
 

TRR006B - (Tr.ř.č. 6b - doručení obžaloby obžalovanému a jeho předvolání k hlavnímu líčení v případech, v nichž  je přítomnost  
 obžalovaného nutná)   LFINF 

Na všech podáních v této věci uveďte: 
 Jednací číslo: 8 T 21/2014 
Trestní věc 
proti Stanislav Beer 

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

pro trestné čin(y) dle §§ §403 odst.1/2a, §403 odst.1/2a, §403 
odst.1/2a, §404, §405, §405, §405, §405 

 
Doručení obžaloby obžalovanému a jeho předvolání  

k hlavnímu líčení 
 
Hlavní líčení o obžalobě ( návrhu na potrestání), která je Vám současně zasílána, se bude konat 
  

dne/ve dnech 02.06.2014 v 08:30 hod. 
 

k podepsanému soudu,  jednací síň č. 6/1.posch. 
Justiční areál Brno, Polní 39-tramvaj směr St.Lískovec, zastávka Vojtova 

     Vaše osobní účast u hlavního líčení je nutná. 

     Nedostavíte-li se bez dostatečné omluvy, může být nařízeno Vaše předvedení  nebo Vám může být uložena 
pořádková pokuta do 50.000,- Kč  (§§ 66, 90 tr. řádu). 

     Dle § 202 odst. 4 tr.řádu hlavní líčení v nepřítomnosti obžalovaného nelze konat, je-li obžalovaný ve vazbě, 
ve výkonu trestu odnětí svobody nebo jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož 
horní hranice převyšuje pět let.    

     Dle § 202 odst. 5 tr.řádu můžete požádat, aby hlavní líčení bylo konáno ve Vaší nepřítomnosti; žádost musíte 
učinit osobně. V takovémto případě budou protokoly o Vaší dřívější výpovědi přečteny (§ 207 odst. 2 tr.řádu).  
Taktéž mohou být, za souhlasu státního zástupce, přečteny i protokoly o výslechu svědků, znalců a 
spoluobviněných (§§ 202 odst. 3, 211 tr.řádu). Protokoly o výslechu svědků a znalců mohou být přečteny, za 
souhlasu státního zástupce, i v případě, že se z jednací síně bez vážného důvodu vzdálíte (§ 211 odst. 1 tr.řádu). 

     Dle § 196 odst. 2 tr. řádu Vás vyzývám,  abyste soudu  neprodleně  sdělil(a) své případné  návrhy  na   
provedení dalších  důkazů,  mimo  důkazů  uvedených   již  v obžalobě. Budete-li žádat  provedení dalších 
důkazů,  učiňte toto  písemně,  přičemž  sdělte,  které  skutečnosti  jimi mají být   objasněny. V případě  
návrhu výslechu osob je  nutno soudu oznámit přesnou adresu místa jejich bydliště, příp. adresu místa, kde se 
fakticky zdržují. 

     Máte právo zvolit si obhájce z řad advokátů. Osvědčíte-li, že nemáte dostatek prostředků, abyste si hradil(a) 
náklady obhajoby, může být rozhodnuto předsedou senátu, že máte nárok na obhajobu bezplatnou nebo za 
sníženou odměnu. Rozhodnuto bude jen na podkladě Vašeho písemného návrhu s přílohami, kterými má být 
prokazována jeho důvodnost. 

     Jste-li zaměstnán(a), oznamte zaměstnavateli, že jste předvolán(a) nebo si jiným způsobem zajistěte možnost 
účasti u hlavního líčení. 

     Přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.  

     Do objektu soudu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo a další nebezpečné předměty všeho druhu. Zákaz se 
netýká příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže, plnících služební úkony. 

Městský soud v Brně 

dne 13. května 2014 

 
Mgr. Martin Hrabal v.r. 

předseda senátu 

Za správnost :Lucie Finferová 

Doručeno dne: 13. 5. 2014
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