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Krajský soud v Hradci Králové
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502 08 Hradec Králové

Sp. zn.: 6 T 1/2002

Odsouzený: Vlastimil Pechanec, nar. XXX
XXX

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

Stížnost
odsouzeného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne
16. září 2014, č. j. 6 T 1/2002-1007,
podaná podle ustanovení § 81 odst. 4 trestního řádu (dále jen „TrŘ“)
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I.

[1] Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. září 2014, č. j. 6 T 1/2002-1007
(dále jen „napadené usnesení“), bylo rozhodnuto o zničení věci, 1 ks nože s černou rukojetí o cel-
kové délce 17,3 cm (dále jen „nůž“).

[2] Neboť napadené usnesení je založeno na vadné premise, že jde o věc bezcennou, odsouze-
nému nyní nezbývá než podat proti němu prostřednictvím svého obhájce v celém rozsahu

s t í ž n o s t

ve smyslu ustanovení § 81 odst. 4 TrŘ a navrhnout, aby stížnostní soud napadené usnesení zrušil.

II.

[3] Nůž, na němž mohou být dosud biologické stopy, je důležitým důkazem a odsouzený má
v úmyslu nechat ho podrobit znaleckému zkoumání, jehož výsledek míní použít jako podklad pro
případný návrh na obnovu řízení. Zničení nože by takovému postupu zabránilo a zbavilo by tak
odsouzeného jedné z klíčových možností, jak prokázat svou nevinu. Nelze proto dovozovat, že nůž
je věcí bezcennou, která by mohla být bez újmy stranám i veřejnému zájmu zničena.

III.

Z těchto důvodů odsouzený navrhuje, aby stížnostní soud napadené usnesení z r u š i l.

V Brně dne 16. září 2014

Vlastimil Pechanec

Mgr. Robert Cholenský, Ph.D.
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