alobci m lo b t zdarma
nabídnuto ubytování v hotelu a přeprava mezi letišt m a místem ubytování.
Odepře-li provozující leteck dopravce nástup na palubu nebo zruší-li let, předá
ka dému posti enému cestujícímu písemné oznámení, které v souladu s tímto
nařízením stanoví pravidla pro náhradu škody a pomoc. Toto oznámení předá
rovn ka dému cestujícímu posti enému alespo dvouhodinov m zpo d ním.
Cestující rovn
dostane v písemné podob údaje o kontaktu na příslušn
vnitrostátní subjekt.
Dle l. 5 odst. 4 nařízení . 261/2004 spo ívá d kazní břemeno t kající se otázek,
zda a kdy byl cestující informován o zrušení letu, na alované.
V konkrétním případ nejsou spln ny podmínky stanovené v l. 5 odst. 3, dle
n ho by se mohla alovaná zprostit své odpov dnosti poukazem na mimořádné
okolnosti, které byly pří inou zrušeného letu a kter m alovaná nemohla zabránit,
i kdy byla všechna přim řená opatření přijata.
Evropsk soudní dv r se rovn
ve sv ch rozhodnutích vyjádřil k pojmu
mimořádné okolnosti (srov. např. C-549/07 Friederike Wallentin-Hermann v.
Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA). Vyšší etnost technick ch závad u leteckého
dopravce není sama o sob skute ností takové povahy, aby umo nila konstatovat,
e nastaly nebo nenastaly „mimořádné okolnosti“ ve smyslu l. 5 odst. 3 nařízení
. 261/2004. Skute nost, e leteck dopravce dodr el minimální pravidla údr by
letadla, sama o sob neposta uje k prokázání, e dan dopravce přijal „všechna
přim řená opatření“ ve smyslu l. 5 odst. 3 nařízení . 261/2004, a tudí k tomu,
aby byl uveden dopravce osvobozen od povinnosti náhrady škody.
III.
alobce zaslal alované před alobní upomínku, v n m uplatnil nárok na náhradu
škody ve v ši 250EUR jako kompenzaci za zrušen let, a to dopisem ze dne
2.12.2013. alovaná svoji odpov dnost odmítla s od vodn ním, e došlo
k prasknutí jednoho ze skel letounu. alovaná pova uje tuto skute nost za
neo ekávan
nedostatek letové bezpe nosti, kter
má b t údajn dle
demonstrativního v tu d vod kvalifikovan ch jako mimořádné okolnosti l. 14
nařízení . 261/2004 libera ním d vodem pro zprošt ní své odpov dnosti.
D kaz:
- dopis alobce ze dne 2.12.2013
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- formulá EU pro stí nosti
- dopis alované ze dne 16.12.2013
Předn je nutno říci, e citovan
l. 14 pova uje za mimořádnou okolnost
neo ekávan nedostatek letové bezpe nosti, kter je ESD ve sv ch rozhodnutích
konstantn vykládán následovn :
Ačkoli zákonodárce Společenství uvedl v daném výčtu „neočekávané nedostatky
letové bezpečnosti“ a ačkoli technická závada na letadle m e být takovým
nedostatkem, nic to nem ní na tom, e okolnosti takové události lze kvalifikovat
jako „mimo ádné“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 na ízení č. 261/2004 pouze tehdy, pokud
se vztahují k události, která, stejn jako události vyjmenované ve čtrnáctém bod
od vodn ní uvedeného na ízení, není vlastní b nému výkonu činnosti dotčeného
leteckého dopravce a z d vodu své povahy či p vodu se vymyká jeho účinné
kontrole.
P itom s ohledem na zvláštní podmínky, za kterých probíhá letecká doprava, a na
stupe technologické komplexnosti letadel je t eba konstatovat, e letečtí dopravci
jsou p i výkonu své činnosti b n vystavováni r zným technickým závadám, které
se p i provozu letadel nevyhnuteln objevují. Ostatn práv za účelem vyhnout se
takovým závadám a p edejít poruchám ohro ujícím letovou bezpečnost jsou letadla
podrobována obzvlášt p ísným pravidelným kontrolám, které jsou součástí
b ných podmínek provozování podnik letecké dopravy. Oprava technické závady
zp sobené nedostatkem údr by letadla tedy musí být pova ována za vlastní
b nému výkonu činnosti leteckého dopravce.
Nelze však vyloučit, e technické závady pat í mezi uvedené mimo ádné okolnosti,
pokud vyplývají z událostí, které nejsou vlastní b nému výkonu činnosti
dotčeného leteckého dopravce a vymykají se jeho účinné kontrole. Tak je tomu
nap íklad v situaci, kdy konstruktér letadel, která tvo í flotilu dotčeného leteckého
dopravce, nebo p íslušný orgán odhalí, e daná letadla, ačkoliv jsou ji v provozu,
mají skrytou výrobní vadu ohro ující letovou bezpečnost. Stejn je tak tomu
v p ípad škod na letadlech zp sobených akty sabotá e či terorismu.
P ísluší tedy p edkládajícímu soudu, aby ov il, zda technické závady, které
uplat uje letecký dopravce ve v ci v p vodním ízení, byly zp sobeny událostmi,
které nejsou vlastní b nému výkonu činnosti dotčeného leteckého dopravce
a vymykají se jeho účinné kontrole.
Skutečnost, e letecký dopravce dodr el minimální pravidla údr by letadla, sama
o sob nepostačuje k prokázání, e daný dopravce p ijal „všechna p im ená
opat ení“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 na ízení č. 261/2004, a tudí k tomu, aby byl
uvedený dopravce osvobozen od povinnosti náhrady škody stanovené v čl. 5 odst. 1
písm. c) a čl. 7 odst. 1 uvedeného na ízení.1

1

C-549/07 Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA
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IV.
Z v še uvedeného je zřejmé, e technické závady, v . prasklého okna je nutno
při ítat k tí i letecké spole nosti. Je zřejmé, e vzniklou technickou poruchu nelze
podřadit pod pojem mimořádné okolnosti ve smyslu nařízení . 261/2004, nebo
tyto se vztahují na události jako jsou teroristické útoky, sabotá e, stávky, v buch
sopky, srá ka letadla s ptákem i skute nosti mající p vod v politické nestabilit ,
ve válce atd.
V.
S ohledem na to, e alovaná odmítla svou odpov dnost, nezb vá alobci ne se
obrátit se sv m nárokem na zdejší soud.
Právo na náhradu škody přísluší ka dému cestujícímu ve v ši 250 EUR u všech
let v EU o délce nejv še 1500 kilometr .
alobce po aduje dle nařízení . 261/2004 z titulu náhrady škody ástku ve v ši
250EUR. Ke dni podání
aloby
iní kurz České národní banky
1EUR=27,535CZK. alobce po aduje náhradu škody ve v ši 6.884,-K .
alobce navrhuje, aby shora uvedené soud vydal následující
usnesení:
alovaná je povinna se ve lh t 30 dn písemn vyjádřit ve v ci samé k alob ,
která jí byla doru ena.
Ve vyjádření je alovaná povinna uvést, zda nárok uplatn n v alob uznává,
popřípad zda nárok uznává jen z ásti nebo co do základu. Uzná-li nárok,
rozhodne soud na tomto základ o v ci samé (o její ásti nebo o jejím základu)
rozsudkem pro uznání) § 153a odst. 1 o.s.ř.).
Jestli e alovaná nárok uplatn n v alob zcela neuzná, je povinna ve vyjádření
vylí it rozhodující skute nosti o v ci samé, na nich staví svoji obranu proti
alob , a ozna it d kazy k prokázání sv ch tvrzení. K vyjádření musí připojit
listiny, na n se ve svém vyjádření dovolává.
S ohledem na v še uvedené alobce navrhuje, aby nadepsan soud vydal tento
rozsudek:
I.

alovaná je povinna zaplatit alobci ástku ve v ši 6.884,-K s
8,05% úrokem z prodlení ode dne podání aloby do zaplacení, a to
do tří dn od právní moci rozsudku.

II.
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alovaná je povinna uhradit alobci náhradu náklad řízení k rukám
právní zástupkyn JUDr. Kláry Kořínkové, Ph.D., a to do tří dn od
právní moci rozsudku.

V Praze dne 16. prosince 2013

Jaroslav Bo ek
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č. j. …………………………1

ROZSUDEK

2

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní (Obvodní) soud v ...................................... rozhodl samosoudcem / v senátu složeném
z předsedy senátu.................................................. a soudci…………………………………………….,
v hlavním líčení konaném dne ............................. v ..................................................3
takto :
Obžalovaný4
..............................................................................,
narozený dne ........................v ..............................., povoláním.............................................................,
trvale bytem ...........................................................................,

1

Číslo jednací se skládá ze spisové značky soudu a čísla za pomlčkou, které se označuje číslo listu (tj. strany) ve
spise, na kterém je rozsudek obsažen. Policejní orgán, státní zastupitelství i soudy používají odlišné spisové
značky.
2
Článek 40 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanoví, že o vině a trestu může rozhodnout pouze soud.
Rozhodnutí soudu označujeme jako rozsudek, vedle toho může soud rozhodovat také tzv. usnesením.
Rozhodnutí ve formě usnesení se zpravidla používá pro rozhodnutí menší důležitosti, např. pro rozhodnutí o
přiznání svědečného, znalečném atd. Rozhodnutí Ústavního soudu ČR se nazývají nálezy.
3
Rozsudek musí po úvodních slovech „Jménem republiky“ obsahovat označení soudu, o jehož rozhodnutí jde,
jména i příjmení soudců, kteří se na rozhodnutí podíleli, den a místo vyhlášení rozsudku
4
Obžalovaný, kterého se rozhodnutí soudu týká, musí být v rozsudku přesně specifikován, uvede se zejména
jméno a příjmení obžalovaného, datum a místo jeho narození, včetně národnosti, pokud je obviněný jiné
národnosti než české. Dále je třeba uvést povolání, kterým se obžalovaný živí, příp. uvést, že se jedná o
starobního/invalidního důchodce, osobu bez zaměstnání, toho času na rodičovské dovolené apod. Dále se
k osobě obžalovaného uvádí údaj o jeho trvalém pobytu, případně místo jeho současného pobytu, je-li odlišné, a
to formulací „toho času bytem“, pokud je obviněný v době rozhodnutí soudu ve výkonu trestu odnětí svobody,
uvede se i tato skutečnost.

1
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(popis skutku)
Popis skutku je slovním popsáním d je, jednání, kter m se ob alovan dopustil trestného činu,
p ípadn více trestn ch čin . Popis d je musí b t v sti n , jasn formulovan a logicky uspo ádan .
Popis skutku se m e v určit ch sm rech odchylovat od formulace skutku, tak jak byl popsán
v ob alob , nebo na základ dokazování v hlavním líčení m e dojít k up esn ní určit ch skutečností,
nap . up esn ní doby a místa spáchání trestného činu, v e zp sobené kody apod. Soud v ak m e
rozhodnout pouze o skutku, pro kter byla podána ob aloba, jde o základní zásadu trestního ízení
naz vanou zásada ob alovací, tzn., pokud by určit skutek, resp. dílčí útok, nebyl v ob alob uveden a
vy el najevo a v pr b hu hlavního líčení, nem e o n m soud rozhodnout na podklad té e ob aloby.

tedy :
(právní v ta)
Právní v ta je vyjád ením skutku v právních pojmech a institutech tak, jak je uvedeno v p íslu ném
ustanovení zákona k danému trestnému činu. Jde v podstat o p evedení popisu skutku do jemu
odpovídající právní formulace konkrétního trestného činu.
Jak jsme si uvedli v e, soud m e rozhodnout pouze o skutku uvedeném v ob alob , není v ak vázán
právní kvalifikací uvedenou v ob alob . Soud tedy m e spat ovat ve skutku jin trestn čin ne
ob aloba (nap . usoudí, e ob alovan nem l v úmyslu po kozeného úmyslu usmrtit, ale pouze mu
zp sobit újmu na zdraví, na místo trestného činu vra dy dle § 140 trestního zákoníku kvalifikuje skutek
jako t ké ublí ení na zdraví s následkem smrti dle § 145 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku).

čímž spáchal
..............................................................................................................................
(Uvede se název trestného činu včetn čísla paragrafu, odstavce, p íp. písmene a rozli í se, zda se
jedná o p ečin/ zločin či zvlá záva n zločin (viz § 14 trestního zákoníku).
nap . p ečin kráde e dle § 205 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku
zvlá

záva n zločin loupe e dle § 173 odst. 1 trestního zákoníku

a o d s u z u j e se

k…………………
Odsuzující rozsudek musí obsahovat v rok o trestu s uvedením zákonn ch ustanovení, podle nich byl
trest vym en.
Odsouzenému se ulo í n kter z trest vypočten ch v trestním zákoníku: trest odn tí svobody,
podmín n odlo en trest odn tí svobody, domácí v zení, obecn prosp né práce, zákaz činnosti,
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, zákaz pobytu, zákaz činnosti, pen it
trest, trest propadnutí majetku, propadnutí v ci nebo jiné majetkové hodnoty, vyho t ní, ztráta
vojenské hodnosti, ztráta čestn ch titul a vyznamenání.
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Lze ulo it i více trest vedle sebe, pokud to od vod uje povaha a záva nost trestného činu.
Vedle trestu, p ípadn na místo trestu (nap . je-li pachatelem osoba nep íčetná a tedy trestn
neodpov dná) lze ulo it i takzvaná ochranná opat ení: ochranné léčení, zabezpečovací detenci,
ochrannou v chovu (je-li odsouzen mladistv ) a zabrání v ci nebo jiné majetkové hodnoty (nap .
nástroje pou ité ke spáchání trestného činu nebo v nosy z n j). Na rozdíl od trestu účelem ochranného
opat ení primárn není pachatele potrestat, n br má léčebn , terapeutick resp. ochrann účel.
Ochranná opat ení lze ulo it i pachateli, kter není trestn odpov dn , v p ípad zabrání v ci nebo
jiné majetkové hodnoty kterékoli osob , pokud jde o v c ohro ující bezpečnost lidí nebo majetku,
anebo hrozí nebezpečí, e bude u ita k trestné činnosti. Stejn tak lze zabrat v c, která je v nosem
z trestné činnosti, by nikoli bezprost edním.
Ochranné léčení lze rozli it na protialkoholní, protitoxikomanické, psychiatrické a sexuologické. Je
vykonáváno bu v ambulantní form , kdy odsouzen pravideln dochází k léka i nebo m e b t
soudem na ízen v kon ústavní formou, kdy je odsouzen umíst n do ústavního za ízení, nap . do
psychiatrické léčebny.
Zabezpečovací detence je určena pro osoby extrémn nebezpečné, u nich by ulo ení ochranného
léčení nepostačovalo k dostatečné ochran společnosti. V kon probíhá v tzv. detenčních za ízeních.
V současné dob jsou tato za ízení v eské republice dv . Detenční za ízení jsou daleko p ísn ji
st e ena ve srovnání se za ízeními pro v kon ochranného léčení.
Pro ochranné léčení i zabezpečovací detenci je typické, e trvají, dokud neskončí jejich účel. Pokud
tedy soud v rozsudku ukládá ochranné léčení nebo zabezpečovací detenci, nevymezuje, jak dlouho
bude trvat. Av ak soud má povinnost v určit ch lh tách p ezkoumat, zda stále existují d vody, pro
které byla tato opat ení ulo ena.
Ochrannou v chovu lze ulo it pouze mladistvému pachateli, a to v situaci, kdy se vyskytl problém
s jeho v chovou, nap . z d vodu zanedbávání jeho dosavadní v chovy, nevhodného prost edí, ve
kterém ije atp. Mladistv pachatel je umíst n do tzv. v chovného za ízení, typicky do v chovného
ústavu, kde m e setrvat nejv e do 18, pop . 19 let.
Byl-li ulo en nepodmín n trest odn tí svobody, musí rozsudek obsahovat také v rok o zp sobu
v konu tohoto trestu, tedy v jakém typu v znice (odstup ováno dle p ísnosti re imu v zení: s
dohledem, dozorem, ostrahou, zv enou ostrahou) se bude trest vykonávat.
Byl-li odsouzenému ulo en trest odn tí svobody nep evy ující 3 roky, lze jeho v kon podmín n
odlo it. V takovém p ípad soud odlo í v kon trestu odn tí svobody na zku ební dobu jeden rok a 5
let, současn m e nad odsouzen m vyslovit dohled probačního ú edníka, ke kterému odsouzen
pravideln dochází a mimo jiné dohlí í na to, e odsouzen vede ádn ivot, dodr uje omezení
ulo ená soudem (nap . sna í se uhradit zp sobenou kodu, neu ívá alkohol, drogy, nest ká se
s určit mi osobami nebo nezdr uje se na určit ch místech…atd.). Odsouzen má povinnost informovat
probačního ú edníka o svém pobytu, zam stnání, zdroji ob ivy atd.
Podmínky pro ulo ení jednotliv ch trest obsahuje trestní zákoník v § 55 a následujících trestního
zákoníku.

Od

vodn ní :

„Dokazováním v hlavním líčení byly zji t ny následující skutečnosti:“
následuje popis skutku, tak jak vyplynul z dokazování v hlavním líčení. Soud musí od vodnit
1. otázku viny - ke kter m d kaz m p ihlédl a proč, které d kazy naopak soud nep esv dčily a proč
2. kvalifikaci trestného činu - proč si myslí, e jednání ob alovaného (skutek) je práv oním trestn m
činem
3. druh a v e trestu - z hlediska záva nosti trestného činu a jeho společenské kodlivosti, m e
p ihlédnout i k osobním, v d lkov m, majetkov m, zdravotním pom r m ob alovaného…
4. dal í v roky pojaté do v rokové části rozsudku

3

V od vodn ní soud stručn vylo í, které skutečnosti vzal za prokázané a o které d kazy své záv ry
op el a jak mi úvahami se ídil p i hodnocení proveden ch d kaz , zejména pokud si vzájemn
odporují. Z od vodn ní musí b t patrno, jak se soud vypo ádal s obhajobou, proč nevyhov l návrh m
na provedení dal ích d kaz a jak mi právními úvahami se ídil, kdy posuzoval prokázané
skutečnosti podle p íslu n ch ustanovení zákona v otázce viny a trestu. P i od vodn ní ulo eného
trestu uvede, jak mi úvahami byl veden p i ukládání trestu, jak posoudil povahu a záva nost trestného
činu z hlediska v znamu konkrétního chrán ného zájmu, kter byl činem dotčen, zp sobu provedení
činu a jeho následk , okolností, za kter ch byl čin spáchán, osoby pachatele, míry jeho zavin ní a jeho
pohnutky, zám ru nebo cíle, jako i polehčujících a p it ujících okolností, doby, která uplynula od
spáchání trestného činu, p ípadné zm ny situace a délky trestního ízení, trvalo-li nep im en
dlouhou dobu, p i zvá ení slo itosti v ci, postupu orgán činn ch v trestním ízení, v znamu ízení pro
pachatele a jeho chování, kter m p isp l k pr tah m v ízení. Soud té uvede, jak p ihlédl k osobním,
rodinn m, majetkov m a jin m pom r m pachatele, k jeho dosavadnímu zp sobu ivota, k chování
pachatele po činu, zejména k jeho p ípadné snaze nahradit kodu či jiné kodlivé následky činu. Soud
musí od vodnit a vyjád it se ke ka dému v roku, kter vynesl, tedy jak k v roku o vin , tak k v roku o
trestu, p ípadn ochranném opat ení, za azení do určitého typu v znice, v roku o náhrad kody, byla
– li odsouzenému ulo ena povinnost nahradit kodu.

Poučení :5 Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do osmi dnů od doručení opisu
rozsudku ke Krajskému (Městskému) soudu v.......................... prostřednictvím soudu
zdejšího.

V .......................................... dne..................................
…………………………………
podpis soudce

5

Součástí rozsudku je i poučení o mo nosti podat opravn prost edek. Opravn m prost edkem proti
rozsudku je odvolání. Lh ta pro podání odvolání je 8 dní. Lh ta pro podání odvolání počíná b et a
od okam iku doručení opisu rozsudku. Rozsudek v písemné podob musí b t vyhotoven a p edán
k doručení nejpozd ji zpravidla do 5 pracovních dn , pro slo itost v ci lze lh tu prodlou it.
Strany se v ak po vynesení rozsudku a jeho od vodn ní mohou do protokolu vyjád it, zda podávají
opravn prost edek, nebo se tohoto práva vzdávají, pop . si ponechávají lh tu pro podání odvolání.
Pokud se strany vzdají práva na odvolání, m e soudce se souhlasem stran vyhotovit tzv. zjednodu en
rozsudek, neobsahující od vodn ní.

4
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č. j. ……………………

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní (Obvodní) soud v ...................................... rozhodl samosoudcem / v senátu složeném
z předsedy senátu.................................................. a soudci……………………………………,
v hlavním líčení konaném dne ............................. v ..................................................
takto :
Obžalovaný
..............................................................................,
narozený dne ........................v ..............................., povoláním...............................................,
trvale bytem ..............................................................................................................................,

z p r o š ť u j e se
podle § 226 písm. e) trestního řádu obžaloby státního zástupce Okresního státního
zastupitelství ve ………………………….. ze dne …………………………, sp. zn.
………………………………….., pro skutek který měl spáchat tím,
že
(popis skutku tak, jak byl popsán v obžalobě)

tedy :
(právní věta dle obžaloby)

1

ímž m l spáchat
………...............................................................................................................................
(trestn

in, trestné iny, které ve skutku spat ovala obžaloba)

neboť
……………………………………………………………………………………………….
(Uvede se d vod, pro kter se obžalovan obžaloby zpro uje.)
Soud zprostí obžalovaného obžaloby, jestliže na základě d kaz p edložen ch v hlavním
lí ení
a) nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovan stíhán, (v hlavním lí ení se v bec
nepoda í prokázat, že se žalovan skutek udál, nap . do lo k uvedení nepravdiv ch údaj p i
sjednávání úvěrové smlouvy)
b) v žalobním návrhu ozna en skutek není trestn m inem, (proveden mi d kazy dojde soud k závěru,
že skutek popsan v obžalobě nenapl uje znaky trestného inu, ale nap íklad p estupku nebo nejde o
jednání žádn m zp sobem delikventní; nap . je-li obžalovan stíhán pro trestn in ublížení na zdraví,
m že vyjít v hlavním lí ení najevo, že újma zp sobená po kozenému nebyla takové intenzity, aby ji
bylo možno kvalifikovat jako trestn in; v takovém p ípadě soud postoupí věc správnímu orgánu
s podez ením, že do lo ke spáchání p estupku)
c) nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovan , (d kazy proveden mi v hlavním lí ení se
státnímu zástupci nepoda ilo prokázat, že skutek popsan v obžalobě spáchal obžalovan , na tomto
místě je t eba p ipomenout zásadu trestního práva in dubio pro reo, tedy v pochybnostech ve
prospěch; v p ípadě, že po provedení d kaz v hlavním lí ení z stanou o vině obžalovaného
d vodného pochybnosti, musí b t obžaloby soudem zpro těn)
d) obžalovan není pro nep í etnost trestně odpovědn , nebo (soud v hlavním lí ení zjistil, že
obžalovan v době spáchání trestného inu trpěl du evní poruchou, pro kterou nemohl rozpoznat, že
jeho jednání je protiprávní nebo toto své jednání ovládnout)
e) trestnost inu zanikla. (trestnost inu m že zaniknout nap . proml ením, tzn., že od doby spáchání
trestného inu uplynula ur itá doba; dále m že trestnost inu zaniknout nap íklad ú innou lítostí u
několika vybran ch trestn ch in , jedním z nich je trestn in zanedbání povinné v živy dle § 196
trestního zákoníku.)

Pou ení :Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do osmi dn od doručení opisu rozsudku
ke Krajskému (Městskému) soudu v.......................... prostřednictvím soudu zdej ího. 1

1

Možnost podat odvolání je zachována obžalovanému i v případě vydání zpro ujícího rozsudku. Obžalovaný
v ak m že podat odvolání jen tehdy, pokud byl zpro těn z některého d vodu uvedeného v § 226, který je pro
něho méně příznivý než jiný d vod tam uvedený, např. soud zprostil obžalovaného obžaloby z d vodu, že
trestnost činu zanikla, obžalovaný v ak svým podaným odvoláním zamý lí dosáhnout zpro ujícího výroku,
z d vodu, že nebylo prokázáno, že skutek spáchal obžalovaný.
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Průvodce simulovanými soudy

B Případy

b1

Případ: Hlídač,
který dohlídal

Role:
3x soudce
3x právní zástupce Detektivní služby, a. s.
1x poškozený
3x právní zástupce poškozeného
4x svědek
1x zaměstnanec firmy Lidl
1x zástupce Detektivní služby, a. s.
Obsah:
Popis případu
Role pro simulovaný soud
Obsah spisu
Výňatek ze zákoníku práce
14 dokumentů k případu

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

b1

Případ:
Hlídač, který dohlídal

Popis
případu

b1

Případ: Hlídač,
který dohlídal

3x soudce
3x právní zástupce Detektivní služby, a. s.
1x dotčená osoba Robert Malátný
3x právní zástupce Roberta Malátného
1x svědkyně Marie Malátná
1x svědek Miloš Vokurka
1x svědkyně Irena Bohatá
1x svědek Radek Janouch
1x zaměstnanec firmy Lidl
1x zástupce Detektivní služby, a. s.

Pan Robert Malátný pracoval jako ostraha v prodejně Lidl
v Krnově. Byl zaměstnán u Detektivní služby, a. s. na základě
pracovní smlouvy ze dne 9. 7. 2008. Druh práce byl sjednán jako
kontrola příchodu a odchodu osob a příjezdu a odjezdu vozidel.
Vedle zaměstnanecké mzdy pobíral pan Malátný částečný
invalidní důchod, který mu byl přiznán z důvodu psychického
onemocnění. Měl základní vzdělání. Počátkem roku 2014 pan
Malátný informoval svého zaměstnavatele, že bude práce neschopen, což uvedlo do pohybu řadu věcí.
Dne 2. 1. 2014 byl pan Malátný vyzván, aby se dostavil před
prodejnu Lidl v Krnově, kde mu bylo sděleno, že jeho pracovní
místo bylo zrušeno a zaměstnavatel nabízel panu Malátnému
dohodu o skončení pracovního poměru s odůvodněním, že pro
něj nemá jinou práci, což pan Malátný nepřijal. Následně mu byla
dne 3. 1. 2014 přidělena jiná práce – měl pracovat jako ostraha
objektu prodejny Lidl, ale zaměstnavatel mu nesdělil žádné
pokyny k výkonu práce. Dne 4. 1. 2014 byla panu Malátnému
opět předložena dohoda o skončení pracovního poměru, kterou
pan Malátný opět nepřijal.
Následně obdržel výtku, že není řádně ošacen a nemá předepsanou obuv. Pan Malátný výtku neuznal. Zaměstnavatel
zároveň nařídil panu Malátnému déle trvající služební cestu od
5. 1. 2014 do 15. 1. 2014 do města Ostravy.
Následně pana Malátného informovali pracovníci firmy Lidl,
že spolupráce firmy s Detektivní službou, a. s. byla přerušena,
takže za práci nedostane zaplaceno. Protože pan Malátný nenastoupil pracovní cestu, zaměstnavatel pana Malátného vyhodil
z práce. Odůvodnil to nejen nenastoupením pracovní cesty, ale
i nespokojeností s jeho pracovním výkonem – v prosinci 2013 prý
neuspokojivě vykonával práci v prodejně a neřešil vnitropodnikové
záležitosti se zaměstnanci zákazníka. Dopis byl panu Malátnému
doručen poštou, vyzvedl si jej dne 6. 1. 2014.
Pan Malátný s pracovní výtkou ani ztrátou zaměstnání nesouhlasil a považoval obě věci za nespravedlivé. Na obranu svých
práv se obrátil na advokáta. Protože se obě strany nedokázaly
ani prostřednictvím svých právních zástupců domluvit, dostala
se celá záležitost až před soud.

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

b1

Případ:
Hlídač, který dohlídal

Popis
role

Robert
Malátný
poškozený
narozen 13. 11. 1951
ženatý
bytem Na Bezděkově 1738/2, Krnov
OP č. 12345678
zaměstnanec Detektivní služby, a. s.
Roberta Malátného v simulovaném soudu hraje:

Robert Malátný je plachý, mírně dezorientovaný člověk,
který udělá to, co mu kdo řekne.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Byl jsem zaměstnán u žalované od roku 2008. Kdy jsem
uzavíral pracovní smlouvu, už nevím, ale bylo to někdy v létě.
Bylo hezké počasí. Práce mě bavila, chodil jsem tam rád. Vůbec
nevím, proč se mnou chtěli ukončit pracovní poměr. Vždy jsem se
snažil. Jsem-li tázán na výtku, toto jsem vůbec nepochopil, vše
za mě vyřizovala manželka a ta také vše domluvila s právníkem.
Jsem hodně nemocný a nemám na takové věci čas.“

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

b1

Případ:
Hlídač, který dohlídal

Popis
role

Marie
Malátná
svědkyně
narozena 27. 3. 1962
vdaná
bytem Na Bezděkově 1738/2, Krnov
OP č. 1245621233
v době soudu ve věku 52 let
účetní ve firmě Účto, s. r. o.
Marii Malátnou v simulovaném soudu hraje:

Manželka pana Malátného, účetní každým coulem, doma
„drží kasu“.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„K věci mohu uvést, že vím, proč jsem byla předvolána.
Vypovídat budu. Žalobce je můj manžel. K celé záležitosti uvádím, že manžel byl zaměstnán u Detektivní služby, a. s. Jednou
přišel domů a řekl mi, že se ho chtějí zbavit. Bylo to hned po
Novém roce. Řekli mu, že jeho pracovní místo bylo zrušeno, že
již nemusí chodit do práce. Manžel mi volal, co má dělat. Řekla
jsem mu, aby rozhodně trval na nějakém písemném dokladu,
že ho nemohou jen tak propustit. Když přišel večer domů, tak
jsme všechno probrali a dohodli jsme se, že nepřistoupíme na
jejich hru. Když manžel přišel druhý den do práce, řekli mu, že
ostrahu dělat nemůže. Co však ten den fakticky za práci dělal,
nevím. Další den již přišel domů s návrhem dohody na ukončení
pracovního poměru. Manželovi jsem řekla, aby nic nepodepisoval. Dohodu o ukončení pracovního poměru nepodepsal a šel
do práce. Dali mu výtku, že nemá pracovní ošacení. To však
nikdy nedostal. Bundu mu dali malou a když jsem žádala větší,
tak mi řekli, že větší nemají. Kalhoty mu nedali žádné a boty
také ne. Nosil jejich svetr a košili. Dostal nějaký papír, nějakou
výtku, tuším. Manžel mi volal, že na něj křičí, že tomu nerozumí,
ať zavolám policii. Tak jsem volala 158. Když přišel domů s tou
výtkou, tak jsem kontaktovala právníka, sepsal papír, že s tím
nesouhlasíme. Další den šel zase do práce, ale tam mu řekli,
že musí jet do Ostravy, že pro něj práci v Krnově nemají. To ale
nešlo, Robert nikdy sám necestoval. Pobírá invalidní důchod.
Má psychické problémy. To ti pánové z Detektivní služby věděli.
Rovněž věděli, že přece nemůže cestovat. Neměl ani řidičský
průkaz. A protože do Ostravy nejel, dostal v práci ten papír, že
s ním už nepočítají a nemá další den chodit. Pak jsme znova
kontaktovali právníka. Robert mi říkal, že mu pracovníci Lidlu
řekli, že Detektivní služba, a. s. u nich končí a ať si dá pozor, zda
dostane výplatu. To je vše, co k případu vím.“

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

b1

Případ:
Hlídač, který dohlídal

Popis
role

Miloš
Vokurka
svědek
narozen 16. 8. 1960
ženatý, 54 let
bytem Rokoskova 2314/8, Krnov
zaměstnanec Policie ČR
Miloše Vokurku v simulovaném soudu hraje:

Policista, který byl přivolán na místo k prodejně Lidl dne
4. 1. 2014. Vcelku nekonfliktní člověk, který si však zakládá na
svém postavení a nerad dělá práci navíc.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Pokud jsem dotazován, zda vím, proč jsem byl předvolán,
dovodil jsem to z předvolání, které jsem obdržel. Jedná se o zásah, který jsme prováděli u prodejny Lidl. Byli jsme zavoláni paní
Malátnou, která volala na linku 158 a žádala, abychom přijeli
k prodejně. Údajně byl její manžel v ohrožení života. Když jsme
přijeli na místo, byl zde nějaký pán, který se představil jako pan
Malátný. Působil velmi nedůstojným dojmem. Mysleli jsme, že
to je bezdomovec. Pokud říkám ‚mysleli‘, hovořím rovněž o mém
kolegovi, který zde byl přítomen, chodíme zpravidla ve dvojici.
Dále zde byl přítomen ještě jeden člověk, který se představil jako
zástupce Detektivní služby. Na jeho jméno si již nepamatuji.
Zjistili jsme, že nikdo v ohrožení života není a odjeli jsme pryč.
Jde-li o rozhovor mezi muži, tomu jsme přítomni nebyli. Jen jsme
byli slovně atakováni panem Malátným, který byl velmi nervózní
a křičel, že nedostal žádný pracovní oděv. To je vše, co mohu
k záležitosti uvést.“

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

b1

Případ:
Hlídač, který dohlídal

Popis
role

Irena
Bohatá
svědkyně
narozena 13. 4. 1981
bytem Polní 21, Krnov
rozvedená, v době soudu ve věku 33 let
OP č. 33154422
personalistka u společnosti Detektivní služba, a. s.
Irenu Bohatou v simulovaném soudu hraje:

Žena, která dbá o svůj vzhled, a i proto neměla pana Malátného ráda, nelíbilo se jí, jak vypadal.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Poučení jsem porozuměla a vypovídat budu. Pracuji jako
personalistka u žalovaného již sedm let. Pana Malátného znám.
Dokonce jsem ho přijímala do práce, což se dnes ukazuje jako
chyba. Když jsem jej přijímala, věděla jsem, že má invalidní
důchod. Nikdy jsem se ho neptala proč. Z potvrzení o důchodu
to nelze zjistit. Pan Malátný podstoupil vstupní prohlídku a byl
shledán pro svoje pracovní zařazení jako schopen práce. Nic
nenasvědčovalo tomu, že by měl nějaké psychické problémy.
Je však pravdou, že jsem s ním poté do styku přicházela pouze
sporadicky. Pokud jde o řidičský průkaz, nepamatuji si, zda byl
dotazován při nástupu do práce, zda ho vlastní. Pro výkon svého
pracovního zařazení to však nepotřeboval. Měl pracovat jako
ostraha objektu Lidl v Krnově. Střídal se zde s dalším kolegou.
Jde-li o pracovní oblečení, to mu bylo vydáno. Dohledala jsem,
že potvrdil přijetí pracovního oblečení. Nepamatuji se, že by
mne někdo kontaktoval za účelem výměny za větší. V práci
jsem měla na starosti všechny pracovní smlouvy a taky jsem
vydávala oblečení. Všichni zaměstnanci to řešili pouze se mnou.
Na pracovní cestu vyslal pana Malátného nadřízený. Nic nenasvědčovalo tomu, že by ji nemohl vykonat. Pak přinesl nějaké
potvrzení od lékaře. Myslím si, že mu lékařka napsala, co potřeboval, asi se ho chtěla rychle zbavit – kdo by s ním také chtěl
delší dobu jednat, že? Dohodu o ukončení pracovního poměru
jsem připravovala. Tu pan Malátný nepodepsal. Také jsem panu
Malátnému připravovala na základě pokynu nadřízeného výtku,
na tu jsme dostali odpověď, že s tím nesouhlasí. Následně byl
vyslán na pracovní cestu, tehdy se do práce nedostavil, a proto
následovalo okamžité zrušení pracovního poměru. To je vše, co
mohu k věci uvést.“

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

b1

Případ:
Hlídač, který dohlídal

Popis
role

Radek
Janouch
svědek
narozen 1. 1. 1976
ženatý
v době soudu ve věku 38 let
personální ředitel Detektivní služby, a. s.
Radka Janoucha v simulovaném soudu hraje:

Ing. Radek Janouch je pragmatický, sebevědomý až arogantní muž, který nemá příliš pochopení pro slabosti ostatních.
Má tendenci se rozčilovat a zvyšovat hlas, zejména, pokud mu
někdo i jen v náznaku odporuje.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Poučení jsem porozuměl a vypovídat budu. Pracuji v Detektivní službě již deset let. Pana Malátného znám. Upřímně
řečeno patřil mezi zaměstnance, se kterými byly vždy problémy.
Stále se na něco vymlouval. Údajně měl psychické potíže. Je
pravdou, že mi přišel jako nesvéprávný. Mnoho věcí za něj vyřizovala manželka. O co jde v dané věci, to vím. S panem Malátným jsem osobně jednal. Řekl jsem mu, že jeho pracovní místo
bude zrušeno a nabídl jsem mu někdy po Novém roce dohodu
o ukončení pracovního poměru. To však pan Malátný nepřijal,
myslím, že chtěl odstupné – dost možná spíš jeho žena než on
sám. Skoro plakal, že nemůže najít zaměstnání a prosil mne,
abychom mu našli nějaké jiné místo. Tak jsem mu řekl, že bych
ho mohl nechat převést do Ostravy. Když však přišel další, nebo
jaký den, do práce, tak uvedl, že do Ostravy nemůže, protože mu
to zakázala jeho doktorka. Tak jsem mu řekl, že takto jsme se
nedohodli. Začal mne slovně napadat, užíval i vulgární výrazy.
Panu Malátnému jsem sdělil, že porušuje pracovní řád, protože
nemá pracovní oblečení. Následně jsem mu dal výtku. K tomuto
incidentu byla volána policie, kdo ji volal, to opravdu nevím. Když
však příslušníci policie přišli, neshledali nic závadného a odjeli.
Další den jsem počítal s tím, že pan Malátný přijde a pojede do
Ostravy. Do práce však nepřišel. Proto jsme s ním okamžitě zrušili
pracovní poměr. Vím ještě, že se proti výtce ohradil. Rovněž přišla
reakce na okamžité zrušení pracovního poměru. Pak už to řešil
náš právník. To je vše, co mohu k případu uvést.“
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Díl 1
Obecné ustanovení o rozvázání a skončení
pracovního poměru
§ 48
(1) Pracovní poměr může být rozvázán jen
a) dohodou,
b) výpovědí,
c) okamžitým zrušením,
d) zrušením ve zkušební době.
(2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím
sjednané doby.
(3) Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní
příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným
způsobem, končí
a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení
povolení k pobytu,
b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající
těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání20), zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
(4) Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Zánik
pracovního poměru v případě smrti zaměstnavatele, který
je fyzickou osobou, upravuje § 342 odst. 1.

(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen
z důvodu výslovně stanoveného v § 52.
(3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
(4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí
důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo
možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí
být dodatečně měněn.
(5) Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé
smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.
§ 51
(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro
zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce,
s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být
prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.
(2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce,
s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54
písm. c) a § 63.
§ 51a
Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti
s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů
nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, platí, že pracovní poměr skončí nejpozději
dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí
účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Díl 2
Dohoda
§ 49
(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na
rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr
sjednaným dnem.
(2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být
písemná.
(3) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení
dohody o rozvázání pracovního poměru.

Oddíl 2
Výpověď daná zaměstnavatelem
§ 52
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto
důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně
jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměst-

Díl 3
Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody
Oddíl 1
Výpověď
§ 50
(1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak
se k ní nepřihlíží.

