
 

 

 

KRAJSKÉ  STÁTNÍ  ZASTUPITELSTVÍ  V  PRAZE 
Husova 11, 110 01 Praha 1 

tel.: 222111700     fax: 222220075     e.mail: podatelna@ksz.pha.justice.cz     ID datové schránky : ejwaeup 
________________________________________________________________________________  

  
1 KZT 592/2012             V Praze dne 05.02.2013 
 
 
 
Jan Šinágl 
Nejedlých 335 
267 35  Žebrák 
------------------ 
 
 
 
 
 
Podnět obviněného Jana Šinágla, nar. 09.12.1952 ze dne 23.01.2013 k výkonu dohledu nad 
postupem OSZ v Berouně 
             
 
 
           Krajskému státnímu zastupitelství v Praze ( dále jen KSZ v Praze ) bylo do datové schránky 
doručeno dne 23.01.2013 podání obviněného Jana Šinágla, nar. 09.12.1952 z téhož dne, které bylo 
podle svého obsahu posouzeno jako podnět k výkonu dohledu nad postupem Okresního státního 
zastupitelství v Berouně ( dále jen OSZ v Berouně) ve smyslu § 12d zákona č. 283/1993 Sb., o 
státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o státním zastupitelství ).  
 
           Z uvedeného podnětu k výkonu dohledu ze dne 23.01.2013 je především zřejmé, že podatel 
nesouhlasí s postupem státního zástupce OSZ v Berouně v trestní věci vedené v dozorovém spise 
pod sp. zn. ZT 134/2012. Konkrétně je zde uvedeno, že policejní orgán přibral v dané věci 
postupně dva znalce, přičemž ani jeden není odborníkem – historikem a předmětná opatření 
obviněnému neoznámil, takže obviněný se o tom dozvěděl až po odevzdání zpracovaných 
znaleckých posudků. Obviněný se proti tomuto postupu bránil žádostí o přezkoumání postupu 
policejního orgánu ze dne 05.11.2012, kterou státní zástupce OSZ v Berouně vyřídil přípisem ze dne 
15.01.2013, kde uznal výhrady obviněného a uložil policejnímu orgánu, aby obě opatření o přibrání 
znalce byla obviněnému dodatečně oznámena. Obviněný poté podal proti odbornému zaměření 
znalců námitky podle ustanovení § 105 odst. 1 tr. řádu, kterým státní zástupce nevyhověl. Podatel 
dále namítá, že předmětné položené otázky z oboru historie by měl zodpovědět znalec profesionální 
historik a nikoliv osoby, jejichž odborné zaměření leží v jiné oblasti, tzn. v oboru školství, resp. 
sociologie a politologie.  
             
           Státnímu zástupci KSZ v Praze byl následně z OSZ v Berouně předložen obsah dozorového 
spisu vedeného pod sp. zn. ZT 134/2012 a dále příslušný vyšetřovací spis policejního orgánu Policie 
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ČR, KŘ policie Středočeského kraje, ÚO SKPV Beroun, ( dále jen policejní orgán ), evidovaný 
pod č.j.: KRPS-40309/TČ-2011-010271.  
 
           Po pečlivém posouzení předložených spisových materiálů dospěl státní zástupce KSZ v Praze 
k následujícím závěrům.  
 
           Z relevantního obsahu dotčeného vyšetřovacího spisu vedeného policejním orgánem je 
především zřejmé, že obviněný Jan Šinágl podal proti dvěma opatřením policejního orgánu o přibrání 
znalce podle § 105 odst. 1 tr. řádu, týkající se znalců Mgr. Lenky Vrchlavské a JUDr. Ing. Josefa 
Zouhara, Dr., dne 16.01.2013 námitky ve smyslu § 105 odst. 3, věty druhé, tr. řádu. V uvedeném 
podání obviněný zejména uvádí, že položené otázky oběma jmenovaným znalcům jsou odborného 
charakteru, navíc značně specializovaného a je tedy na místě, aby k jejich zodpovězení byl přibrán 
odborník historik, přičemž jako vhodnou osobu obviněný navrhuje historika Adriana von Arburg, 
Ph.D., působící v Historickém ústavu Filosofické fakulty MU v Brně. Dále obviněný navrhuje položit 
tomuto znalci další dvě specifikované doplňující otázky.  
 
           Dozorový státní zástupce OSZ v Berouně opatřením ze dne 21.01.2013 zamítl podané 
námitky obviněného proti odbornému zaměření přibraných soudních znalců Mgr. Lenky Vrchlavské 
a JUDr. Ing. Josefa Zouhara, Dr. a svůj postup odůvodnil zejména tím, že oba přibraní znalci jsou 
vedeni v seznamu znalců Ministerstva spravedlnosti ČR, přičemž tento seznam neobsahuje 
samostatný obor historie. Obviněným doporučený historik Adrian von Arburg, Ph.D. není zanesen 
v oficiálně vedeném seznamu znalců. Dále bylo podle státního zástupce zjištěno, že první obviněným 
položená doplňující otázka pro znalce byla již částečně ve znaleckých posudcích zpracována a druhá 
nemá žádnou souvislost se stíhaným jednáním.     
 
