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Věc: Trestní oznámení pro činy spojené s terorismem, v|astizradou, vyhrožováním
aDod.

KVaIjfikovanýnr posouzením obsahu Vašeho podáni (s 59 odsi' 1 i[estního řádu)ze dne 27'112015
označeného ]ako ,'T|estní oznámení pro činV spojené s te|orismem' V|astlzradou, Vyh.ožováním
apod'. a provedeným šetřenírn pod|e s 158 odst 1 irestního řádu a d|e zákona č. 27312008 sb'' o
PoIicii České repub|iky, neby|y zjištěny skutei]nosti důvodně nasvědčující tom u, že byl spáchán
trestný čin a odůvodňujícízahájení úkonů trestního řízení podle s 158 odst.3 trestního řádu'

Poznatky a informace shrornážděné prověřováním poIicejnÍho orgánu nenasvědčL]jí nap|něni
skutkové podstaty Vámj uvedených t. činů, rejména pak nejsou známy poznatky ke spácháni tr'
člnu d|e s 140' vražda, tr' zákoníku kýmkc.|iv zřad čenú čl stoupe-ncŮ uvedeného Uskupení'
s odkazem na da šíz Váml uváděných tr' činŮ ktených se mě]l členové csVZ dopustit' konkrétně tr
činu d|e s 3o9. vlastizrada't' zákaníku je nutlré podotknout. Že csVZ dekIa|uje pŮsobeníV souIadu
s ústavním zřÍzenÍm a v mezích p]atných legislativních norern' Kuváděnému t|' člnu dle s 319,

spo upráce s nepříte]em' t|' zákoníku je nutné zdůraznlt již samotné znění ustanovení. které jako

nutnou podmínku a nap|nění objektivní stránky v' činu předpokládá stav ohroŽení státu či přírno

Vá|ečný stav, přičernŽ anijeden V České repub ce vyhlášen není'

V souvls|osti s Vámi uváděnou rcpot1'áži .'Nebezpečná hra na V'oláký,, odvysí|anou v pořadL]

Reportéři ČT dne ,12' 1o'20,l5' je vedeno trestní rízení]inou souěástí PcR' Vzh|edem k místní a věcné
přís|ušnosti by| proto Váš podnět zas|án na Vědomí po|icejnimu orgánu, kteÚ uvedené tr' řízení
provádi'

Na podkLadě Výše uvedených skutečností, bude Vaše podáni u|oženo bez da|šího opatření pod Výše
uvedenÝm čís|em iednacim,
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orgány činné v t|estnín ř|zeni prcjevuji ýoji vúli jak rÓzhodnutim, tak i apatřenin' obsah a farna apatřenÍ nejsou přesněji trestnín řáden
u avgny a nel7e p.a\ n]n 
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opíaýfý Dasliede|'

vzh]eden k tÓnÚ' že neby]y sh\edény dwody k zahájenj trestnÍho řÍzeni podle s 158 ac1st'3 tr'řádu' nenÍ mažno ve věci padat řádný
apravný prcstiedek( stjžnast d]e s 141 lr' řádu)'

Mista opravnéha prostře|lku (sližnosti s 141 tt fudu) náte právo ý dané věci podat apětoÝný podnět' pokud bude obsahoýat nové
skutečnasti dŮvodně nasýědčujicj tanu, že byl spéchén trestný čin' neba se s tjmla padánjn obrátit na příslušné státnÍ zastupite|sýí ý
ránci ieha Důsabnasti v dazÓru nad zachovánín zákannastjý piedsaudnÍn stádiu testnjha řizeni,

Pad\e s 1 57 odsLz pisn,a) treskÍho řédu )e stétni zéstÚpce ap|ávněn na pali@inin orgánu ýyžadavat k přezkunu i spisy ý njchž neby]y
zahájeny úkany trestn|ha řizeňí,
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