1

nanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných
organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo
rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský
posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro
pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro
ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem
pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného
správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává,
dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li
bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon
této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci
z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván
k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době
neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním
zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo
pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci;
pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané
práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době
posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané
práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou
povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn
pro výkon veřejné funkce,
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán
na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem
pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro
noční práci.
(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem
ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout
v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby
nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím
zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby,
ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
§ 54
Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď
danou zaměstnanci
a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b);
to neplatí v případě organizačních změn uvedených v §
52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích
místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle
pracovní smlouvy vykonávána,
b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to
neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance
v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po
kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
c) z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit
pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské
dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské
dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat
mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo
zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní
doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské
dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou
dovolenou (rodičovskou dovolenou),
d) pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [§ 52 písm. g)]
nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v §
301a zvlášť hrubým způsobem [§ 52 písm. h)]; to neplatí,
jde-li o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající
mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Oddíl 3
Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné
době, to je
a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil
nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední
následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových
látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich
ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná
doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního
ošetřování,
b) při výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen
povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto cvičení, až do
uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto cvičení,

Díl 4
Okamžité zrušení pracovního poměru
§ 55
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
(1) Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy,
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a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na
dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen
pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem.
(2) Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr
s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské
dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod
k výpovědi vznikl.
(2) Stane-li se v průběhu 1 měsíce podle odstavce 1 jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, předmětem
šetření jiného orgánu, je možné dát výpověď ještě do 1
měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku
tohoto šetření.
§ 58
(1) Pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu,
pro který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, může
dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne,
kdy se o důvodu k výpovědi nebo k okamžitému zrušení
pracovního poměru dověděl, a pro porušení povinnosti
vyplývající z pracovního poměru v cizině do 2 měsíců po
jeho návratu z ciziny, nejpozději však vždy do 1 roku ode
dne, kdy důvod k výpovědi nebo k okamžitému zrušení
pracovního poměru vznikl.
(2) Stane-li se v průběhu 2 měsíců podle odstavce 1 jednání zaměstnance, v němž je možné spatřovat porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k vykonávané práci, předmětem šetření jiného orgánu, je
možné dát výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní
poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel
dověděl o výsledku tohoto šetření.

§ 56
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
(1) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit
jen, jestliže,
a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem
pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného
správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává,
nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého
zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů
ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho
vhodné práce, nebo
b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo
náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do
15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).
(2) Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr,
přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve
výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce
výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy nebo platu se
použije § 67 odst. 3.

§ 59
Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému
zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento
důvod vznikl.

§ 56a
Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance
(1) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který
nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu
vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého
zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu.
(2) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovního poměru a přivolení soudu
nezletilému zaměstnanci.

§ 60
V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak,
aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod
nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního
poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží.
§ 61
(1) Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru
je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou
organizací.
(2) Jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období
a v době 1 roku po jeho skončení, je k výpovědi nebo
k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí
souhlas. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže
odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byla o něj
zaměstnavatelem požádána.

Díl 5
Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru
§ 57
(1) Pro porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené
v § 301a zvlášť hrubým způsobem [§ 52 písm. h)] může
dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi dověděl,
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(3) Zaměstnavatel může použít souhlasu podle odstavce
2 jen ve lhůtě 2 měsíců od jeho udělení.
(4) Jestliže odborová organizace odmítla udělit souhlas
podle odstavce 2, jsou výpověď nebo okamžité zrušení
pracovního poměru z tohoto důvodu neplatné; pokud
jsou však ostatní podmínky výpovědi nebo okamžitého
zrušení splněny a soud ve sporu podle § 72 shledá, že na
zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, jsou výpověď nebo okamžité
zrušení pracovního poměru platné.
(5) S jinými případy rozvázání pracovního poměru je
zaměstnavatel povinen seznámit odborovou organizaci
ve lhůtách s ní dohodnutých.

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho
pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek
uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance
vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího
pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.
(2) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního
poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného
výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného
zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím
příslušného správního orgánu, který lékařský posudek
přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní
úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle § 367 odst.
1, odstupné podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší.
(3) Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí
průměrný měsíční výdělek.
(4) Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci
vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším
výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne
se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení
pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Díl 7
Další případy skončení pracovního poměru
§ 65
Skončení pracovního poměru na dobu určitou
(1) Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také
ostatními způsoby uvedenými v § 48 odst. 1, 3 a 4. Byla-li
doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu
konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit
zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla
alespoň 3 dny předem.
(2) Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby
(§ 48 odst. 2) s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.
§ 66
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní
poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez
uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době
zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů
a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době
prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní
neschopnosti (karantény) zaměstnance.
(2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době
se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží.
Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li
v něm uveden den pozdější.

§ 68
(1) Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru
konat práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním
poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před
uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných
výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho
poměrnou část.
(2) Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu
kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do
uplynutí doby podle odstavce 1.

Díl 8
Odstupné
§ 67
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů
uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž
důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho
pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho
pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok
a méně než 2 roky,

Díl 9
Neplatné rozvázání pracovního poměru
§ 69
(1) Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď
nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně,
že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní
poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Náhrada podle věty
první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku
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§ 72
Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit
u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl
pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším
zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní
pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení
pracovního poměru.
(2) Přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, 6 měsíců, může
soud na návrh zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě
mzdy nebo platu za další dobu přiměřeně snížit; soud
při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl
zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam
konal a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se
do práce nezapojil.
(3) Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně,
avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho
zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně na jiném dnu skončení,
že jeho pracovní poměr skončil dohodou,
a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní
doby,
b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo
ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto
zrušením skončit; v těchto případech má zaměstnanec
právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného
výdělku za dobu výpovědní doby.
§ 70
(1) Dal-li zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně zaměstnanec pracovní poměr
okamžitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel oznámil
zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá
na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá
i nadále. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele,
má zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody,
která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá
na dalším konání práce.
(2) Rozvázal-li zaměstnanec pracovní poměr neplatně,
avšak zaměstnavatel netrvá na tom, aby zaměstnanec
u něho dále pracoval, platí, pokud se se zaměstnancem
nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou,
a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní
doby,
b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo
ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto
zrušením skončit.
(3) V případech uvedených v odstavci 2 nemůže zaměstnavatel vůči zaměstnanci uplatňovat náhradu škody.
§ 71
Při neplatné dohodě o rozvázání pracovního poměru se
postupuje při posuzování práva zaměstnance na náhradu
ušlé mzdy nebo platu obdobně jako při neplatné výpovědi
dané zaměstnanci zaměstnavatelem (§ 69). Zaměstnavatel právo na náhradu škody pro neplatnost dohody
uplatňovat nesmí.
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Okresní soud v Krnov
Revolu ní 965/60
794 01 Krnov

Žalobce:

Robert Malátný, nar. 13.11.1951
bytem Na Bezd kov 1738/2, 794 01 Krnov

Právně zastoupen:

JUDr. Augustinem Klokočníkem, advokátem
se sídlem Albrechtická 30, Krnov

Žalovaná:

DETEKTIVNÍ SLUŽBA, a.s.
se sídlem Krnovská 224, Krnov
IČ 253 22 11

Žaloba o určení neplatnosti rozvázání
pracovního
poměru
okamžitým
zrušením

Dvojmo
Přílohy:
- Plná moc
- pracovní smlouva ze dne 9.7.2008
- dopis právního zástupce žalobce ze dne 5.1.2014
- dopis právního zástupce žalobce ze dne 6.1.2014
- dopis právního zástupce žalované ze dne 7.1.2014
- okamžité zrušení pracovního poměru ze dne 5.1.2014
- lékařská zpráva MUDr. Karase ze dne 16.4.2007 a 26.5.1992
- lékařská zpráva psychiatrické léčebny Opava ze dne 4.9.2013

OSVĚDČENÍ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 0031
IČO 42568942
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alobce uzavřel dne 9.7.2008 se alovanou pracovní smlouvu, dle ní m l
vykonávat práci jako kontrola příchodu a odchodu osob a kontrola příjezdu a odjezdu
vozidel.
Dne 6.1.2014 obdržel žalobce dopis nazvaný „okamžité zrušení
pracovního poměru“. alovaná uvedla, e alobce m l opakovan porušit své
pracovní povinnosti zvláš hrub m zp sobem, kdy odmítl nastoupit na pracovní
cesty, a dále m l neuspokojiv vykonávat práci na prodejn a řešit vnitropodnikové
zále itosti se zam stnanci zákazníka.
D kaz:
- pracovní smlouva ze dne 9.7.2008
- okamžité zrušení pracovního poměru ze dne 5.1.2014

alobce s postupem alované nesouhlasí a pova uje okam ité zrušení
pracovního pom ru za neplatné. Předn alobce upozor uje, e z ust. § 55 zák. práce
vypl vá, e okam ité zrušení pracovního pom ru je pova ováno za zcela v jime n
zp sob rozvázání pracovního pom ru. Zákoník práce nedefinuje pojem porušení
povinností vypl vajících z právních předpis t kajících se v konu práce ze strany
zam stnance, rovn není definováno, co se rozumí porušením t chto předpis zvláš
hrub m zp sobem. alobce se však domnívá, e uvedené podmínky v daném případ
spln ny nebyly.
alobce dále uvádí, e trpí záva n m psychick m onemocn ním. Byl mu
přiznán áste n invalidní d chod (dnes II. stupn ) z d vodu lehké mentální retardace
a neurastenického syndromu polyneuropatie.
alobce je lé en rovn
pro
schizoformní psychotické poruchy. O t chto skute nostech byla alovaná
informována ji před uzavřením pracovní smlouvy. V posledních letech byl alobc v
zdravotní stav stabilizovan a umo oval v kon práce. Po poslední pracovní
neschopnosti však zdravotní stav ji nebyl tak dobr a neumo oval alobci
kupříkladu vyslání na delší pracovní cestu, nebo alobce velmi špatn psychicky
snášel pobyt přes noc mimo domov bez doprovodu blízké osoby.
D kaz:
- lékařská zpráva MUDr. Karase ze dne 16.4.2007 a 26.5.1992
- lékařská zpráva psychiatrické léčebny Opava ze dne 4.9.2013

alobce je tak přesv d en, e své pracovní povinnosti neporušil. Naopak
alovaná nepostupovala správn . Dle § 103 odst. 1 písm. a) zák. práce zaměstnavatel
nesmí p ipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by
neodpovídala jeho zdravotní zp sobilosti. Pokud vznikne ur itá pochybnost, zdali
je zam stnanec dále zp sobil k vykonávané práci, je zam stnavatel povinen dát
zam stnanci pokyn, aby se dostavil k lékaři, kter pro n j zajiš uje poskytování
pracovn lékařsk ch slu eb. Tento poskytovatel by tak m l na základ prohlídky a
dostupné zdravotní dokumentace vydat lékařsk posudek ke zhodnocení zdravotní
zp sobilosti zam stnance k práci. V dané v ci alobce odkazuje na judikaturu
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Nejvyššího soudu (např. sp. zn. 21 Cdo 266/2009, 21 Cdo 714/2010), kter
v obdobn ch případech vyslovil, e „teprve kdyby se žalobce odmítl podrobit v
příslušném zařízení závodní preventivní péče vyšetřením potřebn m k podání
lékařského posudku nebo kdyby jinak zmařil potřebné zjištění svého zdravotního stavu
tímto zp sobem, lze dovozovat, že by zaviněně porušil povinnost vypl vající z
právních předpis vztahujících se k jím vykonávané práci, což by mohlo b t d vodem
k rozvázání pracovního poměru v povědí nebo okamžit m zrušením“.
alobce poukazuje na skute nost, e z právních p edpis ani judikatury
nevyplývá, že by byl povinen zaměstnavateli dokládat zdravotní stav. Naopak je
dle § 103 zák. práce povinností zaměstnavatele dbát na ochranu zdraví
zaměstnanc a bezpečnost p i práci a zajistit zam stnanc m pracovn lékařské
slu by. Nadto i v případ , e by alobce předlo il alované lékařskou zprávu svého
ošetřujícího odborného lékaře prokazující jeho pracovní omezení, není zam stnavatel
oprávn n na základ této zprávy posuzovat zdravotní zp sobilost zam stnance
k práci, nebo k tomu je oprávn n pouze poskytovatel pracovn lékařsk ch slu eb.
Rovn
judikatura (např. sp. zn. 21 Cdo 1936/2004) zd raz uje,
e
u pracovn lékařsk ch slu eb je vylou ena svobodná volba lékaře, nebo
pracovn lékařské slu by mají odlišn charakter, co vypl vá i z § 29 zák. . 372/2011
o zdravotních slu bách. K posuzování zdravotní zp sobilosti zam stnance je tedy
primárn povolán závodní lékař (poskytovatel pracovn lékařsk ch slu eb), nebo
tento by m l detailn znát pracovní prostředí a nápl práce zam stnance.
S ohledem na v še uvedené má alobce za to, e alovaná nepostupovala
v souladu s pracovn právními předpisy a pravidly dovozen mi judikaturou a
okamžité zrušení pracovního poměru, které obdržel tak považuje za neplatné.
Tuto skute nost sd lil alobce alované dopisem ze dne 6.1.2014 a uvedl, e
v souladu s § 69 zák. práce trvá na tom, aby byl dále zam stnáván dle své pracovní
smlouvy.
D kaz:
- dopis právního zástupce žalobce ze dne 5.1.2014
- dopis právního zástupce žalobce ze dne 6.1.2014
- dopis právního zástupce žalované ze dne 7.1.2014
S ohledem na v še uvedené
provedeném dokazování vydal tento

alobce navrhuje, aby nadepsan

soud po

rozsudek:
Ur uje se, e okam ité zrušení pracovního pom ru ze dne 5.1.2014, doru ené
alobci dne 6.1.2014, je neplatné.
alovaná je povinna uhradit alobci náklady řízení k rukám právního zástupce
JUDr. Augustina Kloko níka, a to do tří dn od právní moci rozsudku.

V Praze dne 1.3.2014

Robert Malátný

KO
OŠ

NÝ

b1

SO

D

STŘED

U L OVA

U

L

IM
ÝS
SK

lída

2

č,

E

PR
ÁV
A

Detektivní služba, a.s. řípad: H lídal
h
P
ý do
Krnovská 224
kter
C
U
M
794 01 Krnov
VÝ
OO
VE
T
COURT

Pracovní smlouva

Detektivní služba, a.s., Krnovská 224, Krnov
(dále jen „ zaměstnavatel“)

a

Robert Malátný, nar. 13. listopadu 1951, bytem Na Bezděkově 1738/2, Krnov
(dále jen „zaměstnanec“)

uzavírají dle § 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, tuto

Pracovní smlouvu
I.
Zaměstnanec nastupuje do pracovního poměru u zaměstnavatele ke dni 9. července 2008,
bude pracovat jako kontrola příchodu a odchodu osob a příjezdu a odjezdu vozidel.
Místem výkonu práce je město Krnov.
Pracovní doba začíná v 6.00 hodin a končí v 14.30 hodin s tím, že bylo mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem dohodnuto, že tato pracovní doba byla ujednána od pondělí do čtvrtka a
v pátek pracovní doba začíná v 8.00 hodin a končí v 16.30 hodin.

II.
Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou, na plný pracovní úvazek. Smluvní strany se
dále dohodly na zkušební době v délce tří měsíců. Ve zkušební době může být pracovní poměr
kdykoli zrušen kteroukoliv ze stran bez udání důvodů, však vždy písemně.
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III.
Za vykonanou práci náleží zaměstnanci mzda ve výši 10.000, Kč měsíčně a je splatná vždy
do každého 10. dne v měsíci.
IV.
Zaměstnanec byl před uzavřením pracovní smlouvy seznámen s právy a povinnostmi a
s pracovními a mzdovými podmínkami. Zaměstnavatel je povinen ode dne, kdy vznikl
pracovní poměr, přidělovat zaměstnanci práci a podle pracovní smlouvy mu platit za
vykonanou práci mzdu a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy nebo
pracovní smlouvou.
V.
Zaměstnanec je povinen práci vykonávat v pracovní době podle svých nejlepších schopností a
vědomostí, řídit se pokyny a příkazy zaměstnavatele. Zaměstnanec se dále zavazuje dodržovat
povinnost mlčenlivosti o skutečnostech a údajích, které se dozvěděl v souvislosti s předmětem
této smlouvy, zejména o jednotlivých případech klientů.

VI.
Zaměstnanec tímto prohlašuje, že výslovně souhlasí s tím, aby zaměstnavatel v souladu se
zněním zákona č. 101/2000 Sb. zpracovával osobní údaje, které zaměstnanec zaměstnavateli
sdělil.

VII.
statní práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními zákoníku práce, prováděcími
předpisy, popřípadě dalšími obecně závaznými předpisy.

V Praze dne 9. července 2008

..

.

zaměstnanec

zaměstnavatel
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Pracovní řád:
1. Zaměstnanec je povinen dodržovat pracovní dobu.
2. Zaměstnanec je povinen jakoukoliv změnu týkající se jeho osoby bez zbytečného

odkladu nahlásit zaměstnavateli.
3. Zaměstnanec je povinen nosit při výkonu zaměstnání předepsané oblečení.
4. Zaměstnanci je umožněno kouřit pouze ve vyhrazených prostorách zaměstnavatelem.
5. Zaměstnanec bere na vědomí, že u zaměstnavatele nejsou odbory.

……………………………..
zaměstnanec

.…………………………….
zaměstnavatel
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Zaměstnanec: Robert Malátný

Boty č. 44

nové – 1 pár

Bunda vel. 58

nošená – 1 ks

Kalhoty vel. 48

Nošené – 1 ks

Ponožky vel. 44

nové – 2 páry

V Krnově dne 9.7.2008

Převzal: .......................................

NÝ

STŘED

OŠ

b1

SO

5

D

KO

U L OVA

U

L

IM
ÝS
SK

E

PR
ÁV
A

,
Detektivní služba, a.s.
ídač
: Hl dal
d
a
Krnovská 224
Příp ý dohlí
794 01 Krnov
kter
C
U
M
VÝ
OO
T COURT VE

Krnov, 4. 1. 2014
Věc: výtka, pracovní cesta
Vážený pane,
vzhledem k dnešní mimořádné události, kdy jste hrubě porušil ústrojovou kázeň dle
pracovního řádu (viz bod. 3 pracovního řádu) Vám tímto dáváme výtku pro porušení pracovní
kázně.
Zároveň Vám tímto nařizujeme služební cestu do města Ostrava, a to dne 5.1.2014.

………………………………..
Zaměstnavatel
Převzal:

............................................
zaměstnanec

O
OŠ

STŘED

D

b1

U

K

S I M U L OVA N
Ý
KÝ
S

O

LS

E

PR
ÁV
A

JUDr. Augustin Klokočník
dač,
: Hlí al
Albrechtická 30
d
a
Příp dohlíd
ý
794 01, Krnov
kter

6

C
M
ÝU
OO
T COURT VE V

V Krnově dne 5. 1. 2014

Vážené dámy a pánové,
sdělujeme, že jsme převzali právní zastoupení p. Roberta Malátného, bytem Na Bezděkově
1738/2, 794 01 Krnov. Kopii plné moci zasíláme v příloze.
Z podkladů a sdělení klienta vyplývá, že tento je u Vás zaměstnán jako pracovník provádějící
kontrolu příchodu a odchodu osob a kontrolu příjezdu a odjezdu vozidel. Klient uvedl, že byl
do dne 31.12.2013 v pracovní neschopnosti. Dne 2.1.2014 mu pak byla pracovníkem Vaší
společnosti předložena dohoda o ukončení pracovní smlouvy s tím, že jeho pracovní místo
bylo zrušeno a zaměstnavatel pro něj nemá jinou práci. V dohodě však nebylo zmíněno, že je
tato uzavírána z organizačních důvodů, klient ji proto odmítl podepsat. Klientovi následně
byla dne 3.1.2014 přidělena práce, přičemž však neobdržel podrobnější pokyny k pracovní
náplni. Dne 4.1.2014 se klient dostavil na pracoviště (parkoviště před obchodem LIDL
v Krnově). Zde mu byla opět předložena k podpisu dohoda o ukončení pracovní smlouvy,
která opět neobsahovala důvod ukončení v podobě organizačních změn. Klient ji tedy opět
odmítl podepsat. Na to mu bylo vytčeno, že není řádně ustrojen a nedisponuje předepsanou
obuví. Výtku obdržel později rovněž písemně. Klient se důrazně ohrazuje proti tomu, že by
snad porušil pracovní předpisy týkající se pracovního ošacení a obutí. Klient uvedl, že v době
kontroly měl na sobě košili i svetr, které obdržel od zaměstnavatele. Pokud jde o bundu a
kalhoty, tyto nafasoval v malých nevyhovujících velikostech, požádal o výměnu za větší
oblečení, toto mu však dosud nebylo přiděleno. Pokud jde o obuv, klientovi nebyla nikdy
předána pracovní obuv, ani mu nebyly poskytnuty prostředky na její pořízení. Výtku ohledně
pracovní obuvi tak považujeme za irelevantní.

Klient dále obdržel Váš dopis ze dne 4.1.2014, kterým byl informován o vyslání na pracovní
cestu do Ostravy, což odmítl pro rozpor s pracovní smlouvou.
Ze stručného popisu událostí je zřejmé, že mezi Vámi a klientem dochází k rozporům ohledně
Vašeho pracovněprávního vztahu. Vyzýváme Vás tímto k jednání za účelem vyřešení celé
záležitosti. Opakované předkládání návrhu dohody o ukončení pracovní smlouvy
našemu klientovi nasvědčuje Vaší snaze ukončit s ním pracovní poměr. V případě, že by
zde však skutečně byly dány důvody k ukončení pracovního poměru z důvodu zrušení
pracovního místa klienta, má tento nárok na odstupné ve výši nejméně trojnásobku
průměrného výdělku ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) zák. práce vzhledem ke skutečnosti, že
jeho pracovní poměr trvá již déle než 4 roky.

1

ednání, kterým je klient opakovaně vyzýván k podpisu dohody o ukončení pracovního
poměru, která však negarantuje zákonná práva, považujeme za značně nekorektní. Obdobně
nahlížíme na Vaši snahu o znepříjemnění výkonu práce našeho klienta prostřednictvím
neopodstatněných výtek a přidělováním práce, která neodpovídá uzavřené pracovní smlouvě.
Očekáváme Vaše stanovisko k uvedené záležitosti s návrhem, jakým způsobem bude situace
řešena. K tomu dodáváme, že klient považuje za prioritní řešení situace ukončení pracovního
poměru z důvodu organizačních změn s vyplacením odstupného ve výši trojnásobku
průměrného výdělku.
K Vaší odpovědi stanovíme lhůtu do 31.1.2014 a zůstáváme s pozdravem.

Dr. ugustin Klokočník
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Robert Malátný, nar. 13. listopadu 1951,
bytem Na Bezděkově 1738/2

zmocňuji
advokáta JUDr. Augustna Klokočníka, Advokátní kancelář Albrechtická 30, Krnov,
aby mne obhajovala, resp. ve všech právních věcech zastupovala, aby vykonávala veškeré
úkony, přijímala doručované písemnost, podávala návrhy a žádost, uzavírala smíry a
narovnání, uznávala uplatněné nároky, vzdávala se nároků, podávala opravné prostředky
nebo námitky a vzdávala se jich, vymáhala nároky, plnění nároků přijímala, jejich plnění
potvrzovala, dědictví odmítala nebo neodmítala, jmenovala rozhodce a sjednávala rozhodčí
smlouvy, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto
plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinnost podle zákoníku práce, trestního řádu,
občanského soudního řádu, správního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a jako
zvláštní plnou moc k zastupování ve věci okamžitého zrušení pracovního poměru.
Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn ustanovit za sebe zástupce a pokud jich
ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Je mi známo, že podle smlouvy
o poskytnut právní pomoci náleží odměna za toto zastoupení spolu s hotovými výlohami a
náhradou za ztrátu času.
V Praze dne 5. ledna 2014

………………………………………….
Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:

…………………………………………..
JUDr. Augustn Klokočník
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Krnov, 5.1.2014

Věc: okamžité zrušení pracovního poměru
Vážený pane,
vzhledem k tomu, že jste se dnešního dne nedostavil do zaměstnání, kvalifikujeme Vaše
jednání jako porušení kázně zvlášť hrubým způsobem a adresujeme Vám toto okamžité
zrušení pracovního poměru dle § 55 zákoníku práce.
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V Krnově 6. 1. 2014
Vážené dámy a pánové,
navazujeme na předchozí korespondenci a obracíme se na Vás opětovně v zastoupení našeho
klienta p. Roberta Malátného. Plná moc byla předložena.
Klient s Vámi uzavřel dne 9.7.2008 pracovní smlouvu, dle níž měl vykonávat práci jako
kontrola příchodu a odchodu osob a kontrola příjezdu a odjezdu vozidel.
Dle svého sdělení klient obdržel dne 6.1.2014 dopis nazvaný „okamžité zrušení pracovního
poměru“ ze dne 5.1.2014. V dopisu jste uvedli, že klient zvlášť hrubým způsobem porušil
pracovní kázeň, když odmítl nastoupit na pracovní cestu.
Dovolujeme si sdělit, že s Vaším postupem nesouhlasíme a považujeme okamžité zrušení
pracovního poměru za neplatné. Předně upozorňujeme, že z ust. § 55 zák. práce vyplývá, že
okamžité zrušení pracovního poměru je považováno za zcela výjimečný způsob rozvázání
pracovního poměru.
Máme za to, že jste nepostupovali správně, neboť dle § 103 odst. 1 písm. a) zák. práce
zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by
neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti. Pokud vznikne určitá pochybnost, zdali je
zaměstnanec dále způsobilý k vykonávané práci, je zaměstnavatel povinen dát zaměstnanci
pokyn, aby se dostavil k lékaři, který pro něj zajišťuje poskytování pracovnělékařských
služeb. Tento poskytovatel by tak měl na základě prohlídky a dostupné zdravotní
dokumentace vydat lékařský posudek ke zhodnocení zdravotní způsobilosti zaměstnance k
práci. V dané věci odkazujeme na judikaturu Nejvyššího soudu (např. sp. zn. 21 Cdo
266/2009, 21 Cdo 714/2010), který v obdobných případech vyslovil, že „teprve kdyby se
žalobce odmítl podrobit v příslušném zařízení závodní preventivní péče vyšetřením potřebným
k podání lékařského posudku nebo kdyby jinak zmařil potřebné zjištění svého zdravotního
stavu tímto způsobem, lze dovozovat, že by zaviněně porušil povinnost vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, což by mohlo být důvodem k rozvázání
pracovního poměru výpov ědí nebo okamžitým zrušením“.
Klient opakovaně upozorňoval, že výkon delší pracovní cesty (přes noc) pro něj není ze
zdravotních důvodů možný, což nebylo z Vaší strany reflektováno a následně jste reagovali
okamžitým zrušením pracovního poměru. V souladu s výše citovanou judikaturou trváme na
tom, že jste jej měli vyslat na prohlídku ke svému poskytovateli pracovnělékařských služeb ke
zjištění jeho zdravotní způsobilosti k práci mimo místo bydliště a nikoli s ním rušit pracovní
poměr.
Vzhledem ke shora uvedenému sdělujeme, že rozvázání pracovního poměru klienta
považujeme za neplatné a trváme v souladu s § 69 odst. 1 zák. práce na jeho dalším
zaměstnávání dle pracovní smlouvy.

1

ednání, kterým je klient opakovaně vyzýván k podpisu dohody o ukončení pracovního
poměru, která však negarantuje zákonná práva, považujeme za značně nekorektní. Obdobně
nahlížíme na Vaši snahu o znepříjemnění výkonu práce našeho klienta prostřednictvím
neopodstatněných výtek a přidělováním práce, která neodpovídá uzavřené pracovní smlouvě.
Očekáváme Vaše stanovisko k uvedené záležitosti s návrhem, jakým způsobem bude situace
řešena. K tomu dodáváme, že klient považuje za prioritní řešení situace ukončení pracovního
poměru z důvodu organizačních změn s vyplacením odstupného ve výši trojnásobku
průměrného výdělku.
K Vaší odpovědi stanovíme lhůtu do 31.1.2014 a zůstáváme s pozdravem.

Dr. ugustin Klokočník
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7. 1. 2014
Vážený kolego,
v návaznosti na Vaši výzvu k věci uvádím:
Náš klient přikročil k okamžitému zrušení pracovního poměru především z důvodů, že pan Malátný opakovaně
odmítal provádět pro mého klienta (dále také „zaměstnavatel“) přidělovanou práci. Nenastoupení pracovní cesty
bylo odůvodněno tím, že výkon práce (pracovní cesta) se má uskutečnit do zcela jiného města a že nebyla
vyplacena záloha na předpokládané náklady pracovní cesty (i když žádné náklady vzniknout nemohly) a dále
neuspokojivým zdravotním stavem (po té, kdy byl pan Malátný uznán zcela schopným práce).
Od ukončení pracovní neschopnosti v prosinci 2013 až do okamžitého zrušení pracovního poměru se pan
Malátný neustále domáhal ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele s organizačních
důvodů (samozřejmě s nárokem na odstupné), a to s tím, že jeho pracovní místo bylo zrušeno. Přičemž bylo
prokázáno, že pracovní místo našeho klienta (ostraha prodejny LIDL v Krnově) zrušeno nebylo. Pokud byly ze
strany zaměstnavatele činěny nabídky na ukončení pracovního poměru dohodou, bylo tak činěno výhradně v
reakci na požadavek Vašeho klienta. Vzhledem ke sledovanému záměru Vašeho klienta – získání odstupného v
souvislosti s výpovědí ze strany zaměstnavatele - nebyly takovéto nabídky naším klientem akceptovány.
O neochotě pana Malátného dále pracovat pro nás svědčí i skutečnost, že dopisem ze dne 20.12.2013 (žádost o
sdělení stanoviska k výtkám obchodu LIDL) byl p. Malátný informován o nutnosti získání kvalifikace strážný
(dle zákona č. 179/2006 Sb.) pro další výkon práce od 1.1.2014. Na toto reagovala manželka paní Marie
Malátná sdělením (dopis a e-mailová zpráva ze dne 21.12.2014), že její manžel (pan Malátný) není schopen
získat takovouto kvalifikaci a získání takovéto kvalifikace není pro další výkon práce nutné. Je však třeba
zdůraznit, že je pochybné, zda se jednalo o stanovisko pana Malátného nebo jeho manželky.
Závěrem je však nutno zdůraznit, že neodůvodněné a opakované odmítání přidělované práce ze strany pana
Malátného je evidentní. Je zřejmé, že pan Malátný neměl a nemá zájem o další výkon práce pro mého klienta. O
tom svědčí nejen skutečnost, že pan Malátný odmítá zvýšení své kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb., ale i
skutečnost, že neprodleně po ukončení pracovního poměru vrátil zaměstnavateli přidělenou pracovní výstroj.
Požadavek na další přidělování práce je požadavkem čistě formálním, vzneseným pouze za účelem získání
finančního plnění, ve zjevném rozporu s jednáním Vašeho klienta – odmítání získání profesní kvalifikace,
vrácení pracovní výstroje.
Je tedy zjevné, že jednání pana Malátného je vedeno snahou získat finanční plnění od zaměstnavatele, nikoliv
snahou zajišťovat si u zaměstnavatele nadále obživu výkonem práce. Z tohoto důvodu musíme požadavky
Vašeho klienta odmítnout a trváme na okamžitém zrušení pracovního poměru.

JUDr. Oskar Kovařík
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T COURT V
Obvodní soud pro
Prahu 1

oddělení: 2 C

dne: 2. března 2014

Věc: Robert Malátný a Detektivní služba, a.s.
O určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru

Přítomni od soudu:
Předseda senátu (samosoudce): JUDr. Tomáš Nový
Protokol vyhotovil dne 3.3.2014 podle zvukového záznamu: Ludmila Koprová
Jednání zahájeno v 9:00 hodin.

K jednání se dostavili:
1.
2.
3.
4.

žalobce omluven
právní zástupce žalobce JUDr. Augustin Klokočník, osobně
žalovaný Detektivní služba, a.s. omluvena
právní zástupkyně žalovaného JUDr. Oskar Kovařík, osobně

Účastníci po poučení nevznášejí námitku podjatosti ani místní nepříslušnosti.
Čte se návrh na č.l. 3 až 4.
Právní zástupce žalobce uvádí, že na žalobě trvá.
Právní zástupce žalovaného navrhuje, aby žaloba byla zamítnuta.
Soud se pokusil mezi účastníky o smírné řešení věci.
Přistoupeno k výslechu svědků:

Svědkyně Marie Malátná, nar. 27.3.1962, vdaná, bytem Na Bezděkově 1738/2, Krnov,
totožnost ověřena z OP č. 1245621233, po poučení dle ust. § 126 o. s. ř. k věci uvádí:
K věci mohu uvést, že vím, proč jsem byla předvolána. Vypovídat budu. Žalobce je můj
manžel. K celé záležitosti uvádím, že manžel byl zaměstnán u Detektivní služby, a.s.. Jednou
přišel domů a řekl mi, že se ho chtějí zbavit. Bylo to hned po novém roce. Řekli mu, že jeho
pracovní místo bylo zrušeno, že již nemusí chodit do práce. Manžel mi volal, co má dělat.
Řekla jsem mu, aby rozhodně trval na nějakém písemném dokladu, že ho nemohou jen tak
propustit. Když přišel večer domů, tak jsme všechno probrali a dohodli jsme se, že
nepřistoupíme na jejich hru. Když manžel přišel druhý den do práce, řekli mu, že ostrahu
dělat nemůže. Co však ten den fakticky za práci dělal, nevím. Další den již přišel domů
s návrhem dohody na ukončení pracovního poměru. Manželovi jsem řekla, aby nic
(O.s.ř. č. 001 - protokol o jednání před soudem prvního stupně - 1. strana)
1/

nepodepisoval. Dohodu o ukončení pracovního poměru nepodepsal a šel do práce. Dali mu
výtku, že nemá pracovní ošacení. o však nikdy nedostal. Bundu mu dali malou a když jsem
žádala větší, tak mi řekli, že větší nemají. Kalhoty mu nedali žádné a boty také ne. osil
jejich svetr a košili. Dostal nějaký papír, nějakou výtku, tuším. Manžel mi volal, že na něj
křičí, že tomu nerozumí, a zavolám policii. ak jsem volala 1 . Když přišel domů s tou
výtkou, tak jsem kontaktovala právníka, sepsal papír, že s tím nesouhlasíme. Další den šel
zase do práce, ale tam mu řekli, že musí jet do Ostravy, že pro něj práci v Krnově nemají. o
ale nešlo, Robert nikdy sám necestoval. Pobírá invalidní důchod. Má psychické problémy. o
ti pánové z Detektivní služby věděli. Rovněž věděli, že přece nemůže cestovat. eměl ani
řidičský průkaz. A protože do Ostravy nejel, dostal v práci ten papír, že s ním už nepočítají a
nemá zítra chodit. Pak jsme znova kontaktovali právníka. Robert mi říkal, že mu pracovníci
Lidlu řekli, že Detektivní služba, a.s. u nich končí a a si dá pozor, zda dostane výplatu. o je
vše, co k případu vím.
Právní zástupce žalobce bez dotaz .
Právní zástupce žalovaného bez dotaz .
Svědkyně svědečné neúčtuje.
Svědek Miloš okurka, nar. 16.8.1960 let, bytem Rokoskova 2314/, Krnov, ženatý,
zaměstnanec Policie ČR, po poučení dle § 126 o. s. ř. k věci uvádí:
Pokud jsem dotazován, zda vím, proč jsem byl předvolán, dovodil jsem to z předvolání, které
jsem obdržel. Jedná se o zásah, který jsme prováděli u prodejny Lidl. Byli jsme zavoláni paní
Malátnou, která volala na linku 1 a žádala, abychom přijeli k prodejně. Údajně byl její
manžel v ohrožení života. Když jsme přijeli na místo, byl zde nějaký pán, který se představil
jako pan Malátný. Působil velmi nedůstojným dojmem. Mysleli jsme, že to je bezdomovec.
Pokud říkám mysleli hovořím rovněž o mém kolegovi, který zde byl přítomen, chodíme
zpravidla ve dvojici. Dále zde byl přítomen ještě jeden člověk, který se představil jako
zástupce Detektivní služby. a jeho jméno si již nepamatuji. jistili jsme, že nikdo v ohrožení
života není a odjeli jsme pryč. Jde-li o rozhovor mezi muži, tomu jsme přítomni nebyli. Jen
jsme byli atakováni panem Malátným, který byl velmi nerv zní a křičel, že nedostal žádný
pracovní oděv. o je vše, co mohu k záležitosti uvést.
Právní zástupce žalobce bez dotaz .
Právní zástupce žalovaného bez dotaz .
Svědek svědečné nežádá.
Svědkyně rena Bohatá, personalistka, nar. 13.4.1981, 33 let, bytem Polní 21, Krnov,
rozvedená, totožnost ověřena z OP č. 33154422, zaměstnána u společnosti Detektivní
služba, a.s., po poučení dle § 126 o. s. ř. k věci uvádí:
Poučení jsem porozuměla a vypovídat budu. Pracuji jako personalistka u žalovaného již sedm
let. Pana Malátného znám. Dokonce jsem ho přijímala do práce, což se dnes ukazuje jako
chyba. Když jsem jej přijímala, věděla jsem, že má invalidní důchod. ikdy jsem se ho
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neptala proč. potvrzení o důchodu to nelze zjistit. Pan Malátný podstoupil vstupní prohlídku
a byl shledán pro svoje pracovní zařazení jako schopen práce. ic nenasvědčovalo tomu, že
by měl nějaké psychické problémy. Je však pravdou, že jsem s ním poté do styku přicházela
pouze sporadicky. Pokud jde o řidičský průkaz, nepamatuji si, zda byl dotazován při nástupu
do práce, zda ho vlastní. Pro výkon svého pracovního zařazení to však nepotřeboval. Měl
pracovat jako ostraha objektu Lidl v Krnově. Střídal se zde s dalším kolegou. Jde-li o
pracovní oblečení, to mu bylo vydáno. Dohledala jsem, že potvrdil přijetí pracovního
oblečení. epamatuji se, že by mne někdo kontaktoval za účelem výměny za větší. V práci
jsem měla na starosti všechny pracovní smlouvy a taky jsem vydávala oblečení. Všichni
zaměstnanci to řešili pouze se mnou. a pracovní cestu vyslal pana Malátného nadřízený. ic
nenasvědčovalo tomu, že by ji nemohl konat. Pak přinesl nějaké potvrzení od lékaře. Myslím
si, že mu lékařka napsala, co potřeboval, asi se ho chtěla rychle zbavit kdo by s ním také
chtěl delší dobu jednat, že. Dohodu o ukončení pracovního poměru jsem připravovala. u pan
Malátný nepodepsal. aké jsem panu Malátnému připravovala na základě pokynu
nadřízeného výtku, na tu jsme dostali odpově , že s tím nesouhlasí. ásledně byl vyslán na
pracovní cestu, tehdy se do práce nedostavil, a proto následovalo okamžité zrušení pracovního
poměru. o je vše, co mohu k věci uvést.
Svědkyně svědečné neúčtuje.
Svědek n . Radek Janouch, nar. 1.1.1976, 38 let, ženatý, zaměstnanec společnosti
Detektivní služba, a.s. ako personální ředitel, po poučení dle § 126 o. s. ř. k věci uvádí:
Poučení jsem porozuměl a vypovídat budu. Pracuji v Detektivní službě již 10 let. Pana
Malátného znám. Upřímně řečeno: patřil mezi zaměstnance, se kterými byly vždy problémy.
Stále se na něco vymlouval. Údajně měl psychické problémy. Je pravdou, že mi přišel jako
nesvéprávný. Mnoho věcí za něj vyřizovala manželka. O co jde v dané věci, to vím. S panem
Malátným jsem osobně jednal. Řekl jsem mu, že jeho pracovní místo bude zrušeno a nabídl
jsem mu někdy po novém roce dohodu u ukončení pracovního poměru. o však pan Malátný
nepřijal, myslím, že chtěl odstupné a dost možná spíš jeho žena než on sám. Skoro plakal,
že nemůže najít zaměstnání a prosil mne, abychom mu našli nějaké jiné místo. ak jsem mu
řekl, že bych ho mohl nechat převést do Ostravy. Když však přišel další, nebo jaký den do
práce, tak uvedl, že do Ostravy nemůže, protože mu to zakázala jeho doktorka. ak jsem mu
řekl, že takto jsme se nedohodli. ačal mne slovně napadat, užíval i vulgární výrazy. Panu
Malátnému jsem sdělil, že porušuje pracovní řád, protože nemá pracovní oblečení. ásledně
jsem mu dal výtku. K tomu našemu incidentu byla volána policie, kdo ji volal, to opravdu
nevím. Když však příslušníci policie přišli, neshledali nic závadného a odjeli. Další den jsem
počítal s tím, že pan Malátný přijde a pojede do Ostravy. Do práce však nepřišel. Proto jsme
s ním okamžitě zrušili pracovní poměr. Vím ještě, že se proti výtce ohradil. Rovněž přišla
reakce na okamžité zrušení pracovního poměru. Pak už to řešil náš právník. o je vše, co
mohu k případu uvést.
Právní zástupce žalobce bez dotaz .
Právní zástupce žalovaného bez dotaz .
Svědek svědečné nežádá.
) nehodící se škrtněte

(O.s.ř. č. 001 - protokol o jednání před soudem prvního stupně - 3. strana)
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Přistoupeno k provedení listinných důkazů:
Čte se pracovní smlouva ze dne 9.3.2008.
Čte se pracovní řád podepsaný žalobcem.
Čte se potvrzení o převzetí ošacení ze dne 9.7.2008.
Čte se výtka ze dne 4.1.2014.
Čte se okamžité zrušení pracovního poměru ze dne 5.1.2014.
Čte se dopis právního zástupce žalobce ze dne 5.1.2014 a 6.1.2014.
Čte se dopis právního zástupce žalovaného ze dne 7.1.2014.
Čte se lékařská zpráva MUDr.Boudové bez data.
K dotazu soudu právní zástupkyně žalobce uvádí, že tato zpráva byla vystavena v lednu 2014. Přesné
datum však neví.
Čte se zpráva Psychiatrické léčebny v Opavě ze dne 4.9.2013.
Čte s dopis právního zástupce žalované ze dne 30.1.2014.
Čte se lékařská zpráva MUDr. Karase ze dne 26.5.1992 a 16.4.2007.
častníci poučeni o povinnost uvést všechny skutečnosti a navrhnout d kazy do skončení
prvního ednání ve věci.
častníci shodně uvádě í, že návrhy na doplnění skutkových tvrzení, nenavrhu í provedení
dalších d kaz .
Prohlášeno

Usnesení
a účelem závěrečných návrhů a vyhlášení rozsudku se stní ednání odroču e na 2. dubna
2014 v 9.00 hod. do čísla dveří 314, 2. patro , což přítomní berou na vědomí a dostaví se bez
obeslání.
Kopie protokolu byla doručena právním zástupcům účastníků.
Skončeno a podepsáno ve 12.00 hod.
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Průvodce simulovanými soudy

B Případy

b2

Případ: Když
rozvod, tak rozvod

Role:
3x soudce
3x právní zástupce žalujícího
3x právní zástupce žalované
1x žalující
4x svědek
Obsah:
Popis případu
Role pro simulovaný soud
Obsah spisu
Výňatek z občanského zákoníku
8 dokumentů k případu

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

b2

Případ:
Když rozvod, tak rozvod

Popis
případu

b2

Případ: Když
rozvod, tak rozvod

3x soudce
3x právní zástupce pana Švece
3x právní zástupce paní Švecové
1x účastník rozvodového řízení Martin Švec
1x svědek František Laska
1x svědkyně Ilona Hrubá
1x svědkyně Jitka Skleničková
1x svědkyně Františka Plachá

Petra a Martin Švecovi se znali dlouhou dobu. Rozuměli si,
už před svatbou spolu trávili veškerý volný čas, a protože během
let poznali, že bez sebe nemohou být, nakonec se i vzali. Jejich
manželství sice trvalo jen necelých pět let (brali se 5. 5. 2010
s plnou slávou na Staroměstské radnici v Praze), dohromady
spolu ale prožili téměř čtvrtstoletí. Děti neměli. Manželství bylo
zpočátku spokojené, kromě drobných potíží, které se projevovaly
již před uzavřením manželství a o kterých si oba mysleli, že se
právě uzavřením manželství vyřeší. To se ale nepotvrdilo. Naopak,
neshody začaly v průběhu manželství narůstat, přičemž každý
jejich příčinu spatřoval jinde. Pan Švec vnímal nesrovnalosti ve
finančních záležitostech rodiny, v intimní sféře a popuzovala ho
panovačná povaha paní Švecové, která si chtěla vždy prosadit
svoje, bez respektování názoru svého chotě a neschopnosti
rozhodovat o záležitostech rodiny společně.
Paní Švecová tvrdila, že jejich manželství bylo velice spokojené, určitou nespokojenost ale také vnímala. Sama se pak
potýkala s nadváhou a všemožnými způsoby se jí snažila zbavit.
Protože diety a přípravky na hubnutí nikam nevedly, podstoupila
dne 30. 5. 2013 operaci, a to bandáž žaludku. Lékařský zákrok se
bohužel nepovedl a paní Švecová zůstala naprosto nesoběstačná
a závislá na pomoci druhé osoby. V mírně zlepšeném zdravotním
stavu byla propuštěna dne 22. 12. 2013 domů z nemocnice.
Její manžel se však dne 25. 12. 2013 ze společné domácnosti
odstěhoval k jiné ženě, s níž udržoval mimomanželský poměr.
Zároveň podal k soudu žalobu na rozvod manželství, ve které
uvedl, že s manželkou od 25. 12. 2013 nežijí, nevedou společnou domácnost a že není ochoten obnovit manželské soužití.
Manželství podle něj neplní své funkce a je pouze formálním
svazkem. Tento stav přitom považuje za setrvalý a neměnný.
Paní Švecová s rozvodem nesouhlasí. Nerozumí tomu, co
do manžela vjelo, je přesvědčená, že si dobře rozumějí. Navíc je
v současnosti stále závislá na pomoci druhé osoby. I když si to
nerada přiznává, je z ní invalida a rozvodem by značně utrpěla.
Cítí se jako oběť, protože ona k rozvratu manželství nijak nepřispěla a svému manželovi je – na rozdíl od něj – stále věrná.
V mezidobí již paní Švecová na manželovi vysoudila výživné.

