
- Ť -í1?- Ťfi1?, Ýl **'{

3$ T Siz*tj

c";rs r< Á gšii g"a J il} g.! K Á

K*fisLí*frK
3 &,{'fr}dH&{ š{fr p €Jffi L:KY

í{raiský goud v Rrnč roz1r*r11 vlalavnírn Íičcní k*na**n: rtne 14. pr*sin** ?*11 r,s*nátč
str*že**r:r x př*ds*dkyn* s*xitu JL]*r' l}ir*}' K*rncÍr*vé a g*ur1ců přísedícich Zcie:ik5. Ílajlrr_rv,-,
a Mgr" Í}x"r'la ]'{*xlrian::n, t * k. t cr :

t }1)Ž1i{.)l:a:1\

fu,{art-irl 'ían*1íil"

b-_l.Ť*m B'n*fl
s*pr:dl* $ 22ť}písm. ai trestrríhořlidLt Zpť<.l š t'u j e *bŽai*by'

pr:r1i* kt*r*

1.

5 6rř*sn* n*r..}iště*i ri*b* k*nee;rr Etěsíce listr:p*clu Z*il7 v l}rriě. v únryslu obuhatit sc, přcrzltl
*ižř-rl*rikaKr**r*ra":':Í::liTipr.odcje1igtrrli1lri
*bra:r ,.b'1;tlíŤka". *le_i. plťiilro" sigtovánTmil Filia 33 v }r*drrótě }'5tx}.*l}0 Kč s ťínr, ž* aa
prorl*j i:i:r*:ru lr:ri v;irlatí riisth"u l.lOCt.n*Ů KČ a př*st*. že obrae koncem r*ku 2Ů*? pri:<lal zri
ňásrkr: 

,l"1CI{}"{XXj Kč }t'l'tttlrrLr Kalitrcrv.i. nar-. 28.] 1{}7-í, byf*nr Brno, I}ay*r*v;* 2$. ptrriee:
íel*liilu Klcr:":*ror'i n*před*1" nýbrž v prťiběh.u m*sii:* *nq:ra a hŤezna Ž*{}l{ r'rru r,'1'piťrc*l ^ialitl
xál*hy n:*nši pe*ěŽní čásrk.ll, alry tak z{skal dťlvěru I-dcňka Krem*ra, který rnu pt*riai zri
ú*e}*nt pr*rJ*:j* další :{ár,čs:'rý crhraz ..íátiší s* sla**čky", t:liej. signor'iln Emil Filla" v,]r.trr1lrr:lě

].5*{}.**0 Kii sii:a" Ž* a*i pr*ri*j obrazu.,'5plati ./dcnku jLrgmgr*vi částkrr l"áJ{}"**0 Kč rr
pr*to** pr:kra**r.al s v3lplác*ninr zál*h, př*ilal luu ZdcnČk Kl*nrcl aa ůč.e}*l:rr 1prr-lrl*je
v nrč,siei kr,*ttltt 2Ů*8 zár'čsr:ý *braz '-Í}ortrét šie*1rtic*"', *lej' plátn*. sign*vátt l' S. Ít'*pirr
t$93 v lrr.;**:i:t* 2'i}|X].{X}i} Kč s íím. Že r:brar výlroi1rtó prodá a Zderikrr Krgn:er*vi 1,yplatí
Částk* 4'5{Xj.{j{'}* Kč. *oŽ nedodrž*l" 

''}';nra 
za}ol: v* výši asi ó3il.000 KČ zir prr''e riva *br"izy

sigt.t*r,tln* ll,niil trilla, jitld p,*níze nepř*dal a př*s uťgeril:e Zdgň}ia Kr*n*ra rtlu *ni *hrarv

v š}rnó"
ni dLi*fu*dee.
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n*Yťáti} ir konceiyr rokrt 2fi{}& př*stal s p*škozeným k*munik*vat, čínrž t*}r Zd*ňku
$k'*mer*vi" nar, Jf !:3t*m B
ť}.fiilfi.*Úi] Kč'

2
v př*sně ne:jiŠtČn* d*bč k*n**m r*ku ŽŮ0s v Brně, v úrnyslu tlb*hatit se. p*žad*vai *d

R*n"lanxKaiiny.nar.il,bpemB.no.-zapůjrieni4"*0s.*0ŮKčnak*upi
r:rigirrálu crbraeu :lt:alíÍe En:itra Fí}iy, z roku 1ý13 s *ázvem ,,K&tafu a sklenička" 5 tim. že má
ráj*n:**, který *bratern k*upi ci:raz za částltrr s"**fi'*00 Kč a stiboval Rom*nu Ka}inr:r'i

e pr*de.i* rll.:raz* proviei, nvš*k R.*man Kalirra mu penize rreprljčil, rrebnť věděl' ž* originá1

toirolr: *bi'*:ru je rl*rísŤt1n r' Nárr.ldní galerii v Fť&te"

J.
rir:'* l.s"2*i}9 l' *rn* v byt* Fh.Dr' Jiřii:* ř{luŠičí;i' ,,'Brně, v rin:ys}u *tr*haťit se,

prr:dal })avilr
m*iíŤ* ijmi}x

jako pravl' oL'raz

zprr*obil škodu ve výši rrcjrnón*

byt*rx
F'it}y z ri:}r* 1928 s náz-vem ",7"átiší s n:rt{'nr ptá&cm" za u 1's0Ů.0** Kč"

ač:.i*cl.*i,Ž*s*jedr:á*ťalzurx,kterépř*vxalad"TiřihoR,vbář*,'.'au.rvjehobydJiĚri
v Brng|!!- S tíR"]. Že si je.i áo'l3 unu* jako reprn*uk*i, č n1.'-
'*u':,ffi*_ zp*s*bil škr:dh ve qiší ]'sŮ0"Ú0* Kč.

č'írrrŽ nrči vh*d*c}r 1. aŽ 2. spá*}rat zlo*in p*ilvo<lu pcdlc $ Ž09 r;dst. l, *cxst. 5 pism. a}

tr*sttlí}tcr zi1kaníkrr dÍlern d*kcnaxý v bodě l', díiem nedokonaný ve stadiu p*krtsrr poctic $ 21

i:r{st' j v br:rió ?. a zločin poriv*rla p*dl* $ 2Ů9 clijst' 1, cldst' 4 pisrn. cl} tre*tníha zákoníku
V btx]ť ')._

il*b*{'rre!:yicr prckáxán*, Ž* s*_stxl *kutck, pto ki'-rj' jC obžal*v*riý stílritn vb*n:lč l' až. ?. a

\' Dsdť J.

íi*d]e š ?29 cdst. 3 tr*stnih* řád'u se *dL'ryo"{ÉŤ:ť bytťffi

ffi;-*::?Ťl fftrlffi b1tem Brn*'

i}*Ův*d*ěni:

idrajskd sttit*Í xasnrpit*lstl,í .,. srně poiialo na obž*l*vairčho obŽalobu vedenou p*ri sp. xl:l'

ul'*r3*n*hc] státxih* Zástupileiství ] KíV 4l17{}t{}'

F*dle bc** ] i *b*a1*b;* *bžaltvaný v př*srrě nnzjištčn*3 dclbč k*ncenr n:lěsíce tistupa*.rl 2*{}?

v }3r*Č, v ťlrn,vs}u *hc:lh'atit se, přcvz*l o* Z<J*áka Kr*mcra za ťičel.em pr*deje ligurálni *brax

,'fuÍ*rlí'ikď", ri}*}. plát*o, signovii'rr ]imii Filta 33 r, hodnotě 2.500.000 Kó s lírn, Že za prodej
*irru;u n'il 1lJ*plati částkrr j . t 0Ů,000 KČ a přesta' ž* *trraz k*ncem roku 20Ů? prcrdal za čílst}cu

1 " l *ii.*Ús Ki1 Ri:r'nanu Kaiin*vi' patr{:e Z,rleňhrr Krgmer*vi nepřed*i, rrýbr* v pr*bčhu n:šsíc*
ůn*r* a trř*en* 2*Ůs mir vypláeel jalrei zálohy menši penčŽní částky, ab;' tak xÍskai dťlvěnr
ř-rteliki: Kt*ln';rR. kl*ry rrrrr př*dal za ťrřela'm pr<ld*-i* riatrši xávěsrry obraz,'.Zátiši s* slan**ky""
*}*.j, signovlr-n Ernil Fiila. vh*dnotě t.50{},{}*il Kč stim, že zaprode'i obrazn1,yplati Zdeňku
}Lr*nr*ri:vi. t'áxtku 1's5*.Ů*{} Kč a prcrto** pokrx*rrval s vyplaceníru zál*h, předal rr:l'r'r Zd*něk
H.r*l'yrer xi; úČ.el*nr pr*derje v tirůsíci květnti 2CI08 závěsný *braa .,F*r{r*t $}ec1rti'r:e". olei.
p1i1t**. sign*ván }. ii' Í{"epin l8*3 vhoclnotě 2'{}Ů0.0iX} Kč stínr, ř.e c'brar výhoilně prl:sá a

íeleňkir H.rern*r*r'í vyplatí Částklr 4.5*fi.*ŮÚ Kč, **ž n*dcdrže], rryjma ;ral*:h ve výši asi

s:Ů'*i}Ů Kč Ea prl,é dva abr*xy signor'ané f;mil Filla, ji*é peníze nepředal a přcs uťg*nc*
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Z<icňkei Kremera mu ani obrazy ncvrátil a k*nr;*n: roku 3008 přestal s pošk*z*nýnr
k*munik*var, čilrlž tak Ž'deňku Krenr*ri:vi zplisobil šk*du u* 1'ýši n*j*lénč 6.fiŮ{}"*s* Kč;
Fcldlr b*dx 2) *báal*lry crbžal*vaný 1, pi*sně nŮEjišť*né době k*ncsln fŮk{l 2t]tl& v }3rnč*

l'iix:ysiu r:br:h*rtit se, prlŽad*val r:r1 Rcmarxr Katríny zapůjčení 4.000"t)0Ů Kč lra koupi
*riginálrr *braeu mirlíře lrnila Fíily, z rr:hu 1913 s náxvent ,.Karata a sklcirička"' s lífi1. Že má
ea_!*m*e, kt*rý *brat*r:l krrupí clbraz za částku *'{}00"ilŮŮ Kč a sliboval Romanu Kaiin*r,i
z pl*d*j* oi:razu pr*vizi, ar'š*k ltomag: K*iina rrlu penire nepůjčil, neboť vědě}, Že *riginál
toh*{* *br*zrl j* urrrístěn v Národrrí galerii v Prae*.
V* *}:ora Lrv*ctený*}r *lr'r:u tioclgch rněi obŽal*vaný i*dxak sebe cbnhatit tínr, ž* někc}h{} uv*cll

v tll'n1'l * zlrůs*bit {imtcr činerc *k*** v*lkéhir ť*zsahu, jednak se d*pustit jed*ání" {et*rd

b*eprrrstř*rálrč sl:r*ř*l'al* k t*xr:u, aby s*lr* *trr*}rati} tíin, *e rrěkr:ho uvedl v rrmyl a r"pťlsoblt

t*}< šk*e{u v*lk*h* lczsatru a j*}rož sg nrěl dl:pui*{it v rlnryslu tr"estr:ý čirr strlá*lral, avšill*

k cj*lt*trání Lr*Btn*ho *!rru rr***š1o.

í}ci*l* hodu -1} *bŽal*by rri:žirlcrvaný *n* 1"ťj'2**9 vBrne vbytč PiiDr. Jiřih* Hlušičky
o Bo*Č.- v *nrvslu ob$hltit s*, pr*dal pu.4oriakei pravj' *-bralz nraliř*
{:,rnila Fi}t"v sř*kšJlqzg sházl,'em,.Zátiši smrtvýr:n ptŘkem'' za částku 1.800.i.}00j{Č, aC

včdlii. ž* se jcdrrá * &lexm. kt*ró pŤel,ral *d "íiří}rc ltyuxr* v jeho br,dlišti v Brně ,

xt{m'xesi"!ijr:1,E:miipovčsija}i*rÁpr*dukei.*irnžtolipuo1'Tůsobiišk*duvevý$i
1.ss{i.0il* uč'
V b*c{* 3} pa*t* pi:d*nd *bŽaíi:by *bžalcrvaný se}:* *bohatil tírn, Ž* uv*sl rrěkr:h* v citnyl at

rpťisrrbril tak*i'ým činam značrrou škrrdu.

