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15. Kopie výslechu znalců MUDr. Marka Dokoupila, MUDr. Margity Sma-
tanové, Ph.D. a RNDr. Marie Staňková, Ph.D. z Protokolu o hlavním lí-
čení dne 7. 7. 2015 (č. l. 5126 a následující):
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16. Kopie  podstatných částí  znaleckého posudku v oboru  zdravotnictví  od-
větví soudní lékařství ve věci obv. Petra Krmného MUDr. Igora Dvořáč-
ka, Ph.D. (č. l. 2555 a následující):
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17. Kopie výslechu znalce MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D. z Protokolu o hlav-
ním líčení dne 7. 7. 2015 (č. l. 5150 a následující):



-110-



-111-



-112-

18. Výpis  z výslechu  svědkyně Alžběta  Cupalová  dle  Protokolu  o  hlavním 
líčení dne 11. 9. 2015:
Svědkyni se předkládá k nahlédnutí fotodokumentace získané dne 5. 3. 2014 při zahra-
niční služební cestě v EAR z č. l. 5228-5242 spisu, jak tyto předložil k důkazu státní zá-
stupce KSZ u hlavního líčení. 
Svědkyně označuje fotografii č. 4 na č. l. 5230 a k tomu uvádí – k této fotografii bych 
chtěla říct, že postel vpravo má stejný rozměr jako postel vlevo, ale já si vybavuji to, že 
pravá postel byla o dost menší, byla opravdu jen jednolůžko oproti této posteli.
Dále svědkyně u fotografie č. 7, 8, 9, 10 uvádí, že poškozeným neviděla do obličeje, pro-
tože prostěradlo takovýmto způsobem nenadzvedávala. Totéž se vztahuje i k dalším foto-
grafiím označeným č. 11, 12, 13, 14 a 16.
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V době, když jsem byla na pokoji, tak nebyly v pokoji vytaženy osobní věci poškozených 
a obžalovaného na prostěradle a na zemi, jak jsou rozloženy například na foto č. 22, 23, 
24, 25, 26. … Mám pocit, že lokty u Klárky byly více nahoru.
Otázka:
Když jste si prohlížela zesnulé, přikrývky na nich byly shodné s těmi, co jsou tady?
Odpověď:
Obyčejné bílé prostěradlo.
…
Otázka:
Pokud jde o polohu a místo paní Moniky Kramné, k tomu se dokážete vyjádřit, zda to, co 
je zachyceno na fotce?
Odpověď:
Její levá paže by mohla odpovídat, pravou jsem neviděla.

19. Fotodokumentace  získaná  dne  5.  3.  2014  při  zahraniční  služební  cestě 
v EAR  (č.l.  5229-5242,  CD  s fotodokumentace  v digitálníformě  na  č.  l. 
5243 Výpis z výslechu svědkyně Alžběta Cupalová dle Protokolu o hlav-
ním líčení dne 11. 9. 2015:

Obr. 19 Foto č. 1
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