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Usnesení 

 
 
Okresní soud v Prostějově rozhodl samoukyní Mgr. Ivonou Otrubovou ve věci  
 
 
zemřelého:   Tomáš Mach, narozený dne 3. 10. 1987, zemřelý nezjištěného dne, naposledy 

bytem trvale Bílovice 72, Bílovice – Lutotín, okres Prostějov,  
 
zastoupeného opatrovníkem Lukášem Machem, narozeným 15. 11. 1993, bytem 
Bílovice 126, Bílovice – Lutotín, okres Prostějov, 

 
 
za účasti:      Tomáš Mach, narozený dne 8. 12. 2010, bytem trvale Bílovice 72, Bílovice – 

Lutotín, okres Prostějov,  
 
Petr Mach, narozený dne 7. 2. 2013, bytem trvale Bílovice 72, Bílovice – Lutotín, 
okres Prostějov,  
 
oba zastoupeni zákonnou zástupkyní Veronikou Hrdou, narozenou dne 2. 7. 1991, 
bytem trvale Bílovice 72, Bílovice – Lutotín, okres Prostějov,  
 

 
o určení data smrti, 

 
takto: 

 
 
Soud vydává tuto vyhlášku: 
 
Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Tomáše Macha, 
narozeného dne 3. 10. 1987, zemřelý nezjištěného dne, naposledy bytem trvale Bílovice 72, Bílovice 
– Lutotín, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě 
jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu. 
 
 
Okolnosti úmrtí Tomáše Macha: 
 
Tomáš Mach byl nalezen svým bratrem Lukášem Machem a svým otcem Antonínem Machem dne 
5. 11. 2018 kolem 19.00 hod. v místě svého bydliště, Lutotín 72. Byl nalezen již mrtvý, jeho tělo 
viselo na sloupku zábradlí schodiště ve vnitřních prostorách domu. Dveře nevykazovaly známky 
poškození či násilného vniknutí, při příchodu rodinných příslušníků byly dveře zabouchnuté, 
zamknuté nebyly. Na místo byla přivolána RZS Olomouckého kraje, lékař konstatoval jeho smrt, 
k níž mohlo dojít odhadem 3. 11. 2018. Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro 
podření ze spáchání přečinu účast na sebevraždě podle § 14odst. 1 trestního zákoníku. Věc  byla 
usnesením Policie CR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, 
obvodní oddělení Prostějov 1 ze dne 27. 12. 2018, č.j. KRPM-137748-39/TČ-2018-141271, dle § 
159a odst. 1 trestního řádu odložena, neboť ve věci nejde o podezření z přečinu a není na místě věc 
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Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Bednářová  

vyřídit jinak. Provedeným šetřením policejního orgánu bylo zjištěno, že zemř. Tomáš Mach byl 
svobodný, měl dvě dosud nezletilé děti, s rodinnými příslušníky hovořil naposledy v pátek 2. 11. 
2018 odpoledne. 

 
Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 7. 4. 
2019, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Tomáše Macha. 
 
 

Poučení 
 
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
 
 
Prostějov dne 7. 3. 2019 
 
 
Mgr. Ivona Otrubová, v. r.  
Předsedkyně senátu 
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