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

Martin
Švec
žalující
narozen 20. 10. 1955
OSVČ, ženatý
OP č. 32642239
bytem Horní Planá 24
Martina Švece v simulovaném soudu hraje:

Kdysi zřejmě svou ženu miloval. Když však onemocněla
a nemohla mu vyhovět, stala se pro něj bezcennou. Zviklalo by
ho nejspíš jen to, kdyby mohla vysoudit peníze za nepovedenou
operaci.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

b2

Případ:
Když rozvod, tak rozvod

Popis
role

„K věci si dovoluji uvést, že moje žena pouze účelově tvrdí,
že ke mně chová citový vztah, ale nijak to nedokazuje svým
jednáním, naopak. Proti mé ženě je v současné době vedeno
trestní řízení, kde jsem v postavení poškozeného. Žena mi rozstříhala mysliveckou uniformu a prodala cenný lustr. Dále si
vzala půjčku od společnosti Půjčsi, s. r. o. ve výši 477 742 Kč.
O tomto dluhu, na základě kterého je vedena exekuce, mi nebylo
nic známo a tento závazek vznikl pouze jí. Manželka zatěžuje
naše společné jmění závazky, které rozhodně nelze považovat
za závazky v rámci běžného hospodaření v rodině. Manželka se
chová nezodpovědně a činí kroky, které u mě vedou k naprosté
ztrátě důvěry v její chování. Manželka dále navštěvuje restaurace, stýká se s jinými muži, které zve na návštěvu do našeho
bytu, kde s nimi pořádá večírky a tyto muže navštěvuje i na
jiných místech. Není pravda, že by byla nesoběstačná. Je plně
soběstačná jak v péči o sebe, tak v péči o domácnost a nemá
v tomto směru žádná omezení. Žijeme v malém městě, kde se
všechno ví. V minulosti mne zastavovali lidé, kteří se ptali, co se
se mnou děje, že jsem zasmušilý. V současné době se od nich
dovídám, co se děje s manželkou. Jednou slyším, že po městě
chodí s berlí, jindy bez ní, bývá často v Restauraci 007, což je
místo, kde se schází s muži, bere si je k sobě domů a dokonce
se jednou i stalo, že byla přivolána policie, protože v domě byl
rušen noční klid. Ačkoliv se hovoří o nesoběstačnosti manželky,
vím o tom, že mužům, se kterými se schází, peče buchty, vaří
svíčkovou a v bytě bývá veselo. Všechno jsem se dozvěděl od
obsluhy v restauraci, kam manželka chodí. V současné době
k manželce necítím žádný citový vztah, naopak je to žena, která
mi nejvíce ublížila, a v žádném případě se k ní nechci vrátit.
Žalovaná bydlí v mém bytě, přitom já sám mám problém se do
bytu vůbec dostat, a pokud přijdu, ne vždy jsem vpuštěn. Když
jsem si jednou přišel pro své vlastní věci, podala na mne trestní
oznámení. V současné době se jedná ze strany manželky již
o šesté oznámení. Sám jsem podal jenom dvě. V jednom případě
se jednalo o poškození věci, kdy mi manželka rozstříhala moji
mysliveckou uniformu, ve druhém případě se jedná o odcizení
lustru, památce po mém otci. Lustr měl hodnotu asi 8 000 Kč
a manželka ho snad prodala asi za 200 Kč. Dostal jsem se do
finančních problémů, protože jsem finančně pomáhal i synovi
manželky z prvního manželství, a v důsledku toho jsem neplatil
pojištění jako živnostník. Dopadlo to tak, že mám exekuci i na
byt, ve kterém manželka bydlí. V současné době mi má za zlé,
že jí neposílám 1 500 Kč měsíčně na výživné, ale je tomu tak
proto, že exekutor, u něhož má celou řadu exekucí, dal příkaz, aby
byla tato částka posílána na úhradu dluhu, kterou má manželka
u společnosti Půjčsi, s. r. o. Slyšel jsem i to, že manželka má
jezdit za nějakým mužem do Bohoušovic, a zejména, že jí bylo
nabídnuto místo v domově důchodců v Loukách za 2 500 Kč
měsíčně, což ale odmítla s tím, že tam nebude mít dost zábavy.“

Průvodce
simulovanými soudy
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Případy

b2

Případ:
Když rozvod, tak rozvod

Popis
role

František
Laska
svědek
narozen 25. 11. 1945
rozvedený
OP č. 12345780
bytem Milíčov 252, Horní Planá
ve starobním důchodu
Františka Lasku v simulovaném soudu hraje:

Nyní se kamarádí s panem Švecem, kdysi byl ale jeho sokem,
když bezmezně miloval jeho manželku.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Nejsem v žádném příbuzenském vztahu k žádnému účastníku. Pana Švece znám asi dva až tři roky, jeho manželku znám
z doby, kdy jsme po roce 1989 měli společného zaměstnavatele,
a to pana Myslíka, kdy já jsem pro něho pracoval na stavbě
a paní Švecová v hospodě. Pan Myslík je velmi známou osobou
v Horní Plané. Kdekomu dluží – jedná se o miliony – a umí každého ukecat, aby mu půjčil znovu. I mě ukecal, abych s ním šel
za paní Švecovou k ní do bytu, že si od ní půjčí peníze. Bylo to
tam hrozné, paní Švecová se s Myslíkem ožrala, pak tancovala,
a to bez berlí, a nakonec skončila nahá, přikrytá prostěradlem.
V okamžiku, kdy tam zvonili sousedé, jsem utekl. Myslím, že
panu Myslíkovi peníze půjčila. Nebyl jsem sice u toho přímo,
ale myslím si to. Teď když jsem v důchodu a nemám co dělat,
chodím po hospodách a vídám paní Švecovou v 007, v Eku. To
jsou bary. V 007 jsem ji viděl tak třikrát, čtyřikrát a vždy tam
pila. Naposledy jsem ji tam viděl asi před měsícem. Předevčírem
jsem ji viděl v Eku, kdy tam seděla a když mne uviděla, začala
mi vyhrožovat ohledně dnešní výpovědi, neboť věděla, že jdu
k soudu. Myslím si, že žalovaná má peníze, protože měla panu
Myslíkovi říkat, že kromě bezmocnosti má ještě důchod, a měla
mu mluvit o částce 16 až 18 tisíc Kč. Ve stejném domě, jako
bydlí Švecovi, mám známou, které je přes osmdesát let a ta je
na žalovanou naštvaná, že tam dělá bordel i v noci a že má na
plné pecky puštěné rádio. Myslím si, že žalovaná se po nemoci
změnila, je zlá, zákeřná, je to hotové neštěstí.“

Průvodce
simulovanými soudy
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Popis
role

Ilona
Hrubá
svědkyně
narozena 27. 2. 1958
vdaná
OP č. 98078967
bytem Milíčov 354, Horní Planá,
zaměstnaná jako číšnice
Ilonu Hrubou v simulovaném soudu hraje:

Na jednu stranu odsuzuje paní Švecovou, na druhou stranu
jí závidí zájem mužů a to, že si umí i přes svůj handicap získat
jejich obdiv. Hodně o sebe dbá a chce po všech stránkách působit
v nejlepším světle.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Paní Švecovou znám asi deset let, vím, že podstoupila
operaci žaludku a byla do domácí léčby z nemocnice propuštěna
asi po jednom roce. Nechci posuzovat, proč se manžel od ní
odstěhoval, a domnívám se, tak jak mnozí její známí, že důvodem bylo navštěvování společenských místností a záliba paní
Švecové ve výherních automatech ještě před její operací, kdy jsem
toho byla v minulosti několikrát svědkem. Paní Švecová mi vždy
kladla na srdce, abych o tom manželovi nic neříkala. Pracuji jako
obsluha v baru s názvem 007 již deset let. Sem paní Švecová
chodila mimo jiné hrát výherní automaty. V současné době bar
navštěvuje jednou až dvakrát týdně, většinou v doprovodu jiného
muže. Při obsluhování jsem vyslechla hodně pomluv na adresu
pana Švece ze strany jeho manželky, i vyjádření jejích nynějších
společníků, kteří ji údajně několikrát navštívili v nočních hodinách
doma. Podle vyjádření dvou pánů paní Švecová ve svém bytě
uspořádala alkoholický večírek, uvařila jim jídlo, tančila s nimi,
a to v rozporu s tím, jak tvrdí, že je nemohoucí a nemůže chodit
bez berlí. To není pravda, protože do baru chodí bez berlí a pít
alkohol jí také nedělá žádný problém. Domnívám se, že člověk,
který bere léky, alkohol pít nemá, a troufám si proto tvrdit, že
zdravotní stav paní Švecové je stejný teď jako před operací.“
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simulovanými soudy
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Popis
role

Jitka
Skleničková
svědkyně
narozena 26. 7. 1957
vdaná
OP č. 124635222
bytem Horní Planá 22
t.č. v evidenci uchazečů o zaměstnání
Jitku Skleničkovou v simulovaném soudu hraje:

Pečuje o paní Švecovou, je její dlouholetou kamarádkou, pobírá za to odměnu. Dokáže hodně soucítit s „ženským osudem“,
nic moc si o sobě nemyslí a moc o sebe nedbá.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Paní Švecovou znám od svých školních let. Byly jsme spolu
jako dvě sestry. Vím tedy všechno o vztahu s Martinem, jejím
dnešním manželem. Chodili spolu dvacet let, než se vzali. Je
na něm strašně závislá. Vždy ho milovala a miluje. Je to takový
vztah, který se moc často nevidí. Oba byli na sebe tak nějak
navázaní. Martin se o Petru vždy staral. Byla na to zvyklá. Nosil
jí i denně květiny. Ale všechno najednou skončilo, když přijela
z té operace. Tím myslím operaci žaludku. Nechala si to dělat
někde na soukromé klinice. Údajně to již jednou podstoupila.
Měla pocit, že je moc tlustá. Hubená sice nebyla, ale byla to
taková klasická ženská. To, co jí Martin provedl, je nehorázné,
neboť ji hned po návratu domů z nemocnice opustil. Už měl
nějaký další vztah. Zda ho měl déle, to nevím, ale Petra z toho
byla úplně zdrcená. Úplně se zhroutila a chtěla se zabít. Bylo to
strašné. Hlavně se nemohla vůbec hýbat. Dokonce mysleli, že
to celé nepřežije. Byla opravdu na pokraji života. Tím myslím tu
operaci. Ta se asi moc nepovedla. On hlavně Martin chtěl, aby se
soudila s tou klinikou, a pokud by asi něco vysoudila, tak by s ní
zůstal. Takhle ale pro něj najednou byla asi úplně bezcenná. To
je hrůza, když si to uvědomím. Navíc za situace, kdy ona ho tak
miluje. Je to taková osudová láska. Myslím, že kdyby se rozvedli,
dopadne to s ní špatně. Nikam ani nechodí, je doma a musím se
o ni starat. Večer jí všechno připravím. Jídlo – ona si ho potom
ohřeje během dne. Dále u ní uklízím, to vůbec nemůže dělat.“
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Popis
role

Františka
Plachá
svědkyně
narozena 7. 7. 1970
vdaná
OP č. 224635222
bytem Horní Planá 23
úřednice
Františku Plachou v simulovaném soudu hraje:

Nemá na nic vlastní názor, bude vždy vypovídat tak, jak
kdo potřebuje. Dojíždí do práce v Praze, do Horní Plané se vrací
každý den až večer, o víkendech jezdí na chalupu.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Petru Švecovou znám, bydlím v sousedním domě. Ona
byla vždy pěkná paní a také velmi dlouho chodila se svým stávajícím manželem. Vím, že mu tam u nás všichni záviděli, když
se s ní oženil. Děti neměli. Ona měla syna s někým jiným ještě
za svobodna. Ten syn už je dospělý, dnes se o ni stará, ale chodí
tam denně Jitka Skleničková. To je její dlouholetá kamarádka.
To vím, to mi Jitka povídala. Také říkala, že se Petra nemůže
vůbec o sebe postarat. Pokud jsem ji viděla venku, šla vždy s holí
a někdo byl s ní. Je prý úplně nesamostatná. To je prý následek
té operace. To mi také říkala Jitka Skleničková. Prý chtěla kvůli
Martinovi hubnout. Ona sice nebyla hubená, ale silná také ne.
Taková hezká paní.“
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Díl 1
Všeobecné ustanovení
§ 655
Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem,
který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je
založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora
a pomoc.

nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a které
je svěřeno do péče manželů nebo jednoho z nich, a druhý
manžel opustí rodinnou domácnost, aniž k tomu má důvod
zvláštního zřetele hodný, a odmítá se vrátit, je tento manžel povinen přispívat i na náklady rodinné domácnosti.
Důvod opuštění rodinné domácnosti, popřípadě důvod
odmítání návratu, posoudí soud podle zásad slušnosti
a dobrých mravů.

Povinnosti a práva manželů
Oddíl 1
Obecná ustanovení
§ 687
(1) Manželé mají rovné povinnosti a rovná práva.
(2) Manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni
žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti.

§ 692
Rozhodování o záležitostech rodiny
(1) O záležitostech rodiny, včetně volby umístění rodinné
domácnosti, popřípadě domácnosti jednoho z manželů
a dalších členů rodiny, především dětí, které nenabyly plné
svéprávnosti, a o způsobu života rodiny, se mají manželé
dohodnout.
(2) Nedohodnou-li se manželé o podstatné záležitosti
rodiny, může soud na návrh jednoho z nich nahradit
svým rozhodnutím souhlas druhého manžela, odmítá-li
svůj souhlas v takové záležitosti rodinného života bez
vážného důvodu a v rozporu se zájmem rodiny, anebo
není-li schopen vůli projevit. Soud však vede manžele
především k dohodě.

§ 688
Manžel má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje
o svých příjmech a stavu svého jmění, jakož i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných
činnostech.
§ 689
Manžel je povinen při volbě svých pracovních, studijních
a podobných činností brát zřetel na zájem rodiny, druhého
manžela a nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a které žije spolu s manžely v rodinné domácnosti,
a popřípadě dalších členů rodiny.

Obstarávání záležitostí rodiny
§ 693
Záležitosti rodiny obstarávají manželé společně, nebo je
obstarává jeden z nich.
§ 694
(1) V běžných záležitostech rodiny právní jednání jednoho manžela zavazuje a opravňuje oba manžele společně
a nerozdílně; to neplatí, sdělil-li manžel, který právně
nejednal, předem třetí osobě, že s právním jednáním
nesouhlasí. Také soud může na návrh manžela pro něho
vyloučit následky budoucího právního jednání druhého
manžela vůči třetím osobám. Taková opatření se netýkají
právních jednání, jimiž manžel obstarává běžně nezbytné
životní potřeby rodiny a jejích členů, zejména dětí, které
nenabyly plné svéprávnosti.
(2) V ostatních záležitostech rodiny právní jednání jednoho
manžela zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně, dal-li druhý manžel k právnímu jednání manžela
souhlas; ustanovení § 692 odst. 2 se použije obdobně. Nedovolá-li se však manžel, který s právním jednáním druhého

§ 690
Uspokojování potřeb rodiny
Každý z manželů přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní
úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Poskytování majetkových plnění má stejný význam jako
osobní péče o rodinu a její členy.
§ 691
(1) Nemají-li manželé rodinnou domácnost, nese každý
z nich náklady své domácnosti; to je nezbavuje povinnosti
navzájem si pomáhat a podporovat se.
(2) Žije-li s jedním z manželů společné dítě manželů,
vůči kterému mají oba vyživovací povinnost, popřípadě
1

manžela nesouhlasí, pomoci soudu předem, může se dovolat
neplatnosti takového právního jednání.
(3) Nežijí-li manželé spolu za situace uvedené v § 691
odst. 2, právní jednání jednoho manžela v záležitostech
rodiny druhého manžela bez jeho souhlasu nezavazuje
ani neopravňuje.

Zánik manželství
Oddíl 1
Obecné ustanovení
§ 754
Manželství zaniká jen z důvodů stanovených zákonem.
Oddíl 2
Rozvod manželství
§ 755
(1) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů
hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.
(2) Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být
manželství rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu
a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo
plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž
zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem
u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu
poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo
b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením
manželských povinností převážně nepodílel a kterému
by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím,
že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování
manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po
dobu tří let.
(3) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne
o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.

§ 695
Ustanovení § 693 a 694 se nepoužijí pro záležitosti upravené ustanoveními o majetkovém právu manželském.
§ 696
Vzájemné zastupování manželů
(1) Manžel má právo zastupovat svého manžela v jeho
běžných záležitostech.
(2) Manžel právo uvedené v odstavci 1 nemá, sdělí-li
předem manžel, který má být zastoupen, tomu, s nímž
jeho manžel má právně jednat nebo má v úmyslu právně
jednat, že se zastoupením nesouhlasí, anebo zruší-li soud
na návrh manžela zástupčí právo druhého manžela.
(3) Právo uvedené v odstavci 1 manžel nemá ani tehdy,
nežijí-li manželé spolu za situace uvedené v § 691 odst. 2.
§ 697
Výživné mezi manžely
(1) Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou
a kulturní úroveň. Vyživovací povinnost mezi manžely
předchází vyživovací povinnosti dítěte i rodičů.
(2) Pro vyživovací povinnost mezi manžely jinak platí
obecná ustanovení o výživném.

§ 756
Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny,
pokud dále není stanoveno jinak.

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
§ 698
(1) Obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří soubor
movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním
potřebám rodiny a jejích členů; přitom není rozhodné,
zda jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen
jednomu z nich.
(2) K nakládání s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti, potřebuje manžel souhlas
druhého manžela; to neplatí, jedná-li se o věc zanedbatelné hodnoty.
(3) Manžel se může dovolat neplatnosti právního
jednání, jímž druhý manžel s věcí, která je součástí
obvyklého vybavení rodinné domácnosti, naložil bez
jeho souhlasu.

§ 757
(1) Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství,
který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li
k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná
o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je
pravdivé a pokud
a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství
nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců
nežijí,
b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které
nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich
dohodu schválil,
c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po
tomto rozvodu.
(2) Dohody uvedené v odstavci 1 písm. c) vyžadují písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.
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§ 758
Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné
společenství, bez ohledu na to, zda mají, popřípadě vedou
rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů
manželské společenství zjevně obnovit nechce.

vážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, navrhnout,
aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela
i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé
měli v zásadě stejnou životní úroveň. Právo rozvedeného
manžela na výživné lze v tomto případě považovat za
důvodné jen po dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle
však po dobu tří let od rozvodu.
(2) Dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému manželovi
jednání, které naplňuje znaky domácího násilí, nemá
právo na výživné podle odstavce 1, ač by jinak podmínky
přiznání práva na výživné splňoval.

Oddíl 3
Následky zániku manželství
§ 759
Příjmení rozvedeného manžela
Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do
šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu
úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela
s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své
dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení,
užívat napříště jen své dřívější příjmení.
Výživné rozvedeného manžela

§ 763
Právo rozvedeného manžela na výživné zanikne, uzavřeli oprávněný rozvedený manžel nové manželství, nebo
vstoupí-li do registrovaného partnerství.
Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství
§ 764
(1) Zanikne-li manželství smrtí manžela, posoudí se majetkové povinnosti a práva bývalých manželů v rámci řízení
o dědictví podle toho majetkového režimu, který existoval
mezi manžely, popřípadě i podle pokynů, které zemřelý
manžel ještě za svého života ohledně svého majetku pro
případ smrti učinil; jinak se použijí pravidla uvedená v §
742, s výjimkou § 742 odst. 1 písm. c), ledaže se pozůstalý
manžel dohodne s dědici o vypořádání jinak.
(2) Byl-li manžel prohlášen za mrtvého, posoudí se jeho
majetkové povinnosti a práva ke dni, který je v rozhodnutí
o prohlášení za mrtvého uveden jako den jeho smrti.

§ 760
(1) Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato
jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm
spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo
zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo
skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.
(2) Při rozhodování o výživném nebo o jeho výši vezme
soud zřetel, jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak
dlouho je rozvedeno, jakož i zda
a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání,
přestože mu v tom nebránila závažná překážka,
b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem,
c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na
péči o rodinnou domácnost,
d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu
nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo
e) je dán jiný obdobně závažný důvod.
(3) Pro vyživovací povinnost rozvedených manželů platí
obdobně obecná ustanovení o výživném.

§ 765
(1) Zanikne-li manželství rozvodem, spravují se majetkové povinnosti a práva rozvedených manželů dohodou
manželů nebo rozvedených manželů.
(2) Nedohodnou-li se rozvedení manželé o vypořádání,
může bývalý manžel podat návrh na vypořádání rozhodnutím soudu.
Bydlení po zániku manželství
§ 766
(1) Zaniklo-li manželství smrtí manžela a manželé měli
společné nájemní právo k domu nebo bytu, v němž se
nacházela jejich rodinná domácnost, zůstane nájemcem
bytu pozůstalý manžel. Svědčilo-li manželům k domu nebo
bytu společně jiné závazkové právo, zůstane oprávněným
pozůstalý manžel.
(2) Zaniklo-li manželství smrtí manžela a nájemní právo
k domu nebo bytu, v němž se nacházela rodinná domácnost manželů, měl jen jeden z nich, použijí se ustanovení
o nájmu bytu.

§ 761
(1) Rozsah vyživovací povinnosti a způsob poskytování
výživného se řídí dohodou manželů nebo rozvedených
manželů; ujednají-li si, že se výživné nahradí odbytným,
zanikne právo rozvedeného manžela na výživné poskytnutím odbytného.
(2) Nedojde-li k dohodě rozvedených manželů o výživném,
může potřebný bývalý manžel navrhnout, aby o vyživovací
povinnosti druhého manžela rozhodl soud.
§ 762
(1) Nedohodnou-li se manželé nebo rozvedení manželé
o výživném, může manžel, který rozvrat manželství pře3

§ 767
(1) Zaniklo-li manželství smrtí manžela, který měl
k domu nebo bytu, v němž se nacházela rodinná domácnost manželů, výhradní právo umožňující v domě nebo
bytě bydlet, a bylo-li to jiné právo než závazkové, zatímco druhý manžel měl v domě nebo bytě právo bydlení,
zanikne tomuto manželu právo bydlení, pokud výhradní
právo zemřelého manžela přešlo na jinou osobu než na
pozůstalého manžela. To neplatí, nelze-li na pozůstalém
manželu spravedlivě žádat, aby dům nebo byt opustil.
(2) Je-li to přiměřené poměrům pozůstalého manžela,
především proto, že pečuje o nezletilé dítě, které nenabylo
plné svéprávnosti, o něž manželé pečovali, nebo o nezletilé
dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, jehož rodičem je
zemřelý manžel, anebo o dítě nezaopatřené, které s pozůstalým manželem žije, může soud na návrh pozůstalého
manžela založit v jeho prospěch právo odpovídající věcnému břemenu bydlení podle okolností případu, nejdéle
však do doby, než takové dítě nabude trvale schopnost
samo se živit, a za úplatu srovnatelnou s nájemným v místě
obvyklým; toto právo nezanikne, nabude-li dítě schopnost
samo se živit jen na přechodnou dobu.
(3) Měl-li pozůstalý manžel právo bydlet z jiného důvodu,
použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.

manžela, který má v domě nebo bytě pouze právo bydlet,
popřípadě jiné právo, které je slabší než právo druhého
manžela, rozhodne soud na návrh manžela, který má
k domu nebo bytu právo vlastnické nebo jiné věcné právo,
popřípadě výhradní právo nájemní nebo jiné závazkové
právo, o povinnosti druhého manžela se vystěhovat; ustanovení § 767 odst. 2 platí obdobně.
§ 770
Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé měli v domě
nebo bytě právo bydlet, s tím, že jedno právo bylo odvozeno
od druhého, má právo žádat vystěhování toho z rozvedených manželů, který měl jen právo odvozené, ten, kdo má
k domu nebo bytu věcné nebo závazkové právo, od kterého
bylo právo druhého z manželů bydlet přímo odvozeno.

§ 768
(1) Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé měli
k domu nebo bytu, v němž se nacházela jejich rodinná
domácnost, stejné, nebo společné právo, a nedohodnouli se, kdo bude v domě nebo bytě dále bydlet, zruší soud
na návrh jednoho z nich podle okolností případu dosavadní právo toho z rozvedených manželů, na kterém lze
spravedlivě žádat, aby dům nebo byt opustil, a popřípadě
zároveň rozhodne o způsobu náhrady za ztrátu práva;
přitom přihlédne zejména k tomu, kterému z rozvedených manželů byla svěřena péče o nezletilé dítě, které
nenabylo plné svéprávnosti a o které manželé pečovali,
jakož i ke stanovisku pronajímatele, půjčitele nebo jiné
osoby v obdobném postavení.
(2) Rozvedený manžel, který má dům nebo byt opustit,
má právo tam bydlet, dokud mu druhý manžel nezajistí
náhradní bydlení, ledaže mu v řízení podle odstavce 1 náhrada nebyla přiznána; v tomto případě má právo v domě
nebo bytě bydlet nejdéle jeden rok. Byla-li mu však svěřena
péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti
a o které manželé pečovali za trvání manželství, nebo
o dítě nezaopatřené, které s ním žije, může soud na návrh
tohoto manžela založit v jeho prospěch právo bydlení;
ustanovení § 767 odst. 2 platí obdobně.
§ 769
Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé neměli k domu
nebo bytu, v němž se nacházela jejich rodinná domácnost,
stejné, popřípadě společné právo, a manželé, popřípadě rozvedení manželé se nedohodnou o dalším bydlení
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Manžel:

Martin Švec, nar. 20.10.1955
trvale bytem Horní Planá 24, Horní Planá
adresa pro doručování: Skály 22, 368 11

Manželka:

Petra Švecová, nar. 4.5.1952
bytem Horní Planá 24, Horní Planá
-

Návrh na
manželství

zahájení

Dvojmo

Příloha: kopie oddacího listu
Soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč uhrazen kolkovými známkami.

1

řízení

o

rozvod

Manželství manžela a manželky bylo u av eno dne 5.5.2010, p ed
adem m stsk část
Praha 1. manžela se edná o manželství prv , u manželky se edná o manželství prv .
Manžel sou p íslu níky esk republ ky, národnost česk . Poslední společn bydl t
manžel bylo na adrese Starom stsk nám stí 2, Praha 1, čímž e dána p íslu nost Obvodního
soudu pro Prahu 1 v souladu s ust. 383 ákona č. 292 2013 Sb..
manželství se d t nenarod ly.
le ust. 55 ákona č. 89 2012Sb. platí, že manželství m že být ro vedeno, e-l souž tí
manžel hluboce, trvale a nenaprav teln ro vráceno a nel e očekávat eho obnovení.
manželství dochá elo k postupn mu v á emn mu c tov mu odc ování.
á emná
komun kace se stávala postupn kompl kovan í, až dosp la do stavu, kdy manžel nebyl
schopn se shodnout na b žných v cech v souv slost s un ováním manželství.
e konstatovat, že manželství e hluboce a trvale ro vráceno, neplní svo lohu a eho dal í
trvání e cela vyloučeno. žádn m p ípad nel e očekávat ak kol v sblížení.
S pouka em na shora uveden manžel navrhu e, aby soud vydal tento
rozsude
Manželství Mart na vece, nar. 20.10.1955 s Petrou vecovou, nar. 4.5.1952, u av en
5.5.2010, p ed adem m stsk část Praha 1, se ro vádí.

Pra e dne 6. b e na 2014
Mart n vec
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Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh 14
110 00 Praha 1
č.j. 20 C 100/2013

Manžel:

Martin Švec, nar. 20.10.1955
trvale bytem Horní Planá 24, Horní Planá
adresa pro doručování: Skály 22, 368 11

Manželka:

Petra Švecová, nar. 4.5.1952
bytem Horní Planá 24, Horní Planá

Pr. zast.:

Mgr. Janou Grulichovou,
advokátkou se sídlem Bolzanova 1, 115 03 Praha 1

- O rozvod manželství
- Vyjádření manželky

Dvojmo
Příloha:
- plná moc
- znalecký posudek MUDr. Hejného

V právní věci shora uvedené podává manželka následující
vyjádření:
Manželka nesouhlasí s návrhem manžela, který požaduje rozvod manželství.
Manželka žila s manželem ve společné domácnosti po dobu 21 let. Soužití bylo
šťastné a harmonické, a to až do doby, kdy se manželka podrobila plánované operaci
na VV Klinice se sídlem Praha 3. Operace byla provedena dne 30.5.2013, přičemž
OSV�D�ENÍ

�ESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 18646
I�O 224556157

–2–
pátý pooperační den se u manželky objevily příznaky zánětu pobřišnice, došlo ke
vzniku šokového stavu, manželka byla dne 5.6.2013 intubována na umělou plicní
ventilaci a přeložena na odd. JIP Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde nebylo
zřejmé, zda přežije či nikoliv. Manželka byla od srpna 2013 hospitalizována
v nemocnici Písek, neschopna samostatného pohybu. Z nemocnice byla propuštěna
22.12.2013, opětovně nastoupila do nemocnice 5.1.2014. Manželka je v současné
době nadále odkázána na pomoc druhé osoby.
Manželka si nechala ve věci zpracovat znalecký posudek a z něho vyplývá, že
není samostatně mobilní, má sníženou nejenom funkci pravé dolní končetiny, ale i
obou horních končetin a v d sledku uvedených omezení je zcela nesoběstačná.
Zárove má zavedený permanentní močový katetr k vyprazd ování moči. Z posudku
vyplývá, že manželka je v současné době velmi významně omezena v běžném
zp sobu života a není soběstačná ani v základních životních činnostech.
D kaz:
- znalecký posudek MUDr. Hejného ze dne 11.2.2014
Z ust. § 755 odst. 2 písm b) OZ vyplývá, že návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí
manžel, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a
kterému by byla rozvodem zp sobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné
okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, soud nevyhoví.
Manželka má za to, že manžel porušuje základní povinnosti manžel , které jsou
upraveny v § 687 OZ, z něhož vyplývá, že manželé si jsou navzájem povinni úctou,
jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou d stojnost, podporovat
se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně
pečovat o děti. Manželka neporušila žádné z těchto povinností.
Manžel tyto základní povinnosti porušuje a namísto pomoci, kterou by měl
manželce poskytovat, podal návrh na rozvod manželství. Za dané situace nelze návrhu
manžela vyhovět a manželka navrhuje, aby soud vydal tento

rozsudek
Návrh, kterým se manžel domáhá, aby manželství účastník bylo rozvedeno,
se zamítá.
Manžel je povinen zaplatit manželce náklady řízení k rukám Mgr. Grulichové,
se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, a to do tří dn od právní moci rozsudku.

V Praze dne 19. června 2014

Petra vecová
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Obvodní soud pro Prahu 1

PROTOKOL O JEDNÁNÍ
před soudem prvního stupně
oddělení: 20 C

dne: 05. listopadu 2014

Věc: Martin Švec a Petra Švecová
O rozvod manželství

Přítomni od soudu:
Předseda senátu (samosoudce): JUDr. Věra Kaprálková
Protokol vyhotovil dne 6.11.2014 podle zvukového záznamu: Dana Benešovská
Jednání zahájeno v 13:00 hodin.

K jednání se dostavili:
1.
2.
3.
4.

manžel osobně
právní zástupce manžela JUDr. Felix Novák, osobně
manželka omluvena
právní zástupkyně manželky Mgr. Jana Grulichová, osobně

Účastníci po poučení nevznášejí námitku podjatosti ani místní nepříslušnosti.
Čte se
Právní zástupce manžela uvádí, že na návrhu trvá. Důvodem podání tohoto návrhu je, že mezi manžely
došlo ke vzájemnému odcizení, navíc manželka porušuje své manželské povinnosti.
Právní zástupkyně manželky navrhuje, aby návrh na rozvod manželství byl zamítnut, neboť by rozvodem
byla manželce způsobena zvlášť závažná újma.

Nato přistoupeno k výslechu manžela, který po poučení uvádí: Martin Švec, nar. 20.10.1955,
OP 32642239, bytem Horní Planá 24, OSVČ, ženatý.
K věci si dovoluji uvést, že moje žena pouze účelově deklaruje, že ke mně chová citový vztah, tuto svou
deklaraci žádným způsobem nepodpořila faktickým jednáním. Naopak veškeré její jednání je v příkrém
rozporu s jejím tvrzením. Proti mé ženě je v současné době vedeno trestní řízení, kde jsem v postavení
poškozeného. Žena mi rozstříhala moji mysliveckou uniformu a prodala cenný lustr. Dále si vzala
půjčku od společnosti Půjčsi, s.r.o. ve výši 477.742, Kč. O těchto dluzích, na základě kterých je vedena
exekuce, mi nebylo nic známo a tyto závazky vznikly pouze jí. Manželka zatěžuje SJM závazky, které
rozhodně nelze považovat za závazky v rámci běžného hospodaření v rodině. Manželka tak zatížila SJM
účastníků bez mého vědomí závazky v úhrnné výši nejméně 477.742,- Kč a již sama o sobě tato
skutečnost svědčí o tom, že se v manželství žalovaná chová nezodpovědně a činí kroky, které u mne
__________________
*) nehodící se škrtněte
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vedou k naprosté ztrátě důvěry v její chování. Manželka dále navštěvuje restaurace, stýká se s jinými
muži, které zve na návštěvu do bytu žalobce, zde pořádá večírky s těmito jinými muži a tyto muže
navštěvuje i na jiných místech. Není pravdou, že je nesoběstačná. Je plně soběstačná jak v péči o svoji
osobu, tak i péči o domácnost a nemá žádná omezení, která by jí bránila v péči o sebe a domácnost. Já
žiji v malém městě, kde se všechno ví. V minulosti mne zastavovali lidé, kteří se mne ptali, co se se
mnou děje, že jsem zasmušilý. V současné době se od nich dovídám, co se děje s manželkou. Jednou
slyším, že v orní Plané chodí s berlí, jednou nechodí, je stále často v estauraci 007, to je místo, kde
se schází s muži, bere si je k sobě domů a dokonce se stalo i v jednom případě, že byla volána policie,
protože docházelo v bytě k rušení nočního klidu. čkoliv se hovoří o nesoběstačnosti manželky, vím o
tom, že těmto mužům napekla buchty, uvařila svíčkovou a bylo tam veselo. Všechno jsem se dozvěděl
od obsluhy v restauraci, kam manželka chodí a která mne na to upozornila. V současné době k manželce
necítím žádný citový vztah, naopak je to žena, která mi nejvíce ublížila a v žádném případě se k ní
nechci vrátit. Žalovaná bydlí v mém bytě, přitom já sám mám problém se do bytu vůbec dostat, a pokud
přijdu, ne vždy jsem vpuštěn a když jsem si jednou přišel pro své vlastní věci, podala na mne trestní
oznámení. V současné době se jedná ze strany manželky již o šesté oznámení. Sám jsem podal jenom
dvě. V jednom případě se jednalo o poškození věci, kdy mi manželka rozstříhala moji mysliveckou
uniformu, ve druhém případě se jedná o odcizení lustru, památce po mém otci. ustr měl hodnotu asi
.000,- Kč a manželka ho snad prodala asi za 200,- Kč. Dostal jsem se do finančních problémů, protože
jsem finančně pomáhal i synovi manželky, kterého má z 1. manželství a v důsledku toho jsem neplatil
pojištění jako živnostník. Dopadlo to tak, že mám exekuci i na byt, ve kterém manželka bydlí. V
současné době mně má za zlé, že jí neposílám částku 1. 00,- Kč měsíčně na výživné, ale je tomu tak
proto, že exekutor, u něhož má žalovaná celou řadu exekucí mu dal příkaz, aby tuto částku posílal na
úhradu dluhu, kterou má manželka u společnosti Půjčsi, s.r.o.. Slyšel jsem i to, že manželka má jezdit
za nějakým mužem do Bohoušovic a zejména, že jí bylo nabídnuto místo v domově důchodců
v oukách za částku 2. 00,- Kč měsíčně, což ale odmítla, že tam nebude mít dost zábavy.
Právní zástupce manžela bez dotaz .
Právní zástupkyně manželky bez dotaz .
Právní zástupce manžela žádá, aby byl vyslechnut jako svědek František aska, bytem Milíčov 2 2, 344 21
orní Planá a lona rubá, Milíčov 3 4, 344 21 orní Planá.
Právní zástupkyně manželky žádá, aby byla vyslechnuta jako svědkyně Jitka Skleničková, bytem orní
Planá 22, 344 21 orní Planá, dále Františka Plachá, bytem olní Planá 23, 344 21 orní Planá.
Prohlášeno

Usnesení
a účelem výslechu svědků se se stní ednání odro u e na 10. prosince 2014 ve 14.30 hod. do
ísla dveří 314, 2. patro, což přítomní berou na vědomí a dostaví se bez obeslání.
Kopie protokolu byla doručena právním zástupcům účastníků.
Skončeno a podepsáno ve 14.00 hod.

