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Human Rights Defense z.s.
PRAŽSKÁ 142
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU
Vyrozumění

Tímto Vám sděluji, že na zdejší součást Policie ČR, Územní odbor Náchod, Oddělení
hospodářské kriminality bylo dle věcné a místní příslušnosti dne 19. 12. 2018, 27. 12. 2018 a 18. 1.
2019 doručeno písemné trestní oznámení spol. Human Rights Defense z. s., IČ: 01801970, se
sídlem PRAŽSKÁ 142, 503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU, a to na ing. Petra HAVELKU, nar.
07.06.1961, Moniku NEBESKOU, nar. 16.01.1969 a Jana BRUINSMU, nar. 11.03.1950
pro podezření ze spáchání trestných činu podplácení dle § 332 odst. 1,2 b) tr. zákoníku, přijetí
úplatku dle § 331 odst. 1,2 b) tr. zákoníku a zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1
písm. a) tr. zákoníku, kdy tuto část Vašeho trestního oznámení bude prošetřovat zdejší útvar
Policie ČR.
V souladu s ustanovením § 158/2 tr. řádu Vás poučuji o odpovědnosti za vědomě
nepravdivé údaje a žádám o sdělení, zda chcete jako oznamovatel vyrozumět do jednoho měsíce
o učiněných opatřeních. S pozdravem
Poučení:
Podle § 8b odst. 1 trestního řádu osoby, kterým byly orgánem činným v trestním řízení poskytnuty
informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného,
zúčastněné osoby a svědka, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností
stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále poskytnout, pokud jejich
poskytnutí není nutné k uvedeným účelům.
Podle § 8b odst. 2 trestního řádu nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na
poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného,
který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin vraždy (§ 140 trestního
zákoníku), zabití (§ 141 trestního zákoníku), některý z trestných činů, kterým byla způsobena těžká
újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí (§ 155 trestního zákoníku), některý
z trestných činů proti těhotenství ženy (§ 159 až 162 trestního zákoníku), trestný čin obchodování
s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální
oblasti (§ 185 až 193 trestního zákoníku), trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195
trestního zákoníku), týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve
společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§
200 trestního zákoníku) nebo nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku).
Podle § 8c trestního řádu nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace týkají,
zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
podle § 88 trestního řádu nebo informace z něj získané, údaje o telekomunikačním provozu
zjištěné na základě příkazu podle § 88a trestního řádu, nebo informace získané sledováním osob
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a věcí podle § 158d odst. 2 a 3 trestního řádu, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li
použity jako důkaz v řízení před soudem.
Podle § 8d odst. 1 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až
8c trestního řádu, lze v nezbytném rozsahu zveřejnit pro účely pátrání po osobách, pro dosažení
účelu trestního řízení, nebo umožňuje-li to tento zákon. Uvedené informace lze také zveřejnit,
odůvodňuje-li to veřejný zájem, pokud převažuje nad právem na ochranu soukromí dotčené osoby;
přitom je třeba zvlášť dbát na ochranu zájmů osoby mladší 18 let.
Podle § 8d odst. 2 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až
§ 8c, lze zveřejnit, pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, udělila ke zveřejnění informace
výslovný souhlas. Zemřela-li nebo byla-li tato osoba prohlášena za mrtvou, souhlas se
zveřejněním informací je oprávněn udělit její manžel, partner nebo její děti, a není-li jich, její rodiče;
v případě osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou svéprávností její zákonný zástupce nebo
opatrovník. Souhlas se zveřejněním informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem trestného
činu spáchaného vůči osobě, jež zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou.
Podle § 8d odst. 3 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až
8c trestního řádu lze také zveřejnit, pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, zemřela, nebo byla
prohlášena za mrtvou a není-li žádné osoby oprávněné udělit souhlas se zveřejněním podle odst.
2.
Porušení této povinnosti může být postiženo v případě fyzické osoby podle § 44a zákona číslo
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pokutou až do výše 1 000 000,- Kč, v případě spáchání
tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně
účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000,- Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické
osobě může být za tento správní delikt, podle § 45a zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, uložena pokuta až do výše 1 000 000,- Kč, v případě spáchání tiskem, filmem,
rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem
lze uložit pokutu do 5 000 000,- Kč, případně posouzeno i jako trestný čin Neoprávněné nakládání
s osobními údaji podle § 180 trestního zákoníku.
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Odesílající osoba: Administrátor
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Naše spisová zn.:
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Události zprávy:
18. 1. 2019 v 11:45:54 EV0: Datová zpráva byla podána.
18. 1. 2019 v 11:45:54 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
21. 1. 2019 v 10:15:42 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
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