
Podnět k trestnímu oznámení:

Policie České republiky

Věc: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin  podle § 198b,  §
364.

Ve smyslu §  356 b,  § 260 odst. 1, § 364, zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení  (trestní řád), v
platném znění (dále jen „trestní řád“), podávám  na Obchodní  řetězec Lidl  se sídlem  na adrese
Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 2617854,
DIČ:  CZ-261 78541, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze pod sp. zn. A 42824, trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl  spáchán
trestný čin, podle podle § 198b,  

Obchodní  řetězec Lidl, na obalech svých výrobků Eridanous  a akčním letáků, při akci Řecký
týden v období od pondělí  28. 8  do neděle 3. 9. 2017  nechal vyretušovat na řeckých kostelech ve
vesničce Oia na ostrově  Santorini,  křesťanské kříže.  Tímto činem společnost  Lidl   uráží  víru
statisíců pravoslavných křesťanů, porušuje, popírá  a netoleruje  základní lidská  práva a svobody,
zejména pak  právo na náboženské přesvědčení,  které   je  ústavou České republiky  chráněno
bezpodmínečně a je zásadně neomezitelné.

Náhled na akční leták Lidl s fotografií kostela s retušovaným nebo odstraněným křesťanským 
symbolem, ve vesničce Oia na ostrově Santorini, platný od pondělí 28.8. do neděle 3.9. 2017.



Skutečná fotografie kostela ve vesničce Oia na ostrově Santorini, bez retuše a zkreslení.

Fotografie výrobku,  na které je zobrazen kostel  ve vesničce Oia na ostrově Santorini, s retuší a 
odstraněním křesťanského symbolu,

Pro srovnání rozdílného, urážlivého, dehonestujícího a  diskriminačního přístupu společnosti Lidl
ke křesťanské symbolice, uvádím náhled letáku společnosti Lidl z období od 21. 8 do 28. 8. 2017,
který nesl název 1001 delikates orientu. Na tomto letáku, jak je z obrázku zřejmé a patrné, není ze



symbolu  mešity  odstraněna  nebo   retušována  žádná  část,  která  je  pro  arabské  náboženství
charakteristická a která tvoří mešitu  mešitou.  

Náhled  na  akční  leták  Lidl  se  symbolem  mešity  bez   retuší  a  bez  odstranění   jakékoliv
charakteristické části  symbolu mešity,  platný od pondělí 21. 8  do neděle  28. 8. 2017.

Obchodní   řetezec  Lidl   tímto  diskriminačním  a  urážlivým  přístupem a  retuší  křesťanských
symbolů,   ke  kterému nejspíš  neměl  ani  žádný  souhlas,  majitelů  zobrazených  budov,   které
bezesporu vlastní  Pravoslavná Církev, podle mého názoru, uráží víru stovek tisíc pravoslavných
křesťanů,  porušuje   právo   na  náboženské  přesvědčení,  které   je  ústavou  České  republiky
chráněno bezpodmínečně a je zásadně neomezitelné. V souvislosti s tímto jednáním,  oprávněně
vzniká podezření, zda se společnost  Lidl, veřejnou urážkou víry, spočívající v odstranění a retuši
křesťanských   symbolů,  nedopustila  trestného  činu  podle  §  198,  Hanobení  národa,  etnické
skupiny, rasy a přesvědčení
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo
b) skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez
vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.



(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
nejméně se dvěma osobami.

Žádám proto, aby byla celá věc řádně prošetřena, aby bylo zjištěno, zda se obchodní řetězec Lidl,
nedopustil urážky víry, odstraněním  křesťanských symbolů,  na svém letáku, platném od pondělí
28.8. 2017 do neděle 3. 9. 2017  a na uvedených obalech výrobků,   a zda se tímto jednáním
nedopustil  trestného  činu  Hanobení  národa,  etnické  skupiny,  rasy  a  přesvědčení,  a  zda  také
v souvislosti s tímto činem nedošlo k porušení, popření upírání a netoleranci základního lidského
práva, zejména pak práva na náboženské přesvědčení. 

Zároveň žádám, abych byl s výsledky Vašeho šetření seznámen.


