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Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 – Malá Strana
Věc:

Podnět k prošetření činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů ve věci vyřízení
trestních oznámení podaných pro jednání nastalá v průběhu trestního řízení proti
Lukáši Nečesanému, nar. 18. 3. 1992;
I.

Můj syn Lukáš Nečesaný je stíhán pro skutek spočívající v tom, že měl poškozenou L.
B., dne 21.2.2013, v přesně nezjištěné době mezi 16.55 hod. - 17.05 hod., v prostorách
kadeřnictví v Hořicích v Podkrkonoší, ul. Pod Lipou č.p. 2172, s přímým úmyslem usmrtit a
získat tak majetkový prospěch, s rozmyslem, který spočíval v obstarání zbraně, a to tupého
předmětu, fyzicky napadnout nejméně šesti opakovanými údery značné intenzity, rozpůleným
polenem, do oblasti vlasové části hlavy, kdy tímto jednáním poškozené měl způsobit
mnohočetná tupá poranění hlavy, která vedla k bezprostřednímu ohrožení jejího života a že
poté místo jednání měl prohledat, odcizit peněženku poškozené, v níž se nacházely osobní
doklady, finanční hotovost a tržba kadeřnictví v celkové částce nejméně 10.000,- Kč, a
poškozenou, těžce poraněnou a na životě ohroženou a neschopnou si zajistit nutnou lékařskou
péči, měl uzamknout v prostoru kadeřnictví a z místa činu odejít.
V řízení o tomto trestném činu byla vydána dvě pravomocná, odsuzující rozhodnutí,
podle kterých byl syn:
a) Rozsudkem z 21. 5. 2014 Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 9 T 12/20132383, shledán vinným spácháním shora popsaného skutku, ve kterém byl
spatřován zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 2, 3 písm. j) TrZ,
ukončený ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 TrZ, a za to mu byl uložen trest
odnětí svobody v trvání 16 let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se
zvýšenou ostrahou. Tento rozsudek byl rozsudkem Vrchního soudu v Praze z 23.
7. 2014, sp. zn. 8 To 51/2014 fakticky změněn toliko ve výroku o trestu, který byl
uložen v délce 13 let.
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b) Naproti tomu Rozsudkem Nejvyššího soudu z 20. 5. 2015, č.j. 8 Tz 15/2015-55
byla ke stížnosti pro porušení zákona podané ministryní spravedlnosti
a. obě shora zmíněná rozhodnutí zrušena,
b. současně bylo konstatováno porušení zákona rozsudkem Vrchního soudu
v Praze v ustanoveních § 254 odst. 1, 258 odst. 1 písm. b), d, e), odst. 2,
259 odst. 3 TrŘ v neprospěch mého syna,
c. dále bylo konstatováno porušení zákona a v řízení předcházejícím
v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 TrŘ, v neprospěch mého syna.
d. Současně bylo Krajskému soudu v Hradci Králové přikázáno, aby věc
znovu projednal a rozhodl.
c) Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové z 1. 4. 2016, č.j. 9 T 12/2013-3176,
byl můj syn opakovaně shledán vinným spácháním shora popsaného skutku,
shodně jako při předchozím odsouzení posouzeným jako závažný zločin vraždy
podle § 140 odst. 2, 3 písm. j) TrZ, ukončený ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1
TrZ, a za to mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 13 let, pro jehož výkon
byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou.
Usnesením Vrchního soudu v Praze z 31. 8. 2016, sp. zn. 8 To 54/2016 bylo
odvolání mého syna zamítnuto.
d) Usnesením Nejvyššího soudu z 29. 3. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1706/2016 bylo naproti
tomu rozhodnuto tak, že
a. Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušují usnesení Vrchního soudu v Praze ze
dne 31. 8. 2016, č. j. 8 To 54/2016-3438, a jemu předcházející rozsudek
Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 4. 2016, č. j. 9 T 12/20133176.
b. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se současně zrušují také všechna další
rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke
změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.
c. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Hradci Králové přikazuje,
aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, a současně se
podle § 265l odst. 3 tr. ř. nařizuje, aby tak učinil v jiném složení senátu.
II.
Když jsem zjistil, že v trestním řízení proti mému synu Lukáši Nečesanému je
některými příslušníky Policie ČR, v rámci úkonů trestního řízení a v souvislosti s ním,
postupováno, dle mého soudu, nezákonně, podal jsem postupně 4 trestní oznámení,
adresovaná Generální inspekci bezpečnostních sborů.
Přes očividná pochybení a konkrétní důkazy, byla všechna vyřízena negativně a
nebyly na jejich základě učiněny správné závěry.
III.
Tímto podáním se domáhám prověření postupu Generální inspekce bezpečnostních
sborů při vyřizování mých podnětů.
