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Policisté obvinili strážníka, který dal pěstí ženě a kopal jejího přítele   
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Policie obvinila z ublížení na zdraví a zneužití pravomoci českobudějovického strážníka, 
který vloni v říjnu napadl nespolupracující opilou ženu. 

Fyzickému útoku předcházela slovní hádka opilého muže a ženy na Senovážném 
náměstí. Muž pak přeběhl mezi auty na druhou stranu silnice. Toho si všimli nedaleko 
stojící strážníci a vyrazili situaci řešit. 

Žena následně odmítla jednomu ze strážníků ukázat občanský průkaz. Byť nebyla nijak 
agresivní ani na městského policistu fyzicky neútočila, udeřil ji pěstí do obličeje. Na 
pomoc ženě přiběhl její přítel, který už na hlídku zaútočil. Strážníci ho povalili na zem a 
ten, který dal předtím pěstí ženě, ho několikrát kopl do hlavy. Celý incident natočil na 
mobil svědek události. 

Následně si případ převzali státní policisté. Tento 
týden českobudějovičtí kriminalisté strážníka obvinili z přečinu ublížení na zdraví a 
zneužití pravomoci úřední osoby. "Podle kriminalistů a dosavadního šetření, 
znaleckého posudku soudního lékaře, znaleckého posudku z oboru kriminalistiky a 
služebních zákroků, výslechu poškozených i svědků, zajištěných videozáznamů, bylo při 
služebním zákroku proti ženě použití úderu nedůvodné," informoval mluvčí policie Jiří 
Matzner. 

Bez následků nezůstane ani zákrok policisty vůči příteli napadené ženy. "Při pacifikaci 
útočníka použil donucovací prostředky – kopy. Znalci opakované kopy vyhodnotili v 
souvislosti se zákrokem také jako nepřiměřené, některé směřovaly na hlavu muže," 
dodal Matzner. 
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Sobota, 12. března 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko, str. 3 

Autor: to 
__________________________________________________________________________ 

Strážník, který udeřil ženu pěstí, byl obviněn   
 

České Budějovice 

Kriminalisté uzavřeli obviněním případ českobudějovického strážníka. Ten loni v říjnu 
na Senovážném náměstí udeřil do obličeje ženu, která nereagovala na jeho výzvy k 
prokázání totožnosti. Kriminalisté strážníka obvinili z přečinu ublížení na zdraví a 
zneužití pravomoci úřední osoby. Podle výsledků šetření, znaleckých posudků, výslechů 
poškozených i svědků a zajištěných videozáznamů bylo při služebním zákroku proti 
ženě použití úderu nedůvodné. 

Následně strážník zakročoval proti jejímu příteli, který ho napadl. Při pacifikaci útočníka 
použil kopy. Podle znaleckého posudku byly opakované kopy vyhodnoceny v souvislosti 
se zákrokem také jako nepřiměřené, některé směřovaly na hlavu pacifikovaného muže. 
Původním incidentem byla situace, kdy strážníci řešili jednání přítele ženy, který při 
pohybu ve vozovce upadl na projíždějící vozidlo. Případ zřejmě skončí u soudu, až ten 
rozhodne o vině. 

 

  



 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

10. TÝDEN 2022 

3 
 

 

 

Sobota, 12. března 2022 

Zdroj: Právo 

Rubrika: Region Čechy, str. 13 

Autor: Pavel Orholz 
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Strážníkovi hrozí tři roky 
 

Policisté obvinili strážníka, který podle nich loni v říjnu udeřil v 
centru Českých Budějovic ženu, jež nereagovala na jeho výzvy k prokázání totožnosti. 
Podobně v rozporu se zákonem si počínal i při zákroku proti jejímu příteli. Mezi důkazy 
jsou i videa z mobilního telefonu od svědka a ze služebních vozů. Za přečin ublížení na 
zdraví a zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozí až tři roky vězení. 
"Podle výsledků vyšetřování při služebním zákroku proti ženě bylo použití úderu 
nedůvodné," sdělil Právu mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner. Strážník prý porušil 
zákon i ve druhém případě, kdy ho napadl přítel poškozené ženy. "Při pacifikaci 
útočníka použil donucovací prostředky – kopy. Podle znaleckého posudku byly 
opakované kopy vyhodnoceny v souvislosti se zákrokem také jako nepřiměřené, 
některé směřovaly na hlavu muže," konstatoval Matzner. 

Strážník zasahoval loni v říjnu ve večerních hodinách na Senovážném náměstí 
v Českých Budějovicích kvůli tomu, že přítel ženy přecházel přes silnici a upadl na 
projíždějící vozidlo. "Kdyby následně žena zareagovala na výzvy strážníka k prokázání 
totožnosti, mohlo být vše jinak. Celý případ pravděpodobně doputuje před soud, až ten 
rozhodne o vině," dodal Matzner. 
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Pondělí, 8. března 2022 

Zdroj: mpolicie.c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
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Českobudějovičtí strážníci vypátrali pohřešovanou třináctiletou 

dívku   
 

Pohřešovanou třináctiletou dívku se v pondělí dopoledne podařilo 
vypátrat českobudějovickým strážníkům v centru jihočeské metropole. Dívka odešla 
bez vědomí svých rodičů z domova na Českobudějovicku již předchozího 
dne. Strážníci nalezenou dívku předali do rukou policistů. 

V pondělí 7. března v dopoledních hodinách přijalo operační středisko městské policie 
žádost policistů o součinnost při pátrání po třináctileté pohřešované dívce. Ta byla v té 
době spatřena v obchodním centru na Pražské třídě. Strážníkům se během několika 
minut podařilo dívku nalézt v jídelní zóně obchodního centra. Po ověření její totožnosti 
dívku převezli na Obvodním oddělení Policie ČR – město, kde si ji později z rukou 
policistů převzala její matka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovicti-straznici-vypatrali-pohresovanou-trinactiletou-divku
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Pondělí 8. března – Pátek 12. března 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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