
Tomáš Pecina Non multa, sed multum.

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Obvodní oddělení Brno-Bystrc
nám. 28. dubna 129/9
635 00 Brno

Sp. zn.: (nepředchází)

Poškozená: Marcela Šteflová, nar. XXX
Černého 795/35, 635 00 Brno, DS: 94ykxxc

Zastoupena: Tomášem Pecinou
Slezská 1668/56, 120 00 Praha 2, DS: whehjsc

Podezřelí: 1. Mgr. Šárka Sedláčková
Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 145/60, 635 00 Brno

2. Petr Baláš
Městská policie Brno, nám. 28. dubna 145/60, 635 00 Brno

3. Mgr. Lubomír Medo
Městská policie Brno, nám. 28. dubna 145/60, 635 00 Brno

4. Mgr. Jan Petrásek
Městské státní zastupitelství v Brně, Polní 994/41, 608 02 Brno

Trestní oznámení
pro podezření z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby
podle § 329 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku (dále jen „TrZ“)

Elektronicky
Plná moc
Přílohy: dle textu; podle seznamu
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I.

[1] Dne 8. července 2014 kolem 19.40 hod. před bytovým domem na adrese Brno-Bystrc,
Černého 795/35, PSČ: 635 00, došlo nejprve k verbálnímu a poté i fysickému konfliktu mezi čtvrtým
podezřelým, státním zástupcem Městského státního zastupitelství v Brně, a poškozenou.

[2] Věc je projednávána Komisí k projednávání přestupků Městské části Brno-Bystrc (dále
jen „úřad“), jíž předsedá první podezřelá, a je vedena ve dvou oddělených přestupkových řízeních
pod č. j. 14-10460/VV, sp. zn. OVV/KPP/325-14 (dále jen „první řízení“), a č. j. 14-10461/VV,
sp. zn. OVV/KPP/326-14 (dále jen „druhé řízení“).

[3] Jak poškozená, která má v prvním řízení postavení obviněné a je tudíž oprávěna nahlížet
do spisu, dne 23. září 2014 zjistila, nacházejí se v něm listiny nepochybně nasvědčující tomu, že
první tři podezřelí nepostupovali v souladu se zákonem, jednajíce tak ve prospěch a zřejmě i na
popud čtvrtého podezřelého.

[4] Jedná se o úřední záznam Městské policie Brno týkající se shora popsaného konfliktu.
Jak vyplývá z průvodního dopisu městské policie ze dne 9. července 2014, tento úřední záznam
byl téhož dne postoupen úřadu, avšak ve spisu se nachází domnělý úřední záznam o této události,
datovaný 13. srpna 2014. Toto datum je shodné s datem, kdy úřad vyrozuměl poškozenou o zahájení
přestupkového řízení. Původní úřední záznam, který mohl být vyhotoven nejdříve 8. a nejpozději
9. července 2014, poškozené předložen nebyl a ve spisu týkajícím se prvního řízení se nenachází.

[5] Je vyloučeno, aby k průvodnímu dopisu ze dne 9. července 2014, který byl úřadu doručen
dne 11. července 2014, byla přiložena listina vyhotovená dne 13. srpna 2014, přičemž provedení
úředního záznamu svědčí o tom, že chyba v datu nemůže být výsledkem písařské chyby nebo zá-
měrné postdatace. Jaké změny byly v úředním záznamu provedeny, není poškozené známo, lze však
presumovat, že byly zatajeny skutečnosti týkající se stavu silné podnapilosti, v němž se nacházel
čtvrtý podezřelý, a že byly v neprospěch poškozené a ve prospěch čtvrtého podezřelého zkresleny
další zjištěné skutečnosti.

[6] Vzniká proto důvodné podezření, že druhý a třetí podezřelý vyhotovili a podepsali úřední
záznam, který událost nepopisuje pravdivě, působí újmu poškozené a prospívá čtvrtému podezře-
lému, a že tento předali první podezřelé, která jej namísto původního, authentického úředního
záznamu založila do spisu, a to buď pouze v prvním řízení, anebo v prvním i ve druhém řízení.

[7] Tím se všichni podezřelí dopustili přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329
odst. 1 písm. a) TrZ, a to první tři podezřelí přímo a čtvrtý podezřelý formou návodu ve smyslu
ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) TrZ.

Důkaz: spisem Úřadu městské části Brno-Bystrc č. j. 14-10460/VV, sp. zn. OVV/KPP/325-14
spisem Úřadu městské části Brno-Bystrc č. j. 14-10461/VV, sp. zn. OVV/KPP/326-14
spisem Městské policie Brno č. j. MP-00355/08P-14, sp. zn. MPB/012569/2014/R-08/VAL
výslechem poškozené
výslechem podezřelých
eventuálně výslechem svědka: Bc. Tomáš Vejrosta, na adrese: Městská policie Brno, nám. 28. dubna 145/60,

635 00 Brno
průvodní dopis Městské policie Brno ze dne 9. července 2014, č. j. MP-00355/08P-14,

sp. zn. MPB/012569/2014/R-08/VAL – v příloze
úřední záznam Městské policie Brno ze dne 13. srpna 2014, č. j. MP-00355/08P-14 – v příloze
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II.

[8] Vyhotovení nepravdivého úředního záznamu a jeho založení do správního spisu namísto
authentického dokumentu je bezpochyby jednáním, které vykazuje vysokou míru společenské škod-
livosti a nelze je řešit jinak než prostředky trestního práva. Závažnost skutku je zvyšována tím, že
čtvrtý podezřelý je státním zástupcem, tedy osobou, která by si v souladu s tímto svým postave-
ním měla počínat i v osobním životě a nezneužívat svého vlivu ke kamufláži vlastních poklesků
a opileckých extempore.

[9] Přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) TrZ se dopustí úřední
osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo
jinému neoprávněný prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu
předpisu.

[10] Shora popsaným jednáním podezřelých byla skutková podstata tohoto přečinu naplněna,
proto poškozená podává

t r e s t n í o z n á m e n í

a v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu žádá, aby byla do jednoho měsíce vyrozu-
měna o učiněných opatřeních.

V Praze dne 24. září 2014

Marcela Šteflová

Seznam příloh:
1. plná moc
2. průvodní dopis Městské policie Brno ze dne 9. července 2014, č. j. MP-00355/08P-14,

sp. zn. MPB/012569/2014/R-08/VAL
3. úřední záznam Městské policie Brno ze dne 13. srpna 2014, č. j. MP-00355/08P-14