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1. Jako prvý napadám způsob vyřízení trestního oznámení z 25. 5. 2016, oznámení
předkládám a uvádím:
a) K napadení poškozené mělo dojít 21. 2. 2013 v přesně nezjištěné době mezi 16.55
hod. - 17.05 hod.
b) První ohledání místa činu bylo provedeno policejními orgány téhož dne v době od
22.00 do následujícího dne 03.15 – trvalo tedy 5 a ¼ hodiny. Při tomto ohledání byly
mj. zajištěny pachové stopy (jak je patrno z protokolu o tomto ohledání bylo tehdy
sejmuto 5 pachových stop (č. 1, 15, 16, 17 a 20) z klik dveří a z podlahy), při jejich
následném vyhodnocení však nedošlo ke ztotožnění s pachovými stopami Lukáše
Nečesaného.
c) V průběhu tohoto ohledání byla pořízena fotodokumentace a videozáznam.
d) 23. 2. 2013 se syn Lukáš Nečesaný přihlásil Policii ČR jako svědek, který před
napadením poškozené navštívil její provozovnu.
e) Při podání vysvětlení mj. uvedl, že poškozená v jeho přítomnosti uklízela, což, policie
zjistila, neodpovídalo stavu provozovny v době prvého ohledání.
f) Dne 24. 2. 2013 se uskutečnilo v pořadí druhé ohledání místa činu, které provedl kpt.
Ing. M. J. se dvěma policisty, ovšem bez kriminalistického technika, případně dalších
osob. Úkon sám je v textu označován jako „doohledání“. Oproti prvému ohledání
nebyla pořizována fotodokumentace či videozáznam, toliko protokol.
g) Dne 27. 2. 2013 bylo provedeno v pořadí třetí ohledání místa činu (opět nebyl pořízen
videozáznam), při kterém byl nově nalezen chuchvalec vlasů o velikosti 30x16x6 cm
(tedy o rozměrech blížících se polovině balíku kancelářského papíru). Předmět těchto
rozměrů nebyl nalezen ani při prvém ani při druhém ohledání. Navíc, jak konstatuje i
Nejvyšší soud v dále citovaném rozhodnutí z 29. 3. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1706/2016,
s věcmi na místě činu bylo manipulováno (viz dále bod k), písm. b.) a přitom tato
skutečnost není v dokumentaci podchycena (jak k tomu došlo, proč a kdo manipulaci
prováděl).
h) Důvod, pro který tyto vlasy nebyly na místě činu nalezeny, spočívá dle mého názoru
v tom, že se v době prvého ohledání na místě nenacházely, neboť nejsou zachyceny
v dokumentaci z prvého ohledání ani popsány v protokolu o ohledání místa činu, byť
tento protokol obsahuje popis stop daleko menších rozměrů – například kapky
(biologické stopy č. 7. A 8) nebo plastový nehet (věcná stopa č. 22).
i) Současně byly sejmuty další pachové stopy (sejmutí nebylo videozáznamem
dokumentováno), které na rozdíl od původně zajištěných pachových stop měly
identifikovat syna, ač u stop sejmutých při ohledání bezprostředně po činu
k identifikaci syna nedošlo. Dodatečně je prokázán u jedné z pachových stop přenos
pachu kpt. Ing. M. J., který před tím, ve svých rukou, manipuloval se synovým
oblečením.
j) Detailní videozáznam z místa činu (prvotní ohledání) byl policií poskytnut až
v průběhu hlavního líčení cca 3 roky od předmětného skutku, po opakovaných
urgencích.
k) Z popisovaných skutečností je dle shora uvedeného zřejmé, že
a. při třetím ohledání místa činu nalezený chuchvalec vlasů o velikosti 30x16x6
cm musel na místo činu někdo umístit v době mezi prvním a třetím ohledáním,
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b. že při druhém a třetím ohledání nebyla pořizována dokumentace jako při
ohledání prvém, což je hrubým porušením zásad kriminalistické opatrnosti,
podle které se při opakovaném ohledání místa činu má postupovat stejným
způsobem dokumentace, jako při prvotním a to právě proto, aby případný
dodatečný nález nových stop byl jednak průkazný, jednak aby bylo zřejmé,
proč nebyly nalezeny při prvém ohledání. K tomu uvádí Nejvyšší soud
v rozhodnutí z 29. 3. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1706/2016, pod bodem 146.
odůvodnění … „K třetímu ohledání místa činu (označovanému též jako 2.
