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ČpsxÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Hradci Králové projednal ve veřejném zasedání konaném dne 6'

prosince 2011 v senátě složenémz předsedy senátu JUDr. Jana Šulecea soLrdců JUDr. Pavla

Vaněčka a JUDr. Jiřího Mádra, odvo|ání obŽalovaného MUDr. Pavla Trpáka, nar'
7.4.1958, proti rozsudku okresního souduvT.rutnově ze dne 5.9.2011, sp'zn' 17T 5812009 a
rozhodl takto:

K odvolání obžaiovaného se
v ceiém rozsahu zrušuje a podle

$

napadený rozsudek podle

$

258 odst. 1 písm.b,c,d)

259 odst. 3 písm.a) tr.ř. se nově rozhoduje tak, že

obžalovaný MUDr' Pavel Trpák, nar. 7.4.Ig58
se podle $ 226

písm'b) tr.ř.

zprošt'uie obžaloby
státního zástupce okresního státního zastupitelství v Trutnově ze dne |4.4'2009,

2ZT

276l2008-9a, kterou mu bylo kladeno zavinu,že
v době

(K'ř.č

od 18.33 hod. dne

|7.5,2007 do 00'3l hod. dne 18.5.2007 v Trutnově. na

i

pokračován
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í

g}'nekologicko-porodnickém oddělení oblastní nemocnice v Trutnově jako porodník a lék
se specializovanou způsobilostí nesplnil svou zákonnou povinnost uvedenou v $ 55 odst.
odst. 2. písm. a ) zákona o péěi a zdravi lidu č. 20l|966 Sb., v souvislosti s $ 9 odst. 2 písr'
a) zákonač.220l|991 Sb.' o Českélékďské komoře, tedy lykonávat zdravotnické povolá'.
odborně, svědomitě, poctivě, s hluboce iidským vztahem k občanůma s vědomí;
odpovědnosti ke společnosti a v článku 4 Umlury o lidských právech a biomedicíně
961200I Sb' m. s., že jakýkoliv zákrok v oblasti péčeo zďravije nutno provádět v soulac
s profesními povinnostmi a standardy, v průběhu porodu
nedostatečr
která dne I8.5'2O07 v 00:31 hod. porodila syna
jednalo
pánevním,
tedy o porc
porod
koncem
o
přesto,
Že
se
sledoval stav plodu in utero a to
vědět,
že
doporuěenýr:
mohl
jednoznačně rizikový a jako lékď s dlouholetou praxí měl a
postupem u rizikového porodu je kontinuální sledování plodu pomocí CTG, ktery by s velkc

pravděpodobností odhalil znárrky ohrožení plodu z důvodu poruchy zásobení plod
kysiíkern, přičemž zanedbiní této povínnosti mělo za následek narození dítěte S přímýl
ohrožením na životě z ýše uvedeného důvodu, tj' těŽké perinatální hypoxie plodu, kdy ar
následná léčbanemohla zabránit nezvratnému poškozenímozku s následkem Smr
novorozence, ke které došlo po jeho převozu na JIP novorozeneckého oddělení FN v Hrad.
Králové téhoŽ dne v 10:55 hodin,
a

čímžmě| spáchat trestný čin ublíženina zďtaví podle

$

2Z4 odst. 7,2 Ír'z, účinnéhod

31.|2.2009 (dále jen tr'z.), neboť v Žalobním náwhu označ,ený skutek není trestným činem.

odůvodněnÍ
Napadeným rozsudkem byl obžalovaný uznžn vinným trestným činem ublíženín
zdraví dIe $ 224 odst. 1 tr.z. abyl zato odsouzen podle $ 224 odst. I tr' z. za použiti $ 2 odsl
j
podle $ 5 8 odst.
1 tr' zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců' ehož ýkon se
a $ 59 odst' 1 tr.z. podmíněně odkládá naekušební dobu v trvánijednoho roku.
Trestného činu ublíŽení na zdraví dle $ 224 odsÍ, 1 tr'z. se rněl obŽalovaný dopustl

tím, Že vdobě minimálně od 21'00 hod' dne Í7.5.2007 do 00'31 hod. dne i8.5.200
jak.
r,Trutnově, na gynekologicko-porodnickém oddělení oblastní nemocnice v Trutnově

