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Úřední záznam
Dokumentující poskytování Krátkodobé ochrany osobě Ludmila BRANTOVÁ, nar. XX.XX.XXXX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 14. 1. 2014 rozhodl ředitel Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje dále jako
„Ředitel posuzovatele“ dle § 50 zák. č. 273/2008 Sb. O policii ČR s odkazem na ZP PP č. 11
z 15. února 2011o provádění KO, o poskytnutí Krátkodobé ochrany výše jmenované Ludmily Brantové,
nar. XX.XX.XXXX
Toto rozhodnutí bylo provedeno na podkladě zpracování písemného návrhu kpt. Ing. Milana
Jušty, zpracovatele případu dále jako „Navrhovatele“ a zpracovaným písemným posouzením kpt. Bc.
Karlem Tučkem, dále jako „Specialistou posuzovatele“.
V písemném návrhu zpracovaném rovněž dne 14. 1. 2014 vyjmenoval a vyhodnotil
„Navrhovatel“ veškerá rizika hrozící výše jmenované osobě, kdy přihlédl i k rozvíjející se
Posttraumatické stresové poruše, kterou paní Brantová trpí. Po zhodnocení všech okolností
k zabezpečení navrhl poskytnutí Krátkodobé ochrany paní Brantové a dále uvedl formy opatření
vedoucí k zabezpečení bezpečnosti chráněné osoby. Zpracovaná návrh posoudil „Specialista
posuzovatele“, který jej jako oprávněný předložil k rozhodnutí „Řediteli posuzovatele“. Tento po
prostudování spisového materiálu dospěl ke kladnému rozhodnutí a Krátkodobou ochranu poskytl
počínaje dnem 14. 1. 2014 na dobu nejméně 60 kalendářních dní, kdy po uplynutí této doby je možno
opakované na základě zhodnocení rizik Krátkodobou ochranu prodloužit.
V tomto rozhodnutí byly stanoveny další úkoly jak pro útvary policie, které se na Krátkodobé
ochraně podílely a podílejí, tak i pro konkrétní policisty provádějící Krátkodobou ochranu.
Vzhledem k situaci okolo chráněné osoby paní Brantové, tak i okolnostem souvisejícím
s případem, kde figuruje jako poškozená byla Krátkodobá ochrana opakovaně prodlužována a trvala až
do 9. 3. 2015, kdy byla „Ředitelem posuzovatele“ ukončena.
Následně však z důvodu, že dne 20. 5. 2015 rozhodl Nejvyšší soud ČR se sídlem v Brně na
podkladě Stížnosti pro porušení zákona podané Ministryní spravedlnosti ČR prof. JUDr. Helenou
Válkovou CSc. O zrušení pravomocných rozsudků a rozhodl o propuštění Lukáše Nečesaného z vazby,
věc vrátil Krajskému soudu v Hradci Králové k novému projednání a rozhodnutí. Kdy toto rozhodnutí
plně dolehlo na poškozenou Ludmilu BRANTOVOU, nar. XX.XX.XXXX, která pociťovala obavu o svůj život
a o bezpečnost rodiny a dále hrozilo opětovné rozvinutí Posttraumatické stresové poruchy zpracoval
„Navrhovatel“ opět návrh na poskytnutí Krátkodobé ochrany, kdy tento návrh kladně posoudil
„Specialista posuzovatele“ a „Ředitel posuzovatele“ rozhodl o jejím poskytování počínaje dnem
22. 5. 2015, kdy tato byla opakovaně prodloužena a do současné doby trvá.
V souvislosti s prováděním Krátkodobé ochrany, byly jako styčné osoby pro chráněnou osobu
paní Brantovou určeni ktp. Ing. Milan Jušta „Navrhovatel“, která byl s chráněnou osobou paní

Brantovou naposledy v osobním kontaktu dne 27. 8. 2015 v době mezi 12:00 až 13:00 hodinou na jejím
pracovišti v provozovně Kadeřnictví v Hořicích, ul. Pod lipou, kdy projednávali další okolnosti týkající se
Krátkodobé ochrany a jejího prodloužení. Této schůzce byla přítomna rovněž kpt. Mgr. Denisa
Lopourová, jako Krizový intervent poskytující psychologickou podporu. Kpt. Bc. Karel Tuček „Specialista
posuzovatele“ nebyl přítomen, jelikož čerpal dovolenou, avšak následně byl v kontaktu s paní
Brantovou naposledy dne 22. 9. 2015 v souvislosti s dalším prodloužením Krátkodobé ochrany.