doohledání) došlo následující týden ve středu dne 27. 2. 2013 (srov. č. l. 1145
až 1150 spisu). Z protokolu o něm sepsaném vyplývá, že při něm jednak bylo
zajištěno 10 pachových stop a 1 stopa biologická (z krve na čele zámku do
čekárny), jednak byla soustředěna pozornost na kupičku odstřihnutých vlasů,
která se nachází u levé strany akumulačních kamen, a na výhledové poměry na
ni z různých míst kadeřnictví. V průběhu tohoto ohledání byla provedena
fotografická dokumentace (založena je na č. l. 1147 spisu; disketa s
fotografiemi je připojena k č. l. 1148 spisu), nebyl však o jejím průběhu
pořizován videozáznam. Za pozornost stojí jednak to, že na fotografiích č. 29
a 35 je vidět na zemi ležící mop s modrou násadou (srov. shora odstavec
143.), jednak to, že na fotografiích č. 1, 15, 18, 30, 32 a 34 je zřetelně vidět
koště se světlou násadou. Při srovnání s dokumentací pořízenou při prvním
ohledání je však evidentní, že s koštětem muselo být manipulováno, neboť se
nachází na jiném místě (opřené v rohu místnosti poblíž odpadkového koše).“
c. Že kpt. Ing. M. J. při zajišťování pachových stop podle všeho postupoval
minimálně v rozporu s metodikou pro zajištění pachových stop – pokud by
metodiku respektoval, nemohl by pachové stopy kontaminovat, jak bylo
zjištěno z odborného vyjádření z oboru metod pachové identifikace. K tomu
uvádí Nejvyšší soud v rozhodnutí z 29. 3. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1706/2016, pod
i. bodem 148. odůvodnění „ Ze zmíněných deseti pachových stop
zajištěných při druhém doohledání předložil vyšetřovatel v písemné
žádosti ke zkoumání pouze pět z nich (z jeho žádosti opět nelze zjistit
proč - srov. č. l. 1286 spisu), a to stopu č. 1 odebranou z koženkové
šedé kabelky (č. sáčku 344311), stopu č. 7 odebranou z kovového
držadla horní zásuvky skříňky u pravého kadeřnického stolku (č. sáčku
543403), stopu č. 8 odebranou z kovového držadla dvířek skříňky u
pravého kadeřnického stolku (č. sáčku 543404), stopu č. 9 odebranou z
plastového spínače světel na chodbě v čekárně kadeřnictví (č. sáčku
543405) a stopu č. 10 odebranou z plastového spínače světel v předsíni
u vchodových dveří do kadeřnictví (č. sáčku 543407). Z odborného
vyjádření na č. l. 1288 spisu je zřejmé, že u prvých čtyř z těchto stop
byla potvrzena pachová shoda s obviněným Lukášem Nečesaným, tato
shoda však nebyla u něho potvrzena u stopy č. 10.
ii. ovšem pod bodem 149. Odůvodnění shrnuje, že „Tento důkaz, který
měl obviněného usvědčovat z pohybu i v samotném kadeřnictví, byl
poněkud zpochybněn po vypracování znaleckého posudku JUDr. M. K.,
Ph.D., znalcem z oboru kriminalistiky, zvláštní specializace
kriminalistická odorologie, který v jeho závěru uvedl (srov. č. l. 2107
spisu), že pokud se nepodaří prokázat, že nemohlo dojít k pachovému
přenosu prostřednictvím policistů (Mgr. M. H. a Ing. M. J.), nelze
považovat výsledek pachové komparace za věrohodný (srov. i další
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text). Ještě větší pochybnost o věrohodnosti tohoto důkazu pak vyvolalo
odborné vyjádření založené na č. l. 2295 spisu, podle něhož byla
potvrzena pachová shoda mezi pachem Ing. M. J. a pachem odebraným
z kovového držadla horní zásuvky skříňky u pravého kadeřnického
stolku (srov. shora - stopa č. 7, č. sáčku 543403).“
iii. Pod bodem 158. odůvodnění se dále uvádí: „Přezkoumávaná věc je
ovšem specifická tím, že při identifikaci pachových stop zajištěných
při prvotním ohledání místa činu (krátce po činu ve večerních, resp.
nočních hodinách dne 21. 2. 2013) nedošlo ke ztotožnění s pachovými
stopami obviněného. Přitom - jak je patrno z protokolu o tomto
ohledání (srov. výše) - bylo tehdy sejmuto 5 pachových stop (č. 1, 15,
16, 17 a 20) z klik dveří a z podlahy. Za zmínku stojí i to, že tehdy byl
na pachovou stopu nasazen služební pes, ale ani jeho prostřednictvím
se nepodařilo stopu zachytit a pachatele vypátrat. – z uvedeného je
zřejmá nelogická skutečnost, že pachové stopy zajištěné při prvním
ohledání obžalovaného syna Lukáše Nečesaného neztotožnily, kdežto
později sejmuté měly vést ke ztotožnění. Vysvětlení lze najít v dále
citovaném bodu odůvodnění 165., kde se uvádí: „ Uvedený
přetrvávající nedostatek v úplnosti dokazování vede Nejvyšší soud k
závěru, že zmiňovanému znaleckému posudku vztahujícímu se k
pachovým stopám, které měly být na místě činu (zvláště při druhém
doohledání) zajištěny a následně vyhodnoceny, rozhodně nelze
přikládat takový význam, jak soudy obou nižších instancí ve svých
rozhodnutích učinily (srov. odstavec 151. shora). Je tomu tak tím spíše,
že u jedné z tehdy zajištěných pachových stop byla zjištěna shoda s
policistou Ing. M. J., což vedlo k závěru, že v (přinejmenším) případě
tohoto policisty došlo k přenosu pachové stopy (srov. odstavec 149.
