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I.

[1] Vyrozuměním státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne
17. dubna 2018, č. j. 4 KZN 2213/2018-12, bylo poškozenému sděleno, že státní zástupce ne-
shledal v tom, jak Generální inspekce bezpečnostních sborů posoudila jeho napadení pří-
slušníkem Policie České republiky pprap. Bc. JanemVyvialem, k němuž došlo při prvomájové
demonstraci dne 1. května 2017 na Moravském náměstí v Brně, pochybení.

[2] V dané věci je přitom k disposici celkem sedm videozáznamů, z nichž vyplývá,
že se nejednalo o vzájemnou šarvátku, jak tvrdí státní zástupce krajského státního zastu-
pitelství, nýbrž o jednoznačný a dostatečně zdokumentovaný fysický útok J. Vyviala vůči
poškozenému.

[3] Případu si povšimla rovněž media, kupř. novinky.cz, která se nad postupem Ge-
nerální inspekce bezpečnostních sborů, jenž je prima facie v rozporu se zřejmým skutko-
vým stavem, již v několika článcích pozastavila, a některé z předmětných videozáznamů
sama vystavila.

II.

Poškozený proto podává podnět, aby postup státního zástupce Krajského státního za-
stupitelství v Brně v rámci svých pravomocí přezkoumalo nadřízené Vrchní státní zastupi-
telství v Olomouci.

V Brně dne 25. dubna 2018

Štěpán Reich
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