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V Praze dne 23. ledna 2018 
 
 

Žádost o omluvu za nezákonný zásah a sdělení přijatých opatření 
 
Vážený pane ministře, vážený pane policejní prezidente, 
 
při návštěvě čínského prezidenta v březnu 2016 vstoupila do naší kanceláře Policie ČR a 
nezákonně nás nutila z oken naší kanceláře odstranit vyvěšenou vlajku Tibetu a Tchaj-wanu. 
Důvodem měla být údajná bezpečnostní rizika. Pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze 
ze dne 12. 12. 2017 sp.zn. 6 A 92/2016 potvrdil, že tento zásah byl nezákonný, stejně jako zákaz 
pořizování záznamu o celém zásahu. Tento rozsudek je pravomocný a závazný. Na tom nemůže 
nic změnit ani Vámi podaná kasační stížnost. 
 
Věříme, že rozhodnutí soudu může sloužit jako precedent do budoucna, který se promítne do 
policejní praxe a také do vědomí občanů. Doufáme, že policie bude do budoucna odolnější vůči 
politickým tlakům a že ani političtí představitelé nebudou Policii ČR takovýmto tlakům 
vystavovat. 
 
Pokládáme svobodu projevu za zásadní ústavní právo i vzhledem k obdobím totalitního útlaku, 
kterými si naše země v 20. století prožila. Jakékoliv možné pochybnosti o práci Policie ČR je třeba 
vyšetřit, případná pochybení přinejmenším symbolicky napravit a zejména zamezit jejich 
opakování. 
 
Chtěli bychom Vás tedy tímto požádat o omluvu za tento nezákonný zásah. Za adekvátní formu 
omluvy a nápravu způsobeného zásahu do svobody projevu bychom považovali vyvěšení 
tibetské vlajky na budovu ministerstva či policejního prezidia v rámci kampaně Vlajka pro Tibet 
dne 10. března 2018. 
 
Dále Vás ve veřejném zájmu a jménem veřejnosti žádáme o sdělení, zda a jaká opatření budou 
přijata, aby se podobným selháním policie pro příště předešlo. 
 
Děkujeme. 
 
 
S úctou 
 
Ing. Ladislav Pelcl a Ing. Martin Maloš, Ph.D. 
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