porodník a lékař se specializovanou způsobilostí nesplnil svou zákonnou povinnost uvedenoi
.
u $ ss odst' 1, odst. 2' písm' a ) zékonao péěíazďravi lidu č. 20l|966 Sb., v souvislosti s $
ooit. z písnr. a) zžtkona č,. 2z0llg91 Sb., o Českélékďské komoře, tedy ''ykonáva
zdravotnické povolání odborně, svědomitě, poctivě, s hluboce lidským váahem k občanům
právech
s vědomím odpovědnosti ke společnosti a v článku 4 Umluvy o lidských
je nutnt
zdraví
o
péče
jakýkoÍiv
v
oblasti
zálaok
biomedicíně č, 9612001 Sb. m. s., Že
porodu
průběhu
provádět v souladu s profesním; povinnostmi a standardy, v
která dne 18.5.2007 v 00.31 hod. porodila syna
plodu
in utero a to přesto, Že sejednalo o porod koncen
nedostateěně sledoval stav
a moh
pánevním, tedy o porod jednoznačně rizikor{ a jako lékař s dlouholetou praxí měl
pomoc
,,cdct, Že doporučeni,* pó,tupem u rizíkovéhoporodu je kontinuální sledování plodu
.
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G, kteý by s velkou pravděpodobností odhalil známky obroŽení plodu z důvodu poruchy
obení plodu kyslíkem, přičemžzanedbiiní této povinnosti rnělo za následek narození dítěte
límým ohroŽením na Životě z qýše uvedeného důvodu' tJ. těžképerinatální as$xie plodu,
. ani následná léčbanemohla zabtániÍ nezvratnému poškození mozku s následkem
smrti
1orozence' ke které došlo po jeho převozu na JIP novorozeneckého oddělení FN v Hradci
rlové téhoždne v l0.55 hodin.

Proti tomuto rozsudku podal obŽalovaný v zákonné lhůtě odvolání, v němŽ výki
lzacimu soudu zejména to, že opětovně nerespektoval zásadu in dubio pro reo a dále se
ídil právním názorem odvolacího soudu, obhajoba nesdílínázor nalézacíhosoudu, Že
rhá absence kontinua]ního monitoringu zakIádá vinu obŽďovaného za následek porodu.
y tak bylo, musela by bý jednoznačně prokéaána příčinná souvislost mezi jednáním či
edbáním obžalovaného a způsobilým následkem ve formě hypoxie plodu. To se však
talo' Ani po doplněném dokazovríní výslechem znalců nebyl jednoznačně ptokázán
mžík,kdy k hypoxii došlo. Soud přesto V rozporu s pokynem odvolacího soudu rozhodl o
rání viny. V rámci dokazování nebylo jednoznačně vyloučeno, že k hypoxii plodu mohlo
ft až v 00.17 hodin, resp.i později. Pokud soud tvrdí, Že khypoxii došlo uŽ před 00'17
'ín, což by obŽalovaný zjistil, kdyby řádně prováděi nrorritoring, nejde o nic jinélio neŽ o
'hou spekulaci o tom' co by se stalo' kdyby. Stavět obvinění na pouhé spekulaci je
ffpustné. VŠichni znalci se shbdli na závéry Že v postupu obŽalovarrého neshledali
ažných pochybení při vederu a způsobu provedení porodu _ tedy samotné lybavení plodu
l lege artis. Na otázkq co měi obŽalovaný děIat jinak, aby nedošlo k tragickému nasledku,
ověděli, Že nevědí' V tonrto směru se zdá byl. zarážejícízávěr soudu. Že obŽalovaný vedl
ld non lege artis, nebot'nezvládl extrakcí ve stanot'ené lhůtě pěti minut. Vyjádření znalců,
:okud nejsou komplikace,Ize vybavení plodu provést za pét minut, neodráži konkrétní
aci při komplikovaném porodu, nebot' se nejedná o technickou záleŽitost, kterou lze
Lovit normami. Soud tak samovolně interpretuje lékařsképostupy. což je nepřípustné.
ázacímu soudu je vytýkríno i to, Že jeho ávěr je v příkrémrozporu s tírn, co vypověděli
lci vramci hlavního líčenídne 5'9.za|l ohledně způsobu provedení extrakce. Časovy
t do pěti mínut není pevně dán, resp. není povaŽovan za jednoznačný, kdyŽ MUDr. Binder
ořil o limitu pěti minut, dle MUDr. Čepickéhoje tento iimit aŽ do dvaceti minut. Jde
)m o naprosté špičkyv oboru porodnictrií v našírepublice, přičemŽ soud ner,yloŽil, proč
lédl jen k názoru jednoho z nich' ! závéru odvolaní se obžalovaný zabyvá téžoÍázkou,
smrtelný následek není v příčinnésouvislosti s poporodní péčí,neboť asfvxie plodu
račovala i po porodu, kďyž se jí nedostatečnou péčínepodaŤi|o zv|áďnout' Je proto
rhováno, aby kajský soud napadený rozsudek zrušil a sám rozhodl tak,že obžalovaný se
aloby zprošťuje,případně aby věc vrátil okresnímu soudu k novému projednání a
rodnutí.

