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Policie ČR
NCOZ
PO BOX 41/NCOZ, 
156 80 Praha 5 – Zbraslav
datovou schránkou: eesyd9x

Podezřelí      : Jan Hamáček, nar. 4.11.1978
    Ministr vnitra ČR 

Oznamovatel: Jana Volfová, nar. ….

Zastoupena : JUDr. Bc Norbertem Naxerou, advokátem
  Bolzanova 1, Praha 1

                        

Poškozený:     Česká republika a všichni její občané

Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu § 153 Šíření nakažlivé lidské nemoci z
nedbalosti, případně též Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ a Obecné ohrožení z
nedbalosti podle § 273 

Oznamovatelka podává trestní oznámení na ministra vnitra České republiky Jana Hamáčka za jeho
nezodpovědné chování, kdy se v neděli 18. října 2020 v odpoledních hodinách, zhruba mezi 14:00 a
18:00 osobně velel ve velícím operačním středisku v Kongresové ulici v Praze policejnímu zásahu na
Staroměstském náměstí proti demonstrantům, kteří kritizovali vládní opatření ohledně koronaviru.

   Předmětem tohoto trestního oznámení není samotný policejní zásah, ačkoliv oznamovatelka má za to,
že by ministr vnitra neměl dávat rozkazy policii, zvláště v takto politických věcech, kdy demonstranti
kritizovali vládní opatření jejichž spoluautorem je právě Jan Hamáček, a dochází zde tak k možnému
zneužití moci, ale podezření z výše uvedených trestných činů spatřuje oznamovatelka zejména v tom,
že Jan Hamáček vystavil policisty nebezpečí nákazy koronavirem zvaným Covid-19.

 Jan Hamáček sice v neděli 18. října ještě nevěděl, že je nakažený touto nemocí, avšak měl a mohl to
předpokládat, neboť se ve čtvrtek 15.10. setkal s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem, od
kterého se pravděpodobně nakazil, a v neděli 18.10 o něm již bylo veřejně, dokonce i ve sdělovacích
prostředcích  známo  že  je  nakažený.  Proto  měl  Jan  Hamáček,  který  se  s  ním  setkal  z  opatrnosti
dodržovat v dobrovolnou karanténu. 
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Svým jednáním ohrozil velení pražské policie, což by mohlo mít závažné následky, neboť v případě
přenosu virové nákazy by Policie ČR v hlavním městě Praze zůstala bez velení, čímž by byla ohrožena
její činnost a byl by ohrožen veřejný pořádek. Je skandální, že se takovéhoto ohrožení práce policie
dopustil zrovna ministr vnitra.

Oznamovatelka připomíná, že právě ministr vnitra Jan Hamáček je jedním z hlavních politiků v České
republice, kteří šíří mezi občany paniku z koronaviru, a je tedy obzvláště skandální, že sám nedodržuje
protiepidemické předpisy. V demokratickém státě je zcela nepřípustné, aby pro nejvyšší představitele
státu neplatily zákony a jiné právní předpisy, které platí pro ostatní občany.

Všechny informace, zde uvedené jsou obecně známé skutečnosti, o kterých informovala řada médií,
proto není nutné, aby trestní oznámení obsahovalo důkazy.

Na základě výše uvedených skutečností má oznamovatelka podezření, že se podezřelý Jan Hamáček
dopustil trestného činu podle § 153 odst. 2 a, b trestního zákoníku

§ 153 Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné
události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,

b) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo
uloženou mu podle zákona, nebo

Proto oznamovatelka navrhuje, aby orgány činné v trestním řízení zahájily trestní stíhání podezřelého
Jana Hamáčka a aby požádaly Poslaneckou sněmovnu o souhlas s trestním stíháním.

Oznamovatelka  žádá  orgány  činné  v  trestním  řízení,  aby  jí  prostřednictvím  právního  zástupce
informovaly o průběhu a výsledku vyšetřování   

příloha: plná moc právního zástupce

V Praze dne 21.10. 2020                                                                  
                                                                                                                Jana Volfová
                                                                                                            v.z. JUDr. Norbert Naxera
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