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118 00 Praha 1 
 
 

                                                                                                             V Praze dne 13. dubna 2005 
 
V�c: Trestní oznámení  
 
Ve smyslu zákona �. 141/1961 Sb. o trestním �ízení soudním (trestní �ád) ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
podávám tímto trestní oznámení na 
 
                                           p. Jaromír Št�tina 
 
pro okolnosti nasv�d�ující tomu, že byly spáchány trestné �iny hanobení národa, etnické skupiny, rasy a 
p�esv�d�ení; podn�cování k nenávisti  v��i skupin� osob nebo k omezování jejich práv a svobod. 
 
Od�vodn�ní podání trestního oznámení: 
 
Jaromír Št�tina je �lenem redak�ní rady výzvy Zrušme komunisty. V této výzv� je obsaženo provolání 
Zrušme komunisty a následující text: “Komunisté jsou v naší zemi stejným ohrožením demokracie, jako 
byli kdysi nacisté“…. “Je nutné její vylou�ení z demokratické sout�že politických stran.“ Tato výzva 
je na internetu ve�ejn� dostupná (jako p�edm�t doli�ný viz internetovou stránku 
http://www.zrusmekomunisty.cz/ ). Tzn. že ve�ejn� vyzývá k omezení práva �len� KS�M se svobodn� 
sdružovat pouze pro jejich politické p�esv�d�ení, které je zakotveno v �lánku 20 Listiny základních práv a 
svobod. �lánek 18 odst. 3 Listiny základních práv a svobod p�itom jasn� stanoví, že peticemi se nesmí 
vyzývat k porušování základních práva svobod zaru�ených Listinou. Tvrzení, že “Komunisté jsou v naší 
zemi stejným ohrožením demokracie, jako byli kdysi nacisté“ by vzhledem k historické zkušenosti 
s NSDAP, která usilovala  o likvidaci �eského národa, m�že být zp�sobilé vyvolat nenávist ke všem 
ob�an�m komunistického p�esv�d�ení. 
 
Vzhledem k výše uvedeným skute�nostem se domnívám, že tímto jednáním byla napln�na skutková 
podstata trestného �inu  hanobení národa, etnické skupiny, rasy a p�esv�d�ení uvedená v ustanovení § 198 
odst. 1 písm. b), odst.2) zákona �. 140/1961 (trestní zákon) ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a sou�asn� rovn�ž 
skutková podstata trestného �inu podn�cování k nenávisti v��i skupin� osob nebo k omezování jejich práv a 
svobod uvedená v ustanoveních §198a odst. 1), 3) písm. a) zákona �. 140/1961 (trestní zákon) ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
 
Žádám Vás, abyste m� ve lh�t� do 1 m�síce od obdržení tohoto oznámení vyrozum�li o p�ijatých opat�eních 
a stavu v�ci. 
 
 
 
 
                                                                                                                Zden�k Štefek 
 