shora).“
Ohledně pachových stop jsem se však dozvěděl dodatečně další skutečnosti,
jak uvádím ve čtvrtém trestním oznámení.
l) Generální inspekce bezpečnostních sborů předmětné oznámení, přes závažné, shora
popsané skutečnosti, odložila s odůvodněním, že se jedná o argumentaci obhajoby a
věc byla předána Krajskému soudu v Hradci Králové přesto, že význam pachových
stop je v předmětné věci třeba považovat za zásadní. Cituji opět z rozhodnutí
Nejvyššího soudu ze dne z 29. 3. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1706/2016, bod 203.
odůvodnění: „Základním problémem přezkoumávané věci zůstává, že trpí výrazným
deficitem záruk spravedlivého procesu. Dosud provedeným dokazováním nebyl
opatřen takový důkaz, který by svým obsahem obviněného jednoznačně usvědčoval a
zároveň se nedal zpochybnit z hlediska zásad spravedlivého procesu. Absenci
takového důkazu nelze nahradit kumulací důkazů, z nichž žádný nesplňuje obě
uvedené podmínky. Zbývající důkazy mají k otázce, zda právě obviněný je pachatelem
činu, tak vzdálený vztah, že nejsou způsobilé kompenzovat nedostatečnost vyplývající
z toho, že obviněný by měl být usvědčován v podstatě jen zpochybněnou svědeckou
výpovědí poškozené a stejně tak zpochybňovanými pachovými stopami.“
m) Zcela bez jakýchkoliv opatření tak bylo ponecháno nezpochybnitelné zjištění
skutečností, že
a. neznámá osoba na místo činu podle všeho umístila zmíněných chuchvalec
vlasů na místo, kde mělo být dodatečně „nalezeno“,
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b. nestandardní postup při druhém a třetím ohledání místa činu spočívající
v nedostatečné obrazové dokumentaci,
c. stejně jako fakt kontaminace pachové stopy.
n) Tento způsob vyřízení mého podání považuji za věcně nesprávný a odporující úkolům
Generální inspekce bezpečnostních sborů, neboť zcela zřejmě došlo k porušení
zákonem předepsaných postupů cílených ke spolehlivému objasnění věci řádným
zajištěním důkazních prostředků a to postupem, který zakládá důvodné podezření ze
spáchání trestného činu, ať již úmyslného nebo nedbalostního.
o) Žádám proto o přezkum způsobu, jakým byl tento podnět vyřízen.
2. Jako druhý napadám způsob vyřízení trestního oznámení z 26. 5. 2016 na kpt. Ing. M.
J. z důvodu jeho nepřípustné návštěvy svědkyně – poškozené, oznámení předkládám a
uvádím:
a) Při hlavním líčení konaném dne 2. 9. 2015 byla opětovně vyslechnuta poškozená
svědkyně paní L. B. Svědkyně mj. uvedla, že si dodatečně vzpomněla na pachatele
útoku, jehož byla obětí, a že je jím pan Lukáš Nečesaný.
b) Tato výpověď byla ústavním znaleckým posudkem (zpracovatel Centrum pro
duševní zdraví Klecany) vyhodnocena jako nevěrohodná.
c) Současně poškozená svědkyně paní L. B. uvedla, že byla v místě bydliště, 27. 8.
2015, navštívena kriminalistou kpt. Ing. M. J. - hlavním vyšetřovatelem této trestní
věci.
d) Policie ČR poté do trestního spisu, prostřednictvím státní zástupkyně, po cca 5
měsících, založila úřední záznam z 30. 9. 2015, o nařízené ochraně svědkyně poškozené s uvedením několika kontaktních osob včetně kpt. Ing. M. J.
e) Předmětný záznam cituje rozhodnutí o ochraně z 14. 1. 2014, kdy obžalovaný
Lukáš Nečesaný byl ve vazbě. Z datace plyne nezpochybnitelný závěr, že byla
poskytována ochrana před obžalovaným ve vazbě, a to až do 9. 3. 2015. Obnovena
byla údajně po rozhodnutí Nejvyššího soudu.
f) Pokud teoreticky připustíme, že rozhodnutí o ochraně bylo vydáno dne, kterým je
datováno (14. 1. 2014), pak by to muselo znamenat, že Policie ČR poskytovala do
9. 3. 2015 ochranu před fakticky uvězněnou osobou, což je zcela zřejmě nelogické
a zcela zřejmě vyloučené, neboť na jeho vydání se mělo podílet několik, v úředním
záznamu zmiňovaných osob a je vyloučeno, aby alespoň jedna z nich
nezaznamenala fakt, že Lukáš Nečesaný je ve vazbě.
