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Návrh
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I.

[1] Pravomocným rozsudkemKrajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. října 2002,
č. j. 6 T 1/2002-840, ve spojení s pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne
4. března 2003, č. j. 7 To 11/03-903, byl odsouzený uznán vinným trestným činem vraždy podle
§ 219 odst. 1, odst. 2 písm. g) trestního zákona, za což mu byl uložen výjimečný trest odnětí
svobody v trvání sedmnácti let a byla mu uložena povinnost zaplatit dvěma poškozeným na
náhradě škody částku celkem 85 040Kč.

[2] Objednávkou ze dne 16. prosince 2014 odsouzený u znalce RNDr. Daniela Vaňka,
Ph.D. (dále jen „znalec“), pro účely přípravy návrhu na povolení obnovy tohoto trestního
řízení objednal znalecký posudek z oboru forensní biologie a genetiky. Zadánímposudkubylo
znalci uloženo provést znalecké zkoumání stopy – zavíracího nože s černou rukojetí o celkové
délce 17,3 cm – založeného v příloze č. 1 předmětného trestního spisu na č. l. 379, dále bukální
stěr u odsouzeného, a zajištění a analysu vzorku biologického materiálu poškozeného Otto
Absolona, bude-li k disposici, a po provedení potřebných analys měl znalec odpovědět na
osm otázek.

[3] Žádostí ze dne 17. prosince 2014, č. j. ZP-051-2014, znalec požádal Krajský soud
v Hradci Králové, aby mu nůž vydal a aby vydal rozhodnutí, aby OKTE Hradec Králové
předalo znalci nespotřebované stopy a vzorky isolované DNA k tomuto případu.

[4] Přípisem ze dne 9. února 2015, č. j. 6 T 1/2002-1039, soud odsouzenému sdělil, že
vyhovět této žádosti není v současné době možné, neboť nebyl podán návrh na povolení
obnovy řízení.

[5] Odsouzený má za to, že tato interpretace ustanovení § 282 odst. 1 a 2 TrŘ je ne-
správná, protože právo stranou přibraného znalce je – bez ohledu na fasi a stav trestního
řízení – založeno ustanovením § 110a TrŘ, podle něhož orgán činný v trestním řízení umožní
znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu
jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku.

[6] Přesto, aby se řízení urychlilo, odsouzený tímto podává

n á v r h n a p o v o l e n í o b n o v y t r e s t n í h o ř í z e n í

podle ustanovení § 277 et seq.TrŘ s tím, že novým důkazem, na jehož základě bude možný
jiný závěr o vině odsouzeného, bude shora označený znalecký posudek.
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II.

[7] Odsouzený žádá, aby soud na základě tohoto návrhu vyhověl žádosti znalce o sou-
činnost.

III.

[8] Nad rámec svého návrhu však odsouzený podotýká, že úvaha soudu je vadná nejen
v rovině podústavního práva, ale není ani ústavně konformní, neboť by tím byla významně
porušena zásada rovnosti zbraní, kdyžmožnost znaleckého zkoumání stop uložených v trest-
ním spisu by byla dostupná toliko policejnímu orgánu a státnímu zástupci, kteří mohou
znalce pro účely trestního řízení přibrat kdykoli, bez ohledu na to, je-li trestně stíhána ur-
čitá osoba, zatímco odsouzený by byl postaven před neřešitelné dilema, resp. do bludného
kruhu, jestliže důkaz potřebný jako podklad pro návrh na povolení obnovy řízení by mohl
opatřit až poté, co by tento návrh podal.

V Brně dne 10. února 2015

Vlastimil Pechanec
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