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Stanovisko Českého
eského helsinského výboru ke zproštění
zprošt ní obžaloby Vladimíra Sáňky
Sá
Zástupci Českého
eského helsinského výboru se dne 27. února 2018 zúčastnili
zúčastnili soudního líčení
lí
s Vladimírem Sáňkou,
kou, který je od dubna 2014 trestně stíhán kvůli
li vydání českého překladu
knihy Základy tauhídu a podezření,
podez
že kniha šíříí antisemitismus, rasismus a salafijský směr
sm
islámu.
Ačkoliv
koliv byl Vladimír Sáňka
Sá
za dva roky poté v únoru roce 2016 zproštěn
zprošt obžaloby,
státní zástupkyně Zdeňka
ka Galková
Galková se proti rozhodnutí odvolala, pražský městský
m
soud poté
zrušil osvobozující verdikt a případ
p
se tak vrátil na začátek.
átek. Obvodní soud v Praze 1 dne
27. února 2018 opětt rozhodl o zproštění
zprošt
obžaloby, jelikož další přizvaný
izvaný expert nepotvrdil,
že by Vladimír Sáňka svou činností podporoval hnutí usilující o potlačení
potla ení lidských práv.
Český
eský helsinský výbor přivítal
p ivítal rozhodnutí soudu, ale je znepokojen již druhým
odvoláním státní zástupkyněě Zdeňky
Zde
Galkové v tomto případě,, které znamená mimo jiné,
že celý proces bude
de trvat více než čtyřii roky. Je nutné se zamyslet, zda nejde o účelové
ú
jednání, kdy není cílem sjednat spravedlnost, ale pouhou délkou procesu, obviněného
obvin
zcela
zničit psychicky i finančně.
ě.
Státní zástupkyně Zdeňky
Zdeň Galkové je nechvalně známá z jiných
ch kauz. Příkladem
P
může
být proces s aktivistkou Kateřinou Krejčovou,
Krej
obviněnou z napadení policisty v červenci 2015
přii demonstraci proti imigraci a uprchlickým kvótám. Demonstrační
Demonstra průvod
ůvod chtěli
cht zablokovat
aktivisté, vůčii kterým ale zasáhla policie neadekvátním
neade
způsobem.
sobem. Krejčová
Krej
měla podle
obžaloby napadnout policistu poté, co na zemi zaklekl jejího přítele.
p ítele. Soudkyně
Soudkyn zpochybnila,
že by policistovi chtěla
la ublížit a nějakým
n
způsobem ho zranila, stejněě se k tomu vyjádřil
i jeden z expertů.. Další expert, který
k
byl přizván
izván státní zástupkyní Zdeňkou
Zde
Galkovou
konstatoval opak. Obvodní soud uložil Krejčové
Krej
měsíční podmínku s roční zkušební lhůtou.
lh
Proti verdiktu se odvolala samotná Krejčová
Krej
a rovněžž státní zástupkyně,
zástupkyně která požadovala
vyšší trest. I zde proces trvá neúměrně
neúm
dlouho. Naposledy se koncem roku 2017 v případu
p
soudem osvobozené Kateřiny
řiny Krejčové
Krej
podal dovolání i Nejvyšší státní zástupce.
Táňa Fischerová
předsedkyně Českého
eského helsinského výboru,
výboru z.s.

