
Okresní státní zastupitelství České Budějovice
Goethova 2

370 21 České Budějovice

V...................... dne ….......2013

Věc: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byly spáchány trestné činy 

1. Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku 
2. Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 trestního zákoníku
3. Ublížení na zdraví podle § 146 trestního zákoníku

Podle § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) podávám 
trestní oznámení pro podezření ze spáchání výše uvedených trestných činů

na  velitele  zásahu,  na  neznámé  uniformované  policisty  a  neznámé  policisty  v  civilu 
zasahující v Českých Budějovicích na sídlišti Máj 6.7.2013

K naplnění skutkové podstaty výše uvedených trestných činů došlo takto:

Dne 6.7.2013 došlo na českobudějovickém sídlišti Máj ke spontánnímu protestu obyvatelstva 
proti  kriminalitě  a zhoršené bezpečnostní  situaci.  Do policejního zásahu se shromáždění 
odehrávalo sice v poměrně vyhrocené atmosféře, avšak nenásilně. Policie bez předchozího 
důvodu podala  výzvu k  rozchodu účastníků tohoto shromáždění,  která však vzhledem k 
hluku a zmatku nebyla a ani nemohla být postřehnuta většinou účastníků. Počet účastníků 
tohoto setkání se odhaduje na 500 – 1000 osob.

Policie  začala  na  dav,  jehož  naprostou  většinu  tvořili  místní  nespokojení  občané,  házet 
zásahové  výbušky  a  používat  slzný  plyn  a  obušky.  Nejagresivnější  byli  psychopaticky 
jednající policisté v civilu. Policisté v civilu si vybírali postávající lidi, kteří pouze přihlíželi a 
nijak  se  neprojevovali.  Policisté  na  ně  začali  zběsile  útočit.  Do  některých  pouze  strkali, 
převážně kolem sebe mlátili teleskopickými obušky a mnoha lidem způsobili různá zranění, 
nebyla výjimkou tržná zranění na hlavě. Podle řady očitých svědků to byli  právě oni, kdo 
vyprovokoval pozdější potyčky s policisty a některé záběry z akce toto chování dosvědčují. 

Zběsile bili všechny okolo, a pokud někdo protestoval, že jednají nepřiměřeně, začali ho bít 
teleskopickým obuškem. Bili nejen muže, nýbrž i ženy a děti a nutno podotknout, že zcela 
bezdůvodně. 

Počet  zadržených,  136  lidí,  je  podle  mě  naprosto  neadekvátní  situaci  a  ani  klíč,  podle 
kterého policisté zatýkali, není jasný. Policisté zatýkali lidi i několik set metrů od vyhlášení 
výzvy k rozchodu a většina zadržených pouze na svém sídlišti  sledovala situaci nebo se 
nenásilně připojila k setkání. 

Co se týče tajných policistů, skutečnost, že se jedná o policisty, byla rozluštitelná pouze z 
jejich  suverénního chování  a spolupráce s těžkooděnci.  Tito  tajní  policisté  neměli  žádné 
označení, ani se neprokazovali žádným jiným způsobem, jak jim ukládá zákon. Napadali lidi 
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bez jakýchkoli výzev a upozornění a několika z nich, včetně žen, způsobili  teleskopickými 
obušky tržné rány.  

Došlo tedy ke zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku odst 1, 
písm. písm. a, b, c 

Pokud  došlo  k  nějakému  rozpuštění  shromáždění  a  neuposlechnutí  této  výzvy,  je  třeba 
zmínit,  že  rozpuštění  musí  být  učiněno  takovým  způsobem,  aby  bylo  účastníkům 
srozumitelné a aby se s ním všichni účastníci shromáždění mohli seznámit. Tak se v tomto 
případě  nestalo  a  místo  zákonného  postupu  –  tj.  seznámení  všech  účastníků  s  důvody 
rozpuštění a upozornění na následky neuposlechnutí vyvolala policie konflikt a shromáždění 
napadla.

Zákrok  byl  ze  strany  policie  (jak  těžkooděnců,  tak  policistů  v  civilu)  byl  veden  zcela 
neprofesionálně a velitel zásahu mohl zneužít svou pravomoc úřední osoby. Byl porušen § 
53  odst.  2  zákona  o  policii,  neboť  „před  použitím  donucovacího  prostředku  je  policista  
povinen  vyzvat  osobu,  proti  které  zakročuje,  aby  upustila  od  protiprávního  jednání,  s  
výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků.“

Zásah proběhl  bez možnosti  se s  výzvou k rozpuštění  seznámit,  nikdo z policie  většině 
zadržených takovou výzvu netlumočil.  Došlo  tak  k  porušení  §  5  zákona o  policii,  neboť 
policista  je  při  provádění  služebního  zákroku  povinen,  pokud  to  povaha  a  okolnosti 
služebního zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy. Podmínky pro použití takovéto výzvy 
zde zcela jistě byly – dav stál klidně a nevyvolával výtržnosti ani nepoškozoval majetek.

Bylo  to  poprvé  od  17.  11.  1989,  kdy  policie  za  použití  nejtěžších  prostředků  brutálně 
zaútočila  na  zcela  poklidně  stojící  demonstranty.  Postávající  lidé  přirovnávají  to,  co 
předváděli zasahující policisté k předlistopadovým praktikám Veřejné a Státní bezpečnosti. A 
to neviděli brutalitu, které je dnes ke zhlédnutí na internetu. 

Žádám státní  zastupitelství  a orgány činné v trestním řízení,  aby situaci  na místě zjistily 
svědeckými výpověďmi, a to zejména výpověďmi dalších účastníků a zasahujících policistů. 
Celý průběh akce byl filmován příslušníky PČR a pro přezkoumání okolností zákroku je k 
dispozici i další foto a video dokumentace, kterou mohu předložit. Zvláště žádáme prověření 
činnosti policistů v civilu, členů speciálních jednotek, jejichž chování na této akci bylo velmi 
brutální a existuje vážné podezření, že v davu působili jako provokatéři k vyvolání násilných 
střetů. Vizáží a chováním připomínali pravicové extremisty, jednu z hlavních příčin zásahu, 
skuteční extremisté byli však v davu zastoupeni pouze v řádu jednotlivců. 

Na základě výše uvedeného mám za to, že popsané skutky zjevně zahrnují všechny znaky 
skutkové podstaty uvedených trestných činů.

Podle  § 158,  odst.  2  trestního řádu žádám do jednoho měsíce o informaci  o učiněných 
opatřeních.

Příloha:  Odkaz  na  článek  s  videi  zachycující  policejné  protiprávní  jednání  (http://radek-
velicka.cz/?p=10292) 

Video zachycující policejní brutalitu : http://www.youtube.com/watch?v=pmTvzkdfjSo 
Jméno a příjmení : 
Ulice a číslo : 
Město PSČ : 

Podpis podávajícího 
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