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I.
[1]
Přípisem ze dne 21. 1. 2013, č. j. KRPB24793/ČJ2013060072PET, jehož kopii
nyní obviněná získala, požádal policejní orgán historika PhDr. Jana Borise Uhlíře, Ph.D.,
z Vojenského historického ústavu Praha o odborné vyjádření k obsahu knižní publikace Adolf
Hitler: Projevy, vydanou obviněnou.
[2]
Ačkoli z přípisu nevyplývá, že by měl přizvaný historik své odborné vyjádření, určené
pro účely trestního řízení, zaslat v kopii komukoli dalšímu, ten tak přesto učinil a vyjádření,
datované 28. 1. 2013, zaslal „na vědomí“ rovněž plk. Mgr. Vlastimilu Fiedlerovi z odboru tero
rismu a extremismu ÚOOZ SKPV a pplk. Mgr. Ivo Špičanovi z odboru methodiky, prevence a
mezinárodní spolupráce téhož policejního útvaru.
[3]
Za těchto okolností vzniká otázka, v jakém vztahu je, případně byl, J. B. Uhlíř
k uvedeným policistům, jímž svůj text dal sua sponte k disposici, proč tak učinil a na základě
jakých pokynů těchto osob postupoval při jeho zpracování. Protože trestní stíhání obviněné
bylo zahájeno prakticky výhradně na podkladě odborných zjištění J. B. Uhlíře, mohla by jeho
odborná vyjádření být za situace, kdy je nezávislost a nestrannost jejich autora ze shora
popsaných důvodů vážně zpochybněna, procesně nepoužitelná.
[4]

Za těchto okolností obviněné nezbývá než podat
žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu

ve smyslu ustanovení § 157a odst. 1 TrŘ a požádat, aby státní zástupce okolnosti podjatosti
J. B. Uhlíře z důvodu zvláštního poměru k orgánům činným v trestním řízení prošetřil a na
základě učiněných zjištění zjednal nápravu.
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