__________________
*) nehodící se škrtněte
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Obvodní soud pro Prahu 1

oddělení: 20 C

dne: 10. prosince 2014

Věc: Martin Švec a Petra Švecová
O rozvod manželství

Přítomni od soudu:
Předseda senátu (samosoudce): JUDr. Věra Kaprálková
Protokol vyhotovil dne 6.11.2014 podle zvukového záznamu: Dana Benešovská
Jednání zahájeno v 14:30 hodin.

K jednání se dostavili:
1.
2.
3.
4.

manžel osobně
právní zástupce manžela JUDr. Felix Novák, osobně
manželka omluvena
právní zástupkyně manželky Mgr. Jana Grulichová, osobně

Pokračováno v odročeném jednání.
Právní zástupkyně manželky zakládá do spisu znalecký posudek vypracovaný MUDr. Hejným, kterým
prokazuje nesamostatnost manželky. Rovněž zakládá do spisu zprávu ošetřujícího lékaře MUDr. Janíčka.
Čte se znalecký posudek MUDr. Hejného a zpráva MUDr. Emericha Janíčka.
Právní zástupce manžela uvádí, že posudek je z února, zdravotní stav manželky se jíž výrazně zlepšil.
Zároveň zpochybňuje pravdivost lékařské zprávy ošetřujícího lékaře.
Právní zástupce manžela předkládá soudu k nahlédnutí nepravomocný trestní příkaz vydaný
Obvodním soudem pro Prahu 1, z něhož se čte, že dne 28.6.2013 Obvodní státní zastupitelství v Praze 1
podalo podle § 179c odst. 2 písm. a) trestního řádu Obvodnímu soudu v Praze 1 návrh na potrestání
podezřelé – manželky, že někdy od 1.10.2013 do 28.3.2013 ve svém bydlišti v Horní Plané prodala
neznámé osobě stropní lustr z jeleního paroží, který byl umístěn ve společně užívaném bytě na adrese
Praha 1, čímž způsobila svému manželovi Martinu Švecovi škodu nejméně 6.600,- Kč, tedy přisvojila
si cizí věc s tím, že se jí zmocnila a způsobila tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, čímž
spáchala čin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku.
Z trestního příkazu, vydaného Obvodním soudem v Praze 1 ze dne 20.11.2014, č.j. 5 T
123/2014-39, na kterém dosud nebyla vyznačena právní moc bylo zjištěno, že za shora
popsané jednání byla paní Švecová odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání dvou měsíců
__________________
*) nehodící se škrtněte
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s odkladem na zkušební dobu v trvání jedno roku a povinností zaplatit poškozenému částku
6.600,- Kč. Právní zástupce manžela uvádí, že nemá otokopii trestního příkazu, kterou by mohl
založit do spisu. Doposud nepravomocný trestní příkaz se vrací po přečtení právnímu zástupci manžela
zpět.

Poté bylo přistoupeno k výslechu předvolaných svědk .
ranti ek Laska nar. 2 .11.1 4 bytem Milíčov 2 2 Horní Planá rozvedený ve starobním
d chodu po poučení dle 12 o.s.ř. k věci uvádí:
Nejsem v žádném příbuzenském vztahu k žádnému účastníku. Pana Švece znám asi dva až tři roky,
jeho manželku znám z doby, kdy jsme po roce 1989 měli společného zaměstnavatele, a to pana
Myslíka, kdy on pro něho pracoval na stavbě a paní Švecová v hospodě. Pan Myslík je velmi známou
osobou v Horní Dolní, který kdekomu dluží, jedná se o miliony a umí každého ukecat, aby mu půjčil
znovu. jeho ukecal, aby s ním šel za paní Švecovou k ní do bytu, že si od ní půjčí peníze. Bylo to tam
hrozné, paní Švecová se s Myslíkem ožrala, pak tancovala, a to bez berlí a nakonec skončila nahá
přikrytá prostěradlem. V okamžiku, kdy tam zvonili sousedé, tak jsem utekl. Myslím si, že panu
Myslíkovi peníze půjčila. Nebyl jsem sice u toho přímo, ale myslím si to. Te když jsem v důchodu a
nemám co dělat, chodím po hospodách a vídám paní Švecovou v 007, v ku. To jsou bary. V 007 jsem
ji viděl tak třikrát, čtyřikrát a vždy tam pila. Naposledy jsem ji tam viděl asi před měsícem.
Předevčírem jsem ji viděl v ku, kdy tam seděla a když mne uviděla, začala mi vyhrožovat ohledně
dnešní výpovědi, nebo věděla, že jdu k soudu. Myslím si, že žalovaná má peníze, protože měla panu
Myslíkovi říkat, že kromě bezmocnosti má ještě důchod a měla mu mluvit o částce 16 až 18.000,- Kč.
Ve stejném domě jako bydlí Švecovi mám známou, které je přes osmdesát let a ta je na žalovanou
naštvaná, že tam dělá bordel i v noci a že má na plné pecky puštěné rádio. Myslím si, že žalovaná se
po nemoci změnila, je zlá, zákeřná, je to hotové neštěstí.
Právní zástupce manžela bez dotaz .
Právní zástupkyně manželky bez dotaz .

Svědek svědečné nežádá.
Přistoupeno k výslechu svědkyně
542635222

lona Hrubá, bytem Milíčov 354, Horní Planá, vdaná, č. OP

Paní Švecovou znám asi deset let, vím, že podstoupila operaci žaludku a byla do domácí léčby z
nemocnice propuštěna asi po jednom roce. Nechci posuzovat, proč se manžel od ní odstěhoval, a
domnívám se, tak jak mnozí její známí, že velkým důvodem byla návštěvnost společenských místností
a záliba paní Švecové v hraní výherních automatů ještě před její operací, kdy jsem toho byla
v minulosti několikrát svědkem. Paní Švecová mi vždy kladla na srdce, abych o tom manželovi nic
neříkala. Pracuji jako obsluha v baru pod názvem 007 již deset let. Sem paní Švecová chodila mimo
jiné hrát výherní automaty. V současné době bar navštěvuje jednou až dvakrát týdně, většinou vždy v
jiné pánské společnosti. Při obsluze jsem vyslechla hodně pomluv na adresu pana Švece ze strany jeho
manželky i vyjádření stran nynějších jejích společníků , kteří jí několikrát navštívili v nočních
hodinách doma. Podle vyjádření dvou pánů paní Švecová ve svém bytě uspořádala alkoholický
večírek, uvařila jim jídlo, tančila s nimi a to v rozporu s tím, jak tvrdí, že je nemohoucí a nemůže bez
berlí chodit. To není pravda, protože chodí do baru bez berlí a pít alkohol jí v nynější době nedělá
__________________
*) nehodící se škrtněte
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žádný problém. Domnívám se, že člověk, který bere léky, alkohol pít nemá a trou ám si proto tvrdit, že
zdravotní stav paní Švecové je stejný v současné době jako před operací.
Právní zástupce manžela bez dotaz .
Právní zástupkyně manželky bez dotaz .

Svědkyně svědečné nežádá.
Přistoupeno k výslechu svědkyně Jitky kleničkové, bytem Horní Planá 22, Horní Planá, vdaná, č.
OP 124635222, t.č. v evidenci uchazečů o zaměstnání
Paní Švecovou znám od svých školních let. Byly jsme spolu jako dvě sestry. Vím tedy všechno o
vztahu, který měla s Martinem, jejím dnešním manželem. Chodili spolu 18 let, než se vzali. Je na něm
moc závislá. Vždy ho milovala a miluje. Je to takový vztah, který se nevidí dost často. Oba byli na
sebe tak nějak navázaní. Martin se o Petru vždy staral. Byla na to zvyklá. Nosil jí i denně květiny. le
všechno najednou skončilo, když přijela z té operace. Tím myslím operaci žaludku. Nechala si to dělat
někde na soukromé klinice. dajně to již jednou podstoupila. Měla pocit, že je moc tlustá. Hubená
sice nebyla, ale byla to taková klasická ženská. To co jí Martin provedl je nehorázné , nebo ji hned
po převozu do nemocnice domů opustil. Už měl nějaký další vztah. Zda ho měl déle, to nevím, ale
Petra z toho byla úplně zdrcená. plně se zhroutila a chtěla se zabít. Bylo to strašné. Hlavně se
nemohla vůbec hýbat. Dokonce mysleli, že to celé nepřežije. Byla opravdu na pokraji života. Tím
myslím tu operaci. Ta se asi moc nepovedla. On hlavně Martin chtěl, aby se soudila s tou klinikou a
pokud by asi něco vysoudila, tak by s ní určitě byl. Takhle ale pro něj najednou byla asi úplně
bezcenná. To je hrůza, když si to uvědomím. Navíc za situace, kdy ona ho tak miluje. Je to taková
osudová láska. Myslím, že kdyby se rozvedli, dopadne to s ní špatně. Nikam ani nechodí, je doma a
musím se o ni starat. Večer jí všechno připravím. T.j. jídlo, ona si ho potom ohřeje během dne. Dále u
ní uklízím, toto vůbec nemůže.
Právní zástupce manžela bez dotaz .
Právní zástupkyně manželky bez dotaz .

Svědkyně svědečné nežádá.
Přistoupeno k výslechu svědkyně ranti ky Plaché, bytem Horní Planá 23, Horní Planá, vdaná, č.
OP 224635222
Petru Švecovou znám, bydlím v sousedním domě. Ona byla vždy pěkná paní a také velmi dlouho
chodila se svým stávajícím manželem. Vím, že mu tam u nás všichni záviděli, když se s ní oženil. Děti
neměli. Ona měla syna za svobodna. Ten už je dospělý. Dnes se o ni stará, ale chodí tam denně Jitka
Skleničková. To je její dlouholetá kamarádka. To vím, to mi Jitka povídala. Také říkala, že se nemůže
vůbec o sebe postarat. Pokud jsem ji viděla venku, šla vždy s holí a někdo byl s ní. Je prý úplně
nesamostatná. To je prý následek operace. To mi také říkala Jitka Skleničková. Prý chtěla kvůli
Martinovi hubnout. Ona sice hubená nebyla, ale silná také ne. Taková hezká paní.
Právní zástupce manžela bez dotaz .
Právní zástupkyně manželky bez dotaz .

Svědkyně svědečné nežádá.

__________________
*) nehodící se škrtněte
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Čte se rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 9 C 43/2014-27 ze dne 26.10.2014, který nabyl
právní moci dne 26.11.2014.
Prohlášeno

Usnesení
Za účelem přednesů závěrečných návrhů a vyhlášení rozsudku ve věci se stní jednání odročuje na
21. prosince 2014 v .00 hod. do čísla dveří 314 2. patro , což přítomní berou na vědomí a dostaví
se bez obeslání.
Kopie protokolu byla doručena právním zástupcům účastníků.
Skončeno a podepsáno v 16.00 hod.

__________________
*) nehodící se škrtněte
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Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl soudkyní JUDr. Ivanou Mrůzkovou v právní věci
žalobkyně: Petra Švecová, nar. 04.05.1952, bytem Horní Planá 24, Horní Planá zast.:
Mgr. Janou Grulichovou, advokátkou se sídlem Bolzanova 1, Praha 1 proti
žalovanému: Martin Švec, nar. 20.10.1955, trvale Horní Planá 24, Horní Planá
zast.: JUDr. Felixem Novákem, advokátem se sídlem Smetanova 8, Praha 2 o výživné
manželky,
takto:
I. Žalovaný j e p o v i n e n platit žalobkyni výživné manželky ve výši 1.500,- Kč
měsíčně počínaje dnem 25.2.2014 se splatností vždy do 10. dne v měsíci.
II. Dlužné výživné za dobu od 25.2.2014 do 25.10.2014 ve výši 12.000,- Kč j e
žalovaný p o v i n e n zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku.
III. Žaloba o placení výživného manželky ve výši 5.500,- Kč měsíčně počínaje dnem
25.12.2013 s e z a m í t á .
IV. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.
V . Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit České republice – Obvodnímu soudu pro Prahu 1soudní
poplatek ze žaloby ve výši 900,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.
Odůvodnění:
Žalobkyně se domáhala proti žalovanému výživného manželky ve výši 7.000,- Kč a to od
25.12.2013 s odůvodněním, že žalobkyně byla koncem roku 2013 propuštěna po dlouhodobé
nemoci z nemocničního ošetřování domů. V té době měla zablokovaný důchod a nepobírala žádné
sociální dávky a byla tak zcela bez prostředků. Krátce po příchodu domů ji žalovaný opustil a
odešel ke své přítelkyni. Opustil ji tedy v nemoci a zanechal ji bez jakékoli psychické i fyzické
pomoci i bez zajištění jejích základních potřeb, přitom žalobkyně nebyla soběstačná a potřebovala
nutně pomoc třetí osoby. Během času se zdravotní stav žalobkyně zlepšil, avšak některé úkony
běžného života stále nezvládá, zejména pro omezenou hybnost horních končetin a další přetrvávající
zdravotní problémy.
V současné době je žalobkyni vyplácen důchod po exekučních srážkách ve výši 8.240,- Kč a
současně jí byl od března 2014 přiznán příspěvek na péči ve výši 4.000,- Kč měsíčně. Žalobkyně je
diabetička a z toho důvodu potřebuje 5x denně kvalitní stravu. Na stravu tedy vydá měsíčně 4.500,Kč. Dále má žalobkyně výdaje 2.500,- Kč na léky, 400,- Kč si platí na telefon, 500,- Kč na drogerii,
500,- Kč na cesty k lékaři, 500,- Kč měsíčně potřebuje na oblečení, za elektrickou energii platí
měsíčně 1.000,- Kč na zálohách a dále splácí společné půjčky, které si vzala ať už sama či na popud
žalovaného za jejich společného života a tyto splácí měsíčně částkou dohromady 5.000,- Kč. Dále
by žalobkyně potřebovala měsíčně 300,- Kč na návštěvy kina či divadla, 200,- Kč na časopisy, 300,Kč na kadeřníka, 250,- Kč na pedikúru, dále by potřebovala uhradit náklady lázeňské péče ve výši
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12.000,- Kč a rehabilitace, kdy každá stojí 30,- Kč. Dále žalobkyně vynakládá 3.000,- Kč měsíčně
na kocoura, kdy se jedná o společného kocoura, kterého měli účastníci 1 let a tento kocour jí pouze
nejkvalitnější maso a proto je na jeho výživu potřeba tak vysoká částka. Žalobkyně bydlí v bytě 3 1
v Horní Dolní, za který neplatí žádné úhrady, když byt je ve vlastnictví žalovaného. Žalobkyně
nemá jiný příjem než z důchodu a příspěvku na péči a v důsledku svého nepříznivého zdravotního
stavu si nemůže další příjem opatřit. Manžel vůči ní neplní vyživovací povinnost.
Žalovaný se žalobou nesouhlasil a uvedl, že po návratu žalobkyně z nemocnice byla doma dusná
atmosféra, žalobkyně vyvolávala spory a několikrát na něj zavolala policii. Žalovaný proto opustil
společnou domácnost a nastěhoval se ke své přítelkyni. počátku pokračování žalobkyni pomáhal,
ale to pak pro její chování nebylo možné. Žalobkyně se proti němu zachovala takovým způsobem,
že by bylo v rozporu s dobrými mravy přiznat jí jakýkoli příspěvek na výživu. Příjmy žalovaného
byly ještě do roku 2013 vysoké, v průměru ve výši 50 – 0 tisíc korun měsíčně, když dříve byl
majitelem firmy
- vec a současně pracoval jako živnostník. V dubnu roku 2013 firmu prodal a
pak měl příjem 20 tisíc korun měsíčně ze živnosti. Nyní je zaměstnán jako jednatel ve firmě
Mont, kde měl původně 50.000,- Kč hrubého měsíčně a po té došlo ke snížení pracovního úvazku,
takže v současné době má 30.000,- Kč měsíčně. Žalovanému je strháváno exekučně z platu na
dluhy, které vznikly za soužití se žalobkyní a je mu vyplácena čistá mzda ve výši 10.200,- Kč. Od
února žije se svojí přítelkyní, které přispívá 5.000,- Kč na domácnost, když stravu si kupuje sám.
Dále má výdaje s bytem, v němž žije žalobkyně a který je v jeho vlastnictví a to ve výši 4.200,- Kč
měsíčně. Dále z tohoto bytu platí odvoz popelnic ve výši 1.000,- Kč 500,- Kč za každou osobu a
platí prostřednictvím plateb SIPO zákonné rozhlasové a televizní poplatky. Dále žalovaný uvedl, že
za prodej firmy stržil malou částku a za výkon funkce jednatele má sjednanou odměnu, která mu
však nebyla vyplacena, protože nebyly peníze.
oddacího listu ve spojení s občanskými průkazy bylo zjištěno, že účastníci jsou manželé, jejich
manželství bylo uzavřeno dne 5.5.2010 a stále trvá.
rozhodnutí České správy sociálního
zabezpečení ze dne .1.2014 bylo zjištěno, že žalobkyni byl přiznán starobní důchod, jehož výše od
ledna 2014 činí 9.51 ,- Kč měsíčně. lékařských zpráv bylo zjištěno, že žalobkyně se podrobila v
roce 2013 operaci žaludku s následným komplikovaným pooperačním průběhem a její hospitalizace
ve zdravotnických zařízení trvala s přestávkami až do prosince 2013, kdy byla propuštěna do
domácího ošetření. Žalobkyně byla zpočátku pouze ležící s velmi omezenou hybností, postupně se
její zdravotní stav zlepšoval, ale ještě dne 27.3.2014 byla špatně pohyblivá. Žalobkyně má
diagnostikovánu cukrovku 2. typu na P D, obezitu, arthypertenzi, asthma bronchiale chronicum a
varixy pravé dolní končetiny.
lékařské zprávy ze dne 14.2.2014 byla zjištěna doporučená
medikace žalobkyně. Sdělením Městského úřadu pro Prahu 1 bylo zjištěno, že žalobkyně je hlášena
od 22.3.1995 k trvalému pobytu na adrese Horní Planá 24.
exekučního příkazu, výzvy exekutora z 18. .2013, usnesení o nařízení exekuce a výzvy k plnění,
návrhu na nařízení exekuce, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 18
5 9 2014-14,
exekučních příkazů založených ve spise na číslech listu 72-7 a dopisu Smart apital, a.s. ze dne
20. .2014 bylo zjištěno, že na majetek žalobkyně je vedena exekuce k uspokojení pohledávky
oprávněného: Půjčsi, s.r.o. v částce 4.8 3,22 Kč s příslušenstvím a to mj. prodejem nemovitostí bytu č. 24 3 v Blatné v katastrálním území Blatná a že společnost Smart apital, a.s. žalobkyni
vyrozuměla, že vzhledem k tomu, že splácení úvěru podle smlouvy č. 42011-155 ze dne 22.4.2011
neprobíhá řádně a včas, hrozí zesplatnění celého úvěru. dopisu ze dne 25.5.2012 bylo zjištěno, že
G Money Bank, a.s. oznámila žalobkyni postoupení pohledávky podle Smlouvy o vydání a užívání
kreditní karty č. 1772930541, která k datu 24.5.2012 činila 40.913, 7 Kč na společnost Bohemia
Faktoring,
s.r.o. předžalobní upomínky ze dne 4.7.2014 bylo zjištěno, že společnost Bohemia Faktoring,
s.r.o. po žalobkyni vymáhá pohledávku z uvedené smlouvy ve výši 51.803,04 Kč. Dopisem ze dne
5.9.2014 bylo prokázáno, že společnost Home redit vyzvala žalobkyni k uhrazení dlužné částky ve
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výši 9.922,- Kč podle úvěrové smlouvy č. 380 282477.
návrhu na vydání elektronického
platebního rozkazu ve spojení s elektronickým platebním rozkazem čj. 1
278 2012-8 bylo
zjištěno, že k návrhu společnosti P Inkaso, s.r.o. soud rozhodl o povinnosti žalované zaplatit této
společnosti částku 44.834,4 Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazeného úvěru podle Smlouvy o
úvěru ze dne 9.4.2009 uzavřené původně s Českou spořitelnou.
Oznámení o postoupení
pohledávky ze dne 19. .2014 a předžalobní upomínky z téhož dne bylo zjištěno, že žalovaná byla
vyzvána k úhradě dlužné částky ve výši 41.791,9 Kč jako dluhu z titulu smlouvy o sporožirovém
účtu č. 4559050883 uzavřené mezi žalobkyní a Českou spořitelnou. dopisu ze dne 18.7.2014 bylo
zjištěno, že společnost Provident Financial, s.r.o. oznámila žalobkyni zahájení vymáhání
pohledávky podle smlouvy o půjčce č. 38 12422 a č. 497252308.
e žaloby ze dne 11.5.2014 bylo zjištěno, že proti žalobkyni a žalovanému byla podána žaloba o
zaplacení částky 32.1 4,- Kč z titulu neuhrazených pohledávek z nájemní smlouvy č. 51703-10 ze
dne 25.10.2010 a to k rozhodci Mgr. Igorovi Klausovi. dopisu ze dne 2.5.2014 ve spojení s
Vyrozuměním řadu práce České republiky ze dne 25.5.2014 a Usnesení řadu práce České
republiky ze dne 25.4.2014 bylo zjištěno, že k žádosti žalobkyně je posuzován nárok na příspěvek
na péči pro žalobkyni.
dopisu České správy sociálního zabezpečení ze dne 21. .2014 bylo
zjištěno, že Česká správa sociálního zabezpečení provádí z důchodu žalobkyně srážky k uspokojení
pohledávky oprávněného Půjčsi, s.r.o. na základě příkazu soudního exekutora JUDr. omáše
Straky. Výše srážky činí 1.224,- Kč a částka, nad kterou se zbytek důchodu srazí bez omezení, činí
8.7 2,- Kč měsíčně.
výpisů z běžného účtu žalobkyně u G Money Bank bylo zjištěno, že
žalovaný vkládal na tento účet v průběhu roku 2014 částky 35.000,- Kč, 75.000,- Kč, 1.500,- Kč,
35.000,- Kč a v roce 2013 vložil 0.000,- Kč.
výplatních lístků žalovaného bylo zjištěno, že příjem žalovaného v období od března do července
2014 činil 10.224,- Kč čistého měsíčně, když z hrubé mzdy ve výši 30.000,- Kč mu byly prováděny
měsíčně srážky ve výši 12.51 ,- Kč a to k úhradě jak přednostních, tak nepřednostních pohledávek.
Smlouvou o výkonu funkce jednatele ze dne 7. .2010 bylo prokázáno, že společnost
-Mont,
s.r.o. a žalovaný uzavřeli Smlouvu, na základě které se žalovaný zavázal, že bude jako statutární
orgán společnosti za společnost jednat se třetími osobami a vykonávat funkci statutárního orgánu s
tím, že za výkon funkce jednatele přísluší žalovanému odměna ve výši 24.000,- Kč ročně, avšak
nejdříve v roce následujícím po roce, v němž společnost dosáhne zisku. tvrzení žalovaného, jemuž
žalobkyně neodporovala, má soud za prokázáno, že společnost
-Mont, s.r.o. v roce 2013 dosáhla
zisku.
xekučními příkazy Finančního úřadu v Praze bylo prokázáno, že Finanční úřad v Praze 1 nařídil
daňovou exekuci srážkami z jiných příjmů žalovaného k vymožení nedoplatku v celkové výši
.451,41 Kč podle vykonatelného výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 5.8.2012, k úhradě silniční
daně podle vykonatelného výkazu nedoplatků vydaného dne 29. .2012, dále k úhradě úroků z
prodlení z daně z příjmů fyzických osob. Další daňovou exekuci srážkami ze mzdy nařídil Finanční
úřad v Písku pro pohledávku ve výši 21.784,- Kč z titulu vykonatelných výkazů nedoplatků ze dne
14.1.2010 pro nedoplatky na dani z příjmů z fyzických osob podávajících přiznání a úroků z
prodlení z tohoto titulu. Dále Finanční úřad v Praze 1 nařídil daňovou exekuci srážkami ze mzdy
žalovaného pro uspokojení pohledávky ve výši 142.285,27 Kč z titulu vykonatelného výkazu
nedoplatků sestaveného k datu 2 .11.2009 pro úhradu příslušenství daní, daně z přidané hodnoty
včetně úroků z prodlení. Dále Finanční úřad v Praze 1vydal exekuční příkaz, kterým nařídil
daňovou exekuci srážkami ze mzdy žalovaného pro uspokojení pohledávky ve výši 152.044,13 Kč z
titulu vykonatelného výkazu nedoplatků sestaveného k datu 7.3.2013 pro úhradu daně z přidané
hodnoty včetně úroků z prodlení.
výslechu svědkyně Jitky Skleničkové ve spojení s jejím čestným prohlášením soud zjistil, že
svědkyně se stará o žalobkyni po té, co od ní v prosinci odešel manžel. Žalobkyně nemá žádné
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prostředky. Peníze za jídlo i nákupy platí svědkyně, za nákupy včetně léků dá měsíčně asi 4 tisíce
korun. Když vecovi ještě žili spolu, měli dobrou životní úroveň. Paní vecová důchod
zablokovaný. Dále má žalobkyně 4.000,- Kč příspěvek na péče. Jiné příjmy nemá. Žalobkyně je
diabetička, 4x denně si píchá inzulín a musí jíst. Potřebuje také věci z drogerie a žrádlo a stlaní pro
kocoura. Dále platí žalobkyně elektřinu 1.000,- Kč měsíčně. Žalobkyně je odkázána na pomoc
druhé osoby a to částečně. Nesejde sama ze schodů ze třetího patra, sama nezvládne úklid, potřebuje
pomoc při koupání. Pokud jde o soběstačnost, tak se žalobkyně od dubna výrazně zlepšila.
Žalobkyně do restaurací nechodí, pouze pokud spolu se svědkyní jdou na procházku, zastaví se
někde na kávu a na odpočinek. výslechu svědkyně Františky Plaché ve spojení s jejím čestným
prohlášením bylo zjištěno, že svědkyně pomáhá pečovat o žalobkyni, nosí jí jídlo, nebo jí nakoupí,
nebo dojde pro léky. Žalobkyně nemá vesměs žádné peníze, protože má zablokovaný důchod a účet.
Žalobkyně potřebuje peníze na zaplacení obědů anebo prostě potřebuje, aby jí někdo uvařil a také
potřebuje peníze na léky.
účastnické výpovědi žalobkyně bylo zjištěno, že v současné době se o ni starají paní Skleničková
a Plachá, které jí se vším pomáhají. Žalovaný jí nepřispívá ničím od té doby, co se od ní odstěhoval.
Žalobkyně má 1 letého kocoura, který ji měsíčně stojí 3.000,- Kč, neboť je zvyklý jíst jenom
nejlepší maso a nic jiného by nesnědl. Životní úroveň vecových byla dřív velmi vysoká. V
současné době žalobkyně žalovanému neplatí nájem.
účastnického výslechu žalovaného bylo zjištěno, že jeho příjmy předtím, než šla paní žalobkyně
na operaci, nebyly malé a byly dostačující i k tomu, aby mohl táhnout i půjčky a problémové věci
žalobkyně. Žalovaný pracoval jako jednatel a měl k tomu ještě živnost. V současné době má příjem
10.200,- Kč po exekuci. K poklesu příjmu došlo proto, že má exekuce ze soužití se žalobkyní. Od
doby, co žalobkyni opustil, měl ze začátku snahu jí pomáhat. V současné době jí nepřispívá, pouze
platí SIPO, tzn. rozhlas a televizi a odvoz odpadů.
Na základě provedeného dokazování učinil soud následující skutkové a právní závěry: častníci
jsou manželé, kteří spolu od 25.12.2013 nežijí. Žalovaný žalobkyni opustil a od uvedeného dne žije
se svou přítelkyní nnou Singerovou. Žalobkyně se v roce 2013 podrobila operaci žaludku, po níž
následovaly vážné zdravotní komplikace a dne 22.12.2013 byla propuštěna po dlouhodobé
hospitalizaci do domácí péče. V době bezprostředně po propuštění z nemocnice nebyla soběstačná,
byla odkázaná na pomoc druhé osoby. Její zdravotní stav se postupně zlepšoval, v současné době je
jen částečně nesoběstačná. Žalobkyně je diabetička. Bydlí v bytě, který je ve vlastnictví žalovaného,
za užívání bytu nic neplatí. Pravidelný příjem žalobkyně v době od dubna 2013 dosud činí celkem
12.7 2,- Kč měsíčně z toho částka vypláceného důchodu po stržení exekuovaných částek ve výši
8.7 2,- Kč a příspěvek na péči 4000,- Kč . Žalobkyně má pravidelné odůvodněné výdaje ve výši
15.950,- Kč měsíčně z toho 1.000,- Kč na úhradu elektřiny, 2.500,- Kč na léky, 4.500,- Kč na
stravu, 400,- Kč na mobilní telefon, 500,- Kč na drogistické zboží, 500,- Kč na cesty k lékaři, 500,Kč na oblečení, 500, -Kč na kulturní potřeby, 300,- Kč na kadeřnici a 250,- Kč na pedikúru, plus k
tomu splácí měsíčně půjčky částkou celkem 5.000,- Kč .
Žalovaný má v období od dubna 2013 měsíční příjem ve výši 12.200,- Kč čistého z toho čistá mzda
po srážkách 10.200,- Kč plus 2.000,- Kč počítáno z roční odměny za výkon funkce jednatele ve
společnosti
-MON s.r.o. . Kupní cenu ve výši 10.000,- Kč za prodej obchodního podílu ve
společnosti
- vec s.r.o. soud do příjmů žalovaného nezapočítal, neboť tuto částku žalovaný
inkasoval před obdobím, za něž je výživné požadováno. Dále je žalovaný vlastníkem třípokojového
bytu v Horní Plané, v němž bydlí žalobkyně, avšak z tohoto bytu nemá žádné výnosy, nýbrž pouze
závazky, když ačkoli byt neužívá, je povinen z bytu platit měsíčně 4.200,- Kč. Žalovaný má
pravidelné měsíční výdaje ve výši 9.4 0,- Kč z toho částkou 5.000,- Kč přispívá své přítelkyni na
bydlení a společné soužití – nepočítaje v to nákup potravin, 4.200,- Kč je povinen platit z titulu
vlastnictví bytu, 80,- Kč za odvoz popelnic a 180,- Kč na televizní a rozhlasové poplatky . Pokud
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má žalovaný další odůvodněné výdaje, pak tyto do okamžiku, kdy nastala koncentrace řízení podle
118b odst. 1 o.s.ř., neuplatnil, tedy ani netvrdil, ani neprokázal. Soud tedy vychází ze shora
uvedených příjmových a celkových majetkových poměrů účastníků a jejich potřeb, s přihlédnutím k
následujícímu.
Žalovaný sice tím, že z osobních důvodů požádal o snížení pracovního úvazku na 30 hodin týdně,
způsobil, že mu hrubá mzda od března 2013 klesla ze 40 na 30 tisíc korun hrubého, nicméně z
příjmu žalovaného jsou prováděny exekuční srážky na úhradu daňových dluhů a dluhu z titulu
plateb souvisejících s vlastnictvím bytu vůči příslušnému oprávněnému společenství vlastníků
jednotek, a proto by z příjmu 40 tisíc hrubého žalovanému nebyla vyplácena výrazně vyšší čistá
mzda než z částky 30 tisíc a to s ohledem na výši exekuovaných částek a zákonná pravidla exekucí,
zejména stanovenou výši nezabavitelných částek.
Skutečnost, že životní úroveň účastníků byla v letech 2009 a 2013 relativně vysoká a že příjmy
žalovaného se do března 2012 pohybovaly v úrovni 50 – 0 tisíc korun měsíčně, je pro posouzení
nároku nerozhodná. Navíc žalovaný takovýchto příjmů zřejmě dosahoval na úkor neplnění
daňových povinností a jiných splatných závazků a proto jsou tyto dluhy vymáhány exekučně z jeho
současného platu. Jelikož na životní úrovni dosahované za cenu neplacení daní, odvodů a ostatních
platebních povinností se podíleli oba účastníci v rámci svého manželského soužití, nelze klást
exekuční úhradu dluhů a tedy snížení čistého příjmu žalovaného výhradně k jeho tíži. ovněž
půjčky a úvěry, které si brala za trvání manželství žalobkyně – ať už se souhlasem, či bez vědomí
žalovaného – zvyšovaly životní standard obou účastníků a proto skutečnost, že tyto půjčky nyní
splácí žalobkyně sama, musí být zohledněna v současných poměrech jak jejích tak i žalovaného. K
částce tvrzených výdajů 3.000,- Kč na péči o kocoura soud nepřihlédl, neboť výživné manželky
nemůže z povahy tohoto nároku sloužit k výživě kocoura a pokud by náklad na výživu kocoura byl
považován za výdaj na zájmy či koníčky žalobkyně, pak za situace, kdy se žalobkyni nedostává
finančních prostředků na vlastní obživu, nelze považovat nárokovanou částku s odůvodněním, že
kocour jí pouze nejlepší maso za odůvodněný výdaj, či oprávněnou potřebu žalobkyně.
Podle
97 o.z. manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost. Neplní-li jeden z manželů tuto
povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah. ozsah vyživovací povinnosti stanoví
tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. ato vyživovací povinnost
předchází vyživovací povinnosti dětí. Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným
potřebám oprávněného, jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného. Při
hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný
nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového
prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Výživné nelze přiznat,
jestliže by to bylo v rozporu s dobrými mravy.
Soud neshledal, že by nárok žalobkyně byl v rozporu s dobrými mravy. Bylo sice zjištěno, že je u
zdejšího soudu souzena pro přečin poškození cizí věci podle 228 odst. 1 trestního zákoníku,
žalovaný se však rovněž zachoval vůči žalobkyni nemravně, když ji opustil a odešel ke své
přítelkyni, se kterou udržoval intimní poměr již dříve, navíc žalobkyni opustil v době, kdy byla po
propuštění z nemocnice ve špatném zdravotním stavu odkázána na pomoc druhé osoby a nemohla se
o sebe postarat, a od té doby žalobkyni neposkytuje pomoc ani výživné. ze tedy uvěřit žalobkyni,
že se svého nemravného chování vůči žalovanému, jež nepopírá, dopustila v afektu. a této situace
však její chování není takového rázu a takové intenzity, aby bylo možno aplikovat ust. 9 odst. 2
zák. o rodině, resp. 3 obč. zák. a nárok nepřiznat pro rozpor s dobrými mravy. Soud proto
konstatuje, že základ nároku na výživné manželky je důvodný.
Odůvodněné potřeby žalobkyně cca 1 tisíc korun měsíčně výrazně převyšují její celkové příjmy
12.7 2,- Kč , naproti tomu žalovanému z jeho příjmu 12.200,- Kč po odečtení jeho v tomto
5

řízení uplatněných potřeb 9.4 0,- Kč zůstává částka 2.740,- Kč. S ohledem na uvedená zákonná
kriteria soud dospěl k závěru, že přiměřená částka výživného manželky, která odpovídá jak
příjmovým, majetkovým a výdělkovým poměrům obou účastníků, tak i jejich odůvodněným
výdajům a potřebám, činí 1.500,- Kč měsíčně. Soud proto žalobkyni přiznal výživné manželky v
této částce za dobu od 25.2.2014 s tím, že ve zbývajícím rozsahu uplatněného nároku žalobu zamítl.
S ohledem na to, že soud rozhodl dne 2 .10.2014, kdy je již splatné výživné za měsíc říjen, bylo
vyčísleno dlužné výživné za dobu do vyhlášení rozsudku 8 měsíců x 1.500,- Kč a žalovanému
bylo uloženo zaplatit žalobkyni tuto částku v zákonné 3 denní lhůtě, když soud neshledal důvody,
jež by za spravedlivého uspořádání poměrů umožňovaly povolit žalovanému splátky.
O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle 150 o.s.ř.. Podle zásady úspěchu ve věci by byla
žalobkyně povinna zaplatit žalovanému jeho náklady, avšak jak poměry na straně žalobkyně, tak i
chování obou účastníků k sobě navzájem odůvodňují použití citovaného ustanovení, navíc žalovaný
se výslovně náhrady nákladů vzdal. V rozsahu neúspěchu ve věci bylo žalovanému uloženo zaplatit
státu část soudního poplatku ze žaloby podle 2 odst. 3 zák. č. 549 1991 Sb., neboť žalobkyně je od
poplatku ze pokračování žaloby osvobozena. Soudní poplatek ze žaloby činí podle položky 7 písm.
b Sazebníku cit. zákona 900,- Kč.
P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho
písemného vyhotovení a to k Městkému soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.
Nebudou-li povinnosti uložené vykonatelným rozsudkem splněny řádně a včas, m ů ž e se
oprávněný jejich splnění domáhat návrhem
na soudní výkon rozhodnutí.
Obvodní soud pro Prahu 1 dne 2 .10.2014
JUDr. Ivana Mrůzková, v.r.
soudk ně
Za správnost vyhotovení:
Petra Santoszková
oto rozhodnutí ze dne 2 .10.2014 č.j. 9
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43 2014-27 nabylo právní moci dne 2 .11.2014.

: Když
Případ , tak
rozvod d
rozvo
Zpráva na žádostM pacienta.
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Petra Švecová, bytem Horní Planá 24 je mojí pacientkou od roku 1988. Jedná o polymorbidní
pacientku s řadou chorob, která je toho času v těžkých úkonech odkázána na pomoc druhé osoby
(nákupy, těžký úklid, dovoz k lékaři), pomáhají známé. Je léčena s hypertenzí, cukrovkou,
hypothierozou, úzkostným depresivním syndromem, inkontinencí moči, plicním astmatem a
varixy. Žalovaná je po operaci žaludku – bandáž pro obezitu – byla v hypoxickém komatu,
nekróza žaludku s peritonitida, postižení ledvin a plic. V současnosti je stav žalované
stabilizovaný, chůze o jedné holi s doprovodem, verbální komunikace dobrá.