Krajský soud přezkoumal podle $ 254 odst' 1 tr. řádu zákonnost a odůvodněnost těch
lků napadeného rozsudku, proti nimŽ bylo podáno odvolání, jakoŽ i správnost postupu
ní, které jeho vydání předchazelo a to z hlediska výýkaných vad a dospěl k těmto
1rům.

Státní zástupce okresního státního zastupitelství v Trutnově podal dne 1'4.4.20a9
MUDr. Pavla Trpaka pro spáchaní trestného činu ublíženi na zďraví podle $ 224
. 1',2 tr. z', kterého se měl dopustit skutkem, kteý je popsan ve ýroku rozhodnutí
ského soudu. Rozsudkem okresního soudu vTrutnově ze dne 9,11.2009 sp.zn. |7T
rlobu na

. la - rozsudek)
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byl obŽalov aný uznán vinným trestným činem ublíženína zdravi dle $ 224 odst. 1 tr
zákonaabyI za to odsouzen podle $ 224 odst' 1 tr.zákona ktrestu odnětí svobody vtrván
deseti měsíců, jehož výkon se podle $ 58 odst. 1 a $ 59 odst. 1 tr.z. podmíněně odkládá nl
zkušebnídobu jednoho roku a šesti měsíců.Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové zt
dne 26,2'2010 sp.zn' 11To 2312010 bylo jednak zpět-lzeti odvolaní státního zástupce podlt
jednak k odvolaní obŽalovaného byl napadený rozsude}
$ 250 odst. 4 tr.řádu vzaÍo navědomí,
podle $ 258 odst. 1 písm. b), c) tr. řádu v celém rozsahu zrušen a podle $ 259 odst' 1 tr.řádl
tyia věc vrácena okresnímu soudu. Ten dalším rozsudkem ze dne |4,2.2011 sp.m' 171
5812009 uzna| obžalovanéhoopět vinn;.fon trestným činem ďIe $ 224 odst. 1 tr'zákona t
odsoudi1 jej podle s z24 odst. 1 tr'zákona za použití$ 2 odst' 1 tr. zákoníku k trestu odně1
svobody v trvání šesti měsíců, jehož ýkon se podle $ 58 odst. l a $ 59 odst' l tr. zákonz'
podmíněně odkládá na zkušební dobu jednoho roku, Usnesením Krajského soudu v Hradc
i<ratove ze dne 16.6.2011, sp.zn' liTo 108/2011 byl kodvolání obžalovaného a státníhc
zástupce napadený rozsudek podle $ 258 odst. 1 písm.a), b), c), d), e) tr. řádu v celém rozsahr"
zrušen u poál" $ 259 odst. 1 tr. řádu byla věc vrácena okresnímu soudu k novému projednání ;
5812009

rozhodnutí.

V tomto svém rozhodnutí krajský soud uloŽil okresnímu soudu doplnit dokazován
výslechem zna|ce Doc. MUDr' Tomaše Bindera CSc. a dále pak opětovně upozornil naIézac
soud na nutnost věnovat pozornost "otťace příěinné souvislosti mezi porušením povinnost
obŽalovaného monitorovat rodičku' a způsobeným následkem, jímžbyl porod Íéžct
asfoxického plodu, kteqý dne I8'5.2O07 v 10.50 hod. zemřei. okresní soud byl právnč
zavťaán,aby v případě pochybností aplikoval zásadu in dubio pro reo.

okresní soud doplnil dokazování dle pokynů odvolacího soudu a rozsudkem ze dnt
5,g.2O11 sp.zn. 17T 58l20O9 opětovně uzna| obža\ovarrého vinným žalovaným skutkem
to}iko s úpravou přesnějšího ěasového vymezení. V podrobném zdůvodnění rozhodnut:
okresní sóud de facto opakuje své závěry z předešlých rozsudků, v nichž dovozova]
nedbalostní zaviněni obŽalóvaného ($ 5 písm.b) tr. zákona) na smrti novorozence zdůvodu
absence kontínuálního, či alespoň třicetiminutového intermitentního monitorování. Navíc
plodu.
okresní soud poukáza| na" to, Že obžalovaný nezvládl při porodu techniku extrakce
kteý nevyhotovil ve 1hůtě pěti minut dle doporučeníČeskégynekologicko-porodnické
názorcm
spoiečnosti. Současně okresní soud zdpvodnil, proč se necítil byt vázán právním
krajského soudu.

