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ZT 134/2012                                                                                  V Berouně dne 21.1.2013 
 
 
 

O P A T Ř E N Í 
 
 
 Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Berouně rozhodl v trestní věci 
obviněného Jana Šinágla, nar. 9.12.1952 vedené pod sp.zn. KRPS 40309/TČ-2011-010271 
Policií ČR, Službou kriminální policie a vyšetřování Beroun  takto : 
 
 Podle § 148 odst.1, písm.c) tr.řádu se z a m í t a j í  námitky obviněného Jana Šinágla 
proti opatření o přibrání znalce Mgr.Lenky Vrchlavské, znalce z oboru umění výtvarné, 
historie a dějiny umění a znalce JUDr.Ing.Josefa Zouhara, Dr., znalce z oboru sociální vědy, 
odvětví politologie, extremismus jako nedůvodné.         
 
 
 

O d ů v o d n ě n í  : 
 
 
 Dne 18.9.2012 bylo policejním orgánem Policie ČR, Služby kriminální policie a 
vyšetřování Beroun vydáno opatření o přibrání znalce Mgr. Lenky Vrchlavské a dne 
15.11.2012 bylo vydáno opatření o přibrání znalce JUDr.Ing.Josefa Zouhara, Dr. Obě tato 
opatření byla doručena obviněnému Janu Šináglova dne 16.1.2013. Následně poté dne 
16.1.2013 si proti oběma opatřením u nesprávného orgánu tj. Okresního státního zastupitelství 
v Berouně podal obviněný Jan Šinágl námitky.  Námitky obviněný Jan Šinágl vznáší zejména 
proti odbornému zaměření obou znalců, kdy vytýká, že znalci nejsou odborníky v oboru 
historie a položené otázky by měl zodpovědět znalec historik. Jako  takového znalce navrhuje 
přibrání Adriana von Arburg, Ph.D. Obviněný Jan Šinágl ve svých námitkách navrhuje, aby 
znalcům byly položeny ještě 2 otázky a to 1/ Jaký celkový počet osob přišel o život 
v důsledku působení Reinharda Heydricha ve funkci zastupujícího říšského protektora a za 2/ 
Kolik osob přišlo celkem o život v důsledku vyhnání sudetoněmeckého obyvatelstva 
z Československa.    
  
 Po prostudování spisového materiálu bylo zjištěno, že policejní orgán vydal opatření o     
přibrání znalců v souladu se zákonem. Oba znalci jsou uvedeni v seznamu znalců 
Ministerstva spravedlnosti ČR včetně jejich oboru a specializace. Seznam znalců  
Ministerstva spravedlnosti ČR neobsahuje samostatný obor historie. Znalci před zařazením do 
seznamu znalců skládají odborné zkoušky a proto nelze o jejich odbornosti pochybovat. 
Obviněným Janem Šináglem doporučovaný historik Adrian von Arburg Ph.D. není zanesen 
ve výše citovaném seznamu znalců. Dále bylo zjištěno, že otázka uvedená pod bodem 1/ byla 
částečně ve znaleckých posudcích zpracována a otázka uvedená pod bodem 2/ nemá žádnou 



 

 

souvislost se stíhaným jednáním Za tohoto stavu věci nezbylo než v souladu s ustanovením § 
148/c tr.řádu námitky obviněného Jana Šinágla zamítnout jako nedůvodné.  

   
P o u č e n í  :  Proti tomuto opatření není stížnost přípustná (§ 141 odst.2 tr.řádu).  
 
 
 
                                                                                                             Státní zástupce : 
                                                                                                         JUDr.Josef  Š e b e k, v.r. 
 
 
Za správnost vyhotovení:  
Šárka Živorová 
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