V Holní Plané, 6. září 2014

MUDr. Emerich Janíček
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Znalecký posudek
27/9/2014

Zadavatel:
Petra Švecová
Horní Planá 24, 344 21
Vypracoval:
MUDr. Martin Hejný
Vaníčkova 637, Kladno, 272 01
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Na základ

ádosti zadavatelky se podrobn ji vyjad uji k samostatnosti zadavatelky

a p íčinné souvislosti mezi operací provedenou dne 30.5.2013 MUDr. Karin Dole alovou a
náhlou p íhodou b i ní o et enou p i operační revizi dne 6.6.2013 prof. MUDr. Friedem.
Náhlá p íhoda b i ní se u paní Petry Švecové začala projevovat bolestmi
b icha dne 4.6.2013.
(Bolesti břicha, pacientka při vědomí, orientována, vystrašená, tachykardie

128 pulsů/min. TK: 160/80...150/90, SA: 127...126/min. (Záznam o výjezdu ZZS
Jihočeského kraje, Písek, 5.6.2013, čas neuveden, podpis nečitelný)
Pacientka přivezena RLP pro difusní bolesti břicha. Bolesti začaly včera kolem
půlnoci, trvají dodnes, zhoršují se. Afebrilní, pocit žízně, břicho nad niveau, hůře
prohmatné, palpačně citlivé. Bez hmatné resistence, se známkami peritoneálního
dráždění. Sono: známky volné tekutiny v dutině břišní. RTG: volný plyn v dutině
břišní. Na naší ambulanci analgin 1 amp. i.m., Plasmaklyte 250 ml/h, zajištěn převoz
k MUDr. Doležalové, stabilizována, KP komp., (Lékařská zpráva, Nemocnice Písek,
Chirurgická ambulance 5.6.2013, Dr. K. Váhalová))
Pro projevy náhlé p íhody b i ní byla následn

na VV klinice indikována

k revizi dutiny b i ní. P i operační revizi byla zji t n pov echný zán t pob i nice.
P íčinou zán tu pob i nice byl únik aludečního obsahu do dutiny b i ní perforací
aludku v okrsku nekrózy.
(Vzhledem

k jasně

vyjádřeným

známkám

peritoneálního

dráždění

přistupujeme k revizi dutiny břišní. Potvrzujeme přítomnost difusní peritonitidy
vyvolané přítomností žaludečního obsahu. V oblasti kom původní bandáže a
zejména nad ním v oblasti fundu nacházíme lividní část žaludeční stěny s nekrosou
velikosti 2x1 cm. Usuzujeme na pravděpodobný mechanismus vzniku nekrosy
kombinací porušeného cévního zásobení z původně provedené bandáže a z plikace
žaludku. Pro přítomnost nekrosy provádíme klínovitou resekci žaludku a následně
suturu ve dvou vrstvách. Ověření těsnosti metylenovou modří.Dren do l subfrenia a
redonův dren do podkoží. (Operační protokol, 6.6.2013, prof. MUDr. Fried))
K nekrose části aludku do lo z d vodu poru ení krevního pr toku tkán mi
části st ny

aludku. V této nekrotické části byla p i operační revizi dne 6.6.2013

zji t na perforace aludečné st ny.
K poru ení krevního pr toku aludeční st nou do lo následkem manipulace
s tkán mi p i operaci dne 30.5.2013. Mohlo se jednat o p eru ení cév p i preparaci

2

harmonickým skalpelem, nebo o uzáv r cév p i nakládání steh ; p ípadn
kombinací obou p íčin.
Zadavatelka

byla

v p ímém

a

bezprost edním

ohro ení

ivota,

pln

nesamostatná, p evezena do domácího léčení s nutností péče dal í osoby. Nelze
vyloučit trvalé následky po provedené operaci. Provedenou operaci v ak nelze
hodnotit jednoznačn
komplikacím m

jako non lege artis provedenou operaci. K pooperačním

e docházet.

Záv r:
Zán t pob i nice zp sobený perforací aludku v okrsku nekrotické aludeční
st ny hodnotím jako p ímý následek operace

aludku dne 30.5.2013, ale operace

byla provedena lege artis.
Operační revize provedená dne 6.6.2013 byla vynucena vý e uvedenou
komplikací a hodnotím ji také jako p ímý následek operace

aludku dne 30.5.2013.

Zadavatelka je odkázána na pomoc dal í osoby, není schopna sebeobsluhy.

3

Znalecká dolo ka k posudku . 27/9/2014

Prohla uji, e jsem si v dom následk v dom nepravdivého znaleckého posudku, a to
ve smyslu § 127a zákona . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád v platném zn ní.
Tento posudek jsem podal jako soudní znalec z oboru zdravotnictví, specializace
chirurgie, zapsaný pod zna kou Spr. 4455/2006 v seznamu soudních znalc

p i

Krajském soudu v Praze, nám. Kinských . 5, 150 75, Praha 5 – Smíchov.

V Kladn dne 11. února 2014

MUDr. Martin Hejný
Vaní kova 637
272 01, Kladno
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Průvodce simulovanými soudy

b3

Případ:
Nevinný žert?

Role:
3x soudce
3x státní zástupce
3x obhájce
1x obžalovaný
1x poškozená
8x svědek
Obsah:
Popis případu
Role pro simulovaný soud
Obsah spisu
Výňatek z trestního zákoníku
9 dokumentů k případu

B Případy

Průvodce
simulovanými soudy
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Případy
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Případ:
Nevinný žert?

Popis
případu

b3

Případ:
Nevinný žert?

3x soudce
3x státní zástupce
3x obhájce
1x obžalovaný Petr Kuruc
1x poškozená Veronika Jánská
1x svědek Jan Srpek (spolužák)
1x svědkyně Sabrina Malá (spolužačka)
1x svědek Vojtěch Bacílek (spolužák)
1x svědek Pavel Lesák (spolužák)
1x svědek Petr Nezvalý (spolužák)
1x svědkyně Alžběta Nováková (spolužačka)
1x svědek Michal Šátek (spolužák)
1x svědek Josef Tkaloun (profesor)

Co je možné považovat ještě za žert, škádlení, klukovinu
a kde začíná trestní odpovědnost?
Veronika Jánská je studentkou 2. ročníku gymnázia. Prospívá s výbornými studijními výsledky, reprezentovala gymnázium například v matematické olympiádě, baví ji také cizí jazyky.
Přestože jde o dívku spíše tichou a introvertní, je v třídním kolektivu poměrně oblíbená. S nikým ve třídě neměla konflikt, až
do 6. 5. 2014. Ten den probíhalo vyučování dle běžného rozvrhu,
po páté vyučovací hodině měl 2. ročník přestávku na oběd a měl
pokračovat další vyučovací hodinou ve 13:30.
Veronika se s kamarádkami vrátila z oběda o něco dříve
a zbývající čas do dalšího zvonění trávila v učebně biologie, ostatně jako většina jejích spolužáků. Stála u své lavice a připravovala
si pomůcky na další výuku, když k ní přistoupil její spolužák Petr
Kuruc a zezadu jí objal. Veronika se proti tomu ohradila, setřásla
jej ze sebe a uhodila jej do břicha. Tím považovala celou věc
za vyřízenou, nikoli však Petr. Přehodil si Veroniku přes záda,
vynesl ji ze třídy na chodbu a pak odnesl na pánské toalety do
jedné z kabinek.
Když se po pár minutách vrátila Veronika a vzápětí za ní
Petr do třídy, bylo na Veronice poznat, že se něco stalo. Krátce
po začátku hodiny se Veronika rozbrečela a utekla z učebny.
Rodičům se doma svěřila, že ji její spolužák Petr Kuruc na pánské
toaletě osahával. „Jednou rukou mě držel, abych nemohla utéct,
druhou mi sahal na prsa a do rozkroku,“ svěřila se, stále ještě
notně rozrušená. Následující den se Veronika v doprovodu svého
otce vydala na policii podat trestní oznámení.

Průvodce
simulovanými soudy
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Případ:
Nevinný žert?

Popis
role

Petr
Kuruc
obžalovaný
narozen 11. 11. 1996
bytem Holická č. 93/17, Olomouc, 779 00
r. č. 960111/1068
svobodný
student 2. ročníku gymnázia
brigáda v agentuře zajišťující filmový kompars
Petra Kuruce v simulovaném soudu hraje:

Petr je vtipálek, sportovec (člen školního volejbalového
družstva, ale baví ho i fotbal a basketbal), ne vždy má štěstí
u holek. Navenek dělá, že má sebevědomí na rozdávání, ale ví,
že tomu tak není. Občas se mu líbí, když má někdo mírnou převahu nad druhým. Není ale podrazák – ze sportu ví, že trochu
okopávat soupeře se může, ale záměrně ho podrazit, to je příliš.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Vžij se do své postavy a sehraj
ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Můžeš být k obžalobě
vyslýchán, pokud ale k výslechu nesvolíš, soud tě nesmí
nutit. Nejde o to přesně odrecitovat předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy, upřesňovat nedůležité
detaily atp. Jako jediný účastník nemusíš v rámci řízení
mluvit pravdu, tj. hájit se můžeš jakkoli, tvá obhajoba
by však měla být pro soud uvěřitelná. Ve spolupráci se
svým obhájcem formuluj argumenty a uváděj důkazy ve
svůj prospěch, případně v neprospěch tvrzení státního
zástupce.

„Celé situace, která se odehrála 6. 5. 2014, je mi líto. Považoval jsem to pouze za legraci. Neměl jsem v úmyslu spolužačce
nijak ublížit. Myslím, že jsme s Veronikou neměli nikdy sebemenší
konflikt, vycházeli jsme spolu dobře. Vyloženě jsme se však
nekamarádili, netrávili jsme společně čas po škole.
Ten den po obědě jsem čekal na zvonění v učebně biologie,
kde jsme měli mít další hodinu. Seděl jsem v lavici vpředu uprostřed a povídal si se spolužákem Janem Srpkem. Mimo jiné jsme
probírali i holky a tak podobně. Kousek od nás stála Veronika
– a je pravda, že jí to ten den docela seklo. Najednou mě napadlo, jak si užít trochu legrace: přehodil jsem si jí přes rameno,
chvíli s ní chodil po třídě a pak jí vynesl ven na chodbu. Ruku
v jejím rozkroku jsem neměl, měl jsem ji položenou na vnitřní
straně stehna – musel jsem ji pořádně držet, aby mi nespadla
a něco se jí nestalo. Došli jsme tak až na pánskou toaletu, byla
nedaleko. Veronika se nijak zvlášť nebránila, ani slovně, ani fyzicky. Podle mě to také považovala celé za žert. Donesl jsem ji až
do jedné z kabinek, postavil ji na zem, chvíli jí bránil v odchodu,
aby si ostatní mohli myslet, že ‚k něčemu došlo‘ a pak jsem jí
pustil a nechal normálně odejít. Ani ve třídě, ani v kabince jsem
jí nijak neosahával.
Chtěl bych se Veronice teď před soudem znovu omluvit,
i když jsem to už udělal hned po tom, co jsme se vrátili do třídy.
Mrzí mě to a nechápu, proč kvůli tomu musí být soud…“
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Popis
role

Veronika
Jánská
poškozená
narozena 14. 3. 1997
bytem Loučany č. 39/12, Olomouc, 779 00
OP č. 113240558
svobodná
studentka 2. ročníku Gymnázia Olomouc
Veroniku Jánskou v simulovaném soudu hraje:

Veronika je tichá, introvertní, bezkonfliktní, ve třídním kolektivu je poměrně oblíbená. Netráví hodiny před zrcadlem, jako
některé její spolužačky. Je přirozeně pěkná a nepotřebuje na sebe
víc upozorňovat. Hodně se učí a baví jí to, ale nechce, aby ji ostatní
vnímali jako šprta. Proto se spíš skrývá a snaží se vyjít s každým.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Tedy 6. 5. 2014 jsem asi kolem jedné hodiny odpoledne
byla se svými spolužáky v učebně biologie. Byla přestávka před
poslední hodinou. Stála jsem u své lavice, v přední části třídy
u dveří. Kousek ode mě se bavili Jan Srpek a Petr Kuruc. O čem
konkrétně se bavili, už si nepamatuju, asi o holkách, o čem jiným
se oni dva taky mohli bavit, že? Nevěnovala jsem tomu příliš
pozornosti. Náhle ke mě zezadu přistoupil Petr Kuruc a chytil
mě jednou rukou za ňadra a druhou rukou mi sáhl do rozkroku.
Vysmekla jsem se mu a udeřila ho rukou do oblasti břicha. Tím
jsem to považovala za vyřešené. Ještě nikdy se nic takového
nestalo a myslela jsem si, že po té ráně mi dá pokoj, ale nedal.
Petr řekl něco na způsob, že jsem to neměla dělat. Chytil mě
jednou rukou mezi nohama, zvedl mě a hodil si mě přes záda.
Přenesl mě přes třídu, vyšel na chodbu a asi po sedmi metrech
zahnul na pánské toalety. Tam jsme byli zcela sami. Celou dobu
jsem se snažila vyprostit, ale nešlo to. Po cestě jsem křičela,
aby mě pustil, a mlátila ho do zad, ale to nepomáhalo. Když mě
zanesl na záchody, tak jsem myslela, že mě pustí a odejde. On
mě však přitiskl na stěnu. V tu chvíli jsem k němu byla zády, pak
jsem se hned otočila. Neustále mi sahal mezi nohy a na prsa.
Opakovala jsem, aby přestal, ale on se jen smál. Jednou rukou
mě držel, druhou osahával na těch samých místech, na prsou
a v rozkroku. Pořád opakoval: ‚Počkej, počkej!‘ Nesnažil se mě
svlíknout, osahával mě přes oblečení. Nakonec se mi podařilo se
mu vysmeknout a utéct ven na chodbu. Tam jsem potkala profesora Tkalouna. Viděl, jak vybíhám z pánských záchodků a na
něco se mě zeptal. Neodpověděla jsem a utíkala beze slova do
třídy. Myslela jsem, že to vydržím do konce hodiny, ale najednou
se mi chtělo brečet – tak jsem se zvedla a ze třídy utekla. Doma
jsem o tom řekla rodičům.
Připadalo mi, že jsme byli na toaletě hrozně dlouhou dobu,
ale jak přesně, to nevím. Petr už něco s jinými holkami dřív měl,
snad je i osahával, ale to byly takové, které se okolo něj motaly
a trochu si koledovaly. Já se s ním nekamarádím, ani nebavím,
proto mě jeho chování úplně zaskočilo. Bylo to strašně nepříjemné a v žádném případě to nepovažuju za legraci!“
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simulovanými soudy
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Případ:
Nevinný žert?

Popis
role

Jan
Srpek
svědek
narozen 20. 10. 1997
student 2. ročníku gymnázia
Jana Srpka v simulovaném soudu hraje:

Jan je pohodář, ale nerad mluví před více lidmi. Petr Kuruc
je tak trochu jeho vzor.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Ve chvíli, kdy se tato událost stala, jsem seděl ve své lavici
vpředu, v řadě uprostřed a povídal jsem si s Petrem Kurucem.
Mluvili jsme o všem možném, o čem konkrétně, už si nepamatuju.
Najednou Petr trochu šťouchnul do Veroniky, aby ji poškádlil,
ale Veronice se to moc nelíbilo a trochu jej uhodila, aby toho
nechal. Na to ji ale Petr chytil a přehodil si ji přes rameno. Byla
to skvělá legrace – kopala nohama ve vzduchu a občas ho
uhodila do zad těmi svými pěstičkami (což mu nemohlo moc
vadit). Chvíli ji nosil po třídě a pak s ní vyšel ven. On takhle Petr
občas blbne. Smál jsem se tomu, protože jsem to považoval za
legraci. Jestli Petr chytil Veroniku v rozkroku, to nevím, neviděl
jsem to. Veronika se nijak intenzivně nebránila, trochu Petra
uhodila do zad, ale to bylo vše. Myslel jsem, že to taky bere jako
legraci a brání se jen na oko.“
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Sabrina
Malá
svědkyně
narozena 13. 7. 1997
studentka 2. ročníku gymnázia
Sabrinu Malou v simulovaném soudu hraje:

Sabrina je spontánní, má stále dobrou náladu, nic pro ní
není problém. Téměř stále má v puse žvýkačku, a když může,
s někým se baví.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Ten den, kdy se událost stala, jsem byla ve škole. Byla
jsem v tu dobu ve třídě, sedím v zadní lavici. Viděla jsem, že Petr
Kuruc spolu s Verčou stojí v přední části třídy a mluví spolu, ale
neslyšela jsem, co si říkali. Petr Veroniku pošťuchoval. Osobně
jsem viděla, jak ji plácl po zadku a štípnul do břicha. Po chvíli se
Veronika otočila jinam, ale Petr chytil Verču v rozkroku a položil
si ji na rameno. S určitostí jsem viděla, že jí drží rukou v rozkroku.
Chvíli s ní chodil po třídě a Veronika křičela, ať ji nechá, ať ji pustí
a pořád to opakovala. Pak ji vynesl na chodbu, tak jsem se šla
podívat ze dveří a viděla jsem, že Petr Verču nese na záchody.
Po chvíli přišla Veronika zpátky do třídy, byla naštvaná, nadávala
na Petra, že je úchyl a že se chová jak malej. O hodině se pak
Verča rozbrečela a odešla ze školy. Myslím, že pak to Petrovi
všechno došlo a prý se jí za své chování omluvil.
S Petrem Kurucem se moc nekamarádím, vlastně on není
ve třídě zrovna oblíbený, chová se jako puberťák, je namyšlenej,
myslí si o sobě, kdo ví co, ale ve škole mu to moc nejde. Vyloženě
se kamarádí s pár dalšími kluky ze třídy – Romanem Daňkem,
Honzou Srpkem a ještě s Lenkou Dusilovou a Patricií Čížkovou.
S Verčou Jánskou se bavíme, jsme kamarádky, občas se
navštěvujeme i doma. Verča je trochu uzavřená, spíš tichá, ale
dobře se učí. Je to dobrá kamarádka, dá se na ní spolehnout.
O incidentu jsme se ale spolu nebavily.“
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Vojtěch
Bacílek
svědek
narozen 14. 9. 1996
student 2. ročníku gymnázia
Vojtěcha Bacílka v simulovaném soudu hraje:

Vojtěch nechce mít problémy, o ostatní se moc nezajímá.
Svět je podle něj dost složitý a děsuplný i tak. Ostatní ve třídě si
myslí, že trpí depresemi.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„V době, kdy se to semlelo, jsem byl venku na chodbě. Viděl
jsem, jak vyšel Kuruc s Jánskou na rameni ven. Vypadalo to, že
se Jánská směje, ale říkala mu, aby ji nechal a aby ji pustil. Kuruc
s ní zamířil na pánské záchody, byli tam tak třicet sekund, a pak
vyšli oba po sobě ven. Jánská šla rychle do třídy. Nevšiml jsem
si, jaký měla výraz. Hned po ní vyšel i Kuruc, ale toho si hned k
sobě zavolal učitel Tkaloun, který tam měl asi dozor, a na něco
se ho ptal. Po incidentu jsem viděl, jak se šel Petr Kuruc Jánské
za své chování omluvit. Co říkal, jsem neslyšel, ale ona mu jen
něco odsekla.“
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Pavel
Lesák
svědek
narozen 15. 3. 1996
student 2. ročníku gymnázia
Pavla Lesáka v simulovaném soudu hraje:

Pavel je cholerik a děsně ho trápí, že ještě nechodil s žádnou
holkou. Zato je fakt třída v hraní počítačových her.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„O přestávce jsem šel na záchod, kde jsem si vybral poslední
kabinku a zamkl se tam. Po chvíli jsem uslyšel, jak na záchod
vtrhnul někdo, kdo dělal neobvyklý hluk. A byl v tom i ženský
hlas. Myslím, že se smáli, ale nejsem si jistý, je to už delší doba.
Nejdřív šli k mojí kabince, ale ta byla pochopitelně zamčená.
Po chvíli jsem slyšel, jak Veronika Petrovi říká, ať toho nechá,
ať přestane. Docela mi to vzalo dech, když jsem si představoval,
co tam asi dělají. Přišlo mi, že jejich hlasy směřovaly jakoby od
umyvadel, ale nejsem si jistý. Přišlo mi, že Veronika má stísněný
hlas, asi jí chování Petra vadilo. Petr říkal: ‚Počkej, počkej!‘ a smál
se. Po chvíli, asi po dvou minutách, bouchly dveře a oba odešli.“
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Petr
Nezvalý
svědek
narozen 26. 5. 1996
student 2. ročníku gymnázia
Petra Nezvalého v simulovaném soudu hraje:

Petr je velmi křehké konstituce a obdivuje každého, kdo
má svaly – jako třeba Petr Kuruc. Nechce si to s ním rozházet,
ale vlastně mu závidí, co si na Veroniku dovolil. Myslí si, že ona
se sice tváří, že to bylo strašné, ale muselo se jí to přece líbit…

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„O přestávce jsem stál na chodbě, když jsem uviděl, jak
Petr nese Veroniku přehozenou přes rameno ze třídy a jde s ní
směrem na pánské záchody. Jasně jsem slyšel, jak Veronika říká
Petrovi, ať ji pustí, ale zda to myslela vážně nebo z legrace, to
nedokážu říct. Asi po minutě vyšla Veronika ze záchodu a rychlou chůzí pokračovala zpátky do třídy. Připadala mi naštvaná,
měla takový zvláštní výraz. Petr vyšel ze záchodu hned po ní
a narazil na pana učitele Tkalouna, který tam stál, ale nic mu
neřekl a poslal ho do třídy.“
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Alžběta
Nováková
svědkyně
narozena 9. 12. 1996
studentka 2. ročníku gymnázia
Alžbětu Novákovou v simulovaném soudu hraje:

Alžběta nepřeje nikomu nic zlého, ale nesnáší, když někdo
porušuje pravidla. To ji dokáže pořádně vytočit. Taky nesnáší,
když si o ní někdo myslí, že lže. Nebojí za někoho postavit, když
je mu křivděno.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„O přestávce jsem šla na toaletu, to byli Veronika i Petr ve
třídě, ale když jsem se vracela zpátky do třídy, tak právě Veronika
vycházela z pánských záchodů. Viděla jsem, že měla rozcuchané
vlasy, pomuchlané oblečení a rozzlobený výraz v obličeji. Petr se
prý usmíval. Zeptala jsem se jich, co blbnou, ale neodpověděli
mi. Asi proto, že kousek dál stál pan učitel jako dozor na chodbě.
Veronika je moje kamarádka, sedíme spolu v lavici. Když
začala další hodina, Veronika se rozbrečela a odešla ze třídy,
potom dva dny ve škole chyběla. Když se vrátila do školy, bavily
jsme se o tom, co se stalo. Veronika mi řekla, že jí Petr na záchodě donesl do kabinky, zamkl dveře, přitiskl na stěnu a začal
osahávat. Řekla mi, že jí sahal všude po těle, hladil jí na prsou
a sahal do rozkroku. Říkala mi, že na ni sahal přes oblečení,
ale že to i tak bylo dost nepříjemné. Je z toho pořád špatná.
S Petrem už se nechce potkat, vyhýbá se mu. Myslím, že pro ni
musí být těžké, když se s ním vídá ve škole.“
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Michal
Šátek
svědek
narozen 13. 10. 1997
student 2. ročníku gymnázia
Michala Šátka v simulovaném soudu hraje:

Michal se do ničeho se moc nehrne, je spíš pozorovatel. Moc
si na nic netroufá a zůstává spíš vzadu. Nechce ale nikomu ublížit.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„V době incidentu jsem byl ve třídě, sedím v prostřední
řadě, vpředu. Napravo ode mě stál Kuruc, Srpek a Jánská, kteří
se mezi sebou pošťuchovali. Vše jsem sledoval ze vzdálenosti
asi tří metrů. Nepřipadalo mi ale, že by se Jánská nějak bránila
nebo by jí něco vyloženě vadilo. Pak vzal Kuruc Jánskou na
rameno a odnesl ji ven ze třídy. Šel jsem se za nimi podívat na
chodbu, protože jsem byl zvědavý, co se bude dít. Vypadalo to,
že se Jánská brání, ale pousmívala se u toho. Kuruc ji odnesl
na pánský záchod. Asi po třiceti sekundách vyšli ven. Vyšli sice
zároveň, ale tak nějak nezávisle na sobě. Nebylo na nich vidět,
že by se něco stalo. Veronika měla na tváři spíš takový neutrální
než naštvaný výraz.
Bavím se s oběma, jak s Petrem, tak s Veronikou, ale že
bych byl s jedním nebo druhým z nich velký kamarád, to se říct
nedá. Vycházíme spolu ale v pohodě. Veronika se s Petrem nikdy
moc nebavila, nekamarádili se. Petr mi přijde v pohodě, občas je
trochu namachrovanej. Veronika je fajn, hodně se učí, má dobré
známky, je spíš taková tichá.“
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Josef
Tkaloun
svědek
profesor na Gymnáziu Olomouc
Josefa Tkalouna v simulovaném soudu hraje:

Josefa Tkalouna baví učit, zejména matematiku. Gymnázium
má rád, studenti jsou tam dobří, jen mu občas připadají trochu
líní. Nemá rád lidi bez zájmů.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„V inkriminovanou dobu jsem měl dozor na chodbě, v patře,
kde se celá událost odehrála. Byl jsem asi v polovině chodby,
asi patnáct metrů od pánských toalet, když jsem uviděl, jak
z pánských záchodků vyšla nějaká studentka, blondýnka s vlnitými vlasy, na sobě měla růžové tričko a džíny. V tu chvíli jsem
jí neviděl do tváře, takže jsem nepoznal, o koho jde. Měl jsem
pocit, že když mě dívka spatřila, přidala do kroku a zašla do třídy.
Následně za ní vyšel z toalety student. Ihned jsem ho odchytl
a vynadal mu za to, jak se chová – že je nevhodné být s dívkou na
pánské toaletě. Chtěl jsem, aby mi celou situaci vysvětlil. Kuruc
odpověděl, že dívka ho zatáhla na záchod. Poslal jsem ho tedy
zpět do třídy a řekl mu, ať už se to víckrát neopakuje. Chtěl jsem
si promluvit i s tou dívkou, ale začalo zvonit a musel jsem zpět
do své třídy, kde jsme měli naplánovanou písemku. Později už
jsem se k situaci nevracel a nijak ji neřešil. Kdyby se stalo něco
vážného, poznal bych to. Hlavně na děvčatech je poznat, když
se něco stane. Tady bylo očividně vše v pořádku.
Kdyby dívka křičela, určitě bych to slyšel, protože na chodbě
bylo málo žáků, nebyl tam nijak velký hluk. Žádný křik jsem ale
neslyšel.
Studenta ani studentku příliš neznám, protože jejich třídu
neučím.“
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§ 122
Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví
(1) Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející
v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením
normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje,
nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření.
(2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha
zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínek
je těžkou újmou na zdraví
a) zmrzačení,
b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
c) ochromení údu,
d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového
ústrojí,
e) poškození důležitého orgánu,
f) zohyzdění,
g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
h) mučivé útrapy, nebo
i) delší dobu trvající porucha zdraví.

R
ÁV
A

rt?
Výběr relevantních ustanovení trestního zákoníku
Nevinný že

CE
CO
URT VE VÝU

P

§ 170
Zbavení osobní svobody
(1) Kdo jiného bez oprávnění uvězní nebo jiným způsobem
zbaví osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody na
dvě léta až osm let.
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo
domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost,
politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně
nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro
jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro
jiného prospěch velkého rozsahu.
(4) Příprava je trestná.

§ 146
Ublížení na zdraví
(1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán
odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) na těhotné ženě,
b) na dítěti mladším patnácti let,
c) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti
s výkonem jejich povinnosti,
d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně
života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil
svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo
majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení
nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
e) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle
bez vyznání.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

§ 171
Omezování osobní svobody
(1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit
jiný trestný čin.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo
domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost,
politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně
nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro
jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel
potrestán,
1

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro
jiného prospěch velkého rozsahu.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.

§ 175
Vydírání
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou
jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři
léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
c) spáchá-li takový čin se zbraní,
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo
f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo
domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost,
politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně
nebo domněle bez vyznání.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit
spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického
útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312), nebo
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.

§ 186
Sexuální nátlak
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení,
k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo
kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho
bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného
k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje
jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající
důvěryhodnosti nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) na dítěti, nebo
b) nejméně se dvěma osobami.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na osobě ve
výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení,
zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.
(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším
patnácti let, nebo
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(6) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 nebo 2 smrt.
(7) Příprava je trestná.

§ 185
Znásilnění
(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo
kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným
způsobem srovnatelným se souloží,
b) na dítěti, nebo
c) se zbraní.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším
patnácti let,
b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu
odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě,
kde je omezována osobní svoboda, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

§ 187
Pohlavní zneužití
(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo
kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán
odnětím svobody na jeden rok až osm let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti
mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje
jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající
důvěryhodnosti nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
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ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 4, 771 36 OLOMOUC

Č. j. KRPO-18256-1/TČ-2014-051201-RR

Olomouc 7. května 2014
Počet stran: 3

Protokol o trestním oznámení
Na policejní oddělení se bez předchozí výzvy dne 7. května 2014 v 18:56 dostavila
jméno, příjmení: Veronika Jánská
jméno, příjmení(rodné): Jánská
datum narození: 14. 3. 1997
místo narození: Ostrava
Trvalé bydliště:
Loučany č. 39/12, OLOMOUC tel.:
Současné bydliště:
tel.:
Adresa pro účely doručování:
viz. dtto. trv. bydliště tel.:
Adresa zaměstnavatele:
Gymnázium Olomouc, Čajkovského 68/9, 779 00 Olomouc
Místo zaměstnání:
Postavení v zaměstnání:
Studentka
Průkaz totožnosti: 113240558 stav: svobodná
K věci:
NP OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY - Olomouc
Výslech oznamovatele(ky) započat dne 7. 5. 2014 v 19:00 hod., místo (kde): Služba
kriminální policie a vyšetřování, Územní odbor Olomouc, 2. oddělení obecné
kriminality,Žižkovo náměstí č. 4, Olomouc

1

Poučení:
Podle § 158 odst. 2 tr. řádu vás upozorňuji na odpovědnost za uvedení vědomě nepravdivých údajů, zejména na
trestný čin křivé obvinění podle § 345 tr. zákoníku, pomluva podle § 184 tr. zákoníku, poškozování cizích práv
podle § 181 tr. zákoníku, nadržování podle § 366 trestního zákoníku a přestupek křivé vysvětlení podle § 47a
odstavec 1 zákona číslo 200/1990 Sb.
Podle § 100 odst. 2 tr. řádu máte právo odepřít výpověď, jestliže byste způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě,
svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu
anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmy byste právem pociťoval jako újmu vlastní.
Podle § 100 odst. 3 tr. řádu odepřít výpověď nemůže ten, kdo má stran trestného činu, jehož se výpověď týká,
oznamovací povinnost podle trestního zákona.
Podle § 2 odst. 14 tr. řádu máte právo používat svůj mateřský jazyk nebo jazyk, o kterém prohlásíte, že jej
ovládáte.
Podle § 55 odst. 1 písm. c) tr. řádu, jste-li poškozeným, máte právo žádat o vedení údajů o bydlišti a doručovací
adrese, o místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání a o osobních, rodinných a majetkových poměrech
tak, aby se s nimi mohli seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a Probační a mediační služba, není-li
to nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení nebo pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se
trestní řízení vede.
Podle § 55 odst. 2 tr. řádu máte právo žádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a
příjmením, pod kterým budete v trestním spisu veden, jestliže zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že Vám nebo
osobě blízké v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení
základních práv.
Po skončení výslechu vám bude protokol předložen k přečtení, nebo, požádáte-li o to, bude vám přečten. Máte
právo žádat o jeho doplnění, provedení oprav či změn, aby byl v souladu s Vaší výpovědí.
Pokud o to požádáte, budete do jednoho měsíce vyrozuměn o provedených opatřeních.

Vyjád ení oznamovatele:
Před započetím výslechu jsem byla řádně poučena dle první strany tohoto protokolu,
poučení jsem zcela porozuměla, nežádám bližšího vysvětlení a k dané věci uvádím:
ostavila jsem se spolu s otcem Martinem Jánským na zdejší součást Policie ČR, abych
učinila oznámení na obtěžování ze strany mého spolužáka. K celé věci uvádím následující:
Jsem studentkou ymnázia Olomouc, ul. Čajkovského č. 68 a v současné době jsem
v ročníku 2. B. Včerejšího dne, tj. 6. 5. 2014 v době kolem 13:00 hodin jsem byla se svými
spolužáky v učebně biolo ie. Byla přestávka před poslední hodinou. Já jsem stála kousek od
své lavice, v blízkosti tabule. Kousek ode mne se Jan Srpek a Petr Kuruc bavili o holkách.
Více pozornosti jsem tomu nevěnovala. Náhle však ke mně přistoupil Petr Kuruc a zezadu
mě chytil jednou rukou za adra a druhou rukou mi sáhl do rozkroku. Já jsem si instinktivně
klekla, a tím jsem se mu vysmekla. Následně jsem vstala, udeřila ho rukou do oblasti břicha.
Poodstoupila jsem a myslela jsem si, že je vše vyřešené.
V tom se opět ke mně vrátil. Řekl něco na způsob, že jsem to neměla dělat. Chytil
mě jednou rukou mezi nohama a zvedl mě. Přitom mě odtáhl na pánskou toaletu. Vysloveně
mě nesl. Přenesl mě přes celou naši třídu, vyšel se mnou na chodbu a přibližně po sedmi
metrech mě zanesl na toalety. de jsme byli zcela sami. Po celou dobu jsem se snažila
vyprostit, ale nešlo mi to. Po cestě jsem hodně křičela, aby mě pustil, a současně jsem ho i
mlátila, což však nepomáhalo. Když mě zanesl na záchody, tak jsem myslela, že mě pustí a
odejde. Tak ale neučinil a narazil mě na toaletách na stěnu. V tu chvíli jsem k němu byla
zády. Neustále mi sahal mezi nohy a na prsa. Jasně a opakovaně jsem mu říkala, aby
přestal. On se jen smál.
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Neměla jsem pocit, že by mě svlékal. Triko se mi vyhrnulo, ale myslím si, že to bylo
přitom přetahování. Nesnažil se mi sundat kalhoty. V momentě jsem se otočila, ale on stále
sahal do stejných partií. Opakoval Počkej, počkej. V jedné chvíli jsem se mu vysmekla a
utekla ven na chodbu. de jsem potkala pro esora Tkalouna. Ten viděl, jak vybíhám
z pánských záchodků. Položil mi otázku, já jsem neodpověděla, odešla do třídy. Následně
jsem vyhledala pomoc rodičů a učitelky.
Vše se odehrávalo v době od 10 do 15 minut. Nejsem si vědoma, že by výslovně vyžadoval
soulož.
V minulosti Petr prý osahával i spolužačky. My se obecně moc nebavíme. Proto mne jeho
chování zcela zaskočilo. Jeho chování mi bylo zcela nepříjemné a v žádném případě to
nepovažuji za le raci.
Přitom, když mne osahával ve třídě, bylo asi pět spolužáků. Na chodbě se nacházela většina
třídy. ále byl ve vedlejší třídě myslím, že třetí ročník.

To je vše, co jsem chtěla k věci uvést, te t protokolu o trestním oznámení mi byl hlasitě
diktován a souhlasí s tím, co jsem uvedla, po skončení zápisu jsem měla možnost si jej
znovu pozorně pročíst, s jeho obsahem souhlasím, nežádám v něm žádných změn ani
doplnění a jako správný jej podepisuji dne 7. 5. 2014 v 20:01 hodin.

a policejní or án
oznámení přijal:
por. Bc. Petr Pavlas

Přítomen

Oznamovatel:

Martin Jánský
Veronika Jánská
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Počet stran: 1

Záznam o zahájení úkonů trestního řízení
Podle § 158 odstavec 3 trestního řádu byly dne 07. 05. 2014 na základě oznámení od
Veronika Jánská, nar. 14. 3. 1997 zahájeny úkony trestního řízení ve věci OMEZOVÁNÍ
OSOBNÍ SVOBODY - § 158/3 TR.Ř., neboť na podkladě zjištěných skutečností je
dostatečně odůvodněn závěr, že dne 06. 05. 2014 v době od 13:00 hod do 14:00 hod,
mohl být (kým):
neznámý pachatel,
spáchán v obci Olomouc v ul. Čajkovského č. 68/9
přečin Omezování osobní svobody
tím, že
blíže neustanovený Petr Kuruc dne 06. 05. 2014 v době kolem 13:00 hodin v Olomouci,
v ulici Čajkovského č. 68/9, v budově Gymnázia, přes odpor poškozené, ji zatáhl na pánské
toalety, kde ji přes oblečení osahával na intimních partiích,
čímž měla být poškozené:
Veronika Jánská,
nar. 14. 3. 1997, trvale bytem Loučany č. 39/12, OLOMOUC,
způsobena újma. Ke zranění ani škodě na majetku nedošlo.

prap. Miloš Hertl
inspektor

za policejní orgán:
npor. Mgr. Ivan Vaněk
vedoucí oddělení
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Úřední záznam
o podaném vysvětlení podle § 158 odstavce 6 trestního řádu
Dne 9. 5. 2014 v 15:00 hodin se dostavil(a) po předchozím předvolání
jméno, příjmení: Veronika Jánská
jméno, příjmení(dřívější): Jánská
datum narození: 14. 3. 1997
místo narození: Ostrava
státní příslušnost: CZE
Trvalé bydliště:
Loučany č. 39/12, OLOMOUC
tel.:
Současné bydliště:
tel.:
Adresa pro účely doručování:
tel.:
Adresa zaměstnavatele:
Gymnázium Olomouc, Čajkovského č. 68/9, 779 00 Olomouc
Místo zaměstnání:
studentka 2. ročníku
Postavení v zaměstnání:
Průkaz totožnosti: stav svobodná
Poměr k věci:
Věc, jíž se vysvětlení týká:
NP OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY - Olomouc

1

Poučení:
Podle § 158 odst. 3 tr. řádu k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán
trestný čin a ostatních podnětů k trestnímu opatřuje policejní orgán potřebné podklady a nezbytná vysvětlení.
Podle § 158 odst. 6 tr. řádu o obsahu vysvětlení, která nemají povahu neodkladného nebo neopakovatelného
úkonu, se sepíše úřední záznam. Úřední záznam slouží státnímu zástupci a obviněnému ke zvážení návrhu, aby
osoba, která takové vysvětlení podala, byla vyslechnuta jako svědek, a soudu k úvaze, zda takový důkaz provede
(§ 211 odst. 6 trestního řádu).
Podle § 158 odst. 8 tr. řádu nesmí být vysvětlení požadováno od toho, kdo by jím porušil zákonem výslovně
uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo
tím, v jehož zájmu tuto povinnost má.
Podle § 124 trestního zákoníku se za státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti považuje
mlčenlivost, která je uložena nebo uznána jiným právním předpisem. Za státem uznanou povinnost mlčenlivosti
se podle trestního zákona nepovažuje taková povinnost, jejíž rozsah není vymezen jiným právním předpisem, ale
vyplývá z právního úkonu učiněného na základě jiného právního předpisu.
Podle § 158 odst. 8 tr. řádu osoba podávající vysvětlení, s výjimkou podezřelého, je povinna vypovídat pravdu a
nic nezamlčet,
a současně se upozorňuje na trestní odpovědnost za uvedení vědomě nepravdivých údajů (křivé obvinění dle
§ 345 trestního zákoníku, pomluvy dle § 184 trestního zákoníku, poškození cizích práv dle § 181 trestního
zákoníku a nadržování dle § 366 trestního zákoníku);
osobě podávající vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným, která před orgánem činným v trestním řízení
úmyslně uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí,
lze podle ustanovení § 47a odst. 1, odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. uložit pokutu do výše 50 000,- Kč.
Podle § 100 odst. 2 tr. řádu je osoba podávající vysvětlení oprávněna odepřít výpověď, pokud by svojí výpovědí
způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli,
osvojenci, manželu, partneru nebo druhu, anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu
by právem pociťovala jako újmu vlastní.
Podle § 100 odst. 3 tr. řádu odepřít výpověď osoba podávající vysvětlení nemůže, má-li stran trestného činu,
jehož se svědecká výpověď týká, oznamovací povinnost podle § 368 tr. zákoníku. Neoprávněné odepření
výpovědi je podle § 66 tr. řádu možné postihnout pořádkovou pokutou až do výše 50 000,-Kč.
Podle § 99 odst. 1 tr. řádu p.a. nesmí být požadováno vysvětlení o okolnostech týkajících se utajovaných
informací chráněných zvláštním zákonem, jež je osoba podávající vysvětlení povinna zachovat v tajnosti, ledaže
byla této povinnosti příslušným orgánem zproštěna; zproštění lze odepřít jen tehdy, jestliže by výpověď způsobila
státu vážnou škodu.
Podle § 103 tr. řádu ve spojení s ustanovením § 93 odst. 1 tr. řádu a § 95 odst. 2 tr. řádu může být dovoleno, aby
osoba podávající vysvětlení, dříve než dá odpověď, nahlédla do písemných poznámek, které musí
vyslýchajícímu, požádá-li o to, předložit k nahlédnutí. Při předložení záznamu k přečtení má právo žádat jeho
doplnění či opravy, aby byl v souladu s podaným vysvětlením.
Podle § 158 odst. 5 tr. řádu při podání vysvětlení má každý právo na právní pomoc advokáta. Je-li vysvětlení
požadováno od nezletilého, je třeba předem vyrozumět jeho zákonného zástupce; to neplatí, jestliže provedení
úkonu nelze odložit a vyrozumění o něm zajistit.
Podle § 55 odst. 1písm. c) tr. řádu jsou na žádost svědka a dalších osob vyjmenovaných zákonem vedeny údaje
o bydlišti a doručovací adrese, o místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání a o osobních, rodinných a
majetkových poměrech tak, aby se s nimi mohli seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a Probační a
mediační služba, není-li to nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení nebo pro řádné uplatnění práva na
obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede.
Podle § 55 odst. 2 tr. řádu má osoba podávající vysvětlení právo požádat o utajení své podoby a podepsat
protokol smyšleným jménem a příjmením, pod kterým bude v trestním spisu vedena, jestliže zjištěné okolnosti
nasvědčují tomu, že jí nebo osobě blízké v souvislosti s podáním svědectví hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné
nebezpečí porušení základních práv.
Podle § 2 odst. 14 tr. řádu má osoba podávající vysvětlení právo používat svůj mateřský jazyk nebo jazyk, o
němž prohlásí, že jej ovládá.
V případě seznámení se s utajovanými informacemi chráněnými zvláštním zákonem má povinnost zachovávat o
nich mlčenlivost a neumožnit k nim přístup neoprávněné osobě, dodržovat ostatní povinnosti stanovené zvláštním
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zákonem (zák. č. 412/2005 Sb. a související předpisy). Nesplnění této povinnosti může zakládat trestní
odpovědnost podle § 317 a § 318 tr. zákoníku.
Podle § 66 odst. 1 tr. řádu, kdo přes předchozí napomenutí ruší řízení nebo kdo se k soudu, státnímu zástupci
nebo policejnímu orgánu chová urážlivě nebo kdo bez dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví
výzvě, které mu byly dány podle tohoto zákona, může být předsedou senátu a v přípravném řízení státním
zástupcem nebo policejním orgánem potrestán pořádkovou pokutou do 50 000,- Kč.
Podle § 158 odst. 10 tr. řádu má osoba, která se dostavila k podání vysvětlení, právo na náhradu nutných výdajů
podle zvláštního právního předpisu upravujícího cestovní náhrady a prokázaný ušlý výdělek. Nárok se nevztahuje
na toho, kdo byl vyzván k vysvětlení pro své protiprávní jednání. Podle § 104 tr. řádu nárok zaniká, neuplatní-li jej
do tří dnů po svém výslechu nebo poté, co bylo sděleno, že k výslechu nedojde.