g) Je tedy zřejmé, že
a. předmětné rozhodnutí či úřední záznam byly podle všeho vytvořeny
doposud neurčenou osobou dodatečně, aby se odůvodnila předmětná
návštěva, neboť ochrana před uvězněnou osobou postrádá smysl, a
b. že skutečným důvodem návštěvy kpt. Ing. M. J. nebyla ochrana svědkyně,
ale podle všeho svévolné rozhodnutí kpt. Ing. M. J.
h) Pokud upustíme od spekulace o průběhu návštěvy a sděleních při návštěvě
pronesených, pak minimálně návštěva sama a jejím uskutečněním
-

projevený zájem o osobu poškozené,

-

jakož i význam poškozené a pro rozhodnutí v projednávané věci,
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musely v poškozené vyvolat nejenom pocit sounáležitosti s policistou, který se
takto projevil, ale i v důsledku běžně vrozeného altruismu, umocněnému tím, že
policista vyšetřoval útok právě proti svědkyni, třebas i nevědomou potřebu
policistu nezklamat a vypovídat před soudem v souladu se skutkovou verzí
zastávanou kpt. Ing. M. J. – tedy že pachatelem je Lukáš Nečesaný.
Jiný výklad, s přihlédnutím k závěru znaleckého posudku o nevěrohodnosti
svědectví, je opět nelogický.
i) S tímto podáním Generální inspekce bezpečnostních sborů naložila fakticky
shodně jako v předchozím případě, ač bylo zřejmé, že
a. Předmětný úřední záznam byl podle všeho vyhotoven v rozporu se
skutečným stavem věci,
b. Že došlo ke kontaktu mezi svědkyní – poškozenou, která byla jediným
očitým svědkem projednávaného skutku s kpt. Ing. M. J.,
c. Že kpt. Ing. M. J. byl vedoucím vyšetřovacího týmu, který projednávanou
věc vyřizoval, a
d. Že v projednávané trestní věci vystupoval i jako svědek, v důsledku toho
by měl být automaticky vyloučen z dalších úkonů ve věci samé, včetně i
případné „ochrany“.
e. Navíc, vysvětlení, proč provádí psychologickou ochranu poškozené
kriminalista vyšetřující případ samotný, Policie ČR odmítla poskytnout.
j) Tento způsob vyřízení mého podání považuji za věcně nesprávný a rovněž
odporující úkolům Generální inspekce bezpečnostních sborů, neboť
a. Skutečnosti mnou uváděné a objektivně existující nasvědčují podezření, že
došlo k dodatečnému vytvoření úředního dokumentu, který měl navodit
dojem, že byl vytvořen policií v rámci její pravomoci v souladu se
skutečným stavem věci, ač tomu tak není, a
b. zcela zřejmě došlo k nestandardnímu a nepřípustnému kontaktu mezi
policistou ve věci činným a významnou svědkyní, přičemž nepřípustnosti
kontaktování svědkyně si musel být dotyčný policista – kpt. Ing. M. J. vědom.
c. Je tak dáno důvodné podezření ze spáchání trestného činu.
k) Žádám proto o přezkum způsobu, jakým byl tento podnět vyřízen.
3. Jako třetí napadám způsob vyřízení trestního oznámení z 25. 7. 2016 na kpt. Ing. M.
J. ve věci získání nepravdivého svědectví, oznámení předkládám a uvádím:
a) V měsících červenci a srpnu 2015 (po zrušení prvého pravomocného odsouzení
Nejvyšším soudem) prováděla Policie ČR šetření stran osob, se kterými přišel, při
pobytu ve věznici, pan Lukáš Nečesaný do styku. Tyto osoby byly dotazovány na
způsob, jakým se obžalovaný vyjadřoval ke skutku, pro který byl stíhán a poté i
odsouzen.
b) Z 19 vězňů, řada uváděla, že Lukáš Nečesaný trval na své nevině, ovšem jeden –
pan J. F., nar. 14. 12. 1998, připustil opak.
c) Pouze tohoto jediného svědka pana J. F. vyslýchal kpt. Ing. M. J., ostatní osoby
byly vyslýchány jinými policisty.
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d) Pro úplnost uvádím, že pan J. F. bezprostředně v noci po výslechu utrpěl
epileptický záchvat a od té doby byl léčen lékem Rivotril a antidepresivy. Když
byl v trestní věci Lukáše Nečesaného předveden k soudu k podání svědectví, nebyl
fakticky schopen výpovědi a jeho výpověď mu byla předestřena ze strany soudce.
