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I.

[1] Obžalovaný pokládá za potřebné soud informovat, že v nadepsané věci přibraný znalec
JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., byl pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Karlových Va-
rech ze dne 12. září 2013, sp. zn. 3 T 30/2013, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni
ze dne 10. března 2014, sp. zn. 50 To 30/2014, uznán vinným přečinem poškození cizích práv podle
§ 181 odst. 1 písm. a), b) trestního zákoníku, jehož se dopustil tím, že nejméně od 27. 6. 2012 do
19. 7. 2012 na přesně nezjištěném místě, poté, co získal intimní fotografie poškozené J. T., které
pořídil s jejím souhlasem, kde je zachycena nahá při provádění soulože, neoprávněně bez vědomí
poškozené založil pod jejím jménem a příjmením profil na sociální síti Facebook, kde tyto fotografie
uložil a následně zpřístupnil konkrétně vybraným uživatelům v režimu „Přátelé“ přistupujícím na
profilovou stránku se souhlasem obžalovaného, dále v uvedené době na přesně nezjištěném místě
neoprávněně, bez vědomí poškozené J. T., napsal jejím jménem nejméně 8 dopisů, kde jménem po-
škozené píše o jejích charakterových vlastnostech, současně k dopisům připojil vytištěné stránky
z Facebooku se zmíněnými intimními fotografiemi poškozené, obálky dopisů opatřil jménem a ad-
resou poškozené a následně tyto dopisy rozeslal zaměstnavateli, tj. Armádě ČR, kde poškozená
pracuje jako pracovnice štábu Krajského vojenského velitelství, kde, mj. vykonává funkci tiskové
mluvčí a kontaktní osoby, a to řediteli Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary a jeho zástupci,
oddělení komunikace s veřejností Generálního štábu Armády ČR, Velitelství vojenské policie, tis-
kové mluvčí KŘPKV kraje, a bývalému příteli poškozené J. Š., a svým jednáním uvedl v omyl jednak
osoby v režimu „Přátelé“ na nepravém profilu poškozené J. T. na sociální síti Facebook, neboť ne-
věděli, že se jedná o nepravý profil poškozené a mohli se seznámit se zde umístěnými intimními
fotografiemi poškozené, jednak adresáty rozeslaných dopisů s připojenými intimními fotografiemi
poškozené, neboť se mohli domnívat, že autorem dopisů je sama poškozená a mohli se seznámit
s jejími intimními fotografiemi, a dále využil omylu poškozené J. T., že její fotografie intimní povahy
pořízené s jejím souhlasem obžalovaným či fotografie pořízené samotnou poškozenou a zaslané ob-
žalovanému, nebudou užity k veřejnému šíření a budou ryze soukromé povahy. Za to byl znalci
uložen peněžitý trest ve výši 30 000 Kč.

[2] JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., v současné době již není zapsán na seznamu znalců.

[3] Za těchto okolností a s ohledem na popsanou osobní charakteristiku znalce, jež se obecným
představám o požadovaných morálních kvalitách soudních znalců poněkud vymyká, dává obžalo-
vaný soudu na zvážení, zda by nebylo na místě přibrat v jeho trestní věci jiného znalce.

V Brně dne 7. června 2014

Patrik Vondrák
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