Dělnická mládež, z. s.
Ciolkovského 853
161 00 Praha 6
Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27
170 89 Praha 7
V Brně dne 11. 5. 2017
Stížnost na zásah policie na shromáždění DM 1. 5. v Brně
Vážení,
tímto podáváme stížnost na zásah policie při shromáždění Dělnické mládeže (DM) 1. 5. 2017 v Brně.
Shromáždění DM bylo řádně ohlášeno 1. 11. 2016 na příslušném místě. Krátce před konáním akce
avizovalo neformální sdružení Brno blokuje plány protestních akcí, ze kterých bylo zřejmé, že budou
narušovat řádně ohlášené shromáždění DM.
Pokud zástupci policie chtěli situaci vyhodnotit až na místě, měli přesto dojít ihned k závěru, že už v místě
začátku shromáždění na náměstí Svobody se shromažďují i odpůrci DM a aktivně narušují průběh
ohlášeného shromáždění. Stejně tak tomu bylo po celou dobu průvodu DM. Velitel zásahu měl situaci
vyhodnotit podle § 10 zákona o právu shromažďovacím odstavec 2: Úřad shromáždění zakáže též tehdy,
jestliže: b) na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné
shromáždění, mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby nebo místa jeho konání a stanovení
podmínek podle § 8 odst. 2 by bylo zjevně neúčelné; nelze-li určit, které oznámení bylo doručeno dříve,
rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním.
Shromáždění přitom nemusí rozpustit úřad, nýbrž i oprávněný policista.
Jelikož k rozpuštění nezákonného protestu proti shromáždění DM nedošlo, docházelo po celou dobu
k omezování výkonu shromažďovacího práva účastníků průvodu DM a k mnoha konfliktním situacím.
K zneužití pravomoci úřední osoby došlo také minimálně v jednom případě u konkrétního policisty. Jan
Vyvial byl přítomen shromáždění jako policista v civilu. V čase cca 14:15 hod., kdy průvod DM dorazil na
Moravské náměstí, došlo k situaci, kdy odpůrci DM blokovali a ohrožovali ozvučené auto DM. Toto auto
obestoupili chránit někteří pořadatelé v oranžových tričkách, jak jim velily jejich pořadatelské povinnosti.
V tu chvíli do davu přiskočil policista v civilu Jan Vyvial, napadl označené pořadatele DM a začal
všudypřítomné mlátit hlava nehlava, až jej museli zatknout sami policisté, což dokazují i přiložená videa.
Z přiložených záběrů je zřejmé, že Jan Vyvial nekonal žádný zákrok, ale naopak situaci eskaloval a napadal
všechny ostatní bez označení policie či jakékoli předchozí výzvy. Je patrné i to, kdy jej za výkřiků policie
zatýkají samotní další policisté v domnění, že se jedná o agresivního účastníka některého ze
shromáždění. Nejprve jej pacifikuje člen antikonfliktního týmu a následně jej pacifikují a odvádějí další
dosud nezjištění policisté v civilu.
Po propuštění Jan Vyviala se tento vrací na místo, aby asi o 5 minut později zatkl pořadatele DM Štěpána
Reicha pro domnělé napadené veřejného činitele. Že šlo o projev zpětné obhajoby po uvědomění si

vlastního nezákonného jednání je evidentní a dle našeho názoru i tímto zcela zřejmě zneužil svoje
pravomoci.
Žádáme, abychom byli v souladu s § 97 zákona o Policii ČR do 30 dnů vyrozuměni o učiněných
opatřeních.

S pozdravem

Hynek Rint,
předseda DM
Příloha: 3x videozáznam události