Dodávám, že byl odsouzen k trestu 25 let odnětí svobody a trest vykonával ve
Věznici Valdice, ovšem nyní se nachází, z neznámých důvodů, ve věznici Praha
Ruzyně.
e) Podle písemně dokumentovaného sdělení pana J. H., t.č. ve výkonu trestu odnětí
svobody, pan J. F., ve věci obžalovaného Lukáše Nečesaného vypovídal
nepravdivě s tím, že očekával jako protislužbu, za nepravdivé svědectví, uložení
mírnějšího trestu.
f) Vedle toho pan J. F. sdělil paní M. M., své babičce, že si vůbec na nic ze svého
svědectví nepamatuje.
g) Z uvedených skutečností je zřejmé, že:
a. Jsou zde důvodné pochybnosti o pravdivosti svědectví pana J. F., důvodné
skutečnosti se domnívat, že vědomě vypovídal nepravdivě, k tíži pana
Lukáše Nečesaného,
b. A že pan J. F. byl jediným z odsouzených, který byl vyslýchán panem kpt.
Ing. M. J.
c. Je zde důvodné podezření, že k nepravdivému svědectví mohl pana J. F.
přesvědčit kpt. Ing. M. J.,
d. A je tak dáno důvodné podezření ze spáchání trestného činu.
h) K tomu Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne z 29. 3. 2017, sp. zn. 8 Tdo
1706/2016, uvádí pod bodem 184. odůvodnění: „Při respektu k časové
souslednosti prováděných úkonů je však třeba na tomto místě zmínit nejprve
úřední záznam sepsaný s J. F. dne 8. 6. 2015. Tento úřední záznam (založený v
obálce na č. l. 3000 spisu) obsahuje i s poučením 6 listů, přičemž na téměř třech
z nich je sepsaná jeho souvislá výpověď, ze které není patrné, že by snad byla
přerušovaná dotazy vyslýchajících policistů. Už nad tím je třeba se pozastavit
nejen proto, že z protokolu o jeho pozdější výpovědi jako svědka v hlavním líčení
je zřejmé, že samostatné souvislé výpovědi nebyl schopen, když převážně jen
jednoslabičně odpovídal na dotazy předsedy senátu, ale i proto, že jeho původní
výpověď učiněná více než jeden rok po setkání s obviněným obsahuje takové
detaily (označení bloku a čísla cely, na kterou byl při výkonu trestu umístěn,
přesného času - dokonce i hodiny a minuty - návštěvy kadeřnictví obviněným,
přesného jména a příjmení muže, na něhož chtěl obviněný napadení údajně
svést, uvedení značky auta, s nímž měl obviněný jezdit aj.), které by svědčily pro
jeho až fenomenální paměť.“
i) Žádám proto o přezkum způsobu, jakým byl tento podnět vyřízen.
4. Jako čtvrtý napadám způsob vyřízení trestního oznámení z 4. 9. 2016 na kpt. Ing. M.
J. ve věci nezákonného postupu při provádění úkonů trestního řízení ve věci
obžalovaného Lukáše Nečesaného, oznámení předkládám a uvádím:

a) Pan kpt. Ing. M. J. byl vedoucím vyšetřovacího týmu, který věc obžalovaného Lukáše
Nečesaného vyřizoval.

b) kpt. Ing. M. J. navázal partnerský či obdobný vztah s paní J. T.,
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c) kpt. Ing. M. J. se paní J. T. svěřil s tím, že je mu známo, že pan Lukáš Nečesaný se
násilného skutku proti poškozené L. B., nedopustil, nicméně že si při úkonech
trestního řízení počínal tak, aby pana Lukáše Nečesaného, v rozporu se skutečným
stavem věci, ze spáchání útoku usvědčil.

d) Paní J. T. konkrétně prohlásila a písemně stvrdila, že kpt. Ing. M. J. uvedl: „… že
vyšetřil heparinového vraha, loupežné přepadení, a teď že mu leží v hlavě případ
Lukáše Nečesaného. Já jsem mu na to řekla, že by mě zajímalo, jestli ten kluk to
opravdu udělal nebo ne. On mi na to řekl, že se se mnou o takových věcech vůbec
nebude bavit. Já jsem se urazila a v tu chvíli se s ním nebavila. Nakonec mi sdělil, že
je to téma, o kterém vůbec nemluví, protože ví, že ten kluk to neudělal a byl u toho
smutný. Já jsem se zeptala, co to má znamenat, a jak to že je tak mladý kluk ve vězení,
když nic neudělal. On mi řekl, že je to jiná hra, že je vtom politika, že jsou vtom
politické hry kvůli jeho otci, který je ředitelem Krajské nemocnice v Liberci. Ptala
jsem se, jak tohle může udělat, jak s tím může žít. On mi řekl, že to musel udělat a že
nechce přijít o práci a zničit si život. Řekl mi, ať se podívám na tu rekognici, co je na
internetu. Začala jsem se vtom případu poté šťourat a věnovat se tomu, protože mě to
samozřejmě zaujalo. Když jsme se o tom případu bavili znova, tak jsem se ho ptala, co
to má znamenat ta rekognice. Přišlo mi to k smíchu, co se tam děje. Ta paní ukazovala
prstem jinam. Pan J. mi řekl, že záměrně posunuli ten obrázek, aby paní ukázala na
domnělého pachatele. Potřebovali někoho sehnat, protože za vyřešený případ a
zároveň se jim Lukáš Nečesaný hodil kvůli výše zmíněným politickým zájmům. Dále
jsem se zeptala, jak je možné, že se na místě objevily pachové stopy, což jsem se také
dočetla na internetu. Pan J. mi sdělil, že je tam dodal on s nějakým kolegou z oblečení
a z věcí pana Lukáše Nečesaného.“

e) Z informací paní J. T. je zřejmé, že pan kpt. Ing. M. J.