Osoba podávající vysvětlení byla poučena ve smyslu s ora uvedenýc zákonnýc
ustanovení a současně jí byla objasněna podstata věci, ke které má podat vysvětlení,
k tomu uvedla:
Před započetím podání vysvětlení jsem byl(a) policistou (policistkou), které(mu) podávám
vysvětlení řádně poučen(a) dle ustanovení uveden ch v tomto ředním záznamu, poučení
jsem plně porozuměl(a) a dalšího vysvětlení si nežádám.
vláště jsem byl(a) vysl chajícím poučen(a) o svém právu k předmětné věci nevypovídat, k
tomuto poučení uvádím, že svého práva podle § 158 odst. 8 trestního řádu ve spojení s
ustanovením § 100 odst. 2 trestního řádu nevyužívám a vypovídat c ci a budu.
Byl(a) jsem dále poučen(a) i tom, že podle § 158 odst. 8 trestního řádu nesmí b t vysvětlení
požadováno od toho, kdo by jím porušil státem v slovně uloženou nebo uznanou povinnost
mlčenlivosti, svou povinnost znám, v případě, že se objeví skutečnosti, kde jsem touto
povinností vázán(a), vysl chajícího na to upozorním.
Současně jsem byl(a) zejména poučen(a) o tom, že jsem povinen(povinna) vypovídat pravdu
a nic nezamlčet, k tomuto poučení uvádím, že jsem mu velmi dobře rozuměl(a), jsem si plně
vědom(a) váhy své v povědi a možn ch d sledk , které z toho plynou.
Dále jsem byl(a) policistou (policistkou), které(mu) podávám vysvětlení zejména poučen(a)
podle § 345 tr. zákoníku o následcích křivého obvinění, rovněž mi byly objasněny skutkové
podstaty trestn ch čin pomluva, poškození cizích práv a nadržování podle § 184, § 181 a §
366 tr. zákoníku.
Po tom, co jsem se mu vysmekla poprvé, ještě ve třídě jsem ho udeřila do břicha, tak
potom mi řekl něco, jako že jsem to neměla dělat. Určitě mi nepřišlo, že by to bylo řečeno
z le race. Bála jsem se ho, ale dou ala jsem, že tímto to bude vyřešeno. To jak mě nesl
Kuruc ze třídy na pánské toalety, jsem poci ovala velice nepříjemně, pokoušela jsem se mu
vysmeknout tím, že jsem ho bouchala do zad, ale má větší sílu, takže se mi to nepodařilo.
Už si přesně nevzpomínám, jak byl ten náraz na ty kachličky na záchodě, byla jsem v šoku,
nevím, jestli mě to bolelo, opravdu si to nevybavuji.
Pak mě začal osahávat na prsou a na enitáliích přes oblečení, svlékat se mě
nepokoušel, Já jsem mu stále opakovala, aby mě nechal, že to není le race, přišlo mi, že by
plně mimo, prostě jsem nahlas křičela, a toho nechá, že se mi to nelíbí. Stále jsem byla
přimáčklá na té zdi, jednou rukou mě držel a druhou osahával. To osahávání bylo takové
intenzivní, mačkal mi prsa i enitálie, bylo to velmi nepříjemné. Mně to přišlo strašně dlouho,
mohlo to ale trvat tak 6-7 min.
Nikdo tam nebyl, akorát spolužák Lesák pak říkal, že byl zrovna vedle v kabince, že
to slyšel. Pak jsem se mu v jednu chvíli vysmekla a utekla jsem, šla jsem do třídy, byla jsem
v šoku, začala jsem se klepat, pak jsem poprosila paní pro esorku, jestli m žu jít na záchod a
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zavolala jsem rodič m. Byl to pro mne velmi nepříjemn zážitek, dodnes na to myslím,
nem žu se toho zbavit a je mi velmi nepříjemné Petra Kuruce potkávat. Žádn m zp sobem
se mi neomluvil, ani m m rodič m. Velice mě to mrzí, chtěla bych jenom říct, že kdyby se mi
třeba jen omluvil, nemusela bych se ho bát.
Je mi nepříjemné s ním sedět v jedné třídě, stále na to myslím. Spolužáci se mne ptají, co
tam ještě dělá, já nevím, co mám na to říct. (Poškozená během v slechu stále pláče.)
Poprvé jsem se svěřila pro esorce Nové, potom v chovné poradkyni i třídní učitelce a u pana
ředitele jsem byla.
S Petrem jsme se pouze pozdravili, žádn vztah jsme spolu neudržovali, ani bych s ním
kamarádit nechtěla, když vím, jak už předtím se choval. Všeobecně se mi jeho chování nelíbí
je namachrovanej, zlej, nespolehlivej.
Není pravdou, že bych se na tom záchodě smála, do žádné kabinky jsme spolu nešli. Lesák
se s Kurucem baví, Lesák se Petra také bojí. S Lesákem se bavím normálně.
To je vše co jsem chtěl(a) k věci uvést, te t ředního záznamu mi byl hlasitě diktován a
souhlasí s mou v povědí, po skončení zápisu jsem měl(a) možnost si jej znovu pozorně
pročíst, s jeho obsahem souhlasím, nežádám v něm žádn ch změn ani doplnění a jako
správn jej podepisuji dne 9. 5. 2014 v 15:45 hodin.

por. Bc. Lucie Černá
inspektor SKPV
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Přítomen:
Jánská Miluše,
zákonn zástupce

Osoba podávající vysvětlení:
Veronika Jánská

O
K
OŠ

4

D

b3

U

STŘED

S I M U L OVA N
Ý
KÝ
S

O

LS

E

PR
ÁV
A

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
ad:
Příp žert?
KŘP OLOMOUCKÉHO KRAJE
ý
vinn
Služba kriminální policie a vyšetřování M Ne
C
ÝU
OO
T COURT VE V
Územní odbor Olomouc
2. oddělení obecné kriminality
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 4, 771 36 OLOMOUC

Č. j. KRPO-18256-11/TČ-2014-051201-RR
Olomouc 19. května 2014
Počet stran: bude dopočítáno

Úřední záznam

Dne 19. května 2014 bylo na základě šetřeného trestního oznámení provedeno šetření
na Gymnáziu Olomouc, Čajkovského č. 68/9, Olomouc. Zde bylo hovořeno se zástupkyní
ředitele paní Mgr. Hanou Horkou, která k šetření mezi žáky poskytla volnou učebnu a
pedagogický dozor.
Následně byli žáci postupně po jednom voláni do volné třídy a byli dotazováni
k oznámenému skutku. Bylo hovořeno s:
Antlovou Lenkou, nar. 11. 2. 1997 – byla v inkriminovaný čas ve škole, ale nic neviděla
Bacílek Vojtěch, nar. 14. 9. 1996 – byl v době skutku venku na chodbě. Během toho vyšel
Kuruc s Jánskou ven. Vypadalo to, že se Jánská směje, ale říkala mu, aby ji nechal a aby ji
pustil. Kuruc s ní zamířil na pánské záchody, oba tam byli tak 30 sekund, a následně na to
vyšli oba po sobě ven. Jánská vyšla z toalety a rychle šla do třídy. Jaký výraz měla, si
nevšiml. Ihned po ní vyšel i Kuruc, ale toho si hned k sobě zavolal pedagogický dozor pan
učitel Tkaloun a na něco se ho ptal. Následně na to po incidentu jmenovaný viděl, jak se šel
Petr Kuruc Jánské za své chování omluvit.
Bránová, Lenka, nar. 14. 7. 1997 – absence
Brázda, Jan, nar. 12. 11. 1997 – uvedl, že viděl Jánskou a Kuruce, jak se spolu ve třídě
baví. Následně na to vyšel na chodbu. Když se pak vracel ke třídě, tak viděl, jak se Jánská
vrací zpět do třídy. Ničeho divného si nevšiml.
Dýnalová, Soňa, nar. 29. 10. 1996 – absence
Čížková, Patricie, nar. 1. 3. 1997 – uvedla, že ve škole sice byla, ale nic neviděla, byla jinde
Čapek, Libor, nar. 23. 4. 1997 – absence
Diblík, Karel, nar. 12. 9. 1997 - absence
Dusilová, Lenka, nar. 4. 7. 1997 – absence
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Daněk, oman, nar. 14. . 1996 – byl ve škole, o přestávce byl na chodbě. V jeden okamžik
viděl, jak Kuruc nese Jánskou přes rameno a odchází s ní směrem k záchod m. Připadalo
mu, že se Jánská nebránila, spíše se smála. Dál tomuto incidentu nijak nevěnoval pozornost.
Du ková, Klára, nar. 1. . 1997 – o přestávce byla na chodbě. Viděla pouze, jak Kuruc nese
Jánskou ven ze třídy směrem k záchod m. Jánská nijak nekřičela. Ničeho jiného si nevšimla.
Le hu, nar. 11. 2. 1997 – uvedla, že nic neviděla
Lesák, Pavel, nar. 1 . 3. 1996 – uvedl, že šel o přestávce na záchod, kde zašel do poslední
kabinky a zamkl se. Po chvíli uslyšel, jak na záchod přišli Petr s Veronikou. Smáli se. Nejprve
šli k jeho kabince, ta však byla zamčená. Po chvíli slyšel, jak Veronika Petrovi říká, a toho
nechá.
alá, Sabrina, nar. 13. 7. 1997 – k věci uvedla, že když přišla do třídy, tak viděla, jak Kuruc
spolu s Jánskou stojí v přední části třídy a hovoří spolu. Petr ji přitom poš uchoval. Osobně
viděla, jak ji plácl po zadku a štípnul do břicha. Po chvíli se otočila jinam a za okamžik
uviděla, jak Petr chytil Verču a nese ji položenou na ramenou. Výslovně viděla, že rukou jí
drží v jejím rozkroku. Chvíli s ní chodil po třídě, kdy Veronika křičela, a ji nechá, a ji pustí a
pořád to opakovala. Pak svědkyně vykoukla na chodbu a viděla, že ji nese na záchody.
Když pak přišla do hodiny, byla Veronika rozhozená, o hodině se pak rozbrečela a odešla
z hodiny.
uen, onika, nar. 24. . 1997 – viděla, jak Petr odnesl Veroniku na rameni ze třídy. Pak
vyšla na chodbu, kde viděla, že Veronika vychází z pánských záchod a chviličku po ní vyšel
i Petr Kuruc. Ze záchod vycházela Jánská normálně, ale tvářila se naštvaně. Všichni šli do
třídy.
ezvalý Petr, nar. 26. . 1996 – o přestávce stál na chodbě, když uviděl, jak Petr K. nese
Veroniku přehozenou přes rameno ze třídy a jde s ní směrem na pánské záchody.
Jmenovaný jasně slyšel, jak Veronika říká Petrovi K., a ji pustí, ale zda to myslela vážně
nebo z legrace, to nedokáže říci. Cca po 1 minutě vyšla Veronika ze záchodu, rychlou ch zí
pokračovala zpět do třídy. Přidala mu naštvaná, měla takový zvláštní výraz. Petr K. vyšel ze
záchodu hned po ní. Když vyšli, stál tam pan učitel Tkaloun, nic na to neřekl a poslal je do
třídy.
ováková, Alžběta, nar. 9. 12. 1996 – O přestávce šla na dámskou toaletu, to byli Veronika
i Petr ve třídě, když se vracela zpět do třídy, tak právě Veronika vycházela z pánských toalet.
Viděla, že měla rozcuchané vlasy a rozzlobený výraz v obličeji. Petr se prý usmíval. Zeptala
se jich, co blbnou, ale neodpověděli. Asi proto, že kousek dál stál učitelský dozor na chodbě.
ovotný těpán, nar. 17. 11. 1997 – viděl, že Kuruc, Srpek a Jánská stáli u umyvadla. Po
chvíli vzal Kuruc Jánskou přes rameno a odnesl ji ze třídy ven. Nepřišlo mu, že by to Jánské
vadilo. Co se dělo na chodbě, neviděl.
l anský Jan, nar. 9. 2. 1997 – uvedl, že seděl ve třídě v zadní lavici spolu se těpánem
Novotným. Srpek, Kuruc a Jánská stáli vepředu. Nějak se tam škádlili, víc tomu nevěnoval
pozornost. Potom Kuruc chytil Jánskou a hodil si ji přes rameno. Jánská se tomu dajně
smála. Co se dělo na chodbě neví, ven nevyšel.
Srpek, Jan, nar. 20. 10. 1997 - absence
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átek, ichal, nar. 13. 10. 1997 – byl v tu dobu ve třídě, seděl v prostřední řadě vpředu.
Napravo od něj by Kuruc, Srpek a Jánská, kteří se mezi s sebou poš uchovali. Nepřipadalo
mu ale, že by se tomu Jánská nějak bránila nebo jí to vyloženě vadilo. Následně vzal Kuruc
Jánskou na ramena a odnesl ji ze třídy ven. el se za nimi podívat na chodbu, protože byl
zvědavý, co se bude dít. Vypadalo to, že Jánská se tomu brání, ale pousmívala se u toho.
Kuruc ji zanesl na pánský záchod. Cca po 30 sekundách vyšli ven.

Další studenti – Hrubá Tereza, Jose Petr, Pavelková Lenka, Kusovská Simona nebyli v době
spáchání skutku ve škole - absence. viz kopie třídní knihy .
S podezřelým Petrem Kurucem záměrně hovořeno nebylo.
Následně na to bylo hovořeno s učitelem, který v tu dobu konal dozor na chodbě, panem
Jose em kalounem,
ten k celé věci uvedl, že v inkriminovanou dobu měl dozor na chodbě patra, kde se celá
událost odehrála. Byl v polovině chodby, cca 15 metr od pánských toalet, když uviděl, jak
z pánských záchodk vyšla nějaká studentka, blondýna s vlnitými vlasy, na sobě měla
oblečeno r žové tričko. V tu chvíli ji neviděl do tváře, takže nepoznal, o koho jde. Když jej
dívka spatřila, přidala do kroku a zašla do třídy. Následně na to za ní vyšel z toalety student
Petr Kuruc. Ihned Petra tedy odchytl a vynadal mu. Chtěl si promluvit i s dívkou, ale už
začalo zvonit a on musel zpět do své třídy. Potom už se k situaci nevracel a nijak ji neřešil.
Navíc, kdyby někdo křičel, určitě by to slyšel.

nprap. Kryšto Hampl,
vrchní inspektor
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USNESENÍ
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Policejní orgán Služba kriminální policie a vyšetřování, Územní odbor Olomouc, 2. oddělení obecné
kriminality kraje dne 20. 5. 2014 rozhodl takto:
Podle ustanovení § 160 odst. 1 trestního řádu, za použití § 6 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., se
zahajuje trestní stíhání mladistvého
Petra Kuruce, nar. 11. 11. 1996 v Olomouci, trvale bytem Holická č. 93/17, Olomouc
jako obviněného ze spáchání trestného činu
vydírání podle ust. 175 odst. 1 trestního zákoníku,
kterého se měl dopustit tím, že

dne 6. 5. 2014 v době mezi 13:00 a 14:00 hodin v budově Gymnázia Olomouc, v ulici Čajkovského č.
68/9, Olomouc, v učebně biologie, chytil mezi nohama poškozenou Veroniku Jánskou, nar. 14. 3.
1997, a přes její slovní i fyzický odpor a proti její vůli ji osahával přes oblečení na prsou a v rozkroku,
přičemž poškozená neustále opakovala ať ji nechá být a snažila se z jeho sevření vymanit, což se jí
po několika min. podařilo a z místa utekla do své třídy, kdy uvedené jednání pociťuje jako velmi
nepříjemný zážitek, který ji způsobil fyzické potíže.

prap. Miloš Hertl
Inspektor

1

za policejní orgán:
npor. Mgr. Ivan Vaněk
vedoucí oddělení

Usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 trestního řádu musí vždy obsahovat i
odůvodnění. Zde bylo odůvodnění usnesení záměrně vypuštěno z edukačních důvodů.
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Protokol o výslechu obviněného

Dne 20. 5. 2014 v 15:00 hodin se dostavil(a) po předchozím předvolání
jméno, příjmení: Petr Kuruc
jméno, příjmení(dřívější): Kuruc
datum narození: 11. 11. 1996
místo narození: Olomouc
státní příslušnost: CZE
Trvalé bydliště:
Holická č. 93/17, Olomouc
tel.:
Současné bydliště:
tel.:
Adresa pro účely doručování:
tel.:
Adresa zaměstnavatele:
Gymnázium Olomouc, Čajkovského 68/9, 779 00 Olomouc
Místo zaměstnání:
student 2. ročníku
Počet zaměstnání v posledních dvou letech: Vzdělání:
základní
Majetkové poměry:
nemajetný
Čistý měsíční příjem: 0
Otec:
Miloš Kuruc
Matka:
Pavlína Kurucová
Manžel (druh):
Sourozenci:
1
Děti:
0
V minulosti vyslýchán pro trestný čin: - kolikrát Dřívější tresty: Obviněnému bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání pro provinění vydírání
podle § 175/1 trestního zákoníku dne 20. 5. 2014.
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Poučení obviněného:
Podle § 33 odst. 1 trestního řádu máte právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se vám kladou za vinu a
důkazům o nich, nejste však povinen vypovídat. Můžete uvádět okolnosti a důkazy sloužící k vaší obhajobě, činit
návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky. Máte právo zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů
prováděných orgánem činným v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůžete radit o
tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Můžete žádat, abyste byl vyslýchán za účasti svého obhájce, a aby
se obhájce zúčastnil i jiných úkonů přípravného řízení (§ 165 trestního řádu). Jste-li ve vazbě nebo výkonu trestu
odnětí svobody, můžete s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.
Podle § 91 odst. 1 trestního řádu, je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu,
může obviněný za přítomnosti obhájce sjednat se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou schvaluje
soud. Je-li sjednána dohoda o vině a trestu, obviněný se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a
práva podat odvolání proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, s výjimkou případu, kdy takový
rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, s níž souhlasil. Podle § 175a odst. 8 trestního řádu dohodu o
vině a trestu nelze sjednat v řízení o zvlášť závažném zločinu a v řízení proti uprchlému.
Podle § 92 odst. 2 trestního řádu máte možnost se k obvinění podrobně vyjádřit, zejména souvisle vylíčit
skutečnosti, které jsou předmětem obvinění, uvést okolnosti, které obvinění zeslabují či vyvracejí a nabídnout o
nich důkazy.
Podle § 92 odst. 3 trestního řádu Vám mohou být kladeny otázky k doplnění výpovědi nebo odstranění
neúplností, nejasností a rozporů. Otázky musí být kladeny jasně a srozumitelně bez předstírání klamavých a
nepravdivých okolností; nesmí v nich být naznačeno, jak na ně odpovědět.
Podle § 93 odst. 1 trestního řádu vám může být dovoleno, aby dříve než dáte odpověď, jste nahlédl do
písemných poznámek, které musíte vyslýchajícímu, požádá-li o to, předložit k nahlédnutí.
Podle § 33 odst. 2 trestního řádu osvědčíte-li, že nemáte dostatek prostředků, abyste si hradil náklady obhajoby,
rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že máte nárok na obhajobu bezplatnou nebo za
sníženou odměnu. Podle § 33 odst. 3 trestního řádu podáváte v přípravném řízení návrh na rozhodnutí o
obhajobě bezplatné nebo za sníženou odměnu včetně příloh, jimiž prokazujete jeho důvodnost, prostřednictvím
státního zástupce, v řízení před soudem pak prostřednictvím soudu, který koná řízení v prvním stupni.
Podle § 55 odst. 1 písm. c) trestního řádu máte za povinnost uvést adresu pro účely doručování písemností
určených k vašim rukám.
Podle § 65 odst. 1 trestního řádu máte právo nahlížet do spisů, činit si z nich výpisky a poznámky a na svoje
náklady si pořizovat kopie spisů a jejich částí. Podle § 65 odst. 2 trestního řádu vám může toto právo policejní
orgán ze závažných důvodů odepřít, důvod odepření, pokud o to požádáte, přezkoumá státní zástupce. Práva dle
§ 65 odst. 1 trestního řádu nelze odepřít obviněnému a obhájci, jakmile byli upozorněni na možnost prostudovat
spis a při sjednání dohody o vině a trestu.
Podle § 157a odst. 1 trestního řádu máte právo kdykoli v průběhu přípravného řízení žádat státního zástupce,
aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního orgánu.
Podle § 165 odst. 1 trestního řádu se můžete se souhlasem policejního orgánu zúčastnit vyšetřovacích úkonů a
klást otázky vyslýchaným svědkům.
Podle § 95 odst. 2 trestního řádu máte právo, aby Vám po skončení výslechu byl protokol předložen k přečtení
nebo požádáte-li o to, musí Vám být přečten. Máte právo žádat, aby byl protokol doplněn nebo aby v něm byly
provedeny opravy v souhlase s vaší výpovědí. Podle § 95 odst. 3 trestního řádu protokol o výslechu, který byl
prováděn bez přibrání zapisovatele, je nutno před podpisem předložit k přečtení nebo přečíst za přítomnosti
nezúčastněné osoby. Máte-li proti obsahu protokolu námitky, je nutno je projednat v přítomnosti přibrané osoby a
výsledek pojmout do protokolu.
Podle § 66 odst. 1 trestního řádu Vás dále poučuji o tom, že kdo přes předchozí napomenutí ruší řízení, nebo
kdo se k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu chová urážlivě nebo kdo bez dostatečné omluvy
neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, které mu byly dány podle trestního řádu, může být v přípravném
řízení státním zástupcem nebo policejním orgánem potrestán pořádkovou pokutou do 50 000,- Kč.
Podle § 345 odst. 1 trestního zákoníku je trestné, obviníte-li lživě jiného ze spáchání trestného činu, podle § 345
odst. 2 tr. zákoníku je trestné, obviníte-li lživě jiného ze spáchání trestného činu v úmyslu přivodit mu trestní
stíhání.
Podle § 307 odst. 1 trestního řádu v řízení o přečinu může se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení
státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže se obviněný k trestnému činu doznal, nahradil škodu,
pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu anebo učinil jiná potřebná
opatření k její náhradě, vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel
dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho
dosavadnímu životu a k okolnostem případu, lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.
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Podle § 307 odst. 2 trestního řádu, je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, okolnostmi
jeho spáchání anebo poměry obviněného, soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodne o podmíněném
zastavení trestního stíhání pouze tehdy, pokud obviněný splní podmínky uvedené v § 307 odst. 1 trestního řádu
a zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu, nebo složí
na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou
pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená
závažnosti přečinu, a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem
případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující. Podle § 307 odst. 3 trestního řádu se zkušební
doba stanoví na dobu 6 měsíců až 5 let.
Podle § 309 odst. 1 trestního řádu v řízení o přečinu může se souhlasem obviněného a poškozeného soud a v
přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání a zastavit trestní stíhání, jestliže obviněný
prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo
učiněno svobodně, vážně a určitě, uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem, nebo učiní potřebné úkony
k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou přečinem, vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo
učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání a složí na účet soudu, nebo v přípravném řízení na účet státního
zastupitelství peněžní částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního
právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, a považuje-li takový způsob
vyřízení věci za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen
veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům.
Podle § 2 odst. 14 trestního řádu máte právo užívat svůj mateřský jazyk nebo jazyk, o kterém uvedete, že jej
ovládáte.
Podle § 28 odst. 1 trestního řádu neuvedete-li jazyk, který ovládáte, nebo uvedete-li jazyk či dialekt, který není
jazyk vaší národnosti nebo úřední jazyk státu, jehož jste občanem a pro takový jazyk nebo dialekt není zapsána
žádná osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví vám orgán činný v trestním řízení tlumočníka pro jazyk vaší
národnosti nebo úřední jazyk státu, jehož jste občanem.
Podle § 36 odstavec 3 písmeno - trestního řádu musíte mít obhájce. Pokud si obhájce do - hodin dne - nezvolíte
sám, nebo nebude-li vám v této době zvolen příbuzným v pokolení přímém, sourozencem osvojitelem,
osvojencem, manželem, partnerem, druhem nebo zúčastněnou osobou (§ 37, § 38 trestního řádu), bude vám
obhájce ve smyslu ust. § 39 trestního řádu ustanoven. Podle § 37 odst. 2 trestního řádu si můžete zvolit místo
obhájce, který vám byl ustanoven nebo oprávněnou osobou zvolen, obhájce jiného. Podle § 37 odst. 3 trestního
řádu pokud si zvolíte dva nebo více obhájců a neoznámíte-li orgánu činnému v trestním řízení, kterého z těchto
obhájců jste zmocnil k přijímání písemností a k vyrozumívání o úkonech tr. řízení, určí jej předseda senátu a v
přípravném řízení státní zástupce. Podle § 36b trestního řádu, je-li dán důvod obhajoby dle § 36 odst. 3 trestního
řádu, se můžete vzdát nutné obhajoby, nejde-li o trestný čin, za který lze uložit výjimečný trest. Obhájce se
můžete vzdát i v případě nutné obhajoby dle § 36 odst. 4 písm. a) trestního řádu.

yjád ení obviněného k poučení:
Před započetím podání výpovědi jsem byl(a) policistou (policistkou), které(mu) podávám
vysvětlení řádně poučen(a) dle ustanovení uvedených v tomto ředním záznamu, poučení
jsem plně porozuměl(a) a dalšího vysvětlení si nežádám.
vláště jsem byl(a) vyslýchajícím poučen(a) o svém právu k předmětné věci nevypovídat, k
tomuto poučení uvádím, že svého práva podle 158 odst. 8 trestního řádu ve spojení s
ustanovením 100 odst. 2 trestního řádu nevyu ívám a vypovídat chci a budu.
Byl(a) jsem dále poučen(a) i tom, že podle 158 odst. 8 trestního řádu nesmí být vysvětlení
požadováno od toho, kdo by jím porušil státem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost
mlčenlivosti, svou povinnost znám, v případě, že se objeví skutečnosti, kde jsem touto
povinností vázán(a), vyslýchajícího na to upozorním.
Současně jsem byl(a) zejména poučen(a) o tom, že jsem povinen(povinna) vypovídat pravdu
a nic nezamlčet, k tomuto poučení uvádím, že jsem mu velmi dobře rozuměl(a), jsem si plně
vědom(a) váhy své výpovědi a možných d sledk , které z toho plynou.
Dále jsem byl(a) policistou (policistkou), které(mu) podávám vysvětlení zejména poučen(a)
podle 345 tr. zákoníku o následcích křivého obvinění, rovněž mi byly objasněny skutkové

3

podstaty trestných čin pomluva, poškození cizích práv a nadržování podle
366 tr. zákoníku.

184,

181 a

yjád ení obviněného k osobě:
Nikdy jsem neměl vážný raz hlavy, na psychiatrii jsem se nikdy neléčil. Alkohol nepiji, dro y
neužívám. Dnes jsem zdravý a schopný výslechu. To je vše, co chci ke své osobě uvést.

yjád ení obviněného k věci:
K události, která se odehrála dne 6. 5. 2014, uvádím, že je mi celá situace líto,
považoval jsem to pouze za le raci. Neměl jsem v myslu spolužačce nijak ublížit. Chtěl
bych se jí znovu touto cestou omluvit. Spolužačce už jsem se jednou omluvil, a to hned po
události. Nikdy jsem nechtěl, aby věc zašla takhle daleko. Nemyslel jsem si, že na mne
spolužačka podá trestní oznámení.
Celá situace mě mrzí, ale nesouhlasím s tím, že se celá událost odehrála tak, jak
uvádí v trestním oznámení. S Veronikou jsme spolu neměli nikdy sebemenší kon likt,
vycházeli jsme spolu hezky. Dále odmítám k věci vypovídat.
To je vše co jsem chtěl(a) k věci uvést, te t ředního záznamu mi byl hlasitě diktován a
souhlasí s mou výpovědí, po skončení zápisu jsem měl(a) možnost si jej znovu pozorně
pročíst, s jeho obsahem souhlasím, nežádám v něm žádných změn ani doplnění a jako
správný jej podepisuji dne 20. 5. 2014 v 15:35 hodin.

por. Bc. Lucie Černá
inspektor SKPV
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Přítomen:
Kuruc, Miloš,
zákonný zástupce

Obviněný:
Petr Kuruc

O

b3

N

UD

STŘ

Ý SI M ULO
SK
VA

SO

ED

OL

Ý

ŠK

M
O
OT

R
ÁV
A

Případ:
žert?
REPUBLIKA REJSTŘÍK TRESTŮ 140 66 PRAHA 4 SOUDNÍ 1
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ZKRÁCENÉ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ

číslo žádosti: 375911457
Subjekt: Policie ČR, Policejní prezidium
Sp.zn.: KRPO-18256/TČ-2014-051201-RR
Účel: §10/1 z.č. 269/1994 Sb., (trestní řízení)
Žádost doručena: 14. 6. 2014 17:08:45
Zpracováno: 14. 6. 2014 17:08:45
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)

Na žádost výše uvedeného subjektu se vydává:

OPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB
Osobní údaje:
Jméno:
Příjmení:
Rodné příjmení:
Datum narození/rodné číslo:
Pohlaví:
Místo/okres narození:
Stát narození:
Státní občanství:

PETR
KURUC
KURUC
11. 11. 1996/ 961111/1068

MUŽ
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby
Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.
Konec sestavy.

Kulaté razítko a podpis
Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohl být okamžitě provedeno přešetření. Tento
dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Strana 1 z 1
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GYMNÁZIUM OLOMOUC
Čajkovského 68/9,
779 00 Olomouc
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Policie České republiky
KŘP Olomouckého kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Územní odbor Olomouc
2. oddělení obecné kriminality
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 4, 771 36 OLOMOUC

Váš dopis zn./ze dne
20. 6. 2014

Naše zn.
G/09287/2014

Vyřizuje

Olomouc

Králová

27. 6. 2014

Věc: Zjištění poměrů – Petr Kuruc
k Vaší spisové značce KRPO-18256/TČ-2014-051201-RR

Vážená paní, vážený pane,
na základě žádosti o zjištění poměrů Petra Kuruce, nar. 11. 11 1996, uvádíme následující:
- ve školním roce 2013/2014 žák 2. ročníku (4leté studium od 1. 9. 2012)
-

prospěch: 1. pololetí 2012/2013 – 1,95; 80 zameškaných hodin, chování velmi dobré;
2. pololetí 2012/2013 – 2,48; 109 zameškaných hodin, chování velmi dobré;
1. pololetí 2013/2014 – 2,52; 93 zameškaných hodin, chování velmi dobré;
2. pololetí 2013/2014 – 3,02; 153 zameškaných hodin, chování uspokojivé.

- výchovná opatření:
5. 11. 2012 – napomenutí třídního učitele (2 pozdní příchody)
19. 11. 2012 – důtka třídního učitele ( 4 pozdní příchody, nevhodné chování ke spolužačce)
20. 5. 2013 – důtka třídního učitele (podvod v hodině fyziky);
- dle hodnocení třídní učitelky má Petr problémy s včasnými příchody do školy; svou neúčast ve škole
má řádně a včas omluvenu, třídních schůzek se rodiče účastní,
- Petr se účastní většiny exkurzí a mimoškolních aktivit, je aktivním členem sportovního
volejbalového družstva gymnázia,

1

- jsou registrovány stížnosti na jeho chování ze strany ostatních učitelů, kdy je hodnocen jako
arogantní a drzý,
- v kolektivu třídy je dle hodnocení třídní učitelky nepříliš oblíben, udržuje kontakt pouze s úzkou
skupinou spolužáků, ostatní s ním kontakt neudržují.

S pozdravem

RN r. Tomáš rtil,
ředitel

2

O

b3

číslo jednací: 6 T 119/2014

R
ÁV
A

Případ:
rt?
Nevinný že

M
O
OT

9

N

UD

STŘ

Ý SI M ULO
SK
VA

SO

ED

OL

Ý

ŠK

CE
CO
URT VE VÝU

P

ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Okresní soud v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Terezou Pospíchalovou v
hlavním líčení konaném dne 12. 9. 2014 v Olomouci, t a k t o:
Obžalovaný

Petr K u r u c,
nar. 11. 11. 1996 v Olomouci, student, trvale bytem Olomouc, Holická č. 93/17,

je vinen,
že dne 6. 5. 2014 v době kolem 13:00 hodin v Olomouci, v učebně biologie budovy
Gymnázia Olomouc chytil mezi nohama poškozenou Veroniku Jánskou, nar. 14. 3. 1997,
přehodil si ji přes rameno a přes její slovní i fyzický odpor ji odnesl na pánské toalety, kde
setrvali asi 30 sekund až 1, 5 minuty, tam ji proti její vůli osahával přes oblečení na prsou a
v rozkroku, přičemž mu poškozená vážně řekla: „Petře, nech toho!“, na což nereagoval, proto
se snažila z jeho sevření vymanit, což se jí podařilo a z toalet utekla zpět do třídy,

t e d y násilím nutil jiného, aby něco strpěl.
Tím spáchal
přečin vydírání podle § 175 odst. 1 trestního zákoníku,

a odsuzuje se
podle § 175 odst. 1 trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání dvou měsíců.
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Podle § 1 odst. 1 trestního zákoníku, za užití § 2 odst. 1 trestního zákoníku, se výkon trestu
odnětí svobody podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání esti měsíců.

O d ů v o d n ě n í:
Soud v rámci této trestní věci vedl dokazování týkající se jednání ze dne 6. 5. 2014, pro které
byla na obžalovaného podána obžaloba státním zástupcem Okresního státního zastupitelství
v Olomouci dne 25. 7. 2014, pod sp. zn. 1 T 243/2014, že dne 6. 5. 2014 v době kolem
13:00 hodin v Olomouci, v učebně biologie budovy Gymnázia Olomouc chytil mezi nohama
poškozenou Veroniku Jánskou, nar. 14. 3. 1997, přehodil si ji přes rameno a přes její slovní i
fyzický odpor ji odnesl na pánské toalety, kde setrvali asi 30 sekund až 1, 5 minuty, tam ji
proti její vůli osahával přes oblečení na prsou a v rozkroku, přičemž mu poškozená vážně
řekla: „Petře, nech toho!“, na což nereagoval, proto se snažila z jeho sevření vymanit, což se jí
podařilo a z toalet utekla zpět do třídy.