Ten v rámci nového odvolacího řízení předně konstatoval, Že v Íízenípřed okresním
jež by měly vliv na ustanovenÍ
soudem nedošlo k porušení takových procesních předpisů,
důkazů.
zajišťujícíobhajobu obŽalovaného, resp. ustanovení upravujícírealízacijednotliých
_
pediatrie
oboru
z
a
zna\ce
Krajský soud doplnil dokazování o výslech obŽalovaného
porodnictví
neonatologie Doc. MUDr. Petra Zobana CSc. a znalců z oboru gynekologie a

MUDr. PhDr. Pavla ČepickéhoCSc. a Doc' MUDr. Tomáše Bindera CSc. Závěry těchto
znalců považuje krajský soud zastěŽejní vrámci posuzování skutkového stalu dané trestní
věci, znalci Doc' MUĎr' Tomáš Bindera CSc' i Doc. MUDr. Petr Zoban CSc. podávali
soudu
zna1ecký posudek v rámci posudku Ústavu, coŽ představuje dle názoru krajského
Čepický
Pavel
PhDr.
téŽ
MUDr.
problematiky,
nejvyšši dikazni hodnotu v rámci posuzované
cŠ..,.1ez podal posudek k žádosti obŽalovaného, představuje vrcholného odborníka českého
po.odni.tui a gýnekologie. Tito zna\ci také byli přibrani příslušnýmprocesním postupem
organy trestního Íízeni.

1K.ř.ó. la - rozsudek)
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obŽalovaný se nově vy'jadřoval zejména kotázce provedení extrakce plodu' kdy
postup v rámci své praxe povaŽuje za výjimečný a r,ysoce rizikový' K vlastnímu
<roku uvedl' Že byt'při poslechu rodičky registroval deceleraci srdečnífrekvence plodu,
ědomoval sí současně , Že k té docházi ve finální fázi porodu velice často a zátoveň se oZVy
]ntánně upraví, takŽe není nutné ihned přistupovat k operačnímu ziíkroku' Ten začal
úizovat šest až sedm minut před porodem, tedy cca 00.25 hodin dne 18.5'2007. kdv bvi

:oý

rd porozen po pupek.

ZnaIec pediatr.neonatolog Doc. MUDr. Petr Zoban CSc. v rámci svého vystouperrí
:d krajským soudem Znovu potvrdil své předešlé závěry, Že příčinousrnrti novorozence
io těŽké krvácení do mozku v důsledku perinatální asfyxie vzniklé před porozením plodu,
,rá pokračovala i po porodu,
resp. znalec nebyl schopen stanovit přesnější moment vzniku.
lžnéúvahy o krvácení do mozku z důvodu traumatického, k němuž při porodu koncem
revním můžedojít, oznaě1| znalec za toliko h1potetické, k čemužnení zoblasti soudního
ařství žádnéhodůkazu' Současně zna|ec zopakoval, Že poporodní péčetrutnovské
nocnice vyčerpala své odborné moŽnosti, byť se bohuŽel nepodařilo zajistit vstup do žíly,o
: se lékař bezúspěšně pokoušel' Znovu však znalec zdŮraznil rozsah krvácení do mozku a
V novorozence po porodu dle skóre Apgarové'
Krajs}cý soud tedy .our,*o uzavřel, že poporodní péčetrutnovské nemocnice byla
kvátnt a na odpovídajícíurowú svého profesnfito zaŤazení a na úmrtínovorozence Se
'odílela. Nezajištění krevnÍho řečiště třeba chápat jako neúspěch při realizaci lékařského
lnu, nikolir' jako např' postup non lege artis.