*bŽ*l*vx*ý podle *bř-alnby spáchal v btrdě li *ž 2) dílein dokonaný * dilenl nodr:konaný'

xl*ť.i:r p*rir'*d* p*dl* $ 2{}ý *dst. l. cdst' 5 ;l{sm" a} {ť*Štn'ho zákcníku, v bodě 3} ve stat3iu

p*kr"llu p*lt1t* $ Ž1 orlst" l irbstník* zákoníku a v lr*cJě 3} z}očin pcdv*du p*di* $ 3Ů9 odst. 1,

c}dst. s p{Ertr. ;1) trestníh* zákoníku'

*l--Ěalovirxý rrvcdl n* rv*ji okhaj*brr, ž* se xed*;1ustil trestrré činn*sti, která je mrr klart*nit

x* vhrr"l"

se Ziicťíkein Kr*nl*lc$l se dr:hcdl na procl*ii cbr*zů Maliřka a Zátiší se slaneřky, n* *ástce

za pr*'rdej *trrarťt, které prod*l Rrrnranu Kalinelvi * peníre přeďal Zdeňku l{lrenroror'i. {Jlrr'iiz

F*rtl"dt š}**htic* r:ralíře {*pina *d Zd*ňka fu"em*ra nepř*veal' od Ramanir Kalin.l'

n*p*řaoJ.*r'ai pr}jč**í 4 *ril' H"č rta koupi originá.lit *braxu od Imila Fi}ly Karaťa a s}tlenič}ca.

*tl Jinn* H_3,lrář* nepřeb{ral v,;dorně fa}xiťikát elbrauu, a}e oríginá} rátiši s nrrlvým ptákem.

kterýby1prireiáv*:rí}avlulEpr<;dejcl*pelručiior1borníkn'aFi1lr:vodíl*]1}rj}r.
ttlregl*tEá. kt*rý dostal jednxk pr:*vizi za prod*i *brazu, j*dnak pertíze xa epr"l**vátrí

odbr:m*}:* pl;s**z*ni *brazu, Jiř{ í{'ybáÍ dr:stal r" pr**1*j* obrazu peniz-e '

V rÉ*tei d*kaz*vá:rí sr:ud vythazel r drlkazni*ir prostředkr}, z nichž r'yplynrrly důk*e'v,

t<t*r* b-vl'v u irl*.v::r{hn }íČcní provcdcny a kt*ré by!y' pr*casnř bezvadné.
S*ucl dospčl k aávčru' Že jt: lieo v nezbytnóm r*zsah''_r prtl r*zhcdnutí objasnčna.

&ie{*Íxi ikutk*vóh* stal.* vě*i b*z důvodnýclr poc}iybnr:sti vyžaduj*. aby s*url elpťel

rclxhirdxutí tl vir:ě <r j*sln*?-ni'čně zjištěná a bezp*čně prokázaná ťakta, nik*lí * p*uhou

pr.:vrÍěpr:d*bn*st' Ť{ritn* p*uklžxat fia tfi, ž* tam. kde nelzg beepečnč wčit, která e vsťiallt

sknttk*u*t}* řcš**í *:dp*vielá sku{*č.nasti, musí s*rrd zvolit trt' kter* je prn obžalcvantilr*

*,*jpl.iz::iv*'išj. Je tť*ba píipr:ffi*n$ul" Ž* zákl**lním předpokiadem trestnj *dp*věd*tisti j*

barp*čn* ziištční přičinnóho prisobexí je,3náxi obŽal*vxréh* na trcstnírn zákong* *luár:ěrrf

sp*i*č,**ská v;:talr,n* a t*h*' zda totc -jednárri nes* všgohny znaky zavinění' Je trleba tak*

r*spektr:vat to' že x*r:í-li *apr*sťc rr*et*ný Ť*í*;a i!ůk*zů jak pŤímých, tak nepř{mýclr pro

b*rpeč::ý xilť'i'jr, ž* s* stal sk*t*k, který '!* př*drněten tre*tného stihání, musi srr'td

*bŽaŤ,rvanéle* xirr*stit rrbŽaloby p*dlt $ 22s písm. *} trestníhn řádu"
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s*ud *a gáklailč výsi*dkťr pÍÚv*dťnÉhg dŮkazo';ánj nemchl spolehiivč {t'lez ťoutrffiI}ý*h á

*ťrv*<Í*ýc1r pŮsh}'l}Í1sÍtí) uzavŤít" Ž_e se vůb*e sÍai skutek uYČdený rr Žalobnírn návrhrr. kt*qř ie
př*rirrrětern'i*v-h*d*r.á*í r'htrai,lrím lič.er:i, t*dy' Ž* Ít nerrsku1gčniln to, cŮ se v p$pistl skutk*

ui,á'di. *bž*krn".errd}:*l !e rn*žir* aprostií obža}*by jak v připadě, Že se prakáž*, ž* se sj<r:t*k

r:*st*l, tgk i v pí:ípadč' i*sťliž* po iiplxdm a správ** provedeném derkazclvání a po všes1ra*n*yn

:í]:í*l1n(rc*:'li r,je*ir ťiůkazri zristat:.*u dův*dné p*r:irybn*sti' o tom, zda s* skut*k *pravdr': sial,

6gv},Žariqje s* prokázáiri, Ě* sg skxtek í}*s{'cl. Áby bylo mÚž-ns zpr*stit cbřal*r'aného

*{:*alr:by}*d1* { ŽŽs pí*m" a} tr**trrih* tádu {rrrb*{-neb3,io prckázánn. ře se stal skxtek" pr*

*.řiĚ j* *"i:;!:;r|*l aný sríhan). n*ni ru'rtr-niÍ, airy s* n*stgi* vťtbicc nic x toh*, *i.; uvádi řxl*h*í rrár'rlr

u poi;** skutkrr" F*slxči, Ž* s* n*s{alt: Ťct, c* tv*ři p*dstaiu skritku' pÍi respekt*r'áni zásad }:r*

horlnrr*r:* { tq:t*Žnt"isti sku1k*"

,telekr,átr:í pro uprr:štěrrí *bž*i*vanéha c}bŽa!*h3l j* rr*ilrnc}veni * 2:6 p{sm. a} trestni}rcr řár1u,

prot*ž* .!s..iu dťrlt'ri;l* p*t-*ryi::n*sti * t*r:t, zctra sc skr:telr opravrirl stal* v rrčkt*rých případ*ch

j**x *re.it* *ásti skutkx trirrrkázáxy. a}c rre*{ prckázán* bez pochybn*sÍí tČ}" c* tv*ří jeh*

p*rŤxtxx, ;r t* q:boh;:cť*{ nbŽ*'l*r,anEho tvedenínr jiného v onryl fi upůs*bŮ$í škody v*i}ré}rrl

rorsa]ru č! iit**y xriaírt*.

K }:*drr 1.l Ůbž&}sb}'. }')

lir'čd*k Iclenčli lil*nrer uv*dl, Ť'* byl rrbžitl*v*nýni podv*den, prot*že :nu nrvrátil obrazy

ani **l*u cásiku perl*a' ::a kť*r* s* * *břalrlv*artilnj i1onrlrivil zaprod*j obr*zťl'

I}*krrťl -je1* ri tr*rí 1i *'hž*l*}:y* v"vstrrprtje zd* do popředí tvre*ni pr"*ti trvrr*ili, a t*

t'l"rŽ;llllr"nricilti : r.." cdka Í'rctnrra'
Úbž*1*vx*Ý rlv*, i" že i:lrraz3' h{*líťka a Záti$Í" n;i kteránr js*u vy*brár.€:ly lyby, tráhev,

slt]-*tlitl* i*rt m*1ířx fimila Fi}ty}. pr*dal &.*x:g*r: Kaiiri*ví a peníz* e pro<i*j* pŤedď Zder1ku

K.rt*l*l'*vi. Z.ql'}í}*k s'rerlr*r uváslí; ře *gobr1rÍ*i e*]orr dahÓdnut*u č&s{ku, al* v nrenšjch

částkll*}: újr]-*i}* Kč. Z l*lrt **chal urijt*u čáslk;_r majiteli obrazťr otts t]bcřilovi. Neb;-'l si**

d*lis}rinrrl * *bŽai*vimýtrl n* pře'tn{m i*nryli*rl prolt*j*. al* cel*u *ástku ned*istal a íakó

nerl*slxtr ep*{ r:bra;r,v -

Sv*ql*k Li** *i:*řii, jah p}3,n* z elclkaz*vání. byi nrajitg! *brazů' Lidir'rrjiei j*, že je k*upi}

sp*lu sc sr.-**sn{l:r r'*řír*ním byťu ua p'lultý*ir ::iil.{}#t} Kč {v por*vrránÍ s h*rlnot*u obrazťr

}:rxiia Fil}y. it1*r* js*u ltatclr'*ny znal*ckým prrsi":dkern ma}ce íng' ar"ch" Égl*siava Fisař{k;i.

s*ur{níhq: z*;ríc* :r*ittl* jins r' *b*ru ekon*ntika" *r1včtví ceny a *dhady. sp**:ia}izae* věei

m*r,itd _ st*y*Žiín*sti, sů*hy, ilbra,z3,", stavebni pan:átky. jejictr i*učásti a přlslušenství}. Řekl,
Že st: ctln:},.'lvil sx Z,**ňkcm Kr*m*r*fi1ila pr*deji *i}ťazu,,Mrtlířka" aa t.10Ú.*i}* Ků g,"Xá i${

:i: sl*.lr*čky'" zil }'5ťx}.0** }ič" Zdeněk Krenr*r d*gial prcll'izi 28t].00{) K*. by1i *o*:lrrv*ni. ž*

:ea prv*í *{:r*:r brrr1* prr:vir* ztir'uha l*n'**0 H'č a za ďruhý k*lem 2*0'0ŮŮ Kč' Zdtx*k
Kr**r*.r n":* r{a} s;i*.txi* K*, z ť*ho rli n**.hal *tl'',: *b*ťi} 35fi.000 K*, tudiž 2*i]'ilil* K* byi*
pr* Zd*iil<;t Kr**l*ra. ťJfiŮ *bŮříl píedával *}riazy k prcdeji Zder:iku I{renrgr*vi, n,:lryt r'*

sp*1e:rí s rr'bÍ;*lr;v;illýr::. V srrxčasn* d*bč n*:rí nijak d*mluvsn s* Ed*ňk*n: Krcmerem na

zil.trliat*t'li r.by|ýtí:r rlást*it. xarÍ*kay'e spetí{ikr:vat. x<d* rnu vlastnč riluží p*níz-e. r: poli*i* lrv*rŤ},

ž*: př*dáv*i *blazy Zd*ňhu Krern*r*vi- tudíŽ {-}í]' ;nu dluži-'peníx*. n*dokáž* sc r'3.}ádřit

k tr:lxx. rda b;r* ]:*ža<l*.;al peniz* p* *b*ll*vitlr*cj:-í}*t}* pil Zderiku Krerleror'i. V přípravrrcnr

fízelri uv*dl, Že pr:Žaduj* r:áhrar1u šk*dy ZŘ obr;*;.. peikrrd n*buďou vráceny, ale ner'í, v jakd

1rý*i eh*e n:r.hrariit škadrr. :ior*:lasÍ s h*rln*t*u rtrčcn*u znalcem. }dějakelu dobrr p* předár:i

riru]"1dh* *!:ruxrl s* dq}avódťi. Že Zalen*k Kr*mer ncmťtŽe nqiít *bža}*vandh*. ;:.u 1Ů V}'pirdá

* pr*rlej*m *bra;rťr špatirč" Íii'řetrek rJb*říl 1' pf{prii:,rr*nr řizení uvedl. že si Zdeněk Krenr*r

*a}:rni s*lrťrx]r'i: s *]:Žal*vir*ýnr. snad na podeixr ?stj8, xtkvěla mu v nrys}i věla, kdy* se ptal