Při hodnocení projednávaného jednání jej soud nejprve rozdělil do dvou částí, a to na jednání
před toaletou a poté na jednání na toaletě. Studenti až na poškozenou, která uvedla, že se v tu
chvíli zmohla jen na to jej fyzicky rukou udeřit do zad a říci, a toho nechá a svědka Petra
ezvalého, který řekl, že Veronika křičela a šlo vidět, že se bránila, byl činěn z její strany
k jednání obžalovaného odpor a asi to myslela vážně, toto vnímali jako běžnou srandu, jak
prohlásila mimo jiné i svědkyně Sabrina alá, jinak by přece zasáhli. icméně, jak to
vnímala poškozená, na to se v tu chvíli nikdo nedíval a nelze přehlédnout v tomto konte tu
výpově třídní učitelky, která uvedla, že poškozená se moc bránit neumí, spíše by bránila
jiné. Při hodnocení věrohodnosti vyslechnutých spolužáků je nutné brát na zřetel okolnost, že
se zejména vyjadřovali k tomu, jak oni věc samotnou vnímali v rozhodné době a to s poměrně
velkým odstupem času, po který tuto situaci neustále probírali mezi sebou. Věrohodnost
svědků je také ovlivněna tím, že po události obžalovaný o tomto měl ve třídě často mluvit,
sdělovat spolužákům svoji verzi jako verzi pravdivou, poté se chodili ptát i poškozené, jak
ona to vidí, ta o tom však nechtěla již mluvit, uzavřela se před spolužáky, čímž mohli být tito
spolužáci do značné míry ovlivněni pouze pocity obžalovaného a jiných spolužáků.
a druhé straně je zde jednání, které se odehrálo zhruba 30 sekund až 1, 5 minuty na
chlapeckých toaletách, kde máme pouze přímé svědky obžalovaného poškozenou a dále
svědka Lesáka, jehož výpově zapadá do výpovědi poškozené, která řekla: „Petře, nech
toho!“, řekla to podle něj vážně a obžalovaný na to slovně nijak nereagoval. Tento svědek
neviděl, co přímo dělá poškozená a obžalovaný, proto je nutné se v tento okamžik zaměřit na
výpovědi obžalovaného a poškozené. Obžalovaný popírá, že by ji jakkoliv osahával. Proto si
soud klade otázku, proč mu poškozená tedy říkala, a ji nechá, proč ji nesl na chlapecké
toalety a co tam dělali nejméně těch 30 vteřin Pokud bychom hodnotili věrohodnost
poškozené, pak je to studentka taková ta snaživka, slušná, nikdy žádnému kantorovi nelhala,
spíše tichá, na druhou stranu obžalovaný byl postihnut třídní důtkou za podvod v biologii,
nelze přehlédnout jeho zkreslenou výpově na probační a mediační službě ohledně možnosti
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vykonávat obecně prospěšnou činnost na základní umělecké škole a nelze v řádné případě
přehlednout jednání, o kterém se mimo jiné i on zmi uje jako o srandě, když si vyhlídli se
spolužáky vietnamskou dívku, která neuměla dobře česky, proto když mluvila, tak se jí smáli
a byla to opět velká legrace, za což byl postihnut důtkou třídního učitele. Jde vidět, že i škola
vnímá toto chování jako vybočení z určitých mezí, gradaci v chování obžalovaného a již
nestačila třídní důtka v posledním případě, ale bylo nutné přistoupit k uložení přísnějšího a
důraznějšího trestu, a to dvojky z chování. Takto to vnímá i soud. Obžalovaný zřejmě žil
v domnění, že vše se dá svést na srandu a o to větší to bude legrace, pokud tak učiní s dívkou
nevyzývavou, se kterou se běžně nebaví, než s těmi, které to vyžadují.
Pokud bychom následně spojili případ před toaletami ve spojení s tím, co se na nich odehrálo,
pak lze mít za prokázané, že se poškozená musela bát, cítit se bezmocně, nepříjemně, jak
řekla dokonce hnusně, což pak dokresluje skutečnost, že se po této situaci psychicky složila.
Podle soudu kdyby byla vzata ve třídě přes rameno a ihned puštěna, snad by se to jako legrace
dalo považovat, ale ve spojení s následujícím jednáním nikoliv. Při vaze soudu o druhu a
výši trestu soud vzal v vahu všechna kritéria uvedená v ustanovení § 39 trestního zákoníku,
poměry obžalovaného a možnost jeho nápravy.
ad rámec shora uvedeného bylo k sobě obžalovaného dále zjištěno z výpisů přestupků,
stejně jako z opisu rejstříku trestů, že Petr Kuruc nebyl dosud projednáván pro přestupek, ani
nebyl odsouzen pro trestný čin.
Při ukládání trestu soud přihlédl k závažnosti trestné činnosti, když na jednu stranu je nutné
konstatovat, že šlo o poměrně krátké jednání, je zde zřejmá absence fyzických následků, na
druhou stranu nelze přehlednout psychickou jmu poškozené. provedeného dokazování se
osobnost obžalovaného jeví jako inteligentní, která umí v různých situacích reagovat tak, jak
je mu dovoleno, tedy v kontaktu s osobou, kterou vyhodnotí jako submisivní, se umí chovat
arogantně a povýšeně, na druhou stranu k osobám, které shledá jako autoritativní, chová ctu,
je slušný, zdvořilý a služný a snaží se jevit v lepším světle, pokud je to potřeba. Obžalovaný
se již v minulosti dopouštěl nevhodného chování, kdy se mimo jiné posmíval vietnamské
spolužačce pro její špatnou mluvu, za což byl potrestán důtkou třídního učitele, ale ani tento
trest nevedl k tomu, aby se nad svým jednáním zamyslel, ba naopak lze v jeho jednání
spatřovat určitou gradaci. Až poté, co začalo probíhat trestní řízení, před hrozbou případného
trestu, změnil své chování k lepšímu, jak vyplývá ze zpráv jeho třídní učitelky a ředitele
školy. Obžalovaný sice popírá, že se provinění dopustil, na druhou stranu má neustále potřeby
se s odstupem času poškozené omlouvat, což soud vnímá jako čelové, shodně jako
poškozená. Obžalovaný je ohrožen trestní sazbou odnětí svobody až na 2 roky. Podle soudu
s ohledem na dobu, která uplynula od spáchání provinění, výkon společensky prospěšné
činnosti v Klokánku a určitou seberefle i obžalovaného nad svým jednáním a chováním,
postačí výchovný trest při nejnižší hranici trestní sazby, a to ve výměře 2 měsíců,
s přiměřenou zkušební dobou v délce 6 měsíců, aby si obžalovaný konečně uvědomil, že
takové či obdobné jednání mu nebude do budoucna tolerováno a pokud je empatický, jak
vyplývá z doloženého psychologického hodnocení jeho osoby, měl by si uvědomit, že to, co
může on vnímat jako srandu, může být vážným zásahem do osobní integrity jiného.
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ávěrem soud považuje za nutné se také vypořádat s námitkami obhajoby učiněnými
v závěrečné řeči. Obžalovaný na jednu stranu sám oslovil probační a mediační službu ke
sjednání mediace, k urovnání této situace určitým smírem a souhlasil s výkonem společensky
prospěšné činnosti, což vše směřovalo k podmíněnému zastavení trestního stíhání.
Skutečnost, že obžalovaný s tímto postupem následně nesouhlasil, nelze v žádném případě
hodnotit jako okolnost svědčící o tom, že se tohoto jednání nedopustil, ač uvedené rozhodnutí
by podle obhájce mohlo být pro něj výhodné. a druhou stranu bychom si mohli klást otázku,
proč se na probační a mediační službu sám obrátil ke sjednání mediace, proč se poškozené
několikrát omluvil, proč vykonával společensky prospěšnou činnost, když se ničeho
nedopustil elze také přijmout tvrzení, že výpově poškozené je zcela osamocená, když je
podpořena jednak výpovědí spolužáka Bacílka, který uvedl, že poškozená křičela na
obžalovaného, aby ji pustil, nechtěla, aby pokračoval, kladla odpor proti tomu, co se dělo.
Jako většina spolužáků to však v konečném konte tu vnímal jako klukovinu, na druhou stranu
jako jediný se vyjádřil k tomu, jak by mu asi bylo, kdy byl dívkou a stalo se něco takového
jemu. Jak vyplývá z výpovědi svědka Srpka, třída se po tomto incidentu rozdělila, což svědčí
o tom, že ne všichni spolužáci to tehdy vnímali jako srandu. Skutečnost, že poškozená je
citlivější dívka, jí nelze klást za vinu či k tíži, ba naopak, pokud obžalovaný je empatická
osoba, je si vědom toho, že se jedná o citlivou dívku, nevyzývavou, která není v jeho
kolektivu přátel, je s podivem, že se tohoto jednání dopustil právě vůči ní, na druhou stranu je
to pochopitelné s vědomím, že se jedná o dívku spíše submisivní, která byla snadnou obětí.
Výpově poškozené podporuje i výpově svědka Lesáka, který byl na toaletách ve chvíli,
když ji tam obžalovaný donesl a slyšel, jak důrazně řekla, aby ji obžalovaný nechal, on na to
však slovně nic neřekl. Pokud by to byla taková legrace, pro
by to poškozená říkala, proč by vyběhla z toalet jako první a po chvíli odešla ze třídy a šla za
učitelkou, aby se jí svěřila, a která vypověděla, že poškozenou v takovém stavu ještě nikdy
neviděla a dále, že se nesetkala jak ona, tak žádný z jiných kantorů s tím, že by jim poškozená
lhala. Svědek Tkaloun, učitel vykonávající dohled na chodbě, sice na jednu stranu uvedl, že
nezaznamenal nic problematického, na druhou stranu také uvedl, že dozor vykonával po celé
chodbě dlouhé 25 30 metrů a když viděl vyjít z toalet první poškozenou, poté Petra, zadržel
jej a řekl mu, že takové jednání mu nebude tolerovat. Soud se nedomnívá, že pokud by
obžalovaný nečinil kroky k urovnání s poškozenou prostřednictvím probační a mediační
služby, učinil by lépe. jeho následného postoje je zřejmé, že ač nechce zcela přiznat, čeho se
skutečně dopustil, je si svého jednání vědom a také jak vyplývá ze zpráv o jeho chování ze
školy, jeho chování se jednoznačně zlepšilo. Pokud se obhájce domnívá, že ze zprávy
řednice Probační a mediační služby je zřejmá její zaujatost vůči obžalovanému a zcela
neoprávněně hodnotí osobu obžalovaného z psychologického pohledu, pak k tomu je nutné
dodat, že uvedená pracovnice pracuje s mládeží již 20 let, z toho 5 let na probační a mediační
službě a podle soudu je kompetentní tento svůj závěr o osobě obžalovaného učinit, shodně
jako jeho třídní učitelka, která jej hodnotila jako osobu s nesprávně nastavenými některými
vzorci chování konkrétně v mezích v kontaktu s okolím, která ve třídě dává najevo svůj vliv
a sílu, což podle ní vedlo k šikaně spolužačky a dále uvedla, že pokud obžalovaný u učitelky
vycítil menší autoritu, choval se arogantně a drze.

4

P o u e n í Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání, a to do o s m i d n ů od doru ení
písemného vyhotovení. Odvolání se podává ve dvou stejnopisech k Okresnímu soudu v
Olomouci, rozhodl by o něm Krajský soud v Olomouci. Rozsudek může odvoláním
napadnout státní zástupce pro nesprávnost kteréhokoli výroku, obžalovaný pro nesprávnost
výroku, který se ho přímo týká, a poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody, pro
nesprávnost výroku o náhradě škody. Osoba oprávněná napadat rozsudek pro nesprávnost
některého jeho výroku jej může napadat také proto, že takový výrok nebyl učiněn, jakož i pro
porušení ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit,
že výrok je nesprávný nebo že chybí. Ve prospěch obžalovaného mohou rozsudek odvoláním
napadnout i příbuzní obžalovaného v pokolení přímém, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec,
manžel, partner a druh. odvolání musí být patrné, ve kterých výrocích je rozsudek napadán
a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které mu předcházelo. Státní zástupce je v
odvolání povinen uvést, zda je podává by i jen zčásti, ve prospěch nebo v neprospěch
obžalovaného. Odvolání nemůže podat, kdo se ho po vyhlášení rozsudku výslovně vzdal nebo
podané odvolání vzal zpět. Včas podané odvolání má odkladn
inek.
V Olomouci dne 12. září 2014

JUDr. Tereza Pospíchalová, v. r.
samosoudkyně

a správnost vyhotovení:
Jana Holá

Odlišnost reálného případu od simulovaného jednání spočívá v tom, že obžalovaný se skutku dopustil
jako mladistvý, což má zásadním způsobem vliv i na výši uloženého trestu.
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Případ: Zkouška
dospělosti

3x soudce
3x státní zástupce
3x obhájce
1x obžalovaný Martin Bodnár
1x soudní znalkyně MUDr. Renata Koutná
1x člen policejní hlídky pprap. Tomáš Hebký
1x člen policejní hlídky pprap. Petr Holík
1x svědek Karel Klos (spolujezdec obžalovaného)
1x svědek Erik Vlach (spolujezdec obžalovaného)
1x svědek Kamil Kocourek (kamarád obžalovaného)

Martin Bodnár je absolventem pražského gymnázia, maturitu složil na začátku května roku 2014. Po prázdninách chtěl
nastoupit na vysokou školu, přihlásil se na politologii a sociální
vědy, ale ze všeho nejvíc chtěl studovat ekonomii. Svůj úspěch
u maturity jel v sobotu 3. 5. 2014 oslavit s kamarády na diskotéku do Dobříše. Výborně se ten večer bavili, popíjeli a vykouřili
společně i dva jointy marihuany. Jeden z kamarádů ten večer od
někoho na diskotéce obstaral pervitin, byl tam lehce k sehnání.
Martin nikdy drogy nebral, pokud nepočítáme občasné kouření
marihuany. Ten večer si však řekl, že by pervitin mohl vyzkoušet,
pro jednou. Zvládnutí maturity si žádá pořádnou oslavu a „perník“ si dávají i ostatní, tak přece nezůstane pozadu. Zkusit se
má přece všechno, nerad by později litoval. Byla to dlouhá noc,
z klubu odcházeli až v brzkých ranních hodinách.
O dva dny později, v pondělí 5. 5. 2014 jel Martin autem
svého otce domů z kina. V autě s ním seděli jeho další dva kamarádi, Karel Klos a Erik Vlach, které slíbil odvézt domů. Kolem
deváté hodiny večer je v Praze zastavila hlídka Policie ČR. Jeden
z policistů Martina vyzval, aby předložil svůj řidičský průkaz
a doklady k vozidlu. Sdělil Martinovi, že předchozí křižovatku
projel na červenou. Martin si ale nebyl žádného přestupku vědom.
Když projížděl křižovatkou, byla tam sice už oranžová, ale červená
určitě ne. Následně dal policista Martinovi tzv. dýchnout. Martin
byl v klidu, před jízdou nic nepil, proto byl také test negativní.
Následně po Martinovi policista chtěl, aby se podrobil testu na
drogy. I to Martin bez námitek vyhověl, od té předvčerejší noci
„byl čistej“. O to víc ho překvapilo, když mu policista sdělil, že
test na drogy je pozitivní na amphetamin. „To musí být nějaká
chyba!,“ prohlásil Martin rezolutně. „Nebo mi chtějí za každou
cenu něco najít a když jsem nepil, zkouší alespoň drogy,“ pomyslel si. S výsledkem testu proto nesouhlasil a souhlasil s tím, aby
ho policisté odvezli do nemocnice na odběr krve. Toxikologickým
vyšetřením bylo zjištěno, že Martin měl v krvi metamphetamin
v koncentraci 20 µg/ml a jeho metabolit amphetamin v koncentraci 48 µg/ml.
Místo příprav na přijímačky na vysokou a pohodového léta
pak Martin chodil na policejní výslechy a čelil trestnímu stíhání.
Nastoupil Martin na podzim na vysokou školu, nebo do výkonu
trestu?
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Martin
Bodnár
obžalovaný
narozen 10. 4. 1994
bytem Běchorská č. 8/439, Praha 20
OP č. 185787963
čerstvý absolvent gymnázia
Martina Bodnára v simulovaném soudu hraje:

Martin je oblíbený v kolektivu, poslední dva roky dělal předsedu třídy, je nekonfliktní. Má velmi dobré studijní výsledky, ve
volném čase se věnuje atletice, fotbalu, jízdě na kole a baví
ho pop-rocková hudba. Štve ho, že má po incidentu zkažené
prázdniny, doufá, že se případ rychle uzavře a on bude moct
nastoupit na vysokou školu.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Vžij se do své postavy a sehraj
ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Můžeš být k obžalobě
vyslýchán, pokud ale k výslechu nesvolíš, soud tě nesmí
nutit. Nejde o to přesně odrecitovat předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy, upřesňovat nedůležité
detaily atp. Jako jediný účastník nemusíš v rámci řízení
mluvit pravdu, tj. hájit se můžeš jakkoli, tvá obhajoba
by však měla být pro soud uvěřitelná. Ve spolupráci se
svým obhájcem formuluj argumenty a uváděj důkazy ve
svůj prospěch, případně v neprospěch tvrzení státního
zástupce.

„Dne 5. 5. 2014 večer jsem jel domů z kina. Se mnou v autě
jeli moji dva kamarádi, Karel Klos a Erik Vlach, které jsem vezl
domů. Měli jsme v autě puštěnou muziku, dobře jsme se bavili.
V ulici Náchodská nás zastavila policejní hlídka a vyzvala mě
ke kontrole na přítomnost alkoholu v krvi a na test na drogy.
Této kontrole jsem se podrobil a k mému překvapení byl test
byl pozitivní na amphetamin. Protože jsem před jízdou žádné
drogy nebral, s výsledkem testu jsem nesouhlasil a požádal
jsem o lékařskou prohlídku se zkouškou krve. Prohlídka proběhla
v nemocnici Motol. Toxikologický rozbor krve potvrdil přítomnost
amphetaminu a jeho metabolitu.
V sobotu 3. 5. 2014 jsem vyrazil s kamarády na diskotéku
do Dobříše. Protože jsme právě úspěšně složili maturitu, chtěli
jsme to pořádně oslavit a konečně se odreagovat. Na diskotéku
přinesl jeden z kamarádů marihuanu, konkrétně dva jointy, které
jsme pak společně vykouřili. Pak jeden z kamarádů, už nevím
který, obstaral od nějakého muže pervitin (amphetamin). Kdo
mu pervitin prodal, nevím, toho muže jsem viděl poprvé. Pervitin
jsem vypil v panáku vodky. Z klubu jsme odešli následující den
kolem šesté ranní. Zpátky do Prahy jsme jeli autem, které řídil
kamarád Kamil Kocourek.
Já jsem poté řídil auto až v pondělí 5. 5. 2014. Nevěděl
jsem, že můžu mít v těle ještě zbytky pervitinu a že by to nějakým
způsobem ovlivnilo mou schopnost se soustředit a řídit auto.
Pervitin jsem užil poprvé, marihuanu jsem kouřil už dřív, ale jen
výjimečně. Závislý na drogách nejsem.
To, že jsem v pondělí 5. 5. 2014 vjel do křižovatky na červenou, bylo pravděpodobně tím, že jsem se plně nevěnoval řízení,
rozptylovali mě kamarád v autě, navíc hrála dobrá hudba a mě se
prostě dobře jelo. Svého jednání lituju a slibuju, že už se taková
situace nebude opakovat.“
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Renata
Koutná
soudní znalkyně
oddělení soudního lékařství
Ústav soudního lékařství, FN Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
Renatu Koutnou v simulovaném soudu hraje:

MUDr. Renata Koutná je v hlavním líčení slyšena ke znaleckému posudku, který vypracovala v rámci přípravného řízení
trestního. Jako znalkyně se měla vyjádřit k tomu, zda obžalovaný
Martin Bodnár byl v době, kdy byl kontrolován hlídkou Policie
ČR a řídil motorové vozidlo, ve stavu vylučujícím způsobilost
k takové činnosti.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Pro zpracování znaleckého posudku jsem měla k dispozici
spisový materiál, zejména protokol o výslechu podezřelého,
úřední záznam o podání vysvětlení podezřelého, úřední záznam
o kontrole řidiče a výsledky toxikologického vyšetření.
[...]
Klinickým vyšetřením, kterému se M. Bodnár podrobil při
odběru krve a moči dne 5. 5. 2014 v čase 22:40 –22:52 hod.,
byly u jmenovaného zjištěny snížené psychomotorické schopnosti. Hladina amphetaminu v jeho krvi přesahovala arbitrárně
danou koncentrační mez značící ovlivnění řidiče návykovou
látkou. Koncentrační mez přesahovala i hladina metabolitu
amphetaminu v krvi.
Z klinického vyšetření i hladiny amphetaminu v krvi M. Bodnára vyplývá ovlivnění návykovou látkou, a tudíž stav vylučující
způsobilost k řízení motorového vozidla.“
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Tomáš
Hebký
příslušník dopravní policie
podpraporčík
osobní evidenční číslo 204098
Místní oddělení policie Horní Počernice
Náchodská 2032/115
193 00, Praha 9
Tomáše Hebkého v simulovaném soudu hraje:

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Dne 5. 5. 2014 jsme spolu s kolegou, pprap. Petrem Holíkem, vykonávali hlídkovou činnost na Praze 9. Zhruba okolo
deváté hodiny večer jsme si všimli osobního motorového vozidla,
které projelo křižovatkou, přestože na semaforu svítila červená.
Rozjeli jsme se za vozidlem, které jste zastavili asi 200 metrů
za křižovatkou. Vozidlo řídil mladý muž, jednalo se o obžalovaného Martina Bodnára, poznávám ho. Ve vozidle s ním seděli
další dvě osoby, muži, jejich jména si už nevybavuji. Pokud jde
o typ vozidla, nejsem si jistý, už si to nepamatuji, ale myslím, že
šlo o vozidlo Škoda Fabia.
Kontrolu řidiče jsem prováděl já, kolega kontroloval stav
vozidla a zjišťoval, zda vozidlo není kradené. Řidiče – nyní obžalovaného – jsem požádal o orientační dechovou zkoušku na
alkohol, ta byla negativní. Následně jsem provedl orientační
vyšetření na jinou návykovou látku prostřednictvím testeru Drugwipe. Test byl pozitivní na amphetamin. Následně jsme se proto
řidiče dotázal, zda před jízdou požil nějakou drogu, řidič se
k tomu nevyjádřil, souhlasil však s lékařským vyšetřením. Řidiči
byl zadržen řidičský průkaz a byl dovezen do Fakultní nemocnice
Motol k provedení toxikologického vyšetření krve.“
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Petr
Holík
příslušník dopravní policie
podpraporčík
osobní evidenční číslo 215689
Místní oddělení policie Horní Počernice
Náchodská 2032/115
193 00, Praha 9
Petra Holíka v simulovaném soudu hraje:

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Dne 5. 5. 2014 jsem s kolegou pprap. Tomášem Hebkým
vykonával hlídkovou činnost na Praze 9. Zhruba okolo desáté
hodiny večer jsme zaregistrovali vozidlo, které projelo křižovatkou na červenou. Rozjeli jste se za ním a zastavili ho asi 300
metrů za křižovatkou. Vozidlo řídil mladý muž. Zda to byl přímo
obžalovaný, Martin Bodnár, nedokáži říci, už je to delší doba
a kontrolu řidiče prováděl kolega. Já jsem prováděl kontrolu
vozidla a následně jsem z policejního vozu zjišťoval, zda vozidlo
není označeno jako kradené. Po chvíli přišel kolega Hebký s tím,
že řidič má pozitivní test na amphetamin. Na místě jsme obžalovanému zadrželi řidičský průkaz a eskortovali ho k lékařskému
vyšetření. Zda byli s obžalovaným ve vozidle další osoby, si už
nevybavuji, ale asi tam další osoby byly.“

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

b4

Případ:
Zkouška dospělosti

Popis
role

Karel
Klos
svědek, spolujezdec
čerstvý absolvent gymnázia
Karla Klose v simulovaném soudu hraje:

Karel je spolužák obžalovaného Martina Bodnára, chodili
spolu do třídy. Může se vyjádřit k osobě Martina, jeho charakteru,
chování ve škole atd.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„S Martinem jsme kamarádi, známe se od prvního ročníku.
Ten den jsme zašli ještě s dalšími lidmi z party do kina a na
něco k jídlu do KFC. Martin mi nabídl, že mě sveze autem domů,
bydlíme nedaleko od sebe. Zdálo se mi, že je úplně v pohodě,
nic nápadného jsem na něm nepozoroval.
Že jsme projeli křižovatku na červenou, to nevím, seděl jsem
na zadním sedadle, za řidičem. Martin na výzvu policie zastavil
a pak ho někam odvezli kvůli pozitivnímu testu na drogy. O co
šlo, nevím. Nevím, že by Martin někdy bral pervitin, není mu to
podobné. Možná si párkrát zakouřil trávu jako všichni.“

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

b4

Případ:
Zkouška dospělosti

Popis
role

Erik
Vlach
svědek, spolujezdec
čerstvý absolvent gymnázia
Erika Vlacha v simulovaném soudu hraje:

Erik je spolužák obžalovaného Martina Bodnára, chodili
spolu do ročníku, sice každý do jiné třídy, ale některé předměty
měli společné, například tělocvik. Může se vyjádřit k osobě Martina, jeho charakteru, chování ve škole atd.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Martin je můj kamarád, ale moc často se nevídáme, víc se
kamarádíme s Karlem Klosem. Ten den jsme šli do kina, spolu
s dalšími lidmi z party, pak na něco k jídlu do fastfoodu. Protože
tam byl Martin autem, požádal jsem ho, aby mě kousek svezl na
metro, bydlím na Černém mostě v Praze.
Ve vozidle jsem seděl na sedadle spolujezdce. Připadalo mi,
že Martin dobře řídí, žádné nápadné změny v jeho chování jsem
si nevšiml. Možná měl jen trochu zarudlejší oči a byl unavený,
před kinem si kupoval energy drink. Provoz jsem nesledoval,
bavili jsme se s Karlem, který seděl na zadním sedadle. Že jsme
projeli křižovatku na červenou, jsem si nevšiml. Ale vzpomínám
si, že to byl důvod, proč nás zastavila policie.

Průvodce
simulovanými soudy

B

Případy

b4

Případ:
Zkouška dospělosti

Popis
role

Kamil
Kocourek
svědek
čerstvý absolvent gymnázia
Kamila Kocourka v simulovaném soudu hraje:

Kamil je kamarád obžalovaného Martina Bodnára. Byl s
ním na diskotéce po maturitě. Může se jako svědek vyjádřit
k Martinově stavu ten večer (3. 5. 2014), především k jeho
konzumaci drog.

»

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„Ten večer jsem nepil, ani nevzal žádné drogy, protože jsem
řídil na diskotéku i druhý den ráno zpátky. Jen po příchodu na
diskotéku cca ve 22:00 jsem si dal jedno velké pivo.
Martin byl ten večer ve velmi dobré náladě jako všichni
z party, protože jsme slavili maturitu. To byl taky důvod, proč jsme
se na tu diskotéku vydali. Vím, že Martin ten večer pil pivo a dal
si také nějaké panáky. Kolik toho vypil, si přesně nepamatuju, asi
devět piv a šest panáků. Nevím, že by Martin kouřil marihuanu
nebo dokonce vzal pervitin, neviděl jsem ho.“
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Výběr relevantních ustanovení trestního zákoníku
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§ 273
Obecné ohrožení z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá
lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí
majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní
požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu,
elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil
nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání,
nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo
ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
§ 274
Ohrožení pod vlivem návykové látky
(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který
si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou
činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí
nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým
trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní
nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší
škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,
b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné
činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo
c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen
nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový
čin propuštěn.
§ 360
Opilství
(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede,
byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí
činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na
tři léta až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného,
na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto
trestem mírnějším.
(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-li
se pachatel do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný
čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá
v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.

§ 284
Přechovávání omamné
a psychotropní látky a jedu
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává
v množství větším než malém omamnou látku konopí,
pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující
jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou
omamnou nebo psychotropní látku než uvedenou v odstavci
1 nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
§ 73
Zákaz činnosti
(1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až
deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti
s touto činností.
(2) Trest zákazu činnosti jako trest samostatný může soud
uložit pouze v případě, že trestní zákon uložení tohoto
trestu za spáchaný trestný čin dovoluje a jestliže vzhledem
k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě
a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(3) Trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého
zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke
které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje
jiný právní předpis.
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Č. j. KRPP-52894-25/TČ-2014-041017
Praha 25. června 2014
Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9
ul. 28. pluku 1533/29b
100 83, Praha 10

Zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení
Podle § 179c odstavec 1 trestního řádu předkládám zprávu o výsledku zkráceného
přípravného řízení proti podezřelému
Martin Bodnár,
nar. 10. 4. 1994 v Praze, trvale bytem Běchorská č. 8/439, Praha 20,
zaměstnání: student
z přečinu
Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku
kterého se dopustil tím, že
byl ve 21:00 hodin dne 05. 05. 2014 v Praze v ulici Náchodská kontrolován hlídkou policie
ČR OHS PH jako řidič osobního motorového vozidla OA ŠKODA Octavia 1.9, rz 2A9 3938,
r.v. 2005, barva zelená metalíza, vin TSBFN336T7799743, majitel Václav Bodnár, nar. 21.
12. 1967, ačkoliv bezprostředně před jízdou užil návykové látky, kdy byl ještě pod jejich
vlivem, následně se podrobil testu na přítomnost návykových látek DrugWipe 5+, který byl
pozitivní na látku Amph./Meth./XTC ve slinách, přičemž následným specifickým vyšetřením
plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC-MS), byla v krvi prokázána
přítomnost původní formy ∆9- tetrahydrocannabinolu v koncentraci 2 ng/ml a jeho metabolitu,
kterým je karboxy-∆9-tetrahydrocannabinol, a dále byla prokázána přítomnost
metamfetaminu v koncentraci 20 ng/ml a jeho metabolitu amfetaminu v koncentraci 48 ng/ml,
kdy znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství bylo zjištěno, že
hladina metamfetaminu v krvi podezřelého přesahovala arbitrárně danou koncentrační mez
značící ovlivnění řidiče návykovou látkou a koncentrační mez přesahovala i hladina
amfetaminu v jeho krvi, z klinického vyšetření i hladiny metamfetaminu a amfetaminu v krvi
pana Martin BODNÁR,nar. 10. 4. 1994 v PRAZE, trvale bytem BĚCHORSKÁ č. 8/439,
PRAHA 20, vyplývá ovlivnění návykovou látkou, a tudíž stav vylučující způsobilost k řízení
motorového vozidla, tedy vykonával ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem
návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví
lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, čímž naplnil skutkovou podstatu přečinu
Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku.

1

odezření od vod u í tyto d kazy
- Sdělení podezření
- Výslech podezřelého
- Podání vysvětlení
- RT
- Znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství

prap. Petr Bártů
inspektor

za policejní orgán:
npor. Bc. Michal Chuml
vedoucí oddělení
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Č. j. KRPP-52894-14/TČ-2014-041017
Praha 8. června 2014

Záznam o zahájení úkonů trestního řízení
Podle § 158 odstavec 3 trestního řádu byly dne 08.06.2014 na základě oznámení vlastním
zjištěním zahájeny úkony trestního řízení ve věci BODNÁR - OHROŽ. POD VLIV. NÁVYK.
LÁTKY - § 158/3 TR.Ř., neboť na podkladě zjištěných skutečností je dostatečně odůvodněn
závěr, že v 21:00 hodin dne 05. 05. 2014
mohl být (kým):
Martin Bodnár,
nar. 10. 4. 1994 v Praze, svobodný, doklad: 185787963, trvale bytem Běchorská č. 8/439,
Praha 9, tel.: 721586423, doručovací adresa Praha 20, Běchorská č. 8/439, zaměstnání:
student, Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250/36, Horní Počernice
spáchán v ulici Náchodská v Praze
přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku
tím, že
byl hlídkou policie ČR OHS PH kontrolován jako řidič osobního motorového vozidla OA
ŠKODA Octavia 1.9, rz 2A9 3938, r.v. 2005, barva zelená metalíza, vin
TSBFN336T7799743, majitel Václav Bodnár, nar. 21. 12. 1967, ačkoliv bezprostředně před
jízdou užil návykové látky, kdy mohl být ještě pod jejich vlivem, následně byl podroben testu
na přítomnost návykových látek DrugWipe 5+, který byl pozitivní na látku Amph./Meth./XTC
ve slinách, přičemž následným specifickým vyšetřením plynovou chromatografií s
hmotnostním spektrometrem (GC-MS), byla v krvi podezřelého prokázána přítomnost
původní formy ∆9- tetrahydrocannabinolu v koncentraci 2 ng/ml a jeho metabolitu, kterým je
karboxy-∆9-tetrahydrocannabinol, a dále byla prokázána přítomnost metamfetaminu v
koncentraci 20 ng/ml a jeho metabolitu amfetaminu v koncentraci 48 ng/ml, tedy vykonává ve
stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou
činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na
majetku, čímž naplnil skutkovou podstatu přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle
§ 274 odst. 1 trestního zákoníku.
→Shora uvedený skutek, byl do dnešního dne 20. 5. 2014 veden jako přestupek na úseku
dopravy podle § 125c odst. 1, písm. b) z.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích k ustanovení § 5 odst. 2 z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích pod sp. zn. KRPP-52894/PŘ-2014-041017.

prap. Petr Bártů
inspektor

za policejní orgán:
npor. Bc. Michal Chuml
vedoucí oddělení
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Praha 15. června 2014
Počet stran: 1

Záznam o sdělení podezření
Podle § 179b odst. 3 trestního řádu sděluji podezření osobě
Martin BODNÁR,
nar. 10. 4. 1994 v Praze, trv. bytem Běchorská č. 8/439, Praha 20,
zaměstnání: student
z přečinu
Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku
neboť na základě zjištěných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že
jste byl ve 21:00 hodin dne 05. 05. 2014 v Praze v ulici Náchodská kontrolován hlídkou
policie ČR OHS PH jako řidič osobního motorového vozidla OA ŠKODA Octavia 1.9, rz 2A9
3938, r.v. 2005, barva zelená metalíza, vin TSBFN336T7799743, majitel Václav Bodnár, nar.
21. 12. 1967, ačkoliv bezprostředně před jízdou jste užil návykové látky, kdy jste byl ještě
pod jejich vlivem, následně jste se podrobil testu na přítomnost návykových látek DrugWipe
5+, který byl pozitivní na látku Amph./Meth./XTC ve slinách, přičemž následným specifickým
vyšetřením plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC-MS), byla v
krvi prokázána přítomnost původní formy ∆9- tetrahydrocannabinolu v koncentraci 2 ng/ml
a jeho metabolitu, kterým je karboxy-∆ 9-tetrahydrocannabinol, a dále byla prokázána
přítomnost metamfetaminu v koncentraci 20 ng/ml a jeho metabolitu amfetaminu v
koncentraci 48 ng/ml, kdy znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví soudního
lékařství bylo zjištěno, že hladina metamfetaminu ve vaší krvi přesahovala arbitrálně danou
koncentrační mez značící ovlivnění řidiče návykovou látkou a koncentrační mez přesahovala
i hladina amfetaminu ve vaší krvi, z klinického vyšetření i hladiny metamfetaminu a
amfetaminu ve vaší krvi vyplývá ovlivnění návykovou látkou, a tudíž stav vylučující
způsobilost k řízení motorového vozidla, tedy jste vykonával ve stavu vylučujícím
způsobilost, který jste si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při
kterých by jste mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku,
čímž jste naplnil skutkovou podstatu přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle §
274 odst. 1 trestního zákoníku.

Záznam o sdělení podezření převzal:
Martin Bodnár
Dne 15.06.2014 v 15:30 hod.

prap. Petr Bártů
inspektor
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Počet stran: 3

Protokol o výslechu podezřelého
V Praze dne 15.06.2014 v 15:44 hodin byl zahájen výslech podezřelého
Jméno, příjmení:
Martin BODNÁR
Dřívější příjmení:
BODNÁR
Místo narození, okres, kraj: Praha, okr. Praha
Datum narození: 10. 4. 1994
Průkaz totožnosti: 185787963
státní příslušnost:
CZE
Národnost:
osobní stav:
svobodný
Trvalý pobyt:
Běchorská č. 8/439, Praha 20 tel.: 721586423
Zdržuje se:
tel.:
Adresa pro účely doručování:
Praha 20, Běchorská č. 8/439 tel.:
Datová schránka:
Adresa zaměstnavatele:
Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250/36, Horní Počernice
Zaměstnání a postavení v něm:
student
Místo zaměstnání:
Počet zaměstnání v posledních dvou letech:
Vzdělání:
základní
Majetkové poměry:
nemajetný
Čistý měsíční příjem: 0
Otec:
Václav BODNÁR
Matka:
Helena BODNÁROVÁ
Manžel (druh):
Sourozenci:
sestra Mgr. Tereza Bodnárová
Děti:
V minulosti vyslýchán pro trestný čin: nevyslýchán kolikrát ..........
Dřívější tresty: žádné
Podezřelému byl doručen záznam o sdělení podezření z přečinu podle § 274 odst. 1
trestního zákoníku dne 15. června 2014.
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Poučení podezřelého:
Podle § 33 odst. 1 trestního řádu máte právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se vám kladou za vinu a
důkazům o nich, nejste však povinen vypovídat. Můžete uvádět okolnosti a důkazy sloužící k vaší obhajobě, činit
návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky. Máte právo zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů
prováděných orgánem činným v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůžete radit
o tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Můžete žádat, abyste byl vyslýchán za účasti svého obhájce, a aby
se obhájce zúčastnil i jiných úkonů přípravného řízení (§ 165 trestního řádu). Jste-li ve vazbě nebo výkonu trestu
odnětí svobody, můžete s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.
Podle § 91 odst. 1 trestního řádu, je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu,
může podezřelý za přítomnosti obhájce sjednat se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou schvaluje
soud. Je-li sjednána dohoda o vině a trestu, podezřelý se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a
práva podat odvolání proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, s výjimkou případu, kdy takový
rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, s níž souhlasil.
Podle § 92 odst. 2 trestního řádu máte možnost se k podezření podrobně vyjádřit, zejména souvisle vylíčit
skutečnosti, které jsou předmětem podezření, uvést okolnosti, které jej zeslabují či vyvracejí a nabídnout o nich
důkazy.
Podle § 92 odst. 3 trestního řádu Vám mohou být kladeny otázky k doplnění výpovědi nebo odstranění
neúplností, nejasností a rozporů. Otázky musí být kladeny jasně a srozumitelně bez předstírání klamavých a
nepravdivých okolností; nesmí v nich být naznačeno, jak na ně odpovědět.
Podle § 93 odst. 1 trestního řádu vám může být dovoleno, aby dříve než dáte odpověď, jste nahlédl do
písemných poznámek, které musíte vyslýchajícímu, požádá-li o to, předložit k nahlédnutí.
Podle § 33 odst. 2 trestního řádu osvědčíte-li, že nemáte dostatek prostředků, abyste si hradil náklady obhajoby,
rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že máte nárok na obhajobu bezplatnou nebo za
sníženou odměnu. Podle § 33 odst. 3 trestního řádu podáváte v přípravném řízení návrh na rozhodnutí
o obhajobě bezplatné nebo za sníženou odměnu včetně příloh, jimiž prokazujete jeho důvodnost, prostřednictvím
státního zástupce, v řízení před soudem pak prostřednictvím soudu, který koná řízení v prvním stupni.
Podle § 55 odst. 1 písm. c) trestního řádu máte za povinnost uvést adresu pro účely doručování písemností
určených k vašim rukám.
Podle § 157a odst. 1 trestního řádu máte právo kdykoli v průběhu přípravného řízení žádat státního zástupce,
aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního orgánu.
Podle § 165 odst. 1 trestního řádu se můžete se souhlasem policejního orgánu zúčastnit vyšetřovacích úkonů a
klást otázky vyslýchaným svědkům.
Podle § 95 odst. 2 trestního řádu máte právo, aby Vám po skončení výslechu byl protokol předložen k přečtení
nebo požádáte-li o to, aby Vám byl přečten. Máte právo žádat, aby byl protokol doplněn nebo aby v něm byly
provedeny opravy v souhlase s vaší výpovědí. Podle § 95 odst. 3 trestního řádu protokol o výslechu, který byl
prováděn bez přibrání zapisovatele, je nutno před podpisem předložit k přečtení nebo přečíst za přítomnosti
nezúčastněné osoby. Máte-li proti obsahu protokolu námitky, je nutno je projednat v přítomnosti přibrané osoby a
výsledek pojmout do protokolu.
Podle § 66 odst. 1 trestního řádu Vás dále poučuji o tom, že kdo přes předchozí napomenutí ruší řízení, nebo kdo
se k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu chová urážlivě nebo kdo bez dostatečné omluvy
neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, které mu byly dány podle trestního řádu, může být v přípravném
řízení státním zástupcem nebo policejním orgánem potrestán pořádkovou pokutou do 50 000,- Kč.
Podle § 345 odst. 1 trestního zákoníku je trestné, obviníte-li lživě jiného ze spáchání trestného činu, podle § 345
odst. 2 trestního zákoníku je trestné, obviníte-li lživě jiného ze spáchání trestného činu v úmyslu přivodit mu
trestní stíhání.
Podle § 2 odst. 14 trestního řádu máte právo užívat svůj mateřský jazyk nebo jazyk, o kterém uvedete, že jej
ovládáte.
Podle § 28 odst. 1 trestního řádu neuvedete-li jazyk, který ovládáte, nebo uvedete-li jazyk či dialekt, který není
jazyk vaší národnosti nebo úřední jazyk státu, jehož jste občanem a pro takový jazyk nebo dialekt není zapsána
žádná osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví vám orgán činný v trestním řízení tlumočníka pro jazyk vaší
národnosti nebo úřední jazyk státu, jehož jste občanem.
Podle § 179b odstavec 5 trestního řádu může státní zástupce ve zkráceném přípravném řízení s podezřelým
sjednat dohodu o vině a trestu (na podmínky a postup při jejím sjednávání se použije ustanovení § 175a trestního
řádu).
Podle § 179g odst. 1 trestního řádu v řízení o přečinu může se souhlasem podezřelého namísto podání návrhu
na potrestání státní zástupce rozhodnout o tom, že se podání návrhu na potrestání podmíněně odkládá, jestliže
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se podezřelý z trestného činu doznal, nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její
náhradě uzavřel dohodu, nebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě, nebo vydal bezdůvodné obohacení
činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho
vydání a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze
důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.
Podle § 179g odst. 2 trestního řádu, je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného trestného činu,
okolnostmi spáchání trestného činu anebo poměry podezřelého, státní zástupce rozhodne o podmíněném
odložení podání návrhu na potrestání pouze tehdy, pokud podezřelý splní podmínky uvedené v § 179g odst.
1trestního řádu a zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil
trestného činu, nebo složí na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc
obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti
trestného činu a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem
případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

Vyjádření podezřelého k poučení:
Před započetím výslechu jsem byl vyslýchajícím poučen o svých právech, poučení jsem v
plném rozsahu porozuměl.
Zvláště jsem byl poučen o svém právu podle § 33 odst. 1 trestního řádu k věci nevypovídat,
k tomuto poučení uvádím, že svého práva nevyužívám a vypovídat chci a budu.
Dále jsem byl zejména poučen o následcích křivého obvinění podle § 345 trestního
zákoníku, toto poučení beru na vědomí a jsem si vědom možných důsledků.
Obhájce si nevolím.
Vyjádření podezřelého k osob :
Ke své osobě uvádím, že v současné době se zdržuji na adrese Praha 9, Běchorská č.
8/439, zde si také přebírám poštovní zásilky. Tele onní kontakt na mojí osobu je 721586423.
V současné době jsem studentem ymnázia. Bydlím u svých rodičů a oni mi zajiš ují stravu
a ubytování. Dro ově závislý nejsem, užívám pouze marihuanu, kterou kouřím a to asi tak 8
do půl roku. V současné době se s ničím neléčím a neužívám žádné léky. Kdyby mi byl
vysloven trest obecně prospěšných prací, jsem schopen a ochoten tyto vykonat. Výslechu
jsem schopen, nevyužívám svého práva se k celé věci nevyjadřovat a vypovídat k celé věci
chci a budu. Nejsem pod vlivem dro ani alkoholu.
Vyjádření podezřelého k v ci:
Dnešního dne 15. 6. 2014 mi bylo předáno Sdělení podezření, toto jsem si důkladně
přečetl, tomuto jsem porozuměl, s tímto v plném rozsahu souhlasím a toto jsem
podepsal. Ve sdělení podezření je vše, tak jak se stalo a k tomuto se doznávám.
Před započetím výslechu jsem byl řádně poučen, poučení jsem porozuměl, v tomto
nežádám žádného bližšího vysvětlení.
K celé věci jsem se již v minulosti vyjádřil, k řízení vozidla jsem se doznal a též
jsem se doznal k užití am etaminu a marihuany. Toto jsem však neužil přímo před
jízdou. Vozidlo jsem řídil v dobré víře, že již nejsem pod vlivem jakékoliv návykové
látky. Cítil jsem se yzicky i psychicky odpočatý. To je vše, co k tomuto mohu uvést.
Svého jednání lituji a v budoucnu se již toto nebude opakovat.
S postupem podle ustanovení § 179 /1 trestního řádu: s o u h l a s í m
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To je vše co jsem chtěl k věci uvést, protokol mi byl hlasitě diktován a souhlasí s mou
výpovědí, po skončení protokolace jsem měl možnost si jej znovu pozorně pročíst, s jeho
obsahem souhlasím, nežádám v něm žádných změn ani doplnění a jako správný jej
podepisuji dne 15. června 2014 v 16:14 hodin.

prap. Petr Bártů
inspektor

podezřelý
Martin Bodnár

přítomni
prap. Libor Hejsek
inspektor
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Počet stran: bude dopočítáno

Úřední záznam o podání vysvětlení
Dne 06. 05. 2014 v 09:00 hod. v Praze podal(a) vysvětlení podle § 61 odst. 1 zákona č.
273/2008 Sb., o Policii České republiky,
Jméno a příjmení: Martin Bodnár
10. 04. 1994
Datum narození:
Místo narození:
Praha, okres PRAHA
Rozený(á):
BODNÁR
Státní příslušnost: Česká republika
Doklad:
185787963
Trvalý pobyt:
Praha 20, Běchorská č. 8/439 , tel.:
Současný pobyt:
.............................., tel.:
Adresa pro účely doručování: Praha 20, Běchorská č. 8/439 , tel.:
Vysvětlení bylo požadováno z důvodu:
odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele ve věci BODNÁR - JÍZDA POD
VLIVEM DROG a bylo uskutečněno ve stanovenou dobu po předchozí výzvě k dostavení
na určené místo.
Postavení osoby: podezřelý
Poučení: Před podáním vysvětlení byla osoba poučena že podle §61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky,
(1) Policie může požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých
pro
a) odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele,
b) vypátrání hledané nebo pohřešované osoby anebo věci, nebo
c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby chráněné podle tohoto zákona nebo jiného právního
předpisu a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu, je-li to
nezbytné, dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení.
(2) Dostaví-li se osoba na základě výzvy, je policista povinen s touto osobou sepsat bez zbytečného odkladu
úřední záznam o podání vysvětlení.
(3) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila zákonem stanovenou nebo státem
uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto
povinnost má, zproštěna. Osoba může vysvětlení odepřít pouze, pokud by jím sobě nebo osobě blízké způsobila
nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt.
(4) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého
výdělku. Náhradu poskytuje policie. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro
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své protiprávní jednání. Nárok na náhradu zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do 7 dnů ode dne, kdy se na výzvu
podle odstavce 1 dostavila o tom musí být osoba poučena.
( ) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě, může být předvedena. řední
záznam o podání vysvětlení je policista povinen sepsat bez zbytečného odkladu po jejím předvedení po sepsání
tohoto záznamu policista osobu propustí.
(6) O předvedení sepíše policista úřední záznam.

