
JID: PCR41ETRfo2309986 

  

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU SKPV 
 
Sekce terorismu a extremismu 
 

  

 
 

 
pošt. schr. 41/NCOZ 
156 80 Praha 5 Zbraslav 
 
 
Tel.:  
Fax:  
Email:  
ID DS: eesyd9x 

 380.4172.2309986 

 

Č. j.  NCOZ-4978-5/ČJ-2018-410093-E Praha 19. července 2018 
Počet stran: 2 
Přílohy: bez příloh 

 
Jiří ČERNOHORSKÝ 
předseda spolku Čest, Svoboda, Respekt 
IČO 04637852 

 

 
 
Vyrozumění 
 
 
 
Policie ČR NCOZ SKPV, sekce terorismu a extremismu obdržela cestou postoupení ze strany 
Krajského ředitelství hlavního města Prahy pod č.j. KRPA-174838/ČJ-2018-0000ZT k dalšímu 
opatření podání Jiřího ČERNOHORSKÉHO,  označené jako „Trestní oznámení na vládu České 
republiky v demisi bez důvěry“ jehož podstatou je trestní oznámení na vládu České republiky, 
jmenovitě na osoby předsedu vlády Andreje BABIŠE, ministra vnitra Lubomíra METNARA, jenž 
měl 2.5.2018 v Marakéši podepsat tzv. Marakéšskou deklaraci, dále na osoby Jana HAMÁČKA, 
Jiřího POSPÍŠILA, Petra GAZDÍKA a europoslance jejich politických stran, tedy Ditu 
CHARANZOVOU, Martinu DLABAJOVOU, Pavla PLOCE, Miroslava POCHEHO, Olgu 
SEHNALOVOU, Petra JEŽKA, Pavla TELIČKU, Stanislava POLČÁKA, Luďka NIEDERMAYERA, 
Jiřího POSPÍŠILA a Jaroslava ŠTĚTINY, kteří měli hlasovat dne 18.4.2018 v Evropském 
parlamentu „ANO“ nebo se hlasování zdrželi ve věci schválení „Usnesení Evropského parlamentu 
o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících, 
neboť měla být podepsána tzv. Marakéšská deklarace, včetně utajované části o přesídlování 
ekonomických migrantů, kdy dále v této zprávě se má hovořit o Agendě pro udržitelný rozvoj, na 
jejímž základě se má ČR podílet na přesidlování migrantů do r. 2030 a tento dokument měl být 
vypracován na shromáždění OSN, kde mělo být rozhodnuto, že státy, které se pod tento dokument 
podepíší jej budou ratifikovat 18.12.2018 pod názvem „Globální pakt“, což mělo být odsouhlaseno 
výše uvedenými europoslanci při hlasování o „Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v 
iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a ilegální imigraci o uprchlících“.  
Oznamovatel dovozuje, že informace o těchto skutečnostech byly úmyslně zatajeny občanům 
České republiky, dále že vláda ČR v demisi bez důvěry nemá mandát činit jakákoliv zásadní 
rozhodnutí a dále že došlo k porušení vyjmenovaných ustanovení LZPS a byl porušen zákon 
o svobodném přístupu k informacím a tím, že došlo k úmyslnému zatajování informací 
a nezákonnému jednání vlády ČR a odpovědných činitelů a volených zástupců mělo dojít k 
porušení jejich slibu o vykonávání mandátu a také k nezákonnému jednání kvalifikovanému dle 
ust. § 309 Vlastizrada zák. č. 40/2009 Sb. 
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K uvedenému podání bylo dále doručeno cestou PČR OŘP Praha III, MOP Kobylisy pod 
č.j. KRPA-233313/ČJ-2018-001313 podání označené jako „Přidání se k trestnímu oznámení na 
vládu České republiky v demisi bez důvěry“, kdy jeho obsahem je skutečnost, že Eva 
PUJMONOVÁ se připojuje v trestnímu oznámení vedenému pod č.j. KRPA 174338/ČJ-2018-
0000ZT.  
Za účelem řádného posouzení věci uváděné v podání byl na základě dostupných dokumentů 
zjištěn jak faktický, tak mediální průběh se vztahem k předmětnému hlasování v Evropském 
parlamentu v rámci jednání Evropského parlamentu ve dnech 16.4.-18.4.2018 a dále k 5. 
evropsko-africké ministerské konferenci o migraci a rozvoji, také nazývané Rabatský proces, kdy 
v průběhu konference bylo přijato společné prohlášení nazývané jako Marakéšská deklarace. Také 
bylo přihlédnuto k jednání poslanecké sněmovny dne 24.5.2018 na kterém byl zařazen bod č. 115 
„Projednání důsledků závazků a migračních rizik, které vyplývají z podpisu Marrákešského 
protokolu ministrem vnitra vlády České republiky“ včetně usnesení PS ČR, kde bylo odsouhlaseno 
usnesení výboru pro evropské záležitosti k Marakéšské deklaraci, kdy na tomto výboru před 
jednáním PS ČR byl přítomen ministr vnitra Lubomír METNAR a podal k ní zprávu.  
Nad rámec provedeného, policejní orgán uvádí, že oznamovateli navrhovaná právní kvalifikace 
trestného činu dle ust. § 309 Vlastizrada zák. č. 40/2009 Sb. chrání ústavní zřízení republiky, její 
územní celistvost, samostatnost nebo obranyschopnost a její základní politické, hospodářské 
a sociální struktury, kdy objektem trestného činu, kvalifikovaným subjektem a kvalifikovaným 
způsobem jednání, tedy spáchání některého z trestných činů rozvracení republiky, teroristického 
útoky, teroru nebo sabotáže ve spojení s cizí mocí je dána vysoká společenská nebezpečnost činu 
a k jeho spáchání je vyžadován úmysl, pokrývající jednání naplňující znaky trestných činů 
rozvracení republiky, teroristického útoky, teroru nebo sabotáže a spojení s cizí mocí, nebo cizím 
činitelem. Tedy oznámené jednání nenaplňuje znaky uvedeného trestného činu.  
S ohledem na všechny dostupné materiály a informace, které jsou občanům ČR i Evropské unie 
volně k dispozici i s ohledem na časový odstup od mediální pozornosti, další vývoj na politické 
scéně, jednání a usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 24.5.2018, tedy i po vyhodnocení všech 
oznamovateli poukázaných skutečností, konstatuje policejní orgán, že v dané věci nebyly zjištěny 
skutečnosti důvodně nasvědčující spáchání jak oznámeného trestného činu ust. § 309 Vlastizrada 
zák. č. 40/2009 Sb., či jiného protiprávního jednání, kterých se měli dle oznamovatelů dopustit 
výše uvedené osoby a není tak odůvodněn postup dle ust. § 158 odst. 3 zák. 141/1991 Sb. a 
podání postoupené  ze strany Krajského ředitelství hlavního města Prahy pod č.j. KRPA-
174838/ČJ-2018-0000ZT a podání postoupené z PČR OŘP Praha III, MOP Kobylisy pod 
č.j. KRPA-233313/ČJ-2018-001313 a vedené na PČR NCOZ SKPV pod č.j. NCOZ-4978/ČJ-2018-
410093-E bude uloženo bez dalšího opatření.  
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