Jan Neposlušný, nar. 7. 7. 1977
trvale bytem Veveří 10, 602 00 Brno
Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
V Brně dne 1. 2. 2012
Uplatnění nároku podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Dne 30. 11. 2011 jsem byl vystaven protiprávnímu jednání ze strany policistů, které spočívalo
v provedení osobní prohlídky ponižujícím způsobem. Při prohlídce jsem byl rovněž napaden
ze strany policistů, což mi způsobilo zdravotní újmu a měsíc trvající pracovní neschopnost a
dále mi byla roztržena košile. Jednání policistů vyšetřovala Generální inspekce
bezpečnostních sborů a v současnosti je vedeno trestní řízení proti jednomu z policistů.
Uplatňuji tímto svůj nárok podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Výše zmíněným postupem
policistů bylo zasaženo do mých osobnostních práv – lidské důstojnosti, práva na zdraví a
osobní integritu – a rovněž mi byla způsobena majetková škoda zničením oděvu.
Požaduji proto následující náhradu škody a zadostiučinění:
1. Zaslání písemné omluvy následujícího znění:
„Vážený pane Neposlušný,
dne 30. 11. 2011 jste byl předveden na Obvodní oddělení Policie ČR Brno-sever, kde vůči Vám
byla nezákonným a ponižujícím způsobem provedena osobní prohlídka. Rovněž se jeden z
policistů na Vás dopustil nezákonného násilí, a způsobil Vám tím újmu na zdraví. Za tyto
zásahy do Vašeho práva na ochranu osobnosti se omlouváme.“
2. Poskytnutí peněžitého zadostiučinění ve výši 30.000 Kč v souvislosti s neoprávněným
zásahem do práva na ochranu osobnosti, které dosáhlo takové intenzity a závažnosti, že
pouhé konstatování porušení práva a písemná omluva nejsou postačující k satisfakci vzniklé
nemajetkové újmy a tuto újmu není možné nahradit jinak.
3. Náhradu škody na zdraví ve výši bodového ohodnocení lékařským posudkem 4.800 Kč.
4. Náhradu způsobené škody roztržením košile ve výši 400 Kč.
Jan Neposlušný

Přílohy:
Kopie lékařské zprávy ze dne 30. 11. 2011
Kopie lékařského posudku o bodovém ohodnocení škody na zdraví
Fotografie roztržené košile
Kopie trestního oznámení