Ke stěžejnímotézkám pro posouzení viny obžalovanéhose opětovně vyjadřovaii
'lci z oboru gynekologie - porodnictví' Krajský soud jiŽ v rámci sr,ého prvého zrušujícího

esení Ze dne 26.2.2010 sp.zn. 11To 23l70l0 souhlasil se závěrem nalézacího soudu, že
alovaný pochybil a postupoval non lege artis' pokud neprováděl kontinuáiní či aiespori
etiminutové intermitentní monitorovaní rodičky' Závěry nalézacího soudu q'slovené i v
.proč
ledním rozhodnutí,
nepovaŽuje za přesvědčivý údaj v d'okumentaci, resp. Ve
deckých inýpovědích pracovníkůparticipujících na porodu stran odmítnutí monitorování ze
.ny rodičky, krajský soud sdílítaktéž,V tomto směru považuje za objektivní samotné
ádření rodičky, Že monitorování 'neodmítala,
rmto směru důkazem jednoznačným.

přiěemŽ absence negativního reversu Je

Během výslechu uvedených znalců před krajským soudem bylo r,ry'jasněno, že
vpoxii plodu nedošlo z důvodu špatnéfunkce piacenty' Dále se oba znalci shodli, Že
:ném případě se jednalo o akutní, nikoliv chronickou hypoxii. Ty'to své závěry podrobně
vodnili a to nejen odkazem na odtok čiréplodové vody rodičky' nýWž i na byt' krátkodobé
lechy plodu, vyšetření krevních plynů i stav novorozence po porodu.

Doc. MUDr. Tomáš Binder CSc' uvedl, žeprvnÍznámka, Že se splodem něco děje,
la v00'17 hodin dne 18.5.2007, kdy by|azachycena decelerace tepové frekvence plodu'
té doby není důkaz o tom, Že by porod neprobíhal $ziologicky.
Pokud tedy daná forma porodu nebyla zna|cí shodně označena jako non lege artis'
k dotazu soudu spontánní porod považovaI za

Ž Doc. MUDr. Tomáš Binder CSc.
:.

la - rozsudek)

I
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pokračování

dle
.5.200.7 ' opětovně qvstala
rodičce ve 23.4ohodin dne 1.1
oxitocinu
podání
po
i
indikovaný
obŽalovaného a způsobeným
otázka, 1áá Á",i jednáním.
názoru krajského .o*i'. 'á,udní
jiŽ v rámci svého rozhodnutí ze dne
*"o
souvislost,
př;čf.'
Že
následkem exisruje
význarn podobných úvah uvedl,

r'"řtí

kdy ut."ntouut .sice
I6.6'2afi sp,zn. lli; 108/2011,
ro.dičku řádně nemonitorova.
by
;"kud
uznan.
bý
nemůŽe
obŽalovaný
Y'-"l'T,
hod. dne 18.5'2007, avšď'
hod. dí"lij.jóoi aŽO0,|7
tozpétíz:.4s
ěasovém
jímžby byll
v uvaŽovaném
idy by ani při loť" monitorování,
.oo*.nt',
v
čaůvém
došIo
plodu
rizika prt
hypoxii
k

hypoxie
ziištěna počínající

*T;i'i;i";,é" .í..q'k',*" bez neúměrného
rea|izace císařského řezt
dalšíhoa"t"i*a"i pak k otízce

plodu, jiŽ.

matku' resp. plod. Ý prtughu
přistoupila téžextrakce plodu.

nemonitorován.

vyt.ýká
sice důvodně obŽalovanému
okresní soud ve skutkové větě
spojitost s odhalenítl
porodu ton."- pánevním, nicméně
r.
vzhledem
rodičky
kyslíkem staví do roviny velk
"r'u,Jt"*
důvódu
z
n;;'h;;štť
piň
ohrožení
vzniku
při závěru o vině pachatele nepřípustnt
pravděpodobnosti,

.;"u; á.e-lll;r*:*,řJt'á '*a"

Pokudjetrestnlpravopostavenonazásaďéindubioproreo'nemátermín,,pravděpodobně
zcela posffádá jakékolív vyjádřet
skutko"a
žádnou právní ."r"ňá. Ňavíc
"c" '*,ojku
Pokud chybí vyjádřel
vztahu;ňil;dravého'jedlnce.
u.
monitoringňJiery
přínosu
soud dovodit tuto podmínJr
věÉ,
,kňoué
u"*".''.
příěirrného vztahu
interval 46 mini
rozsudrT. 9k'..':'.'oud stanovil
't.iŇi.i
14) ažl6j
jiŽ
podrobným výkladem nu **une
mohl obŽa'ovat:
hodin dne 18.5.2007, kdy
do poioa.,
.oáie".
o*ito.i,,.,
podání
od
"í0.]l
ukónčit porod císďským Íezem'
ský

