GIBS ODDĚLENÍ KARLOVY VARY
Adresa: Truhlářská 488/17
360 17 Karlovy Vary - Stará Role
V Brně dne 21. 4. 2020
Spisová značka: nepředchází

Oznamovatelé:

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D., trvale bytem Lidická
700/19, Veveří, 602 00 Brno, nar. 28. 12. 1981

a

Mgr. David Zahumenský, advokát AK se sídlem tř. Kpt.
Jaroše 3, 602 00 Brno, trvale bytem tamtéž, nar. 4. 11. 1981

OZNÁMENÍ NEZÁKONNÉHO POSTUPU POLICISTY
Elektronicky
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Přílohy:
- Plná moc

Kopie zprávy, pod kterou je podepsána nprap. Eva Valtová
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I.

Úvod

Na webové stránce policie ČR https://www.policie.cz/clanek/pozor-na-hanlive-vyroky-nasocialnich-sitich.aspx (viz příloha) byla dne 20. 4. 2020 zveřejněna tato zpráva:
„Pozor na hanlivé výroky na sociálních sítích
KARLOVARSKÝ KRAJ – Můžete se vystavit trestnímu stíhání.
Aktuální situace s opatřením v souvislosti s COVID-19 s sebou nese i zvýšený počet
různých nesouhlasných vyjádření, která se jejich zastánci snaží šířit nejen osobně, ale
také na veřejných sociálních sítích, či na internetových fórech.
Objevují se pisatelé, kteří mnohdy svým extrémním vyjádřením, nevhodnými výrazy
komentují známé osobnosti či postup vlády České republiky. Následky svého počínání si
však zřejmě neuvědomují. Svým hanlivým výrokem mohou naplnit skutkovou podstatu
hned několik trestných činů a vystavit se tak trestnímu stíhání. Mohou se tak dopustit
například Podněcování k trestnému činu, Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné
moci či Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.
Pachateli pak může ve většině případech hrozit až dvouletý trest odnětí svobody.
Na tento způsob nevhodné komunikace se zaměřují kriminalisté, kteří se specializují na
počítačovou kriminalitu a v případě, že prokazatelně dojde k porušení zákona, tak
zasáhnou. Každý by si měl uvědomit, že internet není anonymním místem a nikdo není
nedohledatelný a nepostižitelný.
nprap. Eva Valtová
20. 4. 2020“
O tomto sdělení bylo informováno i v médiích https://www.expres.cz/zpravy/karantenakoronavirus-coronavirus-covid-19-priznaky-facebook-socialni-site-cenzurapolicie.A200421_130424_dx-zpravy_peve?
Policistka nprap. Valtová v rámci textu zveřejněného na oficiálních stránkách PČR
dovozuje, že nesouhlasnými vyjádřeními na sociálních sítích, kde pisatelé „nevhodnými
výrazy komentují známé osobnosti či postup vlády České republik“ je snad páchána
trestná činnost (policistka přímo zmiňuje některé skutkové podstaty). Dále je veřejnost
přímo zastrašována sdělením, že „Na tento způsob nevhodné komunikace se zaměřují
kriminalisté, kteří se specializují na počítačovou kriminalitu“ a že „Každý by si měl
uvědomit, že internet není anonymním místem a nikdo není nedohledatelný a
nepostižitelný“.
Oznamovatelé jsou jako právníci zděšeni. Skutečně se kriminalisté
v Karlovarském kraji zaměřují na postih osob, které se kriticky vyjadřují
k vládě? Nebo je to pouze snaha tiskové mluvčí zastrašovat občany? Na čí pokyn
tisková mluvčí tedy jedná a proč? Tyto otázky by podle oznamovatelů měly být
zodpovězeny.
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II.

Porušení obecných principů a povinností policisty

Obecně by policisté měli vždy vystupovat zdvořile, s patřičnou úctou k lidské osobnosti,
důstojnosti, cti a vážnosti. Musí jednat pokud možno tak, aby svým jednáním podporovali
i svou důstojnost a vážnost – tedy jak své vlastní osoby, tak celého bezpečnostního sboru,
který reprezentují.
V souladu se svým Etickým kodexem by policisté měli jednat se všemi lidmi slušně,
korektně a s porozuměním, vyhýbat se střetu zájmů i korupci.
Mají také povinnost dodržet přiměřenost postupu. Policista musí za každé situace myslet
na to, aby svým postupem někomu nevznikala tzv. bezdůvodná újma.
Podle oznamovatelů nejsou tyto principy jednáním policistky dodrženy.

III.

Skutkové podstaty trestných činů

Podle oznamovatelů je na místě se rovněž zabývat tím, zda nemohly být
postupem policistky naplněny některé z níže zmíněných (či ještě jiných)
skutkových podstat trestných činů:

§ 353 Nebezpečné vyhrožování
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou
takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby
(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo
opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,
bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

§ 357 Šíření poplašné zprávy
(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva
nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
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IV.

Závěr a návrh

S ohledem na uvedené tímto oznamovatelé žádají, aby byly výše uvedené
skutečnosti prověřeny, a aby byli v zákonné lhůtě vyrozuměni o učiněných
opatřeních a bylo jim sděleno, jak bylo toto oznámení vyřízeno.

V Brně dne 21. 4. 2020
Oznamovatelé
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