Policie ČR - OOP Slaný
Fričova 199
274 01 Slaný
V Praze, dne 30. 7. 2013
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 tímto trestní oznámení na dosud neznámého pachatele pro přečin pomluvy dle §184
(1) a (2) Zákona č.40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění. Důvodně se domnívám,
že šíření informací zveřejněných na webových stránkách http://ujma-za-petici.cz/ naplňuje
skutkovou podstatu přečinu pomluvy. Doména byla zaregistrována panem dr. Ing.
Miloslavem Ničem 29.4.2013.
Na těchto webových stránkách popisuje neznámý pachatel dění kolem petice z června 2012
protestující proti výsledku výběrového řízení na ředitele Gymnasia Václava Beneše
Třebízského ve Slaném a ostře kritizující dění na tomto gymnasiu a jeho ředitele, p. dr.
Milana Dundra. Je na nich uveřejněn odkaz na celý text inkriminované petice a dále se mimo
jiné uvádí:
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... všechny nám dostupné indicie ukazují, že
hlavním bodem vyšetřování je předložená petice:
o hlavními podezřelými jsou členové petičního výboru,
o vyšetřovaní studenti vzorně reprezentovali gymnázium (dvojnásobný vítěz
krajského kola biologické olympiády, předseda školní rady studentů gymnázia
a skautský vedoucí, známá slánská hudebnice) a v současnosti velmi úspěšně
studují na prestižních vysokých školách
o argumenty vedení školy hájící podání oznámení téměř výlučně operují s peticí
a následnou diskusí na sociální síti Facebook.
• přestože petice a následná diskuse neobsahuje žádné závažné osobnostní útoky nebo
záměrně lživá fakta a pohybuje se téměř výlučně v oblasti hodnotících soudů, policie
trestní oznámení neodložila
• mnohaměsíční vyšetřování kriminální policií a hrozbu následného soudního procesu
považujeme za významnou újmu

Tuto stránku neznámý pachatel zveřejnil v době, kdy probíhalo vyšetřování organizátorů
zmíněné petice a dalších osob podezřelých ze spáchání přečinu pomluvy. Snahou pisatele
zjevně bylo ovlivnit výsledek trestního stíhání, bagatelizovat společenskou nebezpečnost
dehonestace ředitel gymnasia a prosadit názor, že vyšetřované osoby se nedopustili žádného
trestného činu ani přečinu a dále, že celé vyšetřovaní je nebezpečným příkladem útoku na
svobodu slova.

Nepravdivost uvedených tvrzení vyplývá ze skutečnosti, že orgány činné v trestním řízení
dosud, tedy téměř celý rok, pokračují ve vyšetřování organizátorů petice na základě trestního
oznámení ředitele Dundra z 30. 7. 2012. Věříme, že kdyby podezření Milana Dundra nebylo
skutkově podloženo, trestní oznámení by muselo být již dávno odloženo, jinak bychom
nemohli věřit v objektivnost a nezaujatost orgánů činných v trestním řízení. Z toho pak nutně
vyplývá, že autor webových stránek, který vědomě zvláště účinným způsobem šíří
a propaguje názory organizátorů petice vyšetřovaných pro podezření ze spáchání přečinu
pomluvy, dopouští se s největší pravděpodobností stejného přečinu, ale v ještě větší míře.
Šířením nepravdivých informací způsobil újmu nejen řediteli Dundrovi osobně, ale i velmi
významnou společenskou újmu na důvěře občanů v právní jakož i vzdělávací systém České
republiky. Pokud se tedy organizátoři petice proti opětovnému jmenování p. dr. Milana
Dundra ředitelem dopustili pomluvy, musel se tohoto přečinu přinejmenším ve stejné míře
dopustit i neznámý pachatel, vystupující na webu pod jménem Miloslav Nič.
Žádám o vyrozumění podle §158, odst. 2 trestního řádu, jaká opatření byla v souvislosti
s tímto trestním oznámením učiněna.