           Státní zástupce KSZ v Praze zaujal po prostudování předložených materiálů při pečlivém 
zvážení námitek uplatněných obviněným Janem Šináglem v jeho podnětu k výkonu dohledu ze dne 
23.01.2013 následující stanovisko. Shromáždění potřebných důkazních prostředků a důkazů bylo 
v předmětné trestní věci vzhledem k vymezení skutku a právní kvalifikaci jednání obviněného v rámci 
vydaného usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. řádu ze dne 
29.06.2012 provedeno v dostatečném rozsahu pro potřeby realizace zákonného přípravného 
trestního řízení a trestní věc byla rovněž z hlediska namítaného odborného posouzení v potřebné míře 
procesně použitelně znalecky objasněna.  
 
           Zejména v případě naposledy přibraného znalce JUDr. Ing. Josefa Zouhara, Dr. se 
specializací na sociální vědy, politologii a extremismus nelze pro účely projednávaného trestního 
řízení objektivně zpochybnit odborné zaměření znalce, neboť i s přihlédnutím k obsahu seznamu 
znalců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a stanoveným oborům zaměření a specializací se 
výběr jmenovaného znalce nejeví jako odborně nepřiléhavý k posouzení předmětné specifické 
problematiky. Kromě této skutečnosti lze dále konstatovat poměrně uspokojivou kvalitu zpracování 
předloženého znaleckého posudku a způsob, jakým se znalec vypořádal s podanými otázkami 
policejního orgánu, které lze rovněž považovat za obsahově věcné a relevantní. Pro úplnost státní 
zástupce KSZ v Praze dodává, že vyšetřovací spis dále k odbornému posouzení nikoliv rozsáhlé či 
nadměrně složité sporné publikační činnosti obviněného zahrnuje i již dříve zpracované odborné 
vyjádření Ústavu pro studium totalitních režimů a znalecký posudek Mgr. Lenky Vrchlavské, 
znalkyně z oboru školství a kultura, odvětví historie a dějiny umění.                 



 

 

  

           Z předloženého příslušného dozorového spisu vedeného na OSZ v Berouně pod sp. zn. ZT 
134/2012 je dále především patrné, že v projednávané trestní věci byla dne 30.01.2013 podána 
státním zástupcem OSZ v Berouně u Okresního soudu v Berouně obžaloba na obviněného Jana 
Šinágla nar. 09.12.1952 pro přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování 
genocidia podle § 405 tr. zákoníku. Tímto procesním úkonem státního zástupce přešla trestní věc 
z přípravného řízení do řízení před soudem ve smyslu ust. § 180 odst. 1 a násl. tr. řádu. V procesním 
stádiu trestního řízení před soudem je podle zákona výhradně příslušný a nezávislý soud oprávněn 
posoudit, zda dosavadní trestní řízení a stíhání bylo vedeno v souladu s trestním řádem a dalšími 
závaznými právními předpisy a dále po provedeném a skončeném dokazování meritorně rozhodnout 
o vině či nevině obžalovaného a případně i o trestu, náhradě škody a dalších důležitých právních 
otázkách. 
 
           Podle právního názoru státního zástupce KSZ v Praze má předmětná obžaloba, která byla 
podána státním zástupcem OSZ v Berouně pod sp. zn. ZT 134/2012 na obviněného Jana Šinágla, 
dostatečnou oporu v zajištěných a procesně použitelných důkazech obsažených ve shromážděném 
vyšetřovacím spise, včetně vypracování dvou znaleckých posudků a jednoho odborného vyjádření. 
Obviněný nebyl v přípravném řízení významně zkrácen na svých právech na obhajobu ve smyslu 
dotčených ustanovení trestního řádu.    

             

           Státní zástupce KSZ v Praze neshledal ze shora uvedených důvodů podnět obviněného Jana 
Šinágla ze dne 23.01.2013 k výkonu dohledu důvodným. 
                
           Současně Vás poučuji, že v případě podání dalších obsahově shodných podnětů již nebude 
věc přezkoumávána a nebude potvrzováno ani jejich přijetí podle § 1 odst. 4 vyhlášky Ministerstva 
spravedlnosti č. 23/1994 Sb., v platném znění.             
 
 
          
                                                                                                      Mgr. Petr Bláha v.r.                                                                                                                                                                                  
           státní zástupce  
                                                                                    Krajského státního zastupitelství v Praze 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotoveni: 
Irena Zimová 
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