íd*rtčk Kt"*nr*r * c* r:aá leď říci nrajitelt}rtl - včta *d obža]ovar:éh*: -,Ty máš s ::inra ně^jaký

prrrlr}*r'r:y'' ni1ri:liebu.je Í s ni*ra p*r::*ct?"
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]sutnn *vds{. á* v i:Íepísrr hl*s*výeh nahráv-ek přeilanýcb Zdeňker:t K-ren:*ten: se tak*rlá vč{a
n*rysk3"tujL {*. i. J3"t"135 :ipisu.).
Z přepixu nalx"ávk1'. která s* stala 'cortíásti rJůka:-ní*lr prcrstřerlkťr, pro{oŽe by}a str*l:-*:rr
př*i1l*Ž*na u kiavr:ího iíčerri poiÍl* $ 213 *dsn. 1 {rrstnihr: ť'ádu, je patrna šká]a m**n*stí
vrtahrt *břal*va::*ho a Zdeňka Kreme:-a'
sout} zvažr:val l'*ro}:i;dnclst svěelka 'Kr*m*r* a ttg:n*hl dospět k závěrg, vx}ilcdc:n tirk*
k *lilširr: *'r?kaznim ;:rtlstř*rikriffi s 7 nich pl3lntuoílr:r dilkazůnr, že jd* * tak*vdir* svědlt;i,
kíerdn:* by tryi* m*Žn* j*ďnoz.načně uvěřit, áe př*d*i obžalovanémn obrazy s tim, že jclo il
*:rigi*á}y, kd_vŽ p*dl* *bŽa}oby *riginalita *íia :{cl* nehraje ri:li, domluviii s* na **ně, Že.
*brriz:y }:lid* g:rrreiávat *bž*'l*r,*ný ::* určit* p*níz*. kl*ré svčr-ikov.i Krcnrer*vi předá" p*nia*
v cel* ri*trirc1llutó čásťi:e n*předal a nbrazy ner'rátil"
Pís*r*'n* pc::Ťr,la*ni * pťerlání *'blazů Ma}íŤka a f'áti$í se slaí}ečky ř<lrlrike:"rr š}.orn*r*nr
*bŽa1*vsá:ói::el není" *bŽa]*r'arrý twdi. ž* *brazy převzal, Zclertěk li.***r tr'rdi. že eibraxy
pť"*d*l' í,x* ryjír x výpr:včdi *bŽa}*vanóho, že *:u byiy př*drárry *brazy. Net:xistr{i pís,-:n:n'r,
n:lat*;:iály d*tkunre*tleiící pí:*dání zál*h Zdcrilq* i*'*nr*r*r,i obŽalovanýln, a:d svě*l*cky nel.rí
p**lťZ*n*, ž* by př*da} *bž,'al*vaný ídeňkx Hi'erx*rovi p*níze jako zálohy. Zri*nčk Krcnrcr
p*tvrr{e, ž* d*st*l pe*{fie jakr: xál*lty. Gbžai*vaxý Ívrdí. ž* *ostgl Zde*čk Kremer t\*stku :ra
*tiraxy. kt*lá try}a::r*xi r:i:::i ii*h*drtuta" N*cxistuj* q1ůkttz, který b,v ptitvre*val předání p*nČe.
a trr j*k zá1*1r, tak e*lé částky. jak uvádí abžal*r,arrý, ídeňltu Krenreravi a q,";íi pol1ťe
z ťvrr*ní fllicrik;l Kr*n:t*ťa, ktarÉ není jinak p*di*ž*no, nelre. Je zde tvrzexí protÍ tr'rz*ní"
"lvrretl{ sváe{ka Kt'*tn*r* neni rr rri* pr{i}iaa}čjší neŽ- r;bŽalor'aného. V* prasp*ch obŽal*vanó}:o
sr.či{*i vý;:*věď 9l-r:tlri*la K*lin'"',, že k*upii o1rr*z Maliřka a přcda} penÍze olrŽitlr;l,animu,
tvelíŽ by byl* *r*ř.'.:r* us*uďil, Že peníz* pak př*šly 11* *Ťispr:zice Zd*ňka KreÍn*la. $t*inč tak
nevyl*u*il sv*dek Kalirra" Žě kriupitr obrar Zátiši s rybami, tudíž peníz-e předal obŽďovai:róxru,
kc{i j* rx*1t} př*dat Xd*:ll*r Kr*lttcr*',,i. $v*dek Kalina má dokl*dy svědčicí o prorle^!i rrlrrazrt
'&ti&lířke $tanisJav.i:. M*k*.v*,;_vj" litanisiav ' 'L{aíc.{}r,c* ::ap}atil 2'700.000 Kč, po Č'ástkácli.
k pi:odc.ií dtrilt* zatÍ[l-.cm l"riku 2Ů0E. Svědek Stanis1a.' Makovec potvržrr!c. Že koupil trbr,iz
,,ful*i'ířkď'c}{.] ;r*t{}rá* Enri}* Filly *d Kon:axa Kali*y za 2'7{)Ů.Ů*Ů Kč"
{'}-bŽai*vaný' rlrčl qldhi.;rný posrrrlek na *lrraz fuialírka od' svěd}<a Pi'rDr l-lluŠičky, kriyÉ ribra;l
prndával Rc'rrnanu K*]inr:vi, pr*dáva{ obrax ra {iástkrr" kter*u clohodl se Zdeňkcrr'l Krenrerrl:r: *
t ' 1*{i.{}Ů* p;*'

Sv*s*k F}:l}r' Iv* i:í*lár: p'btr'ldil, Ž* se kv*]i {}íru *b*ři}ovi obrátil na Plrl}r' HlLlšičku
s obr*st:nr ,"'Ví*lířkx"" .tby s* k nčmrr vyj.idřil, T}ťi}t*á* je *db*rníkťn: ila díltl Enrila Filly' *tt*
$i:r:řit *htěÍ *i:rag prr:dat.
sr.če3*k i}}rL}r. Hi*šička p*tvrdil, Že xprae*val*db*r:rý p*sr*rlek na *braz ,,Malířka"'
Svěd*k l{*ryra* Kaiirr* x hlar'ní]rtr líčaní uv*dl. kdyř vypovidai v přípravlróm říaení, ž*
n*vědči ptrdl* pfertlr:ž*né ti:tr:grafi*, zcla kq''ripil Zátiší se sla:,le*ky, tc byl d*tnx
ljsi3'*}:ajíeíhrr. p*tvrdil, Že r:rč] *beil*dni vzt*j: s *lr*al*varrýrx a:lrledně *brrigil Zátiší
s rybami a p*}aar*rn" řr-rd1r'P1rj}r" HlušiČky a l}*rothev F*chov* se jednaío * *brnn ÍInri}a
Fili3,' *d *}:*a1*vaxé}"i* k*upil *hra'I xa tr ' 1**.**{i Kč. svčdkyné &*rntlr*a F*clrová potvrrlila"
ře dmsť$l;i *it št*r;lar:a Ka}iny k* ek'*ru:ráfi.i xra]b* le signat*rou Emil Filln, na r:lrra:lu byly

'{Ůt}iit[*tly 
r3,by" v* .:z*tc{ch bar*v nebyly pr*kázáity pign:**ty ani prrjidl* pocháze.|ící ze

současné d,',!'r .

T'ot* spiš* p*Ír'rzuje r'erai rrbžalnvanóh*, Že *braz Zátiší. kďe byly ry'by a pohár, byl *braz i:d
l'c}*ňka K"r*m*ra. krerý prclclal Ř*manu Ka}inovi, qius{al ::a nti peníze' tudíŽ je r<Je r.ariant*.
*e pe*lr* dcii íďerliirt Krenr*r*r.i"
sv*d*i* *'e::l*r uv*di, ž* z.částky 63*'fiůŮ Kč si n**lral 250.{}0Ů Kč, al* ott* *b*řil r:r,ádi

Částhrx :&{}.*{lii Kč" lil'ěeÍe k Kr*m*r řeÍr}, á* s* }rc *bžgl*v*ný ť1eptel. koh* jsr:rr *lrrazy, nda j*
T-*Jeirtik Kr**:*r ř}ŮLšz* zpr*slŤ*dk*va{*l. Xd*n*k Kr*r*er uvedj, žg si rra}rráviil rua}:*r,rlr

s *bř.elavn*ýr,r. }J*i*kl. kilo první *avrlrlprildej *bl*rů, av*dl, žc slovo dalo slov*"
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''c řatffi* r liscirr i. z i*lro, ** řeki Zdg*ěk Krenrcr" že uverÍený svšsek m*1 diuhy, Fůiň*l si
p*níz*, xastavil b:.t. s' s' 2*Ů8 byla sepsána smlouva*o ztiz*ni zástar,'rriho práva
k **rnr,.vjt*sti' itc kter* plyne, Že ixg. Lukšik pir1cil Zdeňku Kreffierovi 2 mil. KČ. Zd*něk
Krc*t*r pl:skyi} eť,{stavnínril věřite}i zajištérií polriedávky' a t'* xříz*nírn zástavr:{?:i* práva
k n*nl*vi1clsti r,* vlast*i*ťrrí zástavnítrrr: d}užníka" 1r* smiouvě se uváclí" Že pÚjČka l,*cjc
vrlli:ry*a sp*íle s rrroky v dohorlrruté lhťitč. 25. :. Ž{}*9" }toctací razítkr: s" 4. Žil*? j* uvcdenr: xa
pis*n:l-r*st'i' kiert'r* navrhrrj* zást*.:lní l'ěŤite] vxdáxí se xástavníhc práva KatasBáln{mll r!řarlrr
pro Jihclnr*ravský kra.}.

svšelek Kr*n:cr *v*cl}' že kr.lupil za 2(}.0Ů{'} Kč nx blryze v Brrštěhradě r:braz *d R*pina Portrdt
š}*l:irti*c. řt:k}. *u; t* sal:'li prý n*r'ěd*li xa ir*ree a t*ké arr to n*věděl' Ůbrax koupil j*lc*by *ci
r:es;rám*lr* guí*r*. r: hlavnilr* líčgní řek1, Že h* ki:rrpil před s*dnri osmi lety"
Svřdek í{*man KaliÍra lrváili v přípravr:dna ťize*í, ž"e v době 2007 a 2**& r:rě} o*
cli:Ž*l*va*diro nabídkrr k* k*upi ŽŮ0 rbr*rx-ťr *d rťlr.ný*h arrt*rů, r:a ťr:togratii nabíz*l obraz nd
Repi*a. p*:irót rr{i*kdh* tnuže, rrepanr*ftli* ci, kolik *htčl r;l l:braz, myslí, že šlo Ů eufa. zájenr
r:en:čl' v i:rigiirái* *lrraz i:t] ti}:ža1*vanéli* n*vietč!"
Feldir,rrý rpiisllb lr*upč olrrazu na bu.rze, pr:hud by s* jndnal* o originál dí}a R*pina, potvrdil*
svčdltyn'ř'Í}]:i}r' Kat*ři::a í}v*b*d*vá krrát$rkg si:írlcy abnazů t9. století Mcravské galeri*
llrn*, ste.irr* tftk pclrvrdila určitr:u xv}áštlr*st srlrůzky s prsřgntovnrrýrn rrraj:ite}*m *brax*
r' k;,rr'iit'::* r:a illís:i Ůr'trí r' i}rtrř. l_lč*slniia s* sch*xlty s k*iegori z rcstaurát*rskih* odd*iení
h'{*rar'sk* ga}cli* srnir ak- rlurl. lg*mt"rr }'*gx$*m, Fcldl* rri nr*h} být př*dl*Žeir portr*t
$rlpi:rli$aiixí Rr:pirrr'qfu:l strrďiínt, nral*val poÍlctl":í studic' uvgďla na schůz*e, ž*'lry {* mrrhl*
b3,'t li.*p'in*r:a sáldie, ale lr*m*}:la **init eervazl:* pr*}rlaš*xí. ,,P*ťrét šlechti*e" j* p*rxocr:ý
tlár*l', kt*rý s* pcriáir'á, pr:kud není ená*la t*ť*Žr:*st modelrr *brar*' Na **hťlxce lrylrr

"}*rinán* s vys*kýru :xtlŽ*m" kteeý s* *.hs}vai j*k* majitel obrazri' B3'1o m**bvyk}é. ** s*
pra**vníci &4*r*r,s1** g*tr*ri* r*ají dír'at na otrraz ne v dobrych podmínkách, za ninri d.*

*d{":kr,áŤnie-h pťr;*trryť ř*dn$ *s*ba n*ňl*, pť'*st*ž* ,}í ti; bylo.n*bídnut*. Sr'edkyrrě bt,
p**}:ybrlval*.' aby R*pin*v* dil* bylo &irbízex* n* bulze s{aroŽitné}rtr umění r'l}rršÍčhr$ďě. i
kdyŘ n:*Žn* ^j* 

vši:ehrr*" al* pť'**e jer:, lcdaž* by byl *brau tajně pŤiv*Z*n 7" &*ska" tŮŽkil lr.l

s ní*t p*k ;:*kd* š*l ** *1i*iii1*i {rk, P*}ilrcl ír-Li ribrirz rr*b3,l na otj*iálnbn tr"}ru, částka :*.{}**
Kč jí přípaiigla nírká. prrkLr*i íly *el ni xa *brax oe3 Repina chtěl nčkd* 2s.*{i8 Kč. {ak by na
raknvý s}i}*h"{}d nepiisl*rlpitra. {Lsc}báxr na sclrťtr** šlcl r*ejnrě n tcr, aby by}* ix}s*l1ř'*!1*, rda j*
obrar plavý" sv*dkyrrč rrer-rčitra obŽalovaxétxl jakr: *sr:blt, která by byl* na schůze*" Prik s* jiŽ
;:ikd',l r:c{izr.'ál, }:lril*ovniei gnl*rí* aktivni nebyli" ptot*Že o obraz se zajírrrala druhá stran*.
P*d}* sv#dka akad*rnic'tgho maiiř* Igor* Fcrgaíe sg na *čhď tbriítil v r*ce 3s0s. prcťo*e
&{*rav*k;! gal*rí* v Bnrč posí:;yt*vď;r v*:'ejlt*stj l';ilnzultačni s}užby, Zdeněk Kr*rll*r' a Ť'c tak,
ž* mlt }:yi* i*leÍirn*ván* *strah*u, ** j* v gai*rii rrrr:ž, kt*ý by rrabidl $brax, p*kud bud*r:"

scliu;prri Ťiet" xda "!d* * *rigi:rái a zď je ma}ba k"v*Jitnj, muž rnu řeki, ž* by ho v prvni ťázi
xirjim;:ii:. kd3'ž h* *dkilz*vai ira PhI}r. svcb*d*v*ri" zda se jedná o arr1cra R*pÍna a zda'!e včr
v *lobr*m $1&\ru, zda l':v ji vrrh*c molrl gai*rii nabídnout' MrrŽ chtěl, aby sc sešii vkavárn* na
Lrli*'i *rli. byl* Ťaln šcr*' *hrae byl s*ku.ndárně 'upr*.v*ván, o atttentici1{ |ry s* da}* closri
rii*k*t*r:*.{' svěd*k ur..edlo Žc *ruž b"vl poĚárlírn i: dokiady k r:brazrr, Ů m**ntlst prozl<*umat
obrgx s*ri*rnir::i ffi*t**anri, pak by Ín{ihl* rí*jít k nilbÍdce rrákiipní konrisi. Ke druh* g*irrize*

