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Opatření 
Podle § 105 odstavce 1 trestního řádu   

p ř i b í r á m  

znalce: 
JUDr. Ing. Josef ZOUHAR, Dr.  
k podání znaleckého posudku z oboru sociální vědy, odvětví politologie 

v trestní věci zveřejnění textů obsahující prvky zpochybňování a schvalování 
nacistických zločinů prostřednictvím veřejně dostupné počítačové sítě  

 
 
pro přečin Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle 
§ 405 tr. zákoníku trestního zákoníku. 
 
Ve znaleckém posudku je třeba posoudit a zodpovědět následující otázky: 
1/ Zda se atentát na Reinharda Heydricha uskutečnil proti vůli domácího odboje.  
2/ Zda se po atentátu na R. Heydricha skutečně vzedmula vlna celonárodního odporu vůči 
atentátníkům,  jako narušitelům pohodlné kolaborace. 
  
3/ Zda se po nástupu R. Heydricha do funkce říšského protektora protektorátu Čechy a 
Morava, byla jeho politika vůči Čechům skutečně taková, jak naznačuje článek, tedy zda po 
nástupu do funkce, provedl taková opatření, která by zlepšila  životní podmínky průměrného 
obyvatele protektorátu. 
  
4/ Zda politika R. Heydricha vůči Čechům byla vedena v tom směru, že pokud bude Čech 
svědomitě pracovat pro Říši, Říše se o něj postará a nebude mu nic chybět. Zda nacistická 
politika byla vnímána ze strany Čechů jako konformní a funkční. 
  
5/ Jaké úkoly měl R. Heydrich jako říšský protektor na území protektorátu Čechy a Morava 
ve prospěch nacistického Německa plnit a jakým způsobem se to mělo dotknout obyvatel 
protektorátu. 
  
6/ Jak je celkově hodnocena doba vlády R. Heydricha a jeho osoba. 
  
7/ Jak měl z historického pohledu atentát na R. Heydricha význam. 
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8/ Zda nacistická politika, uplatňovaná i prostřednictvím R. Heydricha, směřovala ke 
genocidě obyvatel na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. 
  
9/ Kolik lidických obyvatel bylo nacisty usmrceno v souvislosti s tragickou událostí, ke které 
došlo v obci Lidice z 9. Na 10. Června 1942, zda je pravdivý údaj uvedený Janem Šináglem 
v článku „7 dní … a sbohem Sudety“, že se jednalo o 172 lidí a to pouze mužů a v době 
války.   
  
10/ Zda jsou údaje uveřejněné Janem Šináglem v předložených, jím zveřejněných článcích 
s názvem "Tisková zpráva: MS Praha versus Sudetoněmecké krajanské sdružení v České 
republice" ze dne 29.03.2011 a s názvem "7 dní ... a sbohem Sudety" ze dne 14.10.2011, 
pravdivé, či obsahují údaje odporující historicky ověřeným faktům. 
  
11/ Zda předložené, Janem Šináglem zveřejněné články s názvem "Tisková zpráva: MS 
Praha versus Sudetoněmecké krajanské sdružení v České republice" ze dne 29.03.2011 a 
s názvem "7 dní ... a sbohem Sudety" ze dne 14.10.2011, obsahují prvky popírání, 
zpochybňování, schvalování či ospravedlňování genocidia a v čem znalec tyto prvky 
spatřuje. 
  
12/ Znalec ať uvede další skutečnosti, které považuje za důležité pro posouzení věci. 
  
  
K vypracování znaleckého posudku předkládám znalci tyto materiály: 
  
- usnesení o zahájení trestního stíhání Jana Šinágla ze dne 29. 6. 2012, 
  
- výtisk článků s názvem "Tisková zpráva: MS Praha versus Sudetoněmecké krajanské 
sdružení v České republice" ze dne 29.03.2011 a s názvem "7 dní ... a sbohem Sudety" ze 
dne 14.10.2011. 
  
Pro vypracování a doručení posudku stanovuji lhůtu do 20. 12. 2012. Posudek je třeba 
vypracovat ve 2 vyhotoveních. 

2 x originál v písemném vypracování opatřený podpisovou doložkou a razítkem znalce. 

O odměně a náhradě nákladů znalce bude rozhodováno ve smyslu příslušných ustanovení 
vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění změn a 
doplnění. 

Poučení: Podle § 105 odstavce 3 trestního řádu lze vznést námitky proti odbornému zaměření znalce nebo 
proti formulaci otázek. O důvodnosti podaných námitek, rozhoduje soud a v přípravném řízení státní 
zástupce. 

 por. Antonín Klika DiS. 
 komisař 
 974 872 466 
 
 
Fakturační adresa: 
Odběratel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha-Zbraslav, IČO: 75151481  
Př íjemce: viz adresa v hlavičce 
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