a. Manipuloval s fotografiemi, překládanými svědkyni poškozené k označení
pachatele tak, aby podle výsledku označila za pachatele obžalovaného Lukáše
Nečesaného,
b. Na místo činu, s další osobou, umístil pachové stopy získané z věcí
obžalovaného Lukáše Nečesaného. Vysoké pravděpodobnosti tohoto závěru
nasvědčuje kontaminace pachové stopy z místa činu, zjištěné při „třetím
ohledání místa činu“ pachem kpt. Ing. M. J. (viz bod 1. odst. k) písm. c. tohoto
článku shora).

f) Ze skutečností potvrzených paní J. T. je zřejmé, že je dáno důvodné podezření ze
spáchání trestného činu. Generální inspekce bezpečnostních sborů k takovému závěru
nedospěla a naopak dospěla k závěru, že se o trestný čin nejedná čin a že kpt. Ing. M.
J. bude kázeňsky potrestán.

g) Tento způsob vyřízení věci Generální inspekcí bezpečnostních sborů považuji za
nesprávný, nezákonný a zcela nepřijatelný.
Ze shora uvedených skutečností je zřejmé, že pan kpt. Ing. M. J. jednal
- nejenom v rozporu se zákonem a dopustil se trestné činnosti,
- ale i v rozporu se služební přísahou příslušníka Policie ČR
- a svým jednáním se navíc prohřešil proti základním požadavkům na výkon policejní
služby, když vytvářel důkazy usvědčující ze spáchání zvlášť závažného zločinu
nevinnou osobu.
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h) Žádám proto o přezkum způsobu, jakým byl tento podnět vyřízen.
IV.
Pro úplnost uvádím, z rozhodnutí Nejvyššího soudu z 29. 3. 2017, sp. zn. 8 Tdo
1706/2016, způsob, jakým Nejvyšší soud nahlíží na způsob provádění fotorekognice,
uskutečněné kpt. Ing. M. J. dne 26. 2. 2013, kdy odmítá závěr, že poškozená „v prvním kole
poznala osobu Lukáš Nečesaný, … jako pachatele přepadení, v druhém kole nikoho
neoznačila a kvůli zdravotní indispozici bylo ukončeno“. Cituji z bodů 105. - 107.
odůvodnění:
105. Výhrady k takovému závěru má Nejvyšší soud přesto, že jejímu průběhu byla
přítomná soudkyně Okresního soudu v Hradci Králové, která do protokolu prohlásila,
že na „. fotorekognici neshledala nic nezákonného, vše proběhlo zákonným
způsobem", což následně stvrdila svým podpisem, a že protokol byl jako správný
podepsán nejen policejním orgánem, ale i poškozenou, nezúčastněnou osobou a
rovněž přítomným státním zástupcem. Z pořízeného videozáznamu je totiž evidentní, že
poškozená, která ležela na nemocničním lůžku a jíž bylo fotoalbum držené rukama
policejního orgánu (vrchního komisaře) ukazováno na vzdálenost cca 3/4 metru, si
jednotlivé fotografie mladých mužů (celkem 6 fotografií na 3 listech) v prvém kole
postupně a opakovaně prohlížela a na závěr tohoto kola, když hleděla na 3. listu na
fotografie pod č. 5 a č. 6 (pod č. 5 byla v horní polovině tohoto listu fotoalba
fotografie obviněného Lukáše Nečesaného), zvedla svou pravou paži a prostředník
pravé ruky položila na levou ruku policisty, který fotoalbum v jeho spodní části držel,
a uvedla „vypadá tohleto". Na to reagoval vrchní komisař dotazem „Tato osoba pod
číslem pět?", načež poškozená cosi nesrozumitelně prohlásila. Z toho policejní orgán
zřejmě usoudil, že poškozená poznala obviněného, neboť do protokolu poznamenal, že
(poškozená) „... upírá zrak do horní části fotoalba, na fotografii muže pod číslem 5.
Na dotaz vrchního komisaře, zda označuje osobu č. 5. prohlašuje, že ano.".
106. Nejvyšší soud již ve svém předchozím rozhodnutí vyjádřil přesvědčení, na němž
nemá důvod ani nyní cokoliv měnit, že takový jednoznačný závěr z prvního kola
fotorekognice s poškozenou rozhodně učinit nelze. Z videozáznamu není zřejmé nejen
to, že by poškozená ukázala prstem své ruky přímo na fotografii č. 5 (obviněného
Lukáše Nečesaného), ale ani to, že by upírala svůj zrak právě na jeho fotografii.