*crl*šl*, *braa rre|r3,l předloŽen, stejně tirk dcklirdy. '1v*dek *braz vytbtit b*z pciužití blcskLr.
$v*dr:k ur,**J}" Ž* v t*j*Íi:rlu s nť*l lrslv*í'íc{ nr'už Ee předsteivil ja}cr: Kremer- xsrtzuje. ře pak
takó s:rírn .i*dnal. Sv*ci*k F*gaš spí$e tip*v*}, ř,* *bžal*vaný na solrůze* *hled*ě clbrazu
nebyl. N*b3''1 jas:rý pův*d Ůbťaxu, l:gmčl* sm;",si h*v*ťit *.lehtl cenč. ř*d1c sv*dka iiogaše
b-vl"v pl"*v*d-eny xásahy ii* *bmr.u $vČdek p**hyb*val * tcm. že lry tak*vý *braz tl3d kriup*n
nx. {:]:u r, ť3ušl*hrae1* a;aké si **x'iys!í, Ž* by byi rrabieen ra 10-0Ů0 Kč či 3Ů.s*0 Kč. Nelze
říci r:a l0{} t'o" Ž_,:'jd* c r:rŤgi*ál. Určit eu1e:r'rti*itii':bracu je obtížná zá]ežitost' kníŽmrrsí b$
v_vlrlr:ř*n3' r:rčii* p**:nírrk3.' 
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Yýpt:v*ď sv*clka R*man;l K"*-1iny 
'?írní 

r:retsiih Y.vpŮ1..i{traji*í * ttrm, Že by mu byl *bžatror'rffiýnt

nahi:'*n nblar, kt*rý i* prezent*vií:r.iakil řeirírét šl*chtí*e od *utora B"epina. Svědl*r:vé PhI}r.
Ka{*řin* $v*bodavá * ak' ffial. lgro Feigaš tr*potvreují, Že by \'iděti Či by jrdnali
s*bĚ*Íovarrým * pf*dmčÍné v*ci' Fr:tv:reuji pi:divný xpůsnb eipatřeni cbtazu a r:e*bqkl*
r'iišť*vfuri prxvr:s{i *i:razu. }.jcpotvrzuji, že h-y rašli k ďispozici or1 7-deňka Kren:r*r*. jim
pl'*x*ntr:vaný originál euíora .&"epina Fortrdt šlecirtice' j*k je uv*den* v* skutk*v* části
*bž*l*b'v, k.d3,f p3yig v ní je uvgd*no * i' s' Kepi*. l*riyž rná být xprár,rrě i. J" Repin * jak je

ur'*den,.r v pt:*udk* z*a}** í}jsařika"
Sr'*dk},n* X**t:l*r Kaščákrrvá nep*trrzii.i*. Že by př*drnčtirý *brae ukauoval v jeji kailcciáři
olrŽal eiva.ný ; l*.} akd j ir:d *s*bé.
$včtli':yně l{r,řtr:si*la Ůb*nxi také j*sně nerrvácli. Žc b}' obĚaiov'arrý r, kirnce}áři rikax*va}

práv* př*dr**tr:ý *foriaa nékr:l:ru jinómu'

V troskím spis* jc zal*Žen p*sud*k ak" rr:.*l' Z*ry {irrlk::.:a**v*. v něrnŽ se uvádí, Í*

z t*chn*logigkd}':ro hl*digka nerti trámi{ek pr*li připsání r:brazu I' J. R*pinr:vi iv i:bžalobě j*

r:v*tÍc** {. .Q' l{*pin}. pr:srrd*k t* z7Ž. ll" ?*(}7. rie'iri vněnr uved*no! na Žád*st krrh* j*

rprac*ván' *tu**ná 5lís*n-rn*st naevar:á R*r'ers.iu'ilpiltřena ilatem 5. ] }' 2007, uvádí se vrri"

'z* za rlčelertr r*st*urá{ors}e* *xpartizy j* př:*i.z;rl* r":*rěi*ckó ďil* * *lnj na plátně. Q'3 x 71 cn:'

autor R*pin ?. *iix*\, ř*rtrét šl*chtice, d*borró *rč*ní 1s93. předai Kremer. pť-eveala

$rŮhr::*n*v;1.

J* pltrr*. ** sg Xdenčk Krenr*r j*št* s*ažit xjistit ví$e * př*dmětnénr i:braru, zela se
*kutečn* jeclrrá * rrriginál rrbrez* {. .í" R*pina" kt*ry l:y mohl bý't nazvarr Portr*t šl**h.tice " J*

*tázkq:r: pr*č' i}*lši :$išt'ovárri. p**ěkird nrobrv-1:k!ýry ztrrťlsobcm' jak je jiŽ ur'erlentl, j*

p*t'or*rrc sv'3*ifur ř}'l1}r' Kat*řin*rr sv*barlor'a*;r alq*demi*kýrn m*l{Ťem trg*rem tr;ogašent.

Z výi:*v*eli sliědk3lli Z'"lcrlky: Kašč.ákov* a Kv*i*isl;:-ly i}borné neize dosp*t k závŮru, Ž* b-r'

jcdrtá nebi: rtrxhá *,tJi* ,'uÁx*ny *braz svedk*nr K;cnrcrcnr * i}braz, kteqý posuzovala Ztra
ffr*hntixr*vá'
Sour} *l kla.d} *t*zk.v, 'iakd .is*x rrlastnĎ vz'tahy :ct*zi *bŽeiovanýn a Zderikenr Kremerenl.

kt*rýrrrái:l**{'}t}Ža1*van*]t*dicuh*rrd'obu,kt*ry's*tak'3enalrobžaklr'anýx"l.Zna}rrár,k.v
{výš* mn{nón*) j* peťť&e určilťr :rgrj*věra zc stral:-v *bžalovaného vůči Zd*.ňku Kretrrer*vi,

}ictyŽ *rá ptraii, Ž* nr*Ž* být n*lrrávánu c*Í *ak*n** bvt. Z nahrávky lxe připustit *rčité vzÍirlry'

př**ávÉ::i p-'r'ičx a trbrazů, ale tie to. r: jaké konkr*trtl *blazy mli* jít' cda šl* * ty k*nkr'*ílri,

Lt*ré jse-.* ur'*el*n.v v *břn}*!re i v r:aÍrráv*e uvád*l:* s,mča. Erko, tsfi<n ^ to nenrusi tr54 prál'č:

pi*r1mčt*é *hraeri}, jsou patrrry **hady * prav*sti *by*zů. kupcích, rněnách, vra*ení pe*ěz-

''ó*i, -i* nt**r* připustir. Že dirrŽi peníz* fidtněk Kr*rner obžalovanému, n:*Žná, že j* to i

o**pák. takó /,d*nčk Kl*nt*r xvádí, ž* d*sla! ::ěj:rkď p*n{ze. Y Žádndm připad* na základ&

ta}t*vd nď*rávky* kt*rá byla př*rilažerla Zdeňk*rn KŤcmer*ť:t. nelza učinÍt rásaiiní xávěr o

věrq:h*d**sti sv*síka Kre:ncra. Jedn$cnačná věi*i:adn*sí Zcieňka Kleurerx ;: d*kriz*váni

nevyplývr{" Js*r: poetrybnr:sti" * t*m svčdčí *bsair *.a}:rávky, který nepotvrzqie v*rzi Zderika

nr*nu*iE p*divn;; způs*it *věícvání prav*s{i l|:r*'eu' jak *: tonr h'ovořili *věclkové Phíh.
Kat*řir'l* sv*i:*dóvá * ak. rnal. íg*r řogaš, p*divnÝ xpů*nb koupeni *braxu v Br*štčhradč' jnie

Ů 10*1 h$v**ili rrv*d**í *r,*dk'*v* a}i. :xxl' íg*r Fngaš a PhDr. Kateřina Si'*hi:ix*vá. X

výp*r,ěitri tě*hl* sv*r'lkri t*ki r:cvypl}ivá, Že by b3,í *:bžalcvaný při zjišťovárri prarrnsti *lrraarl

*t1"aut*ra R*pilrii" H'i{e: je v* vaíehr' *břalovaný a Zd*nčk Hr*nrer přípa*xý pcdvt'rdnik a kd*

trrťipmlxým ptrrlvácl*ným" zd* js*u přípndně pociv*d*i*i ttiči s1b* n*v.z11y.n*bo ve vxtahrt

Lrr*t**n iill*nlrl" xi* připaJně podvádějí llebo.isou případně p*dváděni. kdrr xnich a

srrt*r*'n: kn k*trr*. er ** korrk-r'*rr:ríhrrjde, to určit ;.relz*, tak*vá na}:rávka r*zlrrir{nč vťrxi, kterr:u

ur,ádí s".rčrl*k Kr*n:er, n*pi:tlrzri3*. La na*pnk js** :11i 1'yvcditeirrÉ nizn* zťz';&ry, rrrofu:á by i

,",t*hly byt sp*kuiarir':ri, Jlg is*u lar:Žné, zá ak*vd}rq-; stav* nelze říct, že je t* svčďek Krem*t,
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kt*ý j* tlv,*cen v *myl a na je?ra ukoe' se *bž*lovaný *boha*uje" Neixe vyl*učit verzt

př*bíráni p*něz sv*<ik*nr Krr:yncre:yl xa pr*rÍ:rr:* *brazy, které mu datr tlbžal*vaný a

l*pŤ*dáv*-ní pr*x*x {}*o *i:*i,llrivi' :|at* rlr*Žn*l1 je připustitelná' stejně tak jak* jine' Za

tak*v*irc ÉL;t::tl i:.*la( vy}r*dn*tit s.{r*aci tak- p*r{i* rása* {lestnilr* řízexi, uejména v rámci

řjz**í př*ei *ouri*rx' Ž* svč<lči p*rrue u n*p'o'pč*}l *}rŽalovpého. Jsgu zde p**}rybn*sti" r:etrre

"io *i]-sÍř*::it" íai'iiŽ rr*ni pr*kizáno t* p**sia*r* - obža!.ovaným uved*xi v oltt-vl r-d*iika

Krť;'lt*ra, u:br:ha**ní le n;l útr<*r Zcl*ňka Kr**t*m'

K Lr*du 2i obŽatr:by^

svěd*h K*ma* K.alina v přípravn*rn řize*Í *l,'ádi, Že se hc p*krrsi} *}:žal*vaný kr:nc*rn

r*ku 2*ů$ p*:dv*st íak, ž.*: u'.u *xl**t k pr*il*ji z* 4 mitr' origixál *r'alrishti *l"lr*zu *d ilrrri]a

Iiill_v s kiňísrii;kýr* rn*tiveix y' r*ku iÝ1], *braz n*měl u seb*, akáxax h*- na lbt*gr'aÍii, seisli],

Žr má maiir*le rlrra;:u v },{asi:ryk*r,ě čtvrti v sl:t*. *ktčl. aby mtl na koupi obrxu 4 *til'

p*jcitr' ře trl':lyae ihn*c{ zajd't koupit a má *a}ěilr* 
"r-áien:e*, 

ktery obn*x k*upí z* s mil', e*

ixt*ni ;:*,n*z siibi-:vnl pi*vixi" tsyl n*rv*xtr{, b"o-l* 
":ťÍr, 

Že,,'mu * t* jdtl" Syědek Kallng

v piípravnira řizcrri řilra: ''Já jsem nbrae z*aÍ e publikaeí a vědě} js*m, ž* je x*ristsn

v :qai**nl gex*::ii v i}ťiixr:, ti"r*íŽ lrernůŽe. b-1l1 *' :r:ajite}* v fu{asarykově čtvrt{. a lyh*di} js*nr ho.

l}d t* ď*b.v s ninr n*sprrlxpra*uji."
I{*marr Keiina uvádi o* 1ypo.,*di 2{':. 1{i' 2*x*- ž* př*dklátlá p*iicejnfirrx nrg*nu k prcrv*dení

