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Vyrozumění ze strany SKPV OOK Beroun - Jan Šinágl 
 
 
 
   
 Na Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování v Berouně bylo šetřeno oznámení pana 
Jana Šinágla, předsedy Sodales Solonis z.s., ve věci vyjádření pana Stanislava Grospiče. Podání 
bylo na SKPV OOK Beroun postoupeno z Okresního státního zastupitelství v Berouně a týkalo se 
vyjádření pana Stanislava Grospiče, místopředsedy ÚV KSČM a předsedy OS ČMS, ze dne 14. 
11. 2020, k výročí Říjnové revoluce. 
 Ve věci bylo k dispozici oznámení pana Jana Šinágla s odkazem na textové vyjádření pana 
Grospiče k Říjnové revoluci ze dne 14.11.2020. Toto vyjádření bylo dle zjištěných skutečností 
převzato z internetové adresy http://blog.aktualne.cz/blogy/herman-chromy.php?itemid=38204 
a zveřejněno na stránkách pana Šinágla (www.sinagl.cz).  
   
 V souvislosti s podaným trestním oznámením bylo policejním orgánem přistoupeno 
k provedení analýzy předmětu zájmu tohoto podání. Po provedení podrobné analýzy a zvážení 
veškerých dosud zjištěných skutečností dospěl policejní orgán k závěru, že v daném případě 
nebyla jednáním autora článku naplněna skutková podstata žádného trestného činu nebo 
přestupku. Ve věci bylo hovořeno s panem JUDr. Stanislavem Grospičem, který uvedl, že není 
autorem uvedeného článku a není mu známo, kdo no napsal. Vzpomněl si na to, že se článek 
kdysi objevil na starém Webu OS ČMS a že když to zjistil, tak požádal o jeho stažení. 
 Na veřejné síti internet se nepodařilo nikde nalézt a zajistit uvedený článek, kromě odkazů 
od pana Šinágla. Z toho důvodu nebylo možné zjistit autora tohoto článku.  
  
 Ve věci samotného oznámení Vám dále uvádím, že trestní právo chrání práva a oprávněné 
zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před 
trestnými činy, jež jsou taxativně uvedeny v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku. V trestním 
právu nelze upřednostňovat subjektivní zájmy jednotlivce nad zájmy společnosti, neboť objektem 
jednotlivých trestných činů není konkrétní osoba a jeho zájem, ale ochrana lidského života, 
lidského zdraví, zájem na ničím nerušeném soužití občanů, atd.  
  
 Dále policejní orgán považuje za vhodné uvést, že trestní právo disponuje těmi 
nejcitelnějšími prostředky státního donucení, které značně zasahují do práv a svobod občanů 
a jejich blízkých a mohou vyvolat i řadu vedlejších negativních účinků. Trestněprávní řešení 
představuje tedy "ultima ratio" tj. nejzazší řešení. Podstatou této myšlenky je, že trestní právo 
nastupuje jako nejzazší prostředek, který je určen k ochraně příslušných objektů. Z toho důvodu 
musí policejní orgán na danou věc pohlížet z objektivního hlediska a posuzovat, zda je v zájmu 
společnosti a občanů ČR užít trestní právo jako prostředek k ochraně zákonem stanovených 
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zájmů, jelikož trestní právo může být užito až tehdy, kdy užití jiných právních prostředků nepřichází 
v úvahu, neboť by bylo zjevně nevhodné, neúčinné, či již byly tyto prostředky vyčerpány.  
  
 Ze strany policejního orgánu, tak jak je uvedeno výše,  nebylo zjištěno, že by zde byla 
naplněna skutková podstata žádného trestného činu nebo přestupku,  a proto nebyly zákonné 
podmínky zásahu do práv a svobod osob splněny. Zahájení trestního řízení či řízení o přestupku 
v dané věci by bylo hrubým porušením čl. 17 Listiny a čl. 10 Úmluvy.  
  
 Policejní orgán tímto svým rozhodnutím nepopírá historická fakta a zločiny, jež byly v rámci 
jistých směrů ideologie komunismu spáchány, avšak svoboda slova, projevu nebo politické 
příslušnosti, je neoddělitelnou součástí demokracie, a jako takovou je nezbytné ji respektovat 
a ctít, aby byly její principy zachovány, přestože mohou být v opozici s obecnými představami 
většinové společnosti.  
  
 Rozhodnutí policejního orgánu rovněž nebrání oznamovateli, či jiným dotčeným osobám, 
aby se případně domáhali svých práv v občanském soudním řízení. 
  
  
  
 S ohledem na výše uvedené skutečnosti bude věc založena bez dalšího opatření („ad 
acta“), neboť není na místě dáno věc vyřídit jinak.  
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