Pokud na dotaz policejního orgánu cosi odpověděla, nebylo její vyjádření natolik
srozumitelné (celkově působila unaveným dojmem, odpovídala smazanou či setřelou
řečí), aby bylo možno učinit tak kategorický závěr, jaký byl do protokolu o rekognici
formulován.
107. Při druhém kole fotorekognice, které proběhlo krátce poté za obdobných
podmínek, si poškozená jednotlivé fotografie mladých mužů (opět 6 fotografií na 3
listech, ale v pozměněném pořadí) znovu opakovaně prohlížela a v jeho závěru, když
hleděla na 1. listu na fotografie pod č. 1 a č. 2 (pod č. 2 byla v dolní polovině tohoto
listu fotoalba fotografie obviněného Lukáše Nečesaného), na výzvu vrchního komisaře
„Tak ještě jednou, jsou to stejné fotografie, zkuste si je prohlédnout! " odpověděla
„Ne. ". Vrchní komisař na takovou odpověď reagoval sugestivním dotazem „Takže
tady ten poslední pod číslem dvě?", načež poškozená již poněkud rozčileně odpověděla
otázkou „Pod jakým číslem dvě?". Poté vrchní komisař ukázal na fotografii pod č. 2 a
uvedl „To je tento.", na což poškozená tentokrát vyloženě nazlobeně prohlásila „Není,
hergot, tak to otočte!". Takové expresivní a nepochybně významné odpovědi (resp.
bezprostřední reakce) poškozené však v protokole o rekognici zachyceny nejsou (je v
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něm naopak uvedeno, že poškozená „ konstatuje, že zde ta osoba není, že byl v tom
prvním", a že si prohlíží jednotlivé osoby „ a žádnou nepoznává.").
Záznam této rekognice je veřejně přístupný na internetu, na webové stránce
youtube.com, na adrese https://www.youtube.com/watch?v=q_BWv2MJx2g. Záznam lze
snadno vyhledat zadání slov „rekognici Nečesaný“ do vyhledávacího řádku na webové
stránce youtube.com.
Z těchto nezpochybnitelných zjištění Nejvyššího soudu nutně vyplývají, dle mého
názoru, závěry jednak o nesprávném postupu při průběhu fotorekognice, jednak o
pochybnostech stran nezaujatosti kpt. Ing. M. J., neboť z postupu při fotorekognici nelze
učinit jiný závěr, než že, v rozporu se skutečným a očividným stavem věci (chování
poškozené) směřoval k vyhodnocení úkonu tak, jako by poškozenou byl identifikován
obžalovaný Lukáš Nečesaný. I tento postup vedl ke zjištění Nejvyššího soudu, který shrnul
pod bode č. 201 odůvodnění a kde konstatuje, že „ … V plné shodě s odůvodněním svého
předchozího rozhodnutí Nejvyšší soud musí zopakovat, že oba soudy nižších instancí ani při
opětovném rozhodování ve věci nehodnotily obsah jednotlivých důkazů v souladu s
ustanovením § 2 odst. 6 tr. ř., provedené důkazy mnohdy selektovaly a používaly z nich
mnohdy jen ty části, které svědčily v neprospěch obviněného, a naopak pomíjely, příp. zcela
bagatelizovaly ty důkazy, které obviněného ze spáchaného činu dokonce vyviňovaly, navíc pak
své úvahy o průběhu skutkového děje doplňovaly v jeho neprospěch svými fabulacemi,
domněnkami a někdy i spekulacemi. Proto ani nyní nelze souhlasit s jejich kategorickými
závěry, že „. obhajoba obviněného byla jednoznačně vyvrácena" , že „. lze rozhodně vyloučit, že by
pachatelem mohl být někdo jiný" , že „. jednání uvedeného ve výroku rozsudku se dopustil právě
obviněný" …“.
V.
Žádám proto vaší komisi, jako představitele občanů a voličů, aby shora uvedené
okolnosti prošetřila.
Poukazuji na to, že v oznamovaných skutečnostech se nezabývám ojedinělým
pochybením, ale řadou zcela excesivních kroků konkrétního policisty, proti osobě, která
nakonec byla, jako nevinná, pravomocně zproštěna obžaloby.
Poukazuji zvláště na jednání popsané pod bodem III. odst. 4, které podle mého názoru
vykazuje zvláštní stupeň promyšlenosti a zneužití profesních znalostí při vytvářením
podvržených důkazů a další shora popsané kroky, jsou již jen pokračováním v cestě,
směřované k usvědčení a odsouzení nevinného občana a tím i k popření základních atributů
právního státu, za který se Česká republika označuje.
Věřím ve vaši nestrannost a pečlivost, se kterou přistoupíte k prověření mého podání.
S úctou
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
Azurová 1068
460 06 Liberec
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