{tltr;k*pi* i-lbroz K*rafu 
" 'rion*gra{ie 

Y*jt*l:ha Llr}:*dy, 
'kd* 

je *braz 1'yťirc*n s d*pr*vr:dnýxl

t*x1*::t" ří1i*: ..'tr'Ůl* j* íe* o|r;:ď který nii *!:ž*l*r':iný na'bízel, ž* ho rntiŽe zn 4 naiJ. k*r:pit r:ttr

rl,:kr'!i* r,' \'í:snrr kor'ě Č"tr rti. "

i-j hiav::ril'l* lí*cní sv*c1ek fi"*n:an Katri*a uvá,Ji: ',{.}bŤ.al*vani_llriie]_'J-í*:'"T'v-m1a3{*]á
č'tr,-r{i má r*cilrll, :c'nťlmdh* sběr*t*1r:. nabíri *irra;'l x rirku 1913 c}d tst*ilx Fily, {arnili*r** h*

nir':'ýva1 h'illnt'ťlk. ť,i1sai' ř'* j* sch*1:*x tcn *br*g }rr;"':pít * ješt* týž d*r: pr*dat. l}l*rrh* jsn:e s* *

l**r'b*vi}i. Na z_áklarl* tu.lhr-l !*em si poříctril n*vi}Lx pr:biika*i od pa*a Lahoely a rjistil jx*m- á*

r;lrritz je v Nár*dni gatr*rii V š}raa*.n'

$věi1ek Kai!::* si rr{isii, Ža t* byí* *.Ž pri jírx pr:pisirvixri událostí * *brazu * nrr:tivern ťnŮt*ťky

{rre*í př*eln:*t*rr: u:ilžai*by}. sv"čďqk'u ttlnvn{h* i{řc*í uvedi,.'.,}{:lit* ncFřišlti jako tr*st*ý

*in, ,:evni,xrl jser:r: tcr t*k, elfi ffií učinil nabídkir a já ji n*pťíial' A* po čtyř*ctr leÍ**}r, kdy

přiíltr něj.:Íré *i*č*vrelri a napaclánÍ, ta}i-!s*in r"rs**r'l!l, že tcl bud* dal'rrá říct.''

kr,;:dko.,]i b.o*la pcl*Ž*na *tár"ka, zd"t ťekl rrbáa]*varl*tnLi, áť j* nbrar v Narodní ga}*rii v P:aN*,

ffi;:--*il*-iJ #l;ť5*HffiTi';jíl-i;-- pndánínt obŽaloby *váděí. {ak si t'* ln*:

al*spoň vyir:Ži{ r* ;rpiesri}:u prc|criloJ'a** p*li*ejnínl *lgánem. Ž_e uŽ- v Ínoin'ťÍtlu.. kd-v* r *braxrt

*hŽ;rl*r,*lť 1r*v*ři1, vědř1, prrx*Že *bráz 
'nril 'i:utrlikací. 

*e j* umí.stě:r v]darrr*rri gal*rii

r; Pr*z* i'l tltnrťtŽ* hýr u n-iajii*l* v Masarykcr,* řtr,rti, rtačeŽ obža}ované'bo vj'hne*il-

i'i iri;rvniho líčení sv#dek r:vád'í. ře za ním piišr:l *bž'ď*vaný, mluvii * *brazu, ře s* * t*m

dl*u}'rcr ber.i}i, ž-* si r:a zák]arjč t*trc poř'icli} n{:r,*it prrbiikaci od Lď:xrdy a r-jist{l, ž* je *br*r

' Nárq}dn{ gai*rii t, Ftr;}ZČ. '}* níárk*u. cc vLa*tn* grlčdek ví' * jak*rx rrbraxu vůbe* }:*v*řil

obř'irl*.**:ý" i;c-} t* r:gi:menii" Ž* s* el}*rr}r* bavlii- ri1a ri*Ěla k nějaká pi*iržce v h*vor*" kdy* na

fiákl;i,lč l*].r* si rt.,čl svčriek p*ť.!z*vat prrlrlikaci. V řízení ještě před pcdelnír:r r]bŽa}ob-v je

pr*t*}**ier:e kúi;rrrlá" Ě* vyvciává cl*jem' ž* ': *bl*z* svědek už vóděl, kdyŽ s* o nčm

*hex]*'an;, :{n:ínil" Ž* už *1:r*z rnal z publik*ci rlř{v*. Yýpověď z připravrtého ťir.eni rr*se

z*rárrr}i3, i*lii'l" Ž* s* sr'*dek pť*Z*nt${* jak* nrr*l;v' *efióho obťazu, přitorn *braz vidá1 itn
r Íirt*graii*" jak :.rvádčl, p*uk:uiui* ná tá' ž* včd*1. Ž* '!* v galerii a vyhodil *bŽ*l*vanélr*'

V p*ril*tč jti c}rytŤ*jší a ii*i1á s* rrkl*nr.Lrí" *bř*i*r,*n*hcl vylrx*je. No$ r.ccla ja*né. *s xlre

*',iiiu tr*1t *ká"á*, k p*ťi:l*r:i 'ibtck*pie p*iicrjl:iímu or'gánu svčdek **chává fotilk*pii r:brazu
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K;rraía z mo:r*grali* Vi:jtčclra Lahody' U klavaih* }íČeni v základu hovoří {} t0ry1. Ž* si clrtí1
*bŽid*va*ý pqičjt tr:*níxe ná nbraz, ktery l'šak rl*;rrohl kcupit. kt*r}l byl v biar.ndní galerii
v Fl:lu{ť, a-l* *k*]-i-l*sti íakr:'vóh* zji"{tční mr:}:ou b;'}í jínó. neŽ jak jc uveácno dŤív*' Prrrlstata
z to}r*" ** rlv**.} svčdek ['-*ii*a v řízení přer{ s*uden:,.jc t&, Žg obžalovaný r-rčirri} nab.lr1krr a onji rt*přij;ri. n*pťiši* Í11t'! tŮ jako trestirj' čin' gr*v:ri*rai to tak. Proč * t*rrr rx}uvil? F* čryř*c}r
l*t*c}:l:nčl* ci*.}ít li rrě.iakeixu os*č*vaní, napadáni' tak us*udil, Žc to burie rtabrá řict. Nrlskýlá
s* otáxka- p::*č, ecl* j* tr: sk*iečn* mk, jak uvádí sr,ě'Jek Kalina, pl*1oŽe j*lro tvrz*ni není
*ijak p*dpeiř*r:*' Tfi, Ž* ukazol'al ftr-lcgrafii z monograťie, ješt* nepatvrzuje. Ž* $lli
obžalrlvir:rý xkax*vaj obraz' který *htél k*upit jak* originál a c}:těI od něi ;lenír*, sr'ěe{*k
KaJi:ra si t* ll"rcihl vyrrry'sl*t.'}}*kud try si t* É*r.},lrr}'*1el, tl& opět nelze r-rčírrit iáv*r * trlm. Žc
i:l's* *'bža}1rl;rný s:ražil h* purlv*st' *bžalovarrý pi:pírá snalru půjčit si p*nízo *tl Ronral:a
Kaii*y na *blax, kt*rý -je u,-eden v *bŽalcrbč. }'Jic jiného nestojí proti jehcr tvrzeni než to, c*
uvátj{ sv8d*k Kalinil, který v t*n: ani rr*vidí nic n*zák*nnéh*, jak to u }rlar,níhr:l líčtní ull,etJl'
ÚbĚal*v*ný tr*s{rll'lu čintr*st l'riči sr'ědku Kxli*cl.:i p*pírá, svěcick Kalina ji vj*h* j*'d*áirí
*evirjí" er}* i kdi.'by *}rtč} *!:*r}*vaxý p*jčit per:íze na kaupi obrazu od n*jaki jini *soby' tak
*lržair:variÝ m*}:l t}fi gtvrz*ván i}íl${l prodár'lLjicí osobou, Ť,e koupí origirrál cbtazu,
obŽa}*vari.ý ncntltsei llríí takcv** zniel*st. že je v }.larodní galerii v Fr*zg' Z důkazn{ sitl"lac*
ngx'"Yplývií i*k*vý zár'&r" á* tri3'si r:bžaiavaný h*d}ai půjsit peníze cd Romana Kali*y na keiupi
*},ragu" tr<t*rý i*i<'.* *r'iginái kouBit trenro}:'i, ž* by tr{*mana Kalinu uvedl r. *tnyl, 3rť*ve*1 r::r:l nči
p*xi;t* a 'p*r:ír'* *:u t:ey::á{.i}" Ž* by mrr je vrátit rrein*}:l. kd3,Ž by obchoioval s ťalešným
si:r"ax**l' }le:'r{ pl*kázátr* t* pcldstatné, cr: by n:*j* tv*řit skuťkol'*u p*r{xtatu trestn*ho činu,
pr* kr*rý b3'1* p*dálril rrbŽaloba

K lraclr_r 3J *bŽal*by'

$v**igk Jiř{ .l{'ybář ul'á<lí, Ť'* přcri*l obžxl*vlrn*mu taizifikat obrauu Emila .!iiliy,
v příprar.r:r"'nr řiz'eni se hovoii it 7áriší s tnr{tÝr* ;:rákem, tak je i crbra-Z uvcden r pisernnč
p*d*rtd *bŽxl*b*" }nlirtri* utsst, áe l..katalogu n*lilťJl]ém Artkcc výtvarných děl *íar*ho a
neivď}l* ren:čni, fufistrr:vská dílg 19" a 2il" st*lrtí" 3t}. 3. Žů*i} ve 14.ŮÚ h* strana 24, ptrložka
6Ž je uver1*n* Zátiši s ptákei:r.
Katatl''g s* rýi;á spr'rl*čnosti tr ' Am Co*sulting Byx* ťX, s.ť.t}'! kterŮu Jiři Rybář vlastn{ a trrkg
j*: sp,:i*čníkcm'V batalelg* jc *r,ad*nc u oblaru F"il]* ílmil, rafiš' s;:tákenr' 193s, cil*j, plálnei"
s3 x 7?"5 r:rl, sÍgn. Lhl ímí{};í}1a 38. *d]:*rxá *xp*l-tiza. Na obraru jg rnísa 5 Ůvi]c*{:'l' je v rrí
hltrnl*r,d rrín*, }cutnil' p{ílk *' !eřicí' Částl''a 5*t},*{i* Kč j* uv*dena rl ť*t*grďi* v katalclgrr.
svědek Jiří lšl,bář uváttr{' že dal cbžal*vg"&Ém'rr *br;*a a výs}ovně nrtt řekl, Žc jdc t' íalzifihát,
txkd rr:r"l k t*n:* dal *db*rná l'yjáďření T:{ár*d.rrí gal*rl* v Fraze' ktr;ré bylo zastrčen*: x*zadu
k *bt'az*. $3jádření i:y}* ud Yái:}ava *iibrd}:*, kte.rý rrbraz vydražii. Vágliivu Daí:rdxru, p*t*
crr přišei rr ř*k1' že j* *britz {-a1rjťikát. vráti} pe:rir*- měl od něj v3,jádr"*ní Nár*dr:ti gai*ri* v
Prax*" Než }:-v1 rllrlaa, k*1.Ž byl zÍskán *d Viadi*íra [{rušk.v, za'ť'azen do aukc*, nechai *breiz
Jiii R.r'bář ukei*tt"i:l*vaí í'lrlJr. }"{lušičkou' který pr:tvld{!, že.jde c *rigináln{ dílo limiia lriÍiy'
Sv*elk'vxl* ir:rg. |{irna Rylraiová uvcdla' ž* za j*.jí:r;:nanže}em ch*dil obŽďovaný" Pritvrdi}*. Že
Jiřírnu ít"l'lráir:vi .;iátil *bruz Yáclav řr:bri _ Zátiší r nrrtv j'm ptakem, *brax byl .,. d*p*zitari v
d*mč r:*. adr*s* ffi.uor Viděla" jak *bŽal*vaný adnáši *braz, * kr*rdnr vřdčla. Že
j* fui*šrrý- r*zč.i}iirr 'jí ta" ntanŽelovl t* vylki*. ii;isti} ji před *:bžaiovanýnr. že s tlbt*zern
*břa}*van',v lrie x*rrdělil, á* tnu tc obŽ.tlovalrj' siibil'
Í.ivč,Jky*ě *agn:ar Rybáťnvá' bývalá manželka Jiť{lro R.ybáře, uvedÍa, ž* z hor'or* s JiŤím
I{-yb*ř*x"r r,yplynulr:, Ž* rxá ťal*šný *braz, ;:evi &Ž' zda *bra'e vidě}a'Z lagra** řgkla" ý'e si
{ibran **věs{ r:'a *h*<t}:u.
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Svčdklxs l3arbrora Čamb*irrvá. 3:'rir**vninlc s1:*lečxosti Jikh* Rybař*, uv*dla, *e rurá

*trŽaJ*va**h* a *tldrej* K.rišto&. Ůba *hg*í1i za Jiř{n"r Rybář*m do gal*rie" l]atl'rdila, Ž*

v galerii b-vi vrá*ený *hrnz, kíerý" byi fa1ešný, ,p;|1r jít * díIo Enrila Fill.v, Jiří lt3'bář ua *braz

vr.litil p*níze. Kd'vž se nck{Ť* na obrar ptal" Jiří Ryb,ař uváděl, ž* j*e cl ťalešr:ý *byaz'

Pam*tir3c xi. Ž* ítlg' ltybáÍ*vrt křič*la na rnarržela, '.rydedukovala si a tirho, Že si nepřei*, áby

dc d*m* ehtlL1i} ob&rlovaný' z** i Ondrej Krištofl t* si nexí jista. N*:rí si jiste. zda v nr*mont*

křikri: vid*ia v d*rltě na rrliei rrbŽa1*van*i:rr aebo ondr*j* K"rjšt*ťn' Jiři Í{'.ybář ť'*k1.

