Human Rights Defense z.s. - NGO
francouzský ekvivalent - Droits de l´Homme Défense z.s. - ONG
Nevládní nezisková organizace
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 10967
IČ 018 01 970, www.hrd-ngo.com, Identifikátor datové schránky : smd99ty
korespondenční adresa : P. O. BOX 8, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

-------------------------------------------------------------------------------------------Policie ČR
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
1. oddělení obecné kriminality
k rukám :
por. Bc. Lenka Korčáková
Beskydská 2061
738 19 Frýdek-Místek

Na vědomí : dle rozdělovníku
Z důvodu zajištění důkazního materiálu
Náš případ : https://www.hrd-ngo.com/pcr-1-oddeleni-obecne-kriminality-frydek-mistek/
Vaše č.j. : KRPT-64223-243/TČ-2017-070271-112
Ze dne : 2. května 2018
Doručeno dne : 4. května 2018

Věc : Stížnost proti usnesení PČR Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje č.j. KRPT-64223-243/TČ-2017-070271-112 ze
dne 2. května 2018, doručeno dne 4. května 2018

NGO bylo datovou schránkou dne 4. května 2018 doručeno výše uvedené
usnesení.
Dle poučení podává NGO stížnost za poškozenou a zvlášť zranitelnou
oběť trestného činu paní Alenu Musilovou.
Stížnost je podávána proti celému výroku usnesení a současně celému
odůvodnění.
Závěr PČR :
„Policejní orgán v průběhu prověřování věci hodnotil důkazy a po zvážení
všech okolností případu dospěl k závěru, že prověřováním nebylo
prokázáno, že se skutek stal. Jelikož nebylo prokázáno, že se skutek stal,
nemohl se Jiří Marek dopustit přečinu ublížení na zdraví dle ustanovení §
146 odst. 1 trestního zákoníku ani jiného trestného činu uvedeného ve
zvláštní části trestního zákoníku, a ani jednání, které by mohlo být
posouzeno příslušným orgánem jako přestupek.
Vzhledem k tomu, že ve věci nejde o podezření z trestného činu a jelikož
není na místě věc vyřídit jinak, bylo rozhodnuto o odložení věci podle
ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu.“
Znění § 159a odst. 1 trestního řádu č. 141/1961 Sb.
Odst. 1
Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní
orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. Takovým
vyřízením může být zejména
písm. a) odevzdání věci příslušnému orgánu k projednání přestupku, nebo
písm. b) odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému
projednání.

Na základě výše uvedených skutečností por. Bc. Lenka Korčáková
porušila trestní řád, protože pokud je použit § 159a trestního řádu, je
nutno postoupit věc jinému orgánu k projednání.
Dále por. Bc. Lenka Korčáková nemá zákonné oprávnění k jejímu výroku
usnesení, že se nestal ani přestupek, protože podle zákona toto posuzuje
přestupková komise a nikoli por. Bc. Lenka Korčáková
Dále por. Bc. Lenka Korčáková porušila Ústavu ČR Ústavy ČR čl. 1
odst. 1, kdy Česká republika je demokratický právní stát založený na
úctě k právům člověka a občana.
Dále porušováním Ústavy ČR čl. 1 odst. 2, kdy České republika je povinna
dodržovat závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.
Součástí českého právního řádu je i Úmluva o lidských právech Rady
Evropy a Charta základních práv Evropské unie.
Dále porušováním Ústavy ČR čl. 10, kdy vyhlášené mezinárodní smlouvy,
jimiž je Česká republika vázaná, jsou součástí českého právního řádu,
stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než český právní řád, použije se
mezinárodní smlouva.
Dále porušováním Ústavy ČR čl. 9 odst. 3 výkladem právních norem
nelze

oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického

právního státu.
Dále je podezření, že por, Bc. Lenka Korčáková úmyslně porušila trestní řád
č. 141/1961 Sb.

Úmysl je jednoznačně prokázán profesní erudicí, oficiální svéprávností a
duševním zdravím Podle vyhlášky č. 474/2004 Sb o osobní způsobilosti,
která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru § 1 a § 5 a
podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 4 odst. 1, §5 odst. 1, § 3 odst.
2 písm. c) je jednoznačně prokázán úmysl.
Podle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 506)2004 Sb –
Témata pro písemnou část služební zkoušky-Ústavní pořádek České
republiky
a) právní síla ústavních předpisů
b) moc zákonodárná výkonná a soudní
c) rozbor základních lidských práv a svobod významných pro činnost
příslušníků bezpečnostních sborů
d) ochrana základních lidských práv a svobod z hlediska mezinárodního a
vnitrostátního.
Podle nařízení vlády č. 506/2004 Sb, kterým se stanoví způsob přípravy
na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a
ukončení § 2 odst. 3, v praktické části zkoušky se ověřuje schopnost
příslušníka aplikovat teoretické znalosti ze všech témat uvedených v
příloze č. 1 k tomuto nařízení.

Na základě výše uvedených skutečností NGO žádá pro poškozenou a zvlášť
zranitelnou oběť trestného činu paní Alenu Musilovou, aby usnesení PČR
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje č.j. KRPT-64223243/TČ-2017-070271-112 ze dne 2. května 2018, doručeno dne 4. května
2018, bylo zrušeno jako celek a bylo vydáno nové rozhodnutí s novým
odůvodněním.

V Chlumci nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová

dne 6. května 2018

statutární orgán - předsedkyně