ud ve

m' zrušuj í

dne 16.6.2011, sP'zn' 11To

108/20,1

"': .:::....".:','j,
Tn{ř$il*"-"":,y.s,.."íťj:*::;*:n,t'''"J;[Ť
o"'*"f'"j.'#o,)!'é"ff
JJ.#ix]#'':4{.}::-r:.",,,ii,**:"Íii.'ťl;ijéJJ;}5::
ilffi "'J:xJlffi
"'L'fi 1tT#ř}9ťil..*":k:"i?,Y"ff
H;*J#ffi
l,;::;.,3:tr:i,''x]"ii:
zrušujícíhorozhodnutí ze dne
Kraj

so

kajský soud již

sv

rámci

é

;;h",

2312010.

Zejménavšakznalcikopakovanýmdotazůmapřidoplňovánídokazováníusou..
plodu, neboť v důsledl
o"*
stanovit!ře*u:*'
schopni
ry:uiy lryoxie úsecíchintermitentní.
.
obou stupňů nebyii
alespoň .n požudouuný"h časoqých
absence kontinuálního či
potřebné objektivní údaje.
monitorování neměIi ř ai,po'i"i

MUDr'PhDr.PavelČepickýC!c.zdůvodňovalvrámciv.ýslechupředkrajsk.
proč dovoiruje vzt
pri-u1',rň' pi-a nalézacím.soudem' zejména na.odt
1ii
závěryů,i*""e
své
soudem
oo.rir."ái" dne 18.5.2007' Poukázal plodu vrozhoc
akutní hypoxíe ptoa.,,ffi^"á"u!i
ozev
;T:2ó.t'""ai'.J"" Ú.5.zaÚ, záznamy
čiréplodové vody ,;J'ď
porodu'
plynů a stav novorozence po
době, ýsledky ws"tř*i r.,evních

uvedl, Že pr
při qýslechu před krajským soudem
CSc.
Binder
Tomáš
Doc. MUDr.
je v 00.17 hodin. Přitom s ohledem
Se něco. děje,
že
toho,
známka
objektivní
plodu mohlo dojít jak před zmiňovan
uzav írá, že k hypóxii
zžunarrlu
ost
neáostatečn
něm.
časo'qým údajem, tak i po
po
PokudtedyopakovaněnebylavyvrácenaobhajobaobŽalovaného,žeakutníhypc
ň"r'"';"';i rodičky by obŽalovaný nemohl

plodu nastaru.,

oouofffi;;iliř;j"e'i'

íK'ř.č'la - rozsudek)
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lčování

okresního soudu akceptovat a to ani
nčit císařským řezem, ne1ze příslušnézávěry
byl obžalovaný stíhán. otázky příčinné
ípadě nedbalostního trestného činu, pro kteý
prospěch obviněného p1atí bez roz,dílu
vislosti i uplatňováni zásady v pochybnostech ve
u úmysiných trestných ěinů, tak

i nedbalostních.

odvolacího soudu včetně důvodů,které
Nerespektování příslušnéhoprávního názoru
krajský soud za nutné komentovat.
ézacísoud k takovému kroku vedly, nepovažuje
předloženém

zástupcem
Po druhém zrušujícímrozsudku a téžna zák|adé státrrím věci obviněného MUDr.
v
trestní
CSc.
Bindera
úeckémposudku Dác. MUD'. Tomáše
zďa obŽa|ovaný nemohl
lra Hermana, zaměřil oy,'"."i soud důvodně pozornostkoÍázce,
tuto
jeho extrakce. ob.a zna|ci gynekologové
lránit poškození plodu včasným provedenim

zkuzmíniliivrámcipísemně.p,u"o,uny"hposudků-a'předokresnímsoudemkní
naižnal i krajský soud v rámci vlastního
Jrobně vypovída1i' Na jejich závéry pak.
plňování dokazování.