Že ťlal n1rr*r ,*bŽal*vandmu,EkrTil x*jvčtší prxviičpeldr:bnosti aŽ v době' když b-vl xař}rntrt

z t*lr*" ř* *b*lrodu!* s fu}ešnýn':i *brar'y. N*ví, }rr1y měl dát obrar obŽa1*vg::dnru" T'{en{ si
jista. Ž* b,v l.'i*ěla tbrŽa}*vané}i* *dná$*t předmčtný *btnz,.'svčrthyn* 

nr.p*tvrc1i1a, Ě* by *}yš*la Jiříht} Rybář*. jak říká *bža1ovatrórr:rr. ž* r:lr: c3ává

fi*ieš::ý obr*x.

sr,ěr1*k t}ntiŤ*j Kychriák uv*d3, Žr si rrevxp':rc{*á, ř* by vi<}ěl na uti*i J
*|tř"niovar:i*}'r*. n*vap*miná *i, ř* by tam virt*l **drtj* Kdšt*Í"a, Í}errí řtu ni* enám* * t**t, že

}:y nrr urrcí*tlé adr*s* *bŽalor,aný pťebiral rri:yi:z" Nebyl u t*ito, když mě} řík*t jiří R}'t]áť

*bŽ;ll*v*néulu* Ř* lxll dává ťlrí*š*Ý *braz' Nrvzpr:xrí*á si, že by byl u křikri ing' Rybářové nn

.iiříllu Rl'l.iiřu'.
sr.Ďd*k n*p*{r.'reli}. že b}, 511,5-1. jak .IiŤí l{"3'báť říká *břatrovalrdmi1 ž* mu dává *a}ešný *brax"

$vňď}t'v**ing."faťárra}{ubrlrváprr{vrdi1a'Ž*viriělavdornčnaulicifvBnrě
*hr*e, který bvl mer.i ostaánínri pťed*iěty l. elei:*ritáfi, když ií bylo řečenc. že j* vš* na

prt**.i, z*rrjai* ji n* *}:raze }:ťr:zn*vd víno, kdyŽ pŤixtoupitra k obrazu' byl na rrčm podpis Fitrla'

H.***'' si g::air.rr'a1a n'a k*usck p*píru. Na *brazu byta také }rrutn*. Hledatra mativy na

i'i'zdr"btt lu"c,iťi. kl*rou sc zabývá.

svsr{ok {int3;:*j KriŠto1'ir hial'níhcr iiČeni rir,*ríl" Že zrrá *bžaiov*rr*h* a "ťiříhr Rybář*" Vidčl
rri:razí"áíiš1,,o..1rlýx':pták*r.r:vdcn:ěn*u1.i*iIžesejedrrátlr:braaíai*Šrrý"s*
r{*rvsděl r. gouvislcrsti s š*tř*ným p*Ípadem. dP{v* tr: n*věděl" Pokrrd .j* j*h* yýpr:v*ei'

trir*l*k*1cr..*na {*k' výptrvčri" u policie, že n:u n**!:.t*l Jiťí Ryhař půjčit obr*x. pr*t*ř_e i* ll:
ial'u*. tiik s* k t*mu nyni ktrrrkréttlě v},já{Ťřir reŽ nemůže, tehdy rr poli*i* subj*ktiwč *ítil
ulčitý pl-v*iti*k1.i ll*k, b:,1 ve stťesu, vrátii sc z vý"hr:nx, ťťČsfit,, {}bŽalov*ný nrotrl i neffius*l

si'v$ct" i* jiíí Rybář Ťiká, když by1v d*n:ě *m a *bŽal*r.aný. ManŽ*trka Jiř'iha R3'bářc křič*ln,

vninrxl t$ lilk, ž* s* j{ ne!íbil*. Že qÍir liunru nčkd* clrr'ldí^ Ncviděl obŽalovanéh* e.*k*lir'

x d*m* *cnťlš*t. svčdek K;ištoťrivedl" ž* c}dešel{íťív.

$r,čd*k *ep:*ívrdil, Že b.v :*ru by1* př*d *Ť:žai*.rat:"fn:., tak aby ta obžalrrvaný s1yš*1, sděl*váno,

ác lrrÁ jiř{ Ry'bář v ri*p*Eitx fulešný *braz, xa kt*r*ir: j* narxalován pták.

Nikd* x* s}:,:ra uved*nýc}r svěelkťr {$a.rbeira Č*anbalová, Ondřej Krchňák, C}ndrej Kri$t*i}
r:*pr:1vrd!l- Ž'; br',.' str'vš*l řilr*t Jiřího Rybář* obŽaJ*r'anéfftr:, Že rrru dává ťalziÍjkát *braxu f,rnila
p;ili. ratigl 5 piákťfi] **b* fátiší s r:rrŤvým pták*rc' F*uze sv*dkyxě irtg. Rybářlrvá *r'ádi. že

r,ii-třia c?'.Ža1*r'anehrr r:e!náš*t Ůbrae. * rršnlŽ vědčia, že je ťaieŠný, nrěla lqťikn*ul. že d{}*&. ž*

s íí::: řal*šni.rn *'hl;rz"*tr"l rri* obžnl*vearý rr*rrděiá" ::ačež ji Jiři Rybař ujlstil, žg irrčitě nr.. Žc

ntri tr: sliÍ:ii' Fr:d!* sv*elky** bytr* j*sná' ž* se rxl*ví o ťalešnÉrn *txazrr. Svědkyně uv*dla, že

sl'v*r:la *a vl*s*:i uši, j*k ťikat je.ií rnanŽel q:bĚit1*varrélnu a *ndrcji Kríštofovi' Že i*c *
Í*iin:šný r.rbrirz. píitt;;x ai* tak* *vedla" Ž* * Íom xť*jrr:č všichni tři rnluvilí, kdyř nebyta v j*jiclt

přitru:rrn**ti. p{itk*}a je, kdyŽ s*háxela ze sc3:cďů'

sr,ů*kyr:* nJrrrťrř,* pr:tvrdit, c* by}* řečen* -''j*ji n*pŤítomn*'bti' Něc* jiného j* slys*t, jak

pí,ipadnč ilp*z*rň*j* Jiří '&"ybář *bŽďeivanétri* l"i* Lo, Že je r:braz ť*t*šný a něc* .ji**}ro j*

1rr*hiásit. ř,;: svr}rtk}'ně douíá. ž.e s ťal*$rrým i}britz**r *bžalor'aný nie neudělá.
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s}*va srrřcik}'cli ixg. ítyt*ái*vd nepŮtrVrzu-}í sr'*elkr:vd Earir*r* Čanrbalor,á, Ůndř*j Krr*rfrák.
("}ltd.rťl Kl tŠ{i'll'

šv*ťáek ťvrjl 'íanulíh uveci}' řg mu řek} abžai*vaný, že mu nabízÍ .liří Ř3,'birř *brar
poťíepsaný n*aiíř*m Fillc}u" K dan:u rra ulici J!'o veal. oo-ř-alovaný obraa přirrcsl' i't
drrmu vidíl j*n aÍ:Žalix'aného a .íiříh* R.vbáře' *bŽalov*ný ukazcval *bra:l Jiřir:rě Ň*r,sii*vi,
ktcrá x nimi byla. rlivila s*. Že k *bray-u nen{ vyst*v*r: ci*kl*d. Viděl obŽalor'rua*h* s J1i!n:
l{'ybáť*rr: v }rerv*árl^lč **Fittpnr,e *.a rcl]ru uiía !_ac}l*l'a a ill.rrŤákava v Bt**. ki1e př*ciálrxl
ŮbĚairvirnÝ Jiťirxrr l{ybářovi peníze z prodcj* r:br*zLl Pavlutsl Lir,*dcnchrr kupcc
s*furaÍ Plti}r" Í'šir":$i*ka.

S'''čr1k-v;:* Jiřir:ra ]i{*váková p*tl"rdila, Ě* byla s Cyrií*rn Janulíkgnr a obža}*varrýlr: r:la ulici
L*reh*."'a r. l3ynč. *bžalovaný tanr jel pi* *braz. kte.ry rxčl prodál.at. Viclětra rlbŽajor'andh* a
n:uŽ* před d'*rn**:t rrir uli*i í'"er';}rova. *bžatrrrvarrý p.|i$cí s *br&e*m. podÍr,,ala se na nčj, byto.}í
elir':t*. Že k ilbraz'* není d*klaď. prot*Žc j* *řetni a o rÍčetni*h sc ví, *e pracuji x d*kiar1-v.
{}bž*}<;vaný ťíka''" ;?* *braz rrŽ b3'j j*cln*x prridán v a*kci, na cbraz nrusí být ptlsrr**k- 'rir;
ítybílř ::r:u nt*l řict' Ž* r"*,ř- j*der: byl a ztr*tíl **. Ví ircl *bŽalovanólro. že lryla s*pxána i: lroupi
c}t}raeu smi*uva" l}y}rr jí e1iv:r*' ž* *bžalor'aný neinádclklad o předárri p*nř' Jiřfu:* RybáÍ*vi'
Pclilld neÍ:y13,' s*psi;r3-"iÍoklar11,. byio jí i.'e*exrl" ž* rt:rtah}'meziobže]ova:rýln * 'liřjra }tybáře*":
jsi:r: nadst*r:elardlrj' Že je to věc dtir,ěry. Foku* doprtrvázel Cyril Jarruiík *bžalrrvandh*, tak t*
by}* pr*t*. pr*ti:ž* obŽal*r,aný má sl*hý zrak'

$věelolr fiyril 'h*:ulik pirtt'rdi}. Že obŽal*vaný derstal or1 Jiřího Rybář* *brar k prr:rtrej1, r'*el
*b*'*l*r'antih* kťkl]r. l_{lrrŠiČkol'i. aby na r:braa *dólal posud*k. pndl* rrč"} brll *lrrar
v pcťádku" Fb*r. t{iir"{ička s*}:::a} kup*e }}ar,}it lrphJ}r" í-{]ilšičtreá sepisCIvai snrtrr:uvu t:
plileltji *bra;u. 'Kxpu}íoi píerÍ;*i obŽrrlov*ndl*ri }'sl}*'*ix} Kč. z{*h* o|'cjržel řhřr' Hlušička
5{}"[}tXJ Kfi. ;/'ťástk.v- rhilc si ncchal obŽalovirni t5*'iJ{-'}0 Kč, zb5tek pŤ'eriával ^}iřimLr Rylrtřtrri
v kavárrrě *-Finanr*"

Svšd*kl}ar'*1*otvrr;1ii,ř*byluji$tčr"rř}r*r'3:{l*šičlcou'Žřobraz,kt*rýpr*eiáva1
n[:Žx.i*viuý" j* dílc'lr; E:::ila Fi,ily, pozclčji se rršak ii*rvěd*l od Zory ůr*h_rrrii.tl*vé, ž* uŽ h3rtg
rrdč1ána *xr:*ríiza .*a *braz r tÍm, ž* jr t*: p*eič}ek. dosul kor:takt na Yáclava 3}<lbr*h*. *
kter"*r:: r.'{, te *}:rire v"vLllaŽil u 'íiťího í{ybáŤ*, p*k rjistii, *e jde * pad.č}ek. Vá*}av l}obrý'
cinxt*l *d JiÍíh* I{yi:ář* pen{p* xpťt" tivčdek p*tvrdi}" ř"* s! *věřoval v ktrtalogu, xc 1ry} *trraa u
Jiříh* RybriÍ* vyr1ra'ictl. \ie'fdul*Žirější pr* n*lr* byl náz*r P}rl}r" Hiušičky' "Ea obra; a*g:lirtil
1'*Ů*'l}*Ů Kč"

$v*<1*k l'ťiclav *i:br'ý p*tr'rdil, Ž* vydražii obraz Zátiší s rnfivýin pták*m v* xpo}*č'n*sti

'|iřílrr: !?.yhářr: v 
'{-}*ť 

3*Ů* nri axkoi v l}r*ze, s *brrtr,em rn* }:yla pťodán'*i experťiza rr pr*r'*sti
clblazu od' FhI}r' Hlrršičk1" kromČ oLlrazg;{átiši s ::nrtvýrn pták*rn šla {aké * clbraz Jmxl Kotíka
skcr* Íigxla, kt*rý vydrařij &. 1i}" 2*{}0'\'roce ]ÚÚ8 clrtčl obr*uy prodat. 

