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Předmět:
Návod pro postup a zpracování trestního oznámení občanů na místě – trestný čin vydírání
podle trestního zákona podle § 175 trestního zákoníku č. 140/2009 Sb. v případech, kdy ....
Věc:
V případu, kdy osoba pachatele (úřední osoba, zaměstnavatel, či jiná fyzická osoba jako vynucený
zprostředkovatel) bezprostředně páchá intenzivní nátlak na jinou osobu ve smyslu § 175 trestního
zákoníku č. 140/2002 Sb., tím, že vyvíjí tlak na povinnost podrobit se zdravotním úkonům, např.
zdravotní test bez informovaného souhlasu, (který vám dává možnost nesouhlasu), pod pohrůžkou
jiné újmy (propuštění ze zaměstnání, zákazům odebírajícím jinak ústavně zakotvená práva na základě
nezákonného úředního nařízení, povyšujícího se nad zákon a ústavu nebo manipulativním výkladem
zákona či Ústavy, či nižšími právními normami nad vyššími v kolizi) a tím se dopouští
- Trestného činu § 175 Vydírání
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal,
opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo
peněžitým trestem.
Takový případ, událost je však nezbytně nutné prokázat v dalším řízení, tedy
- 1. kdo čin spáchal fyzicky (jmenovitě konkrétní fyzická osoba)
- 2. kdo čin nařídil (osoba odpovědná za výkon nezákonného nařízení)
- 3. úřední osoba, odpovědná za nezákonné úřední nařízení (kdo jej vydal)
- 4. vaše poučení pachatele, že páchá trestná čin a proč
- 5. oznámení na Policii ČR
Dokumentovat je potřebné písemnou formou, audio záznamem, video záznamem, svědky
prováděného nátlaku a vyhrožovaní újmou.
Dále je potřebné :
- zavolat na místo po zajištění důkazů Policii ČR
- oznámit jí trestný čin vydírání a vyzvat je, aby trestní oznámení přijali
- sepsali s vámi protokol, kde nutno uvést, co se stalo a uvést důkazy
- požadujte, by oznámení bylo přijato podle trestního řádu, nikoliv podání vysvětlení
- pokud Policie ČR odmítne přijmout oznámení podle trestního řádu, zavolat na linku 158 a
oznámit, že přivolaná hlídka odmítá přijmout trestní oznámení
- zadokumentovat i toto
- pokud odmítnou i přes to, následně oznámit státnímu zástupci – místně příslušné státní
zastupitelství všechna fakta písemně
- nerozvádět věc slovně ani písemně více, než je jasný popisu skutku vydírání
- pokus se nebudete držet pouze jasného popisu skutku (skutek je vydírání, ne celková
problematika s Covid19) vyrobíte zmatečnost a Policie ČR nebude řešit vydírání a věc
nejspíše odloží)
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Je samozřejmé, že Policie ČR není naučena a zvyklá takto šetřit a stíhat ministry a úředníky, nikdo
je to nenaučil, nikdo se za takový postup nestavěl a nepodpořil je… doufejme, že společenský tlak
na stíhání vládnoucích mafí policisty podpoří a nejen se to naučí, ale taky to vykonají… jsme
společně s policisty na jedné lodi, chce to trpělivost, zkraje to nebude lehké. První případy, kdy
policie konat bude prolomí status quo nezákonné nedotknutelnosti politických mafánů a grázlů.
Postup policie by měla …
pokud bude konat bez postranních negačních prvků a vytáček, tak jak jí zákon ukládá …
-

dostavit se na místo
zjistit oznámení poškozeného
zjistit stav věci a zajistit související dokumenty
výslech podezřelého pachatele
přijmout a sepsat náležitosti trestní oznámení
vyslechnout oznamovatele
vyslechnout podezřelého pachatele
zajistit důkazy a důkazní dokumenty
zadokumentovat důkazy úmyslného jednání pachatelů
vyžádat si soudní rozhodnutí, rušící případné rozhodnutí úředníka (ministra)
vyhodnotit a zahájit trestní stíhání ministra
u osob v imunitě vyzvat parlament k jeho vydání trestnímu stíhání
vyhodnotit a zahájit trestní stíhání osob podílejících se na vydírání nezákonným nařízením
vyhodnotit a zahájit trestní stíhání osob spolupachatelů na všech úrovních
předložit státnímu zastupitelství k posouzení a podání trestní žaloby.

Tento návod nevylučuje i souběh s dalšími trestnými činy osob páchajících vydírání nebo
podle situace na místě, že se nebude jednat o trestný čin. Vše záleží na konkrétní situaci a na
tom, jestli bude naplněna skutková podstata trestného činu nebo ne, či uděláte chybu nebo
ne v konkrétní situaci. Záleží to na mnoha faktorech, které to ovlivňují. Vždy musí dojít k
úplnému naplnění litery zákona, paragrafu. Jen nezapomeňte bez konkrétních důkazů žádný
trestný čin není trestným činem.

Zapsal Jindřich Tichý, místopředseda, bývalý důstojník kriminální služby, velitel Občanské
policie a koordinátor Občanského odporu a Jednoty
Občanská iniciativa Referendum ČSR – Občanské Jednota v odporu proti vládnímu fašismu
podle čl.23 Ústavního zákona č. 2 Listiny práv a svobod
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