Osoba poučení porozuměla a k věci uvádí následující:
Ke své osobě uvádím, že se zdržuji v místě svého bydliště, kde si přebírám i poštu, schránka
je označena jménem. V současné době studuji a to na Gymnázium Praha 9, Chodovická
2250/36, Horní Počernice.
K věci, která se udála dne 05. 05. 2014, uvádím, že jsem byl zastaven hlídkou Policie, kdy
jsem byl vyzván hlídkou ke kontrole na přítomnost alkoholu v krvi a na test na dro y. Této
kontrole jsem se podrobil. Po chvilce ke mě přistoupil jeden z policistů a oznámil mi, že mám
pozitivní test na Amphetamin. S tímto jsem nesouhlasil a sám jsem řekl, že chci jít na krevní
testy, jimž jsem se pak podrobil ve akultní nemocnici Motol.
Dále bych chtěl uvést, že v sobotu dne 03. 05. 2014 během 21. - 22.00 hod. jsem přišel s
látkou Amphetamin do styku a to tím způsobem, že jsem ho vypil v panáku vodky a to na
zábavě v Clubu ve městě Dobříš, kde to přímo bylo, si nevybavuji, protože Dobříš neznám.
Také jsem tam kouřil za ten večer několikrát trávu, kolik to bylo přesně nevím.

Kdo Vám podal Amphetamin
Nevím, tu osobu neznám.

Vzal jste si něco od osoby, kterou neznáte
Ano. Byl jsem ten večer ve špatném yzickém a psychickém rozpoložení, tak jsem si to vzal.
Z Klubu jsem odešel z kamarádem dne 04. 05. 2014 okolo 7.00 hod. ranní, kdy mě kamarád
odvezl autem zpět do Prahy. Řídil Kamil Kocourek.

Konopí jste vzal kde
Dostal jsem ho od neznámé osoby v Dobříši.

Užíváte látku Amphetamin běžně
Ne , vzal jsem si jí poprvé.

Kdy jste pak řídil Vy automobil
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Já jsem poprvé sedl jako řidič do vozidla až toho 05. května ve 20.45 hod. s tím, že jsem se
cítil naprosto v pořádku a schopen řídit motorové vozidlo. Určitě jsem měl v pořádku i
koncentraci a to že jsem jel na červenou, která byla na sema oru u křižovatky, tak to si
vysvětluji tím, že jsem byl nepozorný, protože jsme s kamarády v autě diskutovali a ten
moment jsem se plně nevěnoval řízení svého vozidla.

Chcete k věci ještě něco uvést
Rozhodně bych chtěl říci, že pokud bych věděl, že mám v těle ještě stopové prvky po užití
dro y, tak bych za volant nikdy nesedl.

To je vše co jsem chtěl uvést, te t záznamu mi byl přečten a souhlasí s mou výpovědí. Po
skončení zápisu jsem měl možnost si jej znovu pozorně pročíst, s jeho obsahem souhlasím,
nežádám v něm žádných změn ani doplnění a jako správný jej podepisuji.

Podání vysvětlení ukončeno dne 6. 5. 2014 v 09:38 hod.

řední záznam sepsal:
prap. Petr Bártů
inspektor

Vysvětlení podal(a):
Martin Bodnár
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Obvodní ředitelství Praha III
Místní oddělení policie Horní Počernice
Náchodská 2032/115, 193 00, Praha 9
k č. j.: KRPP-52894-12/TČ-2014-041017
ZNALECKÝ POSUDEK Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ ODVĚTVÍ SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ
V trestní věci Bodnár – Ohrožení pod vlivem návykové látky - § 158/3 tr.ř., Martin Bodnár,
nar. 10. 4. 1994 v Praze, trvale bytem Běchorská č. 8/439, Praha 20, pro přečin ohrožení pod
vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku.
Podezřelý dne 05. 05. 2014 ve 21:00 hod. v Horních Počernicích. ul. Náchodská, byl
kontrolován jako řidič osobního motorového vozidla ŠKODA Octavia 1.9, rz 2A9 3938,
bezprostředně před jízdou užil návykové látky byl podroben testu na přítomnost návykových
látek DrugWipe 5+, který byl pozitivní na látku Amph/Meth/XTC ve slinách, přičemž
následným specifickým vyšetřením plynovou chromatografií s hmotnostním spektometrem
byla v krvi podezřelého prokázána přítomnost původní formy tetrahydrokanabinolu a jeho
metabolitu a dále přítomnost metamfetaminu a jeho metabolitu amfetaminu.
Opatřením inspektora prap. Petra Bártů ze dne 12. června 2014 byl přibrán níže podepsaný
znalec, v posudku mají být zodpovězeny následující otázky:
Stanovte podle výsledků toxikologického rozboru krve Martina Bodnára, nar. 10. 04. 1994,
zda byl v době kontroly ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla.
Na podkladě podrobného studia spisového materiálu podávám následující znalecký nález a
posudek:
I. NÁLEZ
Žádost o lékařské a toxikologické vyšetření osoby při podezření a ovlivnění návykovou látkou
(NL):
Martin Bodnár, 10. 4. 1994. Dopravní kontrola dne 05. 05. 2014 v 21.00 hod.
Udává požití NL vč. alkoholu před deliktem – ano – pervitin.
Lékařské vyšetření započato dne 05. 05. 2014 ve 22:40 hod. Léky neužívá, substituční
program ne, alkohol dne 05. 05. 2014 v 5:00 hod., marihuana dne 05. 05. 2014 v 15:00 hod,
amfetamin 04. 05. 2014 mezi 21-22 hod. Nemoc 0, 70 kg, 172 cm, TT 37, 4 C P 100. Vědomí
jasné, chování neklidné, nálada normální, špatná artikulace, zornice široké, zornice po
osvětlení střední, spojivky zarudlé, nosní překážka normální, nystagmus ano v max. poloze,
chůze kolísavá, stoj o jedné noze pozit., pokus prst – nos norm., Romberg. pozit., předklon –
záklon pozit. Abstinenční příznaky 0. Poranění 0. Odběr krve 05. 05. 2014 ve 22.40 hod.
Odběr moče 05. 05. 2014 ve 22.52 hod.

1

Specifickým vyšetřením plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem ( C-MS),
byla v krvi Martina Bodnára prokázána přítomnost původní formy 9- tetrahydrocannabinolu v
koncentraci 2 ng/ml a jeho metabolitu karboxy-tetrahydrokanabinolu.
Specifickým vyšetřením plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem ( C-MS)
byla v krvi Martina Bodnára prokázána přítomnost metamfetaminu v koncentraci 20 ng/ml a
jeho metabolitu amfetaminu v koncentraci 48 ng/ml.
V krvi M. Bodnára nebyla prokázána přítomnost alkoholu.
II. POSUDEK
1.
Stanovte podle výsledků toxikologického rozboru krve Martina Bodnára, nar. 10. 4. 1994, zda
byl v době kontroly ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla.
Klinickým vyšetřením, kterému se M. Bodnár podrobil při odběru krve a moči dne 05. 05.
2014 v čase 22.40 – 22. 52 hod., byly u jmenovaného zjištěny snížené psychomotorické
schopnosti. Hladina amfetaminu v jeho krvi přesahovala arbitrárně danou koncentrační mez
značící ovlivnění řidiče návykovou látkou. Koncentrační mez přesahovala i hladina
metabolitu amfetaminu v krvi.
klinického vyšetření i hladiny amfetaminu v krvi M. Bodnára vyplývá ovlivnění návykovou
látkou, a tudíž stav vylučující způsobilost k řízení motorového vozidla.
V Praze dne 22. června 2014

MUDr. Renata Koutná, v. r.
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číslo žádosti: 127911456
Subjekt: Policie ČR, Policejní prezidium
Sp.zn.: KRPP-52894/TČ-2014-041017
Účel: §10/1 z.č. 269/1994 Sb., (trestní řízení)
Žádost doručena: 18. 06. 2014 17:08:45
Zpracováno: 18. 06. 2014 17:08:45
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)

Na žádost výše uvedeného subjektu se vydává:

OPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB
Osobní údaje:
Jméno:
Příjmení:
Rodné příjmení:
Datum narození/rodné číslo:
Pohlaví:
Místo/okres narození:
Stát narození:
Státní občanství:

MARTIN
BODNÁR
BODNÁR
10. 4. 1994/ 930410/1366
MUŽ
PRAHA/PRAHA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:
Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby
Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.
Konec sestavy.

Kulaté razítko a podpis
Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohl být okamžitě provedeno přešetření. Tento
dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.
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Na základe Vaší žádosti zasíláme výpis z evidencní karty výše jmenované osoby.
Jmenovaná osoba je držitelem řidičského průkazu ev.c.: EF 885994, ktery. vydal dne 12. 9.
2011 Magistrát hlavního města Prahy
platnost. do 12. 9. 2021.
Uvedeny ridicský průkaz je od 05. 05. 2014 zadržen/odevzdán.
Jmenovaná osoba je držitelem následujících skupin vozidel:
AM, B1, B
Jmenovaná osoba má zaevidovány následující zadržení/odevzdání RP:
Aktuální stav bodového hodnocení osoby je 0 bodu.
Osoba nemá záznam v prestupcich
Výpis uzavřen ke dni 15. 5. 2014.
C.j.: MM/OD/RR/38914/2014-297 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, 30. 5. 2014
K c.j.: KRPP-52894/PR-2014-041017
POLICIE CESKE REPUBLIKY
Náchodská 2032/115, 193 00, Praha 9
Skupina
Datum udelení:
Datum ukoncení:
Duvod ukoncení:
Harmonizované kódy
AM 12. 9. 2011
B1 12. 9. 2011
B 12. 9. 2011
Císlo RP
Datum od
Datum do
EF 885994 05. 05. 2014
-

Duvod
Predbežné opatrení,zadržení RP

Aktuální stav bodového hodnocení osoby je 0 bodu.
Osoba nemá záznam v přestupcích.
Výpis uzavřen ke dni 15. 5. 2014

Kateřina Bergerová
oprávěná úřední osoba
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Č. j. KRPP-52894-5/PŘ-2014-041017
Praha 05. 05. 2014

Úřední záznam o zajištění osoby
Dne 05. 05. 2014 v 21.10 hod. v Horních Počernicích byl(a) podle § 26 odst. 1 písm. f)
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
zajištěn(a):
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo narození:
Rozený(á):
Státní příslušnost:
Doklad:

Martin Bodnár
10. 4. 1994
Praha, okres: Praha
BODNÁR
Česká republika
185787963

Trvalý pobyt:
Běchorská č. 8/439, Praha 20
Současný pobyt:
Adresa pro účely doručování: Praha 20 – Horní Počernice, Běchorská č. 8/439
neboť zajištěná osoba
f) byla přistižena při jednání, které má znaky správního deliktu, je-li důvodná obava, že bude
v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci.
Další okolnosti zajištění:
Jmenovaný řídil dne 05.05.2014 v 21.00 hod. v ulici Náchodská OA ŠKODA Octavia 1.9, rz
2A9 3938, r.v. 2005, barva zelená metalíza, vin TSBFN336T7799743. Řidič měl pozitivní test
na drogy a souhlasil s odborným lékařským vyšetřením. Více viz ÚZ.
Zajištění provedl a osobu poučil: pprap. Tomáš Hebký
Podle § 35 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, byla provedena
prohlídka zajištěné osoby, kterou provedl: pprap. Tomáš Hebký
Při prohlídce nebyla nalezena zbraň.
Zajištěná osoba nežádá podle § 24 odst. 2 zákona. č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, o vyrozumění osoby:
Nebyly dány důvody nevyrozumění podle § 24 odst. 3 zákona. č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky.
Zajištěná osoba nevyužila práva na poskytnutí součinnosti k zajištění právní pomoci na
vlastní náklady podle § 24 odst. 4 zákona. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Zajištěná osoba nevyužila práva na ošetření či vyšetření podle § 24 odst. 5 zákona č.
273/2008 Sb., o Policii České republiky.
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Práva osoby omezen na svobodě
případě zadržení, zatčení, zajištění, předvedení od okamžiku omezení na svobodě
Policií Česk republiky máte tato práva:
- právo na respektování vaší lidské důstojnosti, a aby na vás nebyl činěn neoprávněný
fyzický ani psychický nátlak,
- právo kontaktovat právního zástupce a právo na poskytnutí právní pomoci,
- právo na lékařské ošetření určeným lékařem a vyšetření lékařem dle své volby,
- právo být informován o dalším předpokládaném úředním postupu a předpokládaném trvání
omezení vaší svobody, o důvodech omezení vaší osobní svobody,
- právo na poučení o vašich právech a povinnostech,
- právo být vyslechnut,
- právo odepřít výpově ,
- právo být ihned propuštěn, pominou-li důvody omezení vaší svobody.
případě vašeho omezení na svobodě umístěním do policejní cely máte dále tato
práva:
- právo na poskytnutí stravy,
- právo na přiměřený spánek,
- právo na přiměřený odpočinek,
- právo přístupu k pitné vodě a toaletě,
- právo na provedení základní hygieny,
- právo na podávání návrhů, podnětů a stížností a právo sepsat a podat stížnost na postup
Policie České republiky,
- právo na přivolání policisty,
- právo na poskytnutí potřebných léků a zdravotních pomůcek,
- v případě potřeby právo na zapůjčení čistého oděvu a obuvi,

2

Zajištění osoby nepředcházelo předvedení podle zákona č. 273/2008 Sb., o Polici České
republiky nebo jiného zákona.
Proti zajištěné osobě nebylo využito oprávnění podle § 54 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky.
Zajištěná osoba nebyla omezena ve volném pohybu připoutáním podle § 25 odst. 1 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Potvrzuji správnost záznamu a převzetí poučení:

Martin Bodnár

Zajištěné osobě byla nebyla ) poskytnuta strava.
Zajištěná osoba byla nebyla ) umístěná v policejní cele
Zajištění osoby bylo ukončeno dne ............... v .......... hod.....................................

Úřední záznam zpracoval:

3
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Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK
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vedoucí laboratoře: Ing. Karel Kosík
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policie ČR
KŘP Hlavního města Prahy
Obvodní ředitelství Praha III
Místní oddělení policie Horní Počernice
Náchodská 2032/115, 193 00, Praha 9
Věc: sdělení výsledku vyšetření
Jméno: Martin
Příjmení: Bodnár
datum narození (rodné číslo): 10. 4. 1994
Bydliště: Běchorská č. 8/439, Praha 20
číslo vyšetření: 561/11 kl, 325/12 al
zpracovaný materiál: krev, moč

Vyšetření vzorku krve metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií
Specifickým vyšetřením metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GCMS), byla v krvi Martina Bodnára prokázána přítomnost původní formy ∆9tetrahydrocannabinolu v koncentraci 2 ng/ml a jeho metabolitu karboxytetrahydrokanabinolu.
Specifickým vyšetřením metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GCMS) byla v krvi Martina Bodnára prokázána přítomnost metamfetaminu v koncentraci 20
ng/ml a jeho metabolitu amfetaminu v koncentraci 48 ng/ml.
Požadované vyšetření bylo provedeno dle metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR
pro postup při vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi a/nebo v moci (věstník
Ministerstva zdravotnictví ČR 9/2012).
Vyšetření vzorku krve metodou plynové chromatografie
V krvi pana Martina Bodnára nebyla prokázána přítomnost alkoholu.
V Praze dne 14. 5. 2014

Ing. Karel Kosík
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Obvodní ředitelství Praha III
Místní oddělení policie Horní Počernice
Náchodská 2032/115
193 00, Praha 9
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Č. j. KRPP-52894-9/TČ-2014-041017
Praha 12. června 2014
Počet stran: 1

Opatření
Podle § 105 odstavce 1 trestního řádu
přibírám
znalce:
prim. MUDr. Renata Koutná, nar. 11. 10.1970, znalec Krajského soudu v Praze
k podání znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie
v trestní věci BODNÁR - OHROŽ. POD VLIV. NÁVYK. LÁTKY - § 158/3 TR.Ř.
pro přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku.
popis a bližší specifikace skutku:
Podezřelý Martin Bodnár, nar. 10. 4. 1994, byl dne 05. 05. 2014 v době kolem 21:00 hod.
v Praze, ul. Náchodská, hlídkou policie ČR OHS Ph kontrolován jako řidič osobního
motorového vozidla OA ŠKODA Octavia 1.9, rz 2A9 3938, r.v. 2005, barva zelená metalíza,
vin TSBFN336T7799743, majitel Václav Bodnár, nar. 21. 12. 1967, ačkoliv bezprostředně
před jízdou užil návykové látky, kdy mohl být ještě pod jejich vlivem, následně byl podroben
testu na přítomnost návykových látek DrugWipe 5+, který byl pozitivní na látku
Amph./Meth./XTC ve slinách, přičemž následným specifickým vyšetřením plynovou
chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC-MS), byla v krvi podezřelého prokázána
přítomnost původní formy ∆9- tetrahydrocannabinolu v koncentraci 2 ng/ml a jeho metabolitu,
kterým je karboxy-∆9-tetrahydrocannabinol, a dále byla prokázána přítomnost
metamfetaminu v koncentraci 20 ng/ml a jeho metabolitu amfetaminu v koncentraci 48 ng/ml,
tedy vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky,
zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo
způsobit značnou škodu na majetku, čímž naplnil skutkovou podstatu přečinu Ohrožení pod
vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku.
Ve znaleckém posudku je třeba posoudit a zodpovědět následující otázky:
1. Stanovte podle výsledků toxikologického rozboru, krve Martin Bodnár, nar. 10. 4. 1994, v
Praze, trvale bytem Běchorská č. 8/439, Praha 9, zda byl v době kontroly ve stavu
vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla.
Pro vypracování a doručení posudku stanovuji lhůtu do 7 dní. Posudek je třeba vypracovat
ve 2 vyhotoveních.

1

O odměně a náhradě nákladů znalce bude rozhodováno ve smyslu příslušných ustanovení
vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění změn a
doplnění.
Poučení:

Podle § 105 odstavce 3 trestního řádu lze vznést námitky proti osobě znalce z důvodů, které stanoví
zvláštní zákon. Vedle toho lze vznést námitky proti odbornému zaměření znalce nebo proti formulaci
otázek. O důvodnosti podaných námitek, rozhoduje soud a v přípravném řízení státní zástupce.

prap. Petr Bártů
inspektor

2

Š
O
ED

SI M U LO
VA
KÝ

b4

N

Ý

12

R
ÁV
A

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
a
Obvodní ředitelství Praha III
Zkoušk
Případ:
Místní oddělení policie Horní Počernice dospělosti
M
P
Náchodská 2032/115
OO
E
TC
UC
OURT VE VÝ
193 00, Praha 9

UD

STŘ

LS

SO

K

O

Č. j. KRPP-52894-10/TČ-2014-041017
Praha 12. června 2014
Počet stran: 2

Poučení znalce (tlumočníka)
Podle § 8 zák. č. 36/1967 Sb. je znalec (tlumočník) povinen vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost řádně a
ve stanovené lhůtě.
Podle § 10 zák. č. 36/1967 Sb. je znalec (tlumočník) povinen vykonávat svou činnost osobně.
Podle § 11 odst. 1 zák. č. 36/1967 Sb. znalec (tlumočník) nesmí podat posudek (provést tlumočnický úkon),
jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům řízení nebo k jejich
zástupcům pochybnosti o jeho nepodjatosti.
Podle § 11 odst. 2 zák. č. 36/1967 Sb. a § 106 tr. řádu jakmile se znalec (tlumočník) dozví o skutečnostech, které
by mu bránily být ve věci činný nebo pro které by mohl být ve věci vyloučen jako znalec (tlumočník), je povinen to
oznámit bez odkladu. O tom, zda znalec (tlumočník) je vyloučen, rozhoduje orgán, který jej pro podání posudku
(tlumočnický úkon) ustanovil. Pokud tyto důvody neexistují, je povinen podat posudek (provést tlumočnický úkon)
ve stanovené lhůtě, je též povinen dostavit se na výzvu orgánů činných v trestním řízení a v případě, že se bez
dostatečné omluvy nedostaví, může být potrestán pořádkovou pokutou do výše 50.000,-Kč (§ 66 odst. 1 tr. řádu).
Podle § 106 tr. řádu znalce (tlumočníka) upozorňuji na význam znaleckého posudku (tlumočnického úkonu)
z hlediska obecného zájmu.
Podle § 346 trestního zákoníku kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký
posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Odnětím svobody na šest
měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude potrestán kdo jako znalec před soudem nebo před mezinárodním
soudním orgánem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem,
který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro
zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo takovou okolnost zamlčí.
Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude potrestán, způsobí-li tímto činem značnou škodu, nebo spáchá-li
takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou
vážnou újmu.
Podle § 347 trestního zákoníku kdo jako tlumočník nesprávně, hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí nebo
písemně překládá v řízení před orgánem veřejné moci nebo v souvislosti s takovým řízením skutečnosti nebo
okolnosti, které mají podstatný význam pro rozhodnutí orgánu veřejné moci, bude potrestán odnětím svobody až
na dvě léta nebo zákazem činnosti. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude
potrestán kdo jako tlumočník před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, státním zástupcem nebo
před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nesprávně, hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí nebo
písemně překládá. Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude potrestán, způsobí-li tímto činem značnou
škodu, nebo páchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo
způsobit mu jinou vážnou újmu.
Podle § 17 a § 18 zák. č. 36/1967 Sb. a § 111 odst. 2 tr. řádu má znalec (tlumočník) právo na odměnu a náhradu
hotových výloh za znalecký (tlumočnický) úkon ve smyslu vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o
znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. O výši znalečného (tlumočného) rozhodne ten, kdo znalce
(tlumočníka) přibral.
Podle § 10 odst. 2 zák. č. 36/1967 Sb., má-li znalec (tlumočník) za to, že povaha věci vyžaduje přibrání
konzultanta k posuzování zvláštních dílčích otázek, oznámí to tomu, kdo jej k úkonu přibral. V případě, že tento
orgán vysloví s přibráním konzultanta souhlas, má konzultant nárok na náhradu nákladů s tím spojených. Při
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přibírání konzultanta vymezí tlumočník konkrétní problém, který má být konzultantem objasněn. uto okolnost
spolu s důvody musí znalec (tlumočník) uvést v posudku. Odpovědnost znalce (tlumočníka) není dotčena ani
v konzultované části posudku.
Podle § 107 odst. 1 tr. řádu se znalci, který je pověřen úkonem, poskytnou potřebná vysvětlení ze spisů a vymezí
se jeho úkoly. nalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky. e-li toho k podání posudku
třeba, dovolí se znalci nahlédnout do spisů nebo se mu spisy zapůjčí. ůže mu být též dovoleno, aby byl
přítomen při výslechu obviněného a svědků a aby jim kladl otázky vztahující se na předmět znaleckého
vyšetřování. V odůvodněných případech se znalci umožní, aby se zúčastnil provedení i jiného úkonu trestního
řízení, pokud takový úkon má význam pro vypracování znaleckého posudku. nalec může též navrhnout, aby
byly jinými důkazy napřed objasněny okolnosti potřebné k podání posudku.
S ohledem na znění zákona č. 320/2001 Sb., o inanční kontrole ve veřejné správě a vzhledem k povinnosti
státního orgánu při rozhodování o odměně a náhradě nákladů hodnotit přiměřenost účtovaných nákladů znalcem
(tlumočníkem), podle ustanovení § 25 vyhl. S č. 37/1967 Sb., Vás žádáme, aby všechny Vámi účtované
položky ve vyúčtování znalečného (tlumočného), a to jak za vlastní znalecký (tlumočnický) úkon, tak i v rámci
náhrady nákladů (pomocné práce atd.), byly ve vyúčtování řádně rozepsány a odůvodněny, a to jak co do
rozsahu účtovaných položek (např. počet hodin), náplně a důvodnosti provedených prací, tak i jednotlivých
inančních částek v nich uvedených (např. hodinová mzda).
V případě, že Vámi předložené vyúčtování znalečného (tlumočného), včetně řádného vyúčtování poskytnutých
záloh nebude obsahovat všechny potřebné náležitosti tak, aby bylo možné jej řádně vyhodnotit ve smyslu
ustanovení § 25 vyhl. S č. 37/1967 Sb., bude Vám vyúčtování znalečného (tlumočného) vráceno zpět
k doplnění.
Podle § 8b odst. 1 trestního řádu osobám, kterým byly orgánem činným v trestním řízení poskytnuty in ormace
umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka,
pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem,
je nesmí nikomu dále poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům.
Podle § 8b odst. 2 trestního řádu nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném
jakýmkoli způsobem zveřejnit in ormace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let
nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin vraždy (§ 140 trestního zákoníku), zabití (§ 141 trestního zákoníku),
některý z trestných činů, kterým byla způsobena těžká újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí
(§ 155 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti těhotenství ženy (§ 159 až 162 trestního zákoníku),
trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti lidské důstojnosti
v sexuální oblasti (§ 185 až 193 trestního zákoníku), trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195
trestního zákoníku), týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném obydlí
(§ 199 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§ 200 trestního zákoníku) nebo
nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku).
Podle § 8c trestního řádu nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové in ormace týkají, zveřejnit in ormace
o nařízení či provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 trestního řádu nebo
in ormace z něj získané, údaje o telekomunikačním provozu zjištěné na základě příkazu podle § 88a trestního
řádu, nebo in ormace získané sledováním osob a věcí podle § 158d odst. 2 a 3 trestního řádu, umožňují-li zjištění
totožnosti této osoby a nebyly-li použity jako důkaz v řízení před soudem.
ákaz zveřejnění in ormací neplatí z důvodů uvedených v ustanovení § 8d trestního řádu.
Porušení této povinnosti může být postiženo v případě yzické osoby podle § 44a zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, pokutou až do výše 1.000.000,-Kč, v případě spáchání tiskem, ilmem, rozhlasem,
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutu
do 5.000.000,-Kč, právnické osobě nebo podnikající yzické osobě může být za tento správní delikt, podle § 45a
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uložena pokuta až do výše 1.000.000,-Kč, v případě
spáchání tiskem, ilmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným
způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000,-Kč, případně posouzeno i jako trestný čin eoprávněné nakládání
s osobními údaji podle § 180 trestního zákoníku.
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SLIB ZNALCE (TLUMOČNÍKA)
Podle § 111 odst. 1 tr. řádu a § 6 zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a s ohledem
na § 24 odst. 2 předmětného zákona
v trestní věci BODNÁR - OHROŽ. POD VLIV. NÁVYK. LÁTKY - § 158/3 TR.Ř.
pro přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku.
SLIBUJI,
že při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že
znaleckou (tlumočnickou) činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že
budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o
nichž jsem se při výkonu znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl.
Současně beru na vědomí ustanovení § 106 tr. ř. o povinnosti oznámit bez odkladu
skutečnosti, pro které bych byl jako znalec (tlumočník) ve věci vyloučen (např. pochybnosti o
nepodjatosti § 11 odst. 1 zák. č. 36/1967 Sb.), nebo které by mně jinak bránily být ve věci
činný jako znalec (tlumočník).

prim. MUDr. Renata Koutná
Jméno, příjmení znalce(tlumočníka)

11. 10.1970
datum narození
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Praha 05. 05. 2014

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM
o kontrole řidiče podezřelého z požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky
(JNL) před anebo během jízdy
Údaje ke kontrole
Místo: Horní Počernice, ul. Náchodská, čp.
čas: 21:00

datum: 05. 05. 2014
[x] dopravní kontrola

[ ] dopravní nehoda

[ ] jiné - jaké ...............

Údaje ke kontrolované osobě
jméno a příjmení: Martin Bodnár
datum narození: 10. 4. 1994
bydliště: Běchorská č. 8/439, Praha 20
doručovací adresa: Praha 20, Běchorská č. 8/439

tel.:

číslo OP: 185787963 číslo ŘP: EF 885994 skupiny ŘO: B vydaný: Magistrát hlavního města
Prahy
datová schránka:
Podezření z užití:
Vozidlo
Druh vozidla

alkoholického nápoje [ ] ano [x] ne

[ ] nákladní

[x] osobní

r.z. 2A9 3938 [ ] jiné jaké .........................

Dechová zkouška
dechový analyzátor certifikovaný [x] ano [ ] ne
[x] dechový analyzátor

JNL [x] ano [ ] ne

typ: Dräger 7510 výr. č.: ARZM- 0192

čas: 21.02 výsledek: 0,00 čas opakované: ..........

výsledek: .........................
[ ] detekční trubička

výsledek: [ ] pod dělící rysku

[ ] dělící ryska

[ ] nad dělící

rysku
[ ] osoba odmítá

důvod .........................

Orientační vyšetření na jinou návykovou látku
orientační vyšetření na jinou návykovou látku provedeno
typ testeru: Drugwipe 5+
zjištěná návyková látka:

-1-

výsledek:

[x] ano

[x] pozitivní [ ] negativní

[ ] ne

[ ] Canabis [x] Amphetamines, Methamph. [ ] Cocaine [ ] Opiates [ ] jiná .........................
Na dotaz zda požívala alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku osoba uvedla
alkohol [ ] ano [ ] ne

druh, množství .........................

od kdy: ............... .......... do kdy: ............... ..........
JNL

[ ] ano [ ] ne

druh, množství .........................

od kdy: ............... .......... do kdy: ............... ..........
[x] odmítla uvést
hování

Nálada

[ ] ovládané
[ ] odmítavé
[ ] nerv zní
[ ] apatické

[ ] nenápadná
[ ] depresivní
[ ] podrážděná
[x] euforická
[ ] vzlyká
[ ] ustrašená
[ ] pocit všemocnosti

oordinace pohybů
Orientace

[ ] řečnost [ ] unavené, zpomalené
[ ] agresivní
[ ] nepřirozená veselost
[x] hyperaktivní [ ] zmatečné, neklidné
[ ] jiné ...............

[x] koordinované

[x] normální

[ ] tupá
[ ] křičí
[ ] panická
[ ] jiná ...............

[ ] nekoordinované - jak ...............

[ ] dezorientována časově, místně ve vztahu k osobám

ostoj

[ ] jistý / normální

[x] nejistý

hůze

[ ] jistá / normální

[x] nejistá

Řeč

[ ] normální
[ ] koktání
překotnost mluvení
[ ] upovídanost

[ ] nevýrazná

[x]

[x] normální

[ ] narušená, jak ...............

[x] přiměřené

[ ] nepřiměřené

[ ] znečištěné

Barva kůže [ ] normální
zarudlá
[ ] jiná ...............

[x] bledá, popelavá

[]

[ ] normální
Oči
z žené zorničky

[x] zarudlé

[x] jiné lesklé,

amě
Oblečení

zápach konopí [ ] ano [x] ne
ělesné známky zápach alkoholu [ ] ano [x] ne
viditelné vpichy po nitrožilní aplikaci JNL
[ ] ano [x] ne
Byla provedena výzva k lékařskému vyšetření s následným odběrem biolo ických
materiálů
[x] ano [ ] ne
[ ] nebyla nutná
Na výzvu se podrobila lékařskému vyšetření s následným odběrem biolo ického
materiálu
[x] ano [ ] ne
[ ] pouze lékařské vyšetření
Osoba požaduje lékařské vyšetření s následným odběrem biolo ického materiálu
[ ] ano [x] ne

-2-

Zadržen řidičský průkaz
[x] ano [ ] ne

ložena kauce
[ ] ano [x] ne
ve výši: ............... Kč

Zabráněno v jízdě
[x] ano
[ ] ne
způsob: zajištění dle

26/1f z.č. 273/2008 Sb.
Další dopl ující skutečnosti

ontrolu a hodnocení provedl

pprap. omáš ebký 204098
hodnost, jméno a příjmení, OEČ a podpis

řítomen

pprap. etr olík 215689
hodnost, jméno a příjmení, OEČ a podpis
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Obvodní ředitelství Praha III
Místní oddělení policie Horní Počernice
Náchodská 2032/115
193 00, Praha 9
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Č. j. KRPP-52894-5/PŘ-2014-041017

POTVRZENÍ
o zadržení řidičského průkazu
Jméno a příjmení: Martin Bodnár
Adresa pobytu: Běchorská č. 8/439, Praha 20
Datum narození: 10. 4. 1994
řidičský průkaz číslo: EF 885994
města Prahy

Jmenovanému byl zadržen
vydaný dne: 12. 9.2012

vydaný kým: Magistrát hlavního

Jmenovaný byl kontrolován hlídkou OHS Ph v ulici Náchodská, Praha 9, jako řidič OA ŠKODA
Octavia 1.9, rz 2A9 3938, r.v. 2005, barva zelená metalíza. Při kontrole měl pozitivní test Drugwipe
5+ na AMph./Meth./XTC. S následným odborným lékařským vyšetřením souhlasil. Tím porušil
ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., kdy tímto se dopustil přestupku podle § 125c
odst. 1 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb.
Poučení o důsledku zadržení řidičského průkazu podle § 118b odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů: "Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského
oprávnění řídit motorové vozidlo."
Vyjádření držitele zadrženého řidičského průkazu:

Podpis držitele zadrženého řidičského průkazu:

Datum a podpis policisty: 05. 05.2014

Martin Bodnár

pprap. Tomáš Hebký
204098
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ČESKÁ REPUBLIKA
TRESTNÍ PŘÍKAZ
Samosoudce Obvodního soudu pro Prahu 9 vydal dne 29. září 2014 v Praze
podle § 314e odst. 1, 7 trestního řádu následující t r e s t n í p ř í k a z :
obviněný

Martin Bodnár,
nar. 10. 4. 1994, student, trvale bytem Praha, Běchorská č. 8/439,
j e v i n e n, ž e
dne 5. 5. 2014 v době kolem 21:00 hodin, v Praze, v ulici Náchodská, řídil v době,
kdy byl pod vlivem drog, osobní automobil tov. zn. a typu Škoda Octavia, RZ 2A9 3938,
neboť následným lékařským vyšetřením byla v jeho krvi zjištěna přítomnost THC v
koncentraci 2 ng/ml a metamfetaminu v koncentraci 20 ng/ml a jeho metabolitu amfetaminu v
koncentraci 48 ng/ml, přičemž množství návykových látek zjištěné v těle podezřelého
vylučovalo jeho způsobilost k bezpečnému řízení motorového vozidla,
tedy:
ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, vykonával jinou
činnost, při které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na
majetku,
čímž spáchal:
přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku

1

a ods

z

je se

podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku, s přihlédnutím k § 314e odst. 2 písm. a trestního
řádu, k trestu odnětí svobody v trvání d v o 2 měsíc ,
podle § 81 odst. 1 trestního zákoníku a § 82 odst. 1 trestního zákoníku se výkon tohoto
trestu podmíněně o d k l á d á na zkušební dobu v trvání d v a n á c t i 12 měsíc ,
podle § 73 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, za užití § 314e odst. 2 písm. d trestního řádu,
se obviněnému ukládá trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
všeho druhu na dobu d v a n á c t i 12 měsíc

Po

č e n í : Proti tomuto trestnímu příkazu lze do osmi dn od jeho doručení podat u
zdejšího soudu odpor. Právo podat odpor nenáleží poškozenému.
Pokud je odpor podán včas a oprávněnou osobou, trestní příkaz se ruší a ve věci
bude nařízeno hlavní líčení. Po doručení trestního příkazu může se oprávněná
osoby odporu výslovně vzdát.
případě, kdy obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci
v hlavním líčení. inak se trestní příkaz stává pravomocným a vykonatelným.

Praze 29. září 2014

M r Michal Mo drý, v r
samoso dce

správnost vyhotovení:
Sára Syslová

2
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