-Zjistii" 
ře *br.rz

Slt*r* figllra n*xí praqf, ltr" obr*zrr Z,átiší s pták**r rre*lra} lypracnvat expeltizu. KdyĚ r:

Ía.l*$r:ý*h *i:rnx**h inťbrmelvai JiŤilr* RybiŤ,ř*, cÍr:sta1 zp*l l0Ů-*{i0 Kč za *br*e Sk*t* ťigura,
p*kud š1r: rr drlr3rý $brax, situac* by}a sl*žit{$í, ale i za *ej dcstal zp*t p*nirc. svěd*k Rybář
sť Ít:1-t gvél"r:lal" ž* nrug*] nrěsÍp předtím Vťaset perríze za jiný ťalešný cbrgr néjaká Ůgabč.
sv*d*k p*ivritii. ž* s* clr:xvědčl o*t i}eivia- Žc koripii obrae, který vyilražil. který i'lyl
ťaí*$ný' x:*l h* k*upit rul d*p*ruč*ní P}rDr. }llu.šiČk1'.
švěd*k D*brý rxv*i11 l'l lr}avnÍh* lÍčeni" Že.!* *bj*ktiwii, i kriyř: vydraŽit {a}*šnérrhrauy, peníre
d**{*1 s:d Jir'ík* i{"vb*ř"e r-pět. prirč by tedy rn*l být ne*bjektivnÍ. Pod]* svě{ika Delblé}ro .líři
li'_vh*l r i'Lleí" r'c ohr;ry v atIi'cj _ic í"a!eŠrrj.
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}}ird}* náxrlyx soilci* n"rahi b1't FlrI}r. Í:ílušička zrrcužit a nókd$ mohi vyhoi*vit s{it}oťn'{
prrsud*k ze lt*'i" kd-rŽ Pl"rDr. }{iušička ni:rí. Žc posLldek vypracor,'1- nelze vylouČit, Že s* Jiří
Rybáť sxaži1 ajs],'at p*nixe zp*ttt*,rik*r řavla- oyriŽitím k ton:u jiná Ós*b.Y'

$včd*k Vlatiirnir }{rr"lška, půl'odnÍ rna'}it*l *i:razu Zátiší s ptákern. uvedl, ž* dal abrax **
arrke*" že xa nčj ribqjrž*l p*n{ze, nedornr:ir,ai se, Že by š1o c Íblešný *braz.

Íír,erl*h řh$r. }_í1rešjčt;r p*tvrdil. Ž* xa llírx byl oi:žalovany, ab,y vyprac*val Er*sn<l*k nn
obr*z Z'*tiáí s nrrtvý*: píák*m, nrěl už k ltt:xtt pry rut'i:sat p*sud*k dříve, dilo b'vlr: prodánr:
v a'*k*i li ťÚCČ :tii}*' }'ía posrrd*k ,si nepamat*val, pr'eďlože*ý obraz z h}erligka
kt:nst}:ist*r'i*irÚ}r* pr:vaŽ*rl*l ua dit* Enrila Fill/ x $braz dapmučil kolrpit PavJii J-
kt*rsm* p*rráh;rl s jeh* sbírkrru r:br*uů a n:č.1 a*rjer:t na tcm. aby b3,}a d*brá. Fodl* svčdl"a
F}:L}r" Hlnšičk-v s* dí1* **stai* na ťrh pr*stř*dnictvirrr Tiřího Ryí:ář* už v rir*e 2{XX}, krlyř
pr*b*}r}* auke*" S-;:ttr<ai :l* x p*dl.rh3, svý-eh p*surt}tů. "[a posutÍ*k dosŤal 5.il{}0 Kč. pr*váili

"5fi.t}** Kč' l'{*rri*hi b-lt v telelirnickám k*n1aktu s Vá{,}aveffi řr:brýnr' pr*t*že měrrilte1*ť*t":r:j
č.{xl* a Jiťi R'yhář j* :"i.*r,nal, n*h-vl s nínr l:ž ds}$í d*}:u v k*ntaktu. Svědek rre*háp*' jak m*}tl
Jiř{ Řybáí ciát d* *bčhu Íateš*ý obrau'" kdyŽ rnr; byla rnárrra expertira Nrtr*cinf g*lerie v
Fraa*" Nxd*pr:rrr*ii try Pavlrr Il koupit Íbt*áný *braz. Sr,ědek potvrdil, že *:u řekl
obĚi**va*ý" Ž* *br*z je oclJiŤjir* Rybaře-

J* zr"*jn:* z pri:r.*d*néh* dgka;l*v;tn{. ž* prcti sotrě stojí tvrz*ní *i:*a1*vaného, který uvádí.
Ž* d*stal *d -}iří1r* B.ybář* k prod*ji **rraz, * k{gr*mu rnu nebylo řečeno, Že .!* ťai*šný"
ziitímc* svčq1ek lr.ybáť tvrdi, Ž* dal rrbŽalova::emu ,lbrraz a přitom mu řekl" Že jri* * ťatziťikát'
nbŽaiilvaxý si ttrčtr *lrrx.z po".'ěsit u seb* dotna. 'I'r'rreni proti tvrzení zde b*d* stáť stglq' To, c*
itvárlí r:bž*l*vlu:ý. p*<Ťp*r*j* r'ýp*věď svědka Ci*rila Ja:ruiík* a svědkyně JiŤiny }'}*vák*v* a
\\'r{)\ř,'l'rii:J];lt Jiřílro íť.biiř*" Že přetial *bžitlo.,,;tnóm* falz_ifikát a jasnč nttl {,: ř*1"I lrv r:rčin
n:*dpr:ťit lv*dLyni 1ng" Rybářr:rvá. Sr'čdkov* J3ar:l^lora C*rnb*l*vii a Ůndř*j Kr*hliák
**p*tvrxqji i.}ít-:7"*nt0vi1t'r* *ji$t'clvání Jiřím KybáŤ*rt cbŽal*vanélrri * tblziťikátrr cbl*xLt'
Sr'*rl*Jr. L}xrlr*j Kri$t*i ni* :aiisaď*íb* *' lrlavn{irc l{če::.í n*potvr<xil, nelee z.}*hg 1'jp*v*dí
d*spdť k ziiv*ru. Ž* i:rv přcd ::írn výsl*vrrě sťtčli} JÍÍí Kybáť obžat*vanérn*u ž* :nr: př*rl*vá
falxitjkťtt" í{"tlxpcry v &'rz**ich jsou ***d*tranit*}rié. 3* i*dy v takrrvém přípal{č {tutl:*
p*strrpexxt p*dl* rásar1y tr*stÍ}{lr* řiz*rtj v pc*hylrn*$t*eh. vs prospčch obŽa}or'arrého'
í{ věci *b*h*d*v**i s pi*ďra*tnýrn *brazťru * íátiŠí s pÍák*rn * m*h*u vy "*stáV*t rrlznd
varia*t-y vx&ilrrr. *bŽalovan'Ý j* případ:rš d*i:llrrv*x s Jiřinr R'yb;ářer'n ná tůt], ž* prorlá fal*$ný
g:braz a kažr:1ý bud* mít z prc;d'eje *vťrj p*r1í1. r.y_uřiji k tonr* Phsr" F1lušičkrr, u ktcrih* .}*
pť'*c1ptlttraei. Ee p*tvrd{ trrigina}itu díia. l}aiĚí varianta * obžaiovaný by} rriišt'civán 3iři*l
'Í?-vb:iť:*n: 

áe nru ditvá pravý obrae s tint, aby h* pr*da}, r,yuříje k tCInru řlri}y. Hlušičku, který
rrrť: na r"r}:r*z kup**, z penáz xa *brau má sr'rij trioctíi obŽairvaný a Jiří R;,bař' Nelxe ql}oučil,
ž* si Jiří'tdybriř př*d*rn připrar,r:val pot{l*ir:ky lvxz*rtim před některj'rni lidnrí' i;rk byli *b*clrč
*v*il**i *v*tlbyrrí ixg. RybÉř*v*Li} že ;:ná Íbixi&kát otrraxu. tuciíŽ on bv hr: pře*e nenr*hl
rrvádčt d* rrbč.í:u, přit*nr však r**1 rlmysl xeefa apačný. Je otázkou, net kt*rr:* nelz*
x prtuled*ndi:* dckau*vání y-ísk*t jedn*značno* *:cip*r,ěď, zda by *bžalovaný, poktd b"v rnu
byli: zniix:r:, 'ř* ttr* f'at*šný *'brar", riskova] návštčr.,u rr PhI)r' Hlušičky. který byl *dhi"imiktm
nii rlilri }'imila }'ill-v er *htčl 3:* nčn: vypure*váx{ posudku na předm*txý *braz' pí:il*rn s*
*clv*láv*'l nrr Jiřih* l{3'i:*ř*' Ja}< b5, *:*hi rrlít utrŽal*vaný jistr:trr. Že bud* royprxc*ván pi:sud*k,
kt*rý patr;rdí *rigin*litr, uvederteho obraetl. t:l*irl by si jist*tx vytr.ář*{ tvrz*ninl PhíJr'
}:}1u.{ičk*vi, ž* u*.i*r'*:** ZpraČclli*1 nx *tilaz p*sLrd*h? $ již zpr*c*r'*né *Xpffrtize z r*ku ?**CI
rn*iri *bžai*rraný věďčt *d Jiříh* R'1,i:áíe. svčďck -íiří I{ybnř uvedl, Že obraz kc}nzull*r,a1
s }}}rÍ}r' š{}uši*k*u :! v [iu'kčadffi katalr:gu j* *dkaz E-* *dbc}mou expertízu. Pokuci by "Íiťí X'ybťlř
dával r:'bž*1*vanst'*u r.lbrilx j*x prato. *b-v si ho r:ěkrle p*včsil' neob*hod*val s nínr a říkal rnir.
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Že ll}:r*:' -!* íblešný, pr*Č h;' n:r-r říkal, Žr n* obr*z by}a rpracována oq}b*rná *xper:ti'za řh$r.
Hlrršič}i*u * pr*č by ntu dávai *braz í s *dbrrrllým lyjádřereím Nar*dni galerie rr í}y&ze? N*lx,:
v l*mt* konkr*fuínr přip*ri* ilrspět k j*r1noznirČn*n:u ziir,čru. zriá využil Jii:Í Ryb*ř
r:bŽaJt:','aniiic: k 1onru, abv pr'odal fa}ešný *braz, *bŽal<lva*émr.r n*řelrl" te 3e ratesrrý. rielae
d*spČt kjtr*ic*nirčnánr* r'ál'čtrl, Že s* 3iři ltyb*ř don"rluvi} sotŽal*v*rlýrr na preld*jí
&l*šli*h* *braz*, **íze **spčt kjedrr*značn*n:rt závěr*n ž* obž.al*van3i 16461 o Íili**n*rlr
*lrrauu a g/'lnr se s**Žji ho prodať ;r vyuňil k t*m* Phl-}r. I{lušičktl st*jič tak ri*lz* d*spčt
k]edrrr:zn;icndm* xávěrn * t$l:l, zd* byl přípae1n* věď*rrrě PhI]r. Hlrr*ička dr: včr:i 

"upuj*npříp*dlrč "liřírc R"vbář*ln' pŤipac1rt* obŽa1*va:1.1jfi1.N*lzc tedy jednoznačně drrspót k závčr_rr.'Že
o}:lŤ'.*l*varrýv*rJ*rnčpoiiveri}pn.'iQrrvcrj]Ji*'on,y:1anaj*h*úkors*obohatil.

E pr*r'ed***žro **ka:ir:váni j* takd zřejrne, Ž* "lil"i RybáŤ mel k dispeizi*i Íalešrre *br*zY, tt
nčkt*rýcl'l lte}z* vvlaucit_ Že j* pi'eiial *Lr'řai*varr*::r:a- ktery o tsl:L" žt: jsou ťtrl*šr:é n*vČú*l.
ncla* rtylr:*rlit i l*" Ěi jiří &,bář trevčdčl' Ž* js*r_l l:licšn*. i rclo je ..íce r.."arianť, rntrhi t* v*dčt,
n*nr*s*}" cirtr:i l *ir,ri *b*,lrod*va{ pr*stř*rinicťvin'r jiné osoby" ;rniž lry včdóia * ť*l*šný*h
*i:rax**h n*b* se s rii *r:mluvi] n*bo osE:ba safilě .i irinri *h*}rcrdova1a jak* s clrigirrál:rinri :r
přit*r* l'čdřj*. ž* js*rr ťaleán*.
}iapřík|arŤ *ei n:taiiřg "íarra K*ťíka *brar_ Sk*rcl Íigur*, 'b3ii vydražena v auk*i p*iáilarrr Jiřirrr
Rybář*rn, trr* r*'*ité t1*b* i:3"1* r.jišt***, ř,* t:r*}d* * *riginál'*br-a;lri. "iirí fi'ybář i,rá{il ]:*llíz*
Vár:l;lvt"l ř}*lx'*p*u. *brax mčl íi disp*zicí obžirtrcri'*::ý" pr*dal ho svčclkyni Favle V*si;rlr:.lc.
k{*::é pr:t*nr sd*luj*, Ž* jď* * 'fulešl:ý *braz * dr:rnicitvá se s ni na 'ur,áceni pcněz a tlbr*-zx, j*k
t* st,*tíky:r* V*xť*]avá * irlavnílr* ličení polr'rz*i*.
$**r1rlí z*alec fuÍgr" ixg. Il'* Eind*r se v3jádřii k i:brax* $€ signatuÍclu Zd" skl*nriř, na ktcr*,irrt
j* l'yr:brax**i: **i1i*j á**a s oi{iral*nýnri ňadry ip*surgek í. 044/3*11). *verll, Že *braa n*ní
ttrílgn: tr:rofbs*ra ;{**iik* ,$kl*nář* a řadí so k nrn*Žicin: se. {blzťrm je}rr: dilx' F*sud*k 'j*x*r***lipn á:a Žilrt*st *b*a1ar1;ant1h*. P*di* *b*rlrrva*óh* nrěl *Lrra-z z* tič*len: prridic r:c1

