Věc: Trestní oznámení na dosud neznámého pachatele pro přečin pomluvy dle §184 odst.
(1) a (2) Zákona č.40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Podávám trestní oznámení na dosud neznámého pachatele pro přečin pomluvy dle §184 (1)
a (2) Zákona č.40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterého se
dopustil tím, že zveřejnil od 29. 4. 2013 na internetu webovou stránku proti trestnímu stíhání
petičního výboru (Přesněji: Doména http://ujmazapetici.cz byla zaregistrována Miloslavem
Ničem dne 29. 4. 2013. Samotná stránka k přečtení pro internetovou veřejnost byla vložena
hned týž den a uvedena slovy: “V červnu 2012 vznikla petice protestující proti výběrovému
řízení na místo ředitele gymnázia Slaný: http://www.zachranmegymnazium.cz/. Tato lokální
událost překročila hranice města vyšetřováním členů petičního výboru kriminální policií.
Podnětem k vyšetřování bylo trestní oznámení ředitele gymnázia Milana Dundra. Vyšetřování
kriminální policií pokračuje i v současnosti, téměř rok od podání petice.”
Tuto stránku zveřejnil v době, kdy probíhalo trestní vyšetřování petičního výboru petice a
dalších osob. Snahou stránek bylo ovlivnit výsledek trestního stíhání a prosadit názor, že
vyšetřované osoby se nedopustili žádného trestného činu a dále, že celé vyšetřovaní je
nebezpečným příkladem útoku na svobodu slova.
Na stránkách uvedl dosud neznámý pachatel zřejmě nepravdivé údaje, jejichž nepravdivost
dokládám vyjádřením ředitele gymnázia:
“1. Na základě situace, která vznikla po konkurzu na ředitele školy, kterým jsem byl jmenován,
jsem po neustávajícím šíření nepravd a polopravd podal 30.7.2012 trestní oznámení na
neznámého pachatele pro přečin pomluvy dle §184 odst. (1) a (2) Zákona č. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.. I když si uvědomuji tíži tohoto právního
úkonu, vzhledem k tomu, že se situace nezklidnila a útoky na školu a na moji osobu neustaly,
musel jsem tento krok udělat s tím, že jsem několikrát deklaroval, že pokud dojde k uvedení
nepravd či polopravd na pravou míru, pokusím se toto trestní oznámení stáhnout. Na tyto mé
výzvy nikdo dosud nereagoval. Několikrát jsem navrhl schůzku a diskusi v úzkém kruhu,
protože jsem se domníval, že by v ní mohly vzniknout podnětné návrhy, bohužel však
neúspěšně.
Jako je v našich zákonech zakotveno petiční právo, je v nich i právo na ochranu osobnosti a
instituce. I když se v petici uvádělo mnoho nepravd a polopravd, o podání trestního oznámení
jsem začal uvažovat až tehdy, kdy šíření těchto nepravd a polopravd vygradovalo na sociální
síti facebook. Zároveň se po Slaném začaly objevovat pomlouvačné texty vylepené na
dopravních zastávkách a po městě se šířily další pomluvy. Vzhledem k tomu, že na facebooku
není jasná identita pisatele (za Petra Omáčku se může vydávat Jan Novák), je i to důvod, proč
jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele.”

Pokud jsou tvrzení uvedená na adrese: http://ujmazapetici.cz nepravdivá, stránky působí
velmi významnou újmu na důvěře občanů v právní systém České republiky jakož i na jejich
důvěře ve vzdělavací systém, a tedy neznámý pachatel, vystupující na webu pod jménem
Miloslav Nič, se dopouští trestného činu podle §184 odst. (1) a (2) Zákona č.40/2009 Sb.,
trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

