
Mgr. Robert Cholenský, Ph.D.
advokát – mediátor – rozhodce
Kancelář: Bolzanova 461/5, 618 00 Brno, Česká republika – Tel./fax: +420-548538896 – Mobil: +420-608967423
E-mail: robert@cholensky.cz – Internet: www.cholensky.cz – Datová schránka: 764rs4p – Advokát je plátcem DPH

Městský soud v Brně
Polní 994/41
608 01 Brno

Sp. zn.: 8 T 21/2014

Obžalovaní: 1. Stanislav Beer, nar. XXX
XXX

2. Pavel Kamas, nar. XXX
XXX

3. Lukáš Novák, nar. XXX
XXX

4. guidemedia etc s. r. o., IČ: 29282349
Příkop 843/4, 602 00 Brno, DS: g523kny

Obhájce: Mgr. Robert Cholenský, Ph.D., advokát
Bolzanova 461/5, 618 00 Brno, DS: 764rs4p

Návrh důkazů
v trestní věci projednávané Městským soudem v Brně pod sp. zn. 8 T
21/2014
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 trestního řádu (dále jen „TrŘ“)

Elektronicky

Přílohy: dle textu; podle seznamu
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I.

[1] Obžalovaní sdělují soudu, že se jim podařilo opatřit si kopie tří listin ze znaleckého spisu
vedeného Krajským soudem v Praze, z nichž vyplývá, že u autora odborných vyjádření, jimiž má být
podle návrhu obžaloby proveden důkaz, PhDr. Jana B. Uhlíře, Ph.D. (dále jen „znalec“), existují
vážné pochybnosti o jeho nepodjatosti pro zvláštní poměr k věci i k osobám obžalovaných, a k uve-
deným odborným vyjádřením by proto soud neměl vůbec přihlížet.

[2] Jde jednak o životopis znalce ze dne 30. listopadu 2012, ve kterém znalec uvádí, že „hlavní
motivací pro studium historie se zaměřením na problematiku nacistického Německa a Protektorátu
Čechy a Morava představoval osud mého pradědečka prof. PhDr. Jana Uhra (1893–1942), předního
pedagogického teoretika tzv. první republiky, který byl – jako čelný reprezentant moravského domácího
protinacistického odboje – popraven v berlínském Plötzensee.“

[3] Dále pak obžalovaní získali doporučení tehdejšího I. náměstka předsedy Ústavu pro stu-
dium totalitních režimů plk. PhDr. Eduarda Stehlíka ze dne 4. prosince 2012, bez č. j., ve kterém
stojí: „Jsem totiž velice dobře seznámen s případem jeho popraveného praděda prof. Jana Uhra, který
byl nacisty popraven pro svou rozsáhlou odbojovou činnost. Krok dr. Uhlíře v této souvislosti chápu
jako zcela logický.“

[4] Konečně mají obžalovaní k disposici žádost znalce o zápis do seznamu znalců ze dne 10. září
2012, v níž znalec k motivaci své žádosti uvedl: „S neklidem pozoruji nárůst pravicového extremismu
v ČR a rád bych v rámci svého oboru přispěl k boji proti němu [ . . .] K pravicovým extremistickým
projevům mám rodinnou aversi a rád bych dle svých možností přispěl k jejich identifikaci, neboť je
považuji za společensky mimořádně neblahé a nebezpečné.“

[5] Tyto listiny, posuzovány jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, nemohou vést k jinému
závěru, než že znalec byl při podání žádosti o zápis do seznamu znalců motivován aktivistickými
pohnutkami, neboť výkon znalecké činnosti chápe jaké svého druhu odvetu za bezpráví, jež postihlo
jeho význačného předka prof. Jana Uhra, přičemž v posici znalce proti předmětu svého odborného
zájmu, tj. tzv. pravicovému extremismu, míní blíže neupřesněnými prostředky bojovat, a vůči oso-
bám, které se s tzv. pravicově extremistickými postoji ztotožňují nebo které za takové pokládá, a tedy
velmi pravděpodobně i vůči obžalovaným, pociťuje – jak to sám označuje – „rodinnou aversi“.

[6] Taková osoba nemůže být v této věci přibrána jako znalec a analogicky ani nemůže zpraco-
vat pro účely trestního řízení odborné vyjádření, neboť u ní existují důvodné pochybnosti o nepod-
jatosti pro zvláštní poměr jak k osobám obžalovaných, tak ke skutku, pro který je řízení vedeno.

Důkaz: životopis znalce ze dne 30. listopadu 2012 – v příloze
doporučení I. náměstka předsedy Ústavu pro studium totalitních režimů plk. PhDr. Eduarda Stehlíka ze dne

4. prosince 2012, bez č. j. – v příloze
žádost znalce o zápis do seznamu znalců ze dne 10. září 2012 – v příloze
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II.

Obžalovaní proto navrhují, aby soud provedl důkaz těmito třemi listinami a na jejich základě
z a m í t l návrh obžaloby na provedení důkazu odbornými vyjádřeními vypracovanými znal-
cem.

V Brně dne 20. června 2014

Stanislav Beer
Pavel Kamas
Lukáš Novák
guidemedia etc s. r. o.

Seznam příloh:
1. životopis znalce ze dne 30. listopadu 2012

2. doporučení I. náměstka předsedy Ústavu pro studium totalitních režimů plk. PhDr. Eduarda Stehlíka
ze dne 4. prosince 2012, bez č. j.

3. žádost znalce o zápis do seznamu znalců ze dne 10. září 2012
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