J11'tltrrt ř(Vnařť"tl

sli*ril *r'*i:í*r:í't*udni znalec se i'y.}ác1řil k*brilau iposudek č' 05Ůl20l1.}, jelroŽ áutsťstr.,í $}á
bi't připis*r'á** B*hl3**u l'aeinovl, na kl*réi* je hlnvr:ír:r mq:tivem xátiší s k'vtící. *brrtz rreni
porll* x;:*l** iji]en: pr*l'bsrlra &i:lrdarag I'.acirry, ř*dtrr *bžatr*:r.arrdh* mčl obraz za účcj3eřl
pr*el*i* *ll "}iři}:Ei &ybáí'*"
řtiÍgr:. irrg. ív* *}irrd*r *v*cil, ž* *braz, který mči být ori autora Zdcňka Ski*nářc. xhr:ra
rrr'*{í*x:ý' víil*i xŽ dřjv*" neÍ nru obraz pťedlož'i1 ohŽalr:vaqý ke apra**vúní j:*sirrlku.
v gtrul''isjosti s přípral'rru rýstavy ř-cleáktl skl*náÍ* byi r:abÍdrrut Gal*rii }ríevr:iha m*1stir
l, Fraz* rakr:uskrlbil sbřr*t*}*m z Víclně panťÍx x{*tt*t*m, tr**rÉnru už t*hdy řekj, Ž,: *braz :r*lrí
dái*n: .čdelik* ski*ni*ř*, {}braz nrěl bý.'t. mysli si. r:ti sp*l*čn*sti 1' Art Č*nsultir:g [}r*r; {-'Z"
s.r'*" K*ntalt{ r:a *veďe**ék* sbárntei* **rcá.
řr*Ť' i}}:.Í}:'' Tomiií Vjčck. ť$c' i:otvrdii" ř;e s* qj*r{řii k *brazrt úrlajně od [nrila FiIly "Zátiší
s llrlkcu a p*lrárenr 'tak" Že Sť patrnč jcd::á * p*cvr}:' rlr:p*ručiÍ zpracnvat ťá*rrorr *XpŮťtieu'
T]akd {*rrt* *brx;: n:*i být pÍeilán *irŽa]*varrémx jiřirn Rybáíex' Pisen:nó p*tr.'rzení z* dnc 12.
bř*rna 2í..}1{} x* l::á lýltai vrác*:ri *l-lraz* obful*va*ýna Jiřínru R}.'bařovi. obŽalor'axý ho:r:čl
rt:it z-* {tč*1*l:r pr*clej*, k* kter*rnu ned*šl*" r:brar rněJ mit od 2?. listopxdLr :0{Ji}' ji}'
listop;rd* ] ?!}s n'ič] }r_v't :rprxc*l,'án odb*rný p*s*d*il P}t$r" Jiřim HlrrŠičk<ru' p*dle kter*lr*.j*
obran kiibir:*t*í ukázk*u rtalíÍskd}:a nristt'ovstvi Hlli!ln F'illy. S.lyšel o sběrate}i ř*skéhcr nměn{
r Vid::* par:* i{"ct[er*vi.
Růzx* variiit':{-Y rtrění q.lhlcdně pf*dn:čindlr* *braEri * aetiší s ptákenr ncbo Zátiší s nx"tvý"nr
pták*iir. j*k j* uv*cJ,:no r, *}:Žal*bč, *xisťují, jsox lx*Žng" nelre od nicir cdh]éďr:rorrt a pr**esní
předpis. p**11* kt*l*}:*: s*r:d p*xírrpuj*. s nimi ptrči1á' důkazni situace v říxeni pi*d scudem
n:ťiŽ* i:ý't ji:rá. r:eŽ:ak j* vřÍz*ní př** p*ďaníltr *&:Ža}*by, stín1 taki proccsni př*dpis p**ít;i.
í*. silr*a*'* *xisl*::** r'í** lrariant skatk*v*h* děj*. ra sitriaee ne*dst"ranitelnýth rozporů, lr*1z*
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dospí",,at h n*r1*c}r.vi:ňu}ícímu záÝčru * t0tT1, Že j* prr'rkaeána

p*psťrn v b*riě tŤi ;:íseixnč ir**ia:ró *bžal*b-l' * r:bž*}or'aný

*rigí*irlitš *hraau * {ak *ii xe'j ziskává vftši č*sti{u perrěu'

s*]rl*elern rta chcra }'}r,ť{iené kjed*otlivý:rr i:odům písemně pcldané rlbžal*by :i:ud

*i:řa1*va**í:c, *lrŽals}by Zpí*stil v b*d**h 1}. 2}, 3} písenrná podand crbžaloby p*ďle { 33s
pi*rn' x} tr'*strrih* řádrr'

l}*ku*i.i** e., iirrlší. níŽt uveťia*d důkauni pťGstř*iikY. je třetra uvést následu.iící"

L*a}e*ký' 1:osrrr{ek u rrbrrru z*rav*tni*tvi'. *dvčtví psy*hiairle a výp*včď zrralkyně

p*tr;r:zuje přič*tnr:st r'll-"oŽaícivil**h*. fi**i r,š*}< rásadni pr* pnso*x*n{. ada *bŽa1*ruarrý přípa*rr*

.lq:dniil s ťrrx3'strevn p*rivést.jin*u i:s*bu a na j,:jí ťlk*r s* cbohatit"
f,**adní ti:k* n*rti výp*v*iť svěrlka Mirq:llxva Ámtrr*ze" který'se mčl vyjádí"it le {*m*, zd* se
s*lk;* x c]L}Ža]*va&ým' Uv*di, Že *ru Y ť**e 2{}Ůs tcxcÍitrr*val, aie taká uYťďl. Žt tro r:*it*kiiže
pt}píi*l, byiir m* t*rly v pť:fpravnérn řia*rli lrká:rána Íí:tagr*rlle <rbžal*vanéhn' "1l'*d*k píipuxtil.
*e by muŽ "r ť*r*gra*'!* *t*l:t být *lrŽa1+l';ln3' .lar:uiik Sl'ědck se :ně} setkal s clbžalovr:rrr,Ýnr

v knn*ciáii v d*mř na *lrci řil'adclní r'33fi1č, m*i s* dívnt na nějaký obrar.. o kt*ré*r rxu m*lei

}:ýí ř*:čr:n*, ž* .i* *d alltŮťa í{anri}lr l-}r*tákx' ;:* s}brazu byl motiv s nr*{ork**. P*srrd*|i na

*{:ra g **v;v pr*rr:* v*rl 
"

Výpilr'*ď s",,čdka ;r př"ipralNdtro říu*rrí Lwb*n:íra }:lrritky nemá z*sarlnl výzxanr, korrkrétni
skut*č**slii; j*ilric,tlivým beiďťirn pís*r*né *báa}*h'v svře1ek neuvádí.
7"x*i**kýct p*serclk*rn zn*!** írrg' arch" í-loleslal a PísnŤíka. soucinih* znalc*" .nliln* ^ii*é
v*b*ru e{ri:nu:::ik:t. *drbtr'í cťn}'a odhad;*, sp*eializace věsi m*vité * stxcŽitn*sti' s**h3,,

*hri'::r3,". síar,c}'.r:í p;rmátk3n, j*ji*h souČásíi a přísluš*nství, jsou stanovcn}' ťeí}y *hrazťr

*vcil*ný*li v i:*llŮ i } pis*rnnč pnd;m* *bř.rr}*hy. i:oŽ však ;t h.lediska i:*sr:urení tclho' rr{a

*lrŽ;r1'*vi'rný jr:dnin} L p*dvrid::rým {lr*;1,sl**t. n*ni lrrzh*ilují*í! cpl}y m*j{ význir:n 1rro posr_;trz't''tti
'týšt'připai1ně zpilsoirc;lc ŠLcd1 .

S*u* xgrxiti návrh s{áťrrí zástrrpky:rč, k* kterdw* :i* také připn]il obžal*va:rý, pť*u*Ílť*v*ný *
hÍavi:íhtl iíČ*r-:í 3?. iist*padu 3{}11, ab.v b3'}y 1'yž*r1ány ziir&vy Ž šetře:]i_ii:r'ý*h vč*í týkají*i*h
s* *bžai*."'andtrrr: a sr'Ór{k;t Jiříh* &.ybi*ře. J* zř*jrr:r*, Že ie rru1n* resp*kteivat u;ilcadu pr*$Li}1"!pce

x*vin'l, *ť jiř s* .j*eŤ*á * r:{:Žgnov*n*ho. neh* svřdka Jiíitro Ryb'áře, z tohato h]ediska ncrri

r*zh*r{nd ričtri v jillý*h š*tř*xý*b vě**ch* * zď*jšík* soudu je 1rodána r:bŽgúoba pr* skrrtky v r"lí

pap*ans" $..t*rýtr:i se rcl*j*í s*aci zab3'"v'á.

$*uií zarxítl **r,rh eibŽ*'lcvai *hir vysle*hn*rtt r::uŽ*. kt*rÉh* *značil příimeiríitr R*tl*r, j*nž
*:;i pclehila*t z Vírin*. jr: *btíŽ*i hn k*r:ta.kt*lat, ll'ríyŽ biiŽBí údaje o něm znárny nejsru. scricl
i b*e vÝpa.,'čiti *vxeieniho fir$žg í?:š] d*star*l' ínibrmac{ r pr*vedeiré}r* d*kax*r'ání rt
hlzrvnjj;* ljčenj. *by rrrrrirl r*;rhr:dncut' ''

L] hlavrii}:* !íčer:l bylrl lrat;z'*ilo .Favl,:m I: Zdeňkem 5'u*:{*Ť, *by s*rlci ul*ž.i!
*bžxl*vg*:**:* prlvirln*sí :'ra}rradiť jirx způsob*r:orr ški:du. uvedli rninjnrátrrri wý$i částk"v.

krerrr* p*Ž*drrjí * dť!r'*dy. kt*ré lt j*ji*b p*Žaeiavku v,:d*u.
Vei:1*r!*nr k* xpl"*íÍůni i:bŽal*vandh* *-i-lž*l*by b'vli Fav*l 

- 

7-t1*n*k Kre:ner v
**nJa*r* s { 11Ž9 r:iist. 3 tr*s|níh* řádrr odkazá::i s j*jich nár*ky na náhradx škr:d-v *a řize*í l'c
věe**1"r trl"^'č *n sk*právr:í t-.}T ..

.!} * Lr {: e ;'; i : řr*ti roas*dlirr.it m*Žn* p*sat *etv':láni dr: *smi ůnů oď jeho drrrllčení
k Vr*}:nirt'r* $*xdu v Ůl*m*rrci prostř*ďni*tvím zdejšiho soudu.
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podstata trestného čin*" lr'terý jc

-
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Y t{to }hůtě r:rrr-sí být také odvolání *dův*dněn*, a to tak, xby bylo patrnn'
v kterych r';ir*c{ch je r*esudek rl*p*dán a j*kó,vady jso'' 1'yýkxn}
r*xsadku n*bo řízenío které rozsrrdk* přcdchán*l*"
R*zsudck mrlže odvolánírn napadnout státní zástupce pr"* nosprávn*st
kterehokoli výrcrku, obžďor'aný pro nesprávnost vytoku, který se hcl
p#ílNa d*ty"ká, pcškaz*ný, ktcry" uplatnii nárok::g ni*]rradr,r škcd3", pro
*esprávnclst qfroku o náhradě škody. Státní zástup*e je p*vin.*n v orlvolárrí
uvést" zdaje podává, byť i z části, ve prcspěch nebo v neprospčch
*bŽai*rrarrdho"
Ůsoba oprávněná napadat tCIř.$udŮl{ pr* rresprávnast nákti:rého jeřrc výr'oku
muze jei napadat talié proto. Že takavý výrok učiněn nebyl, jakož i pro
ponlšcní uslahor,ení ti řízenj pĚedclrazejícim rozsudkrr. jestliŽe tott ponišcní
m*hi* z.pů"sr:liit, 2g 1'ýrok"ie n*správný neba ř* chybí.
Odvclaci sgrld *drniirre odv*láni, kt*r* xresplňuj* náleŽitostí *bsehrr or1v*láni"

\Í Brně rlne }4" pr*sine* 7Ůl }

J{-]*r. I}a*a Kalrcirová, v-r'
předsedkyrrč scnátu

.l!
' r J. !,áa spravnL}st V\'r$tovfi}l :

írena Pospíši}cr.fr' '
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