Adresát: Policie ČR
obvodní oddělení Vrchlabí
54301 Vrchlabí

Odesílatel:

Pavel Chalupa
Lánovská 484
54301 Vrchlabí

Věc: Žádost o prošetření trestného činu Útisku §177 trestního zákoníku 40/2009 Sb.
Příloha: e-mail vedoucí ÚP Vrchlabí Ivaně Šebkové
Domnívám se, že je naplněna skutková podstata trestného činu útisku podle zmíněného §177:
§177 Útisk
(1) Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude
potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
Přikládám kopii e-mailu odeslaného Ivaně Šebkové, vedoucí ÚP Vrchlabí, kde je vše vysvětleno a
považujte tento e-mail za moji výpověď k tomuto případu, tak jak si situaci pamatuji – některé detaily se
mohou drobně lišit, ale podstata zůstává – nepamatuji si všechno přesně do detailu.
Dále žádám o prošetření dle následujících paragrafů trestního zákoníku 40/2009 Sb:

§ 111 K pojmu trestného činu
Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona
nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a
pomoc.

§ 113 K pojmu pachatele
Pachatelem se rozumí, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení trestního zákona něco jiného, i
spolupachatel a účastník.

§ 116 Pokračování v trestném činu
Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným
záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo
podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

§ 117 Veřejné spáchání trestného činu
Trestný čin je spáchán veřejně, jestliže je spáchán
...
b) před nejméně třemi osobami současně přítomnými.

§ 119 Spáchání trestného činu násilím
Trestný čin je spáchán násilím i tehdy, je-li spáchán na osobě, kterou pachatel uvedl do stavu bezbrannosti
lstí nebo jiným podobným způsobem.

§ 122 Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví
(1) Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který
porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý
způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření.
(2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto
podmínek je těžkou újmou na zdraví
b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
i) delší dobu trvající porucha zdraví.

§ 127 Úřední osoba
(1) Úřední osobou je
d) člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného
orgánu veřejné moci,
(2) K trestní odpovědnosti a ochraně úřední osoby se podle jednotlivých ustanovení trestního zákona
vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s její pravomocí a odpovědností.
§ 175 Vydírání
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul
nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,

§ 177 Útisk
(1) Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul
nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
–
Nehodlám čekat 30 dní na vyřešení případu úřadem práce a žádám o morální spravedlnost a urychlené
řešení policií ČR, když úřad práce mě nutí řešit situaci do 3 pracovních dnů a do osmi kalendářních dnů
dokumenty (doporučenku) potvrzené odevzdat. To považuji za nepřiměřenou úřední šikanu. Statní
úředníci (i policie) mají sloužit lidem, neboť lidé si je platí ze svých daní.

Na závěr žádám vyrozumění během vyšetřování případu i následné vyrozumění o výsledku.

Ve Vrchlabí 19.10.2017
Pavel Chalupa