Třebavy'jítztoho,žeobžaiovanýpolovičníextrakciprováděl,b:.t'onínení
označili znalci jako

Že uroveň dokumentace
lokumentaci žádný záznam. Nehledě na to,
verzi uváděl od počátku trestního stíhání a ani
pIosto nedostateěnou, obžalov*i t"to svou
posfup nebyl znalci nikterak zpochybněn,
ejský soud,,"ma ot,u;á" il *ícrr,j.I"k"'y
*tu.,o v časti soudního lékďství, popisující
lnuto způsob., ,.yba'".,í ;'.á' odpovídá : ?é,
hýždíi hlavy. Tyto skuteěnosti pak zcela
v
moŽdění na měktďch tkaní plodu oblasti
porodnice MUDr' Zity Junkové. event.
ochybňují napr.svedeckou *ry!o'ěď asistující
o bezproblémovém průběhu porodu'
"isi.r,r p*.ounitů

1lodu dostatečně přesvědčivě
MUDr. PhDr. Pavel Čepický CSc', kdyŽ zdttazni1,

o riziku pro porodníka i rodičku při realizaci

extrakce

1

so.,d"* zna1ec
'.povídal před kajským
porodů'
je velmi máIo, odhadem jích sedm připadá na stotisíc
: takorlých lékďskýctr.zákoků

obazna|cigynekologovéserovněžvyjadřovaliktomu,zdaprovedeníextrakcemá
společnosti. Zde Doc. MUDr. Tomáš
.","kň;;;;;;;"í e".te lynekologicko-poóanické
nut,,é, neboť jde o emergentní zásah
,inder CSc. jednoznačnc ňot, ze doporuoení není
zporodnichých učebnic, což je nutné dle názoru
achraňujícíŽ\vot atut.ouy.post,,p wplyvá
rajského soudu akceptovat.'

obaznalcisevšakrozchéuejívotince,vjakémčasovémúsekubymělaextrakce
CSc. zmiňuje časový úsek dvaceti minut od

lroběhnout' MUDr' PhD. Pavel Čepický
dobu
piodu. Ke konkétnímudotazu soudu zna\ec stanovil
'tanovení indikace do vybavení
minut
pět
ozev za důvod zákroku, připusti1 datších
lěti minut, neŽ.li by po.ód,-,it. uznal pokles
úspěšná.
být
má-li
rninut,
Že éxtrakci je třeba provést do pěti
ra rozhodování a přípravu s tím,

tak, že ex post mohl
y'e vztahu k" konnJinímu čásu oo.tr irádin se znalec vyjádřil
pro
ale ex ante nepoclrybné zvažoval vyššíriziko
lbžalovaný přistoupit k extrakci i dříve,
jeho názoru obvyklý.
;;J"p obŽalovaného byl die
llod, dobu provedení,

"kŽ"
plod
zdůraznil dobu pěti rninut' kdy může
Zna|ecDoc. MUDr' Tomáš Binder CSc.
dobu patnácti
přísun kyslíku, bý připust1l teoreticky i
beze zbytku kompenzovat nedostatečný
I on však
plodu.
hovořil'o variaůní- šířiodolnosti
minut, pět minut označil za průměr,
lékaře provést extrakci či vyčkávat. Postup
akceptuje nutnou oo|u na rozhodnutí
(K'ř.Č. la - rozsudek)

pokračování
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obžalovaného označil za hraniční, dle jeho názoru měl obŽalovaný pravděpodobně jednat
časněji'

Vystoupení znalců k dané otázce posuzoval krajský soud ve dvou rovinách:

V prvé obecné třeba vidět, Že není známa přesná doba vzniku hypoxie u plodu, takže
nelze ani přesněji uvažovat, kdy měl obžalovaný přistoupit bez závažnějšího rizika k extrakci
plodu.
Na druhou rovinu tieba nazirat dle konkrétních indicií s přihlédnutím k nedbalostnímu
charakteru inkriminovaného jednaní obžalovaného.Ten při absenci monitoringu rodičky
rezignovď na komplexnější sledování plodu in utero a spoléhal toliko na poslechy sondou.
Touzaznamenaldecelaracitepovéfrekvencepioduv00'17hodindne 18.5'200"/,poté v00.19
hodin a 00.20 hodin. Naskýá se tudížotázka, zda již v té době měl obŽalovaný předvídat
nebezpečíhypoxie a přistoupit k úplnéextrakci plodu?
Krajský soud je ÍázoTU, že pokud tak obŽalovaný neučini L, nelze jej zato činit trestně
odpovědným. Předně v 00.2i hodin byla tepová frekvence plodu dle poslechu opět v normě.
Dále dle q'jádření obžalovanéhoa znďců při sestupu plodu dělohou koncem pánevním vždy
dochází v závěru porodu ke stištění pupečníku mezi stěnu prínevnía trup plodu, aniž by to
znamenalo vznik hypoxie a nelze nevidět, Že porod spontánně pokračoval. Byt's obtíŽemi byl
do cca 00'25 hodin plod venku po pupek. Znalci se jednoznačně neshodli na posuzování doby
rea\ízace extrakce. Jde přitom o špičkovéznaLce v dané oblasti. Pokud MUDr' PhDr. Pavel
Čepický CSc. hovoří o celkové době 20 minut od vzniku komplikace' Doc' MUDr. Tomáš
Binder CSc' akcentuje zprťlměrňovanou dobu pěti minut odolnosti plodu vůčinedostatku
kyslíku, bý konec konců i on počítás nutným ěasoim nadrámcem pro vlastní rozhodnutl
vedoucího porodu. Vysoké riziko úplnéextrakce pro matku a zejména plod pak bylo
krajskému soudu jď< ze strany obžalovaného tak i znalců obsáhle objasněno. Ani jeden ze
znalci nepovažuje postup obžalovaného v této fazi porodu jako non lege artís' V době cca
00.25 hodín pak obŽalovaný dle své setrvávající vypovědí podpořené důkazy nepřírrrými
k polovičníextrakci přistoripil a plod do 00.3l hodin dne 18.5' 20067 r,ybavil.
okresní soud věnoval pozomost otázce možnéextrakce plodu na straně 15) rozsudku'
Krajský soud považuje ťyto závéry za.nepřesvědčivé, neboť se soustřed'ují toliko na dílči
skutečnosti bez hlubšínávaznosti ke sloŽitosti a nejednoznačností dané problematiky. Časový
termín pěti minut používáokresní soud zcela izolovaně bez vztahu k řešenéproblematice a
postojům vyslýchaných znalců, jak mohl krajský soud při vlastním procesním úkonu poznat,
Závěrem proto kraj ský soud zdůrazňuje

:

obŽalovaný nepochybně postupoval non lege artis, když řádně nemonitoroval rodičku
v rilmci rizikového porodu koncem pánevním. Současně však nebylo shromáŽděno orgány
trestního řízenídostatek důkazůke zce|ajednoznačnému a nezpochybnitelnému výroku, jeŽ
v případě odsouzení za testný čin je vyžadovin, že mezi tímto jednáním obŽalovaného a
způsobeným následkem existuje příčinnásouvislost a to jak v otžuce možnéhoprovedeni
císařského řezu, tak i extrakce plodu. Na tomto závěru odvolacího soudu pak dle jeho názoru
nemůŽe nic změnit skutečnost, že stíhaný skutek je nedbalostního charakteru (srov' např. ÚS
3.|l02,Ús t toto+;.
(K'ř.č' la. rozsudek)
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Ze všech těchto důvodůproto krajský soud rozhodl o zproŠtěníobŽalovaného z podané
loby dle $ 226 písm'b) tr. řádu, jak ve ýroku rozhodnutí kraj ského soudu specifikováno.

jení :

Proti tomuto rozhodnutí není dalšířádný opravný prostředek

přípustný '

Nejvyššístátní zástupce a obviněný však mohou proti tomuto rozhodnutí podat
llání. otviněný můŽe dovolání podat pouze prostřednictvím obhájce. Podání obvinčného,
: nebylo učiněno prostřednictvím obhájce' se nepovažuje za dovolání' bý' bylo takto
-čeno.

Dovolání se podává u okresního soudu' kteqý rozhodl ve věci v prvním stupni, a to do
r měsícůod doručenírozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Navrácení lhůty
dání dovolání není přípustné. Dovoláníjen proti důvodům rozhodnutí není přípustné..

o dovolání rozhoduje Nejvyššísoud

Českérepubliky v Brně.

V dovoiání musí bý vedle ooecných náleŽitostí podání ($ 59 odst. 4l tr.rádl) uvedeno,
ikterému roáodnutí směřuje' kteý výrok, vjakérn rozsahu i zjakých důvodůnapadáa
soudu
' se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího
o
Kazem nazžlkonnéustanovení $ 265b odst. 1) písm,a) aŽ I) nebo $ 265b) odst.2) tr.řádu,
je
ve
podává
zda
uvést,
je
v
dovolání
povinen
j se dovolání opírá. Nejr,ryššíStátní ZáStupce
pěch nebo v neprospěch obviněného.

jen
Rozsah, v němž je rozhodnutí dovoláním napadano, a důvody dovolání lze měnit
obu trvárrí lhůty k podaní dovolání'
radci Králové dne 6' prosince 20l l

JUDr. Jan Šulec,v.r.
předseda senátu

lrávnost'r,yt'otou.ni'

'dková
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