Městské státní zastupitelství v Praze
Nám. 14.října 2188/9
150 00 Praha 5
V Praze, dne 2. února 2011
Věc: Oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů
Ve dnech 25. května 2010 až 31. května 2010 jsme se plavili se 2 českými kolegy z ČT na řecké
lodi Sfendoni, plující pod vlajkou státu Togo, která byla součástí humanitárního konvoje Freedom
Flotilla směřujícího do Gazy. Této akce jsem se zúčastnili z profesionálních důvodů. Zdeněk Lokaj
pracoval pro Český rozhlas a Alexandr Vojta jako nezávislý filmař.
Cílem konvoje bylo dopravit humanitární pomoc a humanitární aktivisty do pásma Gazy, na které je
již několik let uvalena blokáda, podle Mezinárodního soudu a podle OSN nelegální. Akce nabízela
pro česká i mezinárodní média značný zpravodajský a publicistický potenciál.
Dne 31. května 2010 zhruba kolem 4:30 ráno byl konvoj v mezinárodních vodách atakován a
obsazen izraelským námořnictvem. Spolu se 2 českými kolegy a ostatními cestujícími jsme byli
zadrženi, byly nám zabaveny věci a technické vybavení a byli jsme zavlečeni proti své vůli do
Izraele, kde jsme byli donuceni vystoupit z lodi. Následně nás odvedli do vězení, kde jsme byli
nuceni setrvat tři dny a poté jsme byli deportováni do Turecka. V rámci tohoto incidentu, který
podrobně popisujeme v příloze, došlo ve vztahu k našim osobám k následujícím skutečnostem a
domníváme se, že tak mohly být naplněny skutkové podstaty následujích trestných činů, a to v
různých stádiích, zejména:
§ 146 Ublížení na zdraví (bylo proti nám použito násilí bez předchozího varování, Zdeněk Lokaj
osobně byl zraněn a utrpěl hematom na levém boku, který byl vyšetřen lékařem ve věznici v
Bérševě)
§ 149 Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení (orgány izraelské státní správy proti nám použily
násilí, vystavily nás nechráněné silnému slunečnímu záření na lodi, násilím nás odvlekly z lodi,
pohrůžkou násilí a vyhrožováním dlouhodobým vězněním si vynucovaly spolupráci, odepřely nám
základní práva jako právo na kontakt s ambasádou, osobou blízkou a právníkem, což trvalo celou
dobu zadržení, předváděly nás před shromážděnými davy, byli jsme podrobeni silnému
psychickému nátlaku a fyzicky i verbálně nás napadaly při deportaci na letišti v izraelském Tel
Avivu)
§ 170 Zbavení osobní svobody (byli jsme zadrženi v mezinárodních vodách a až do chvíle
deportace jsme byli zbaveni osobní svobody a základních práv),
§ 172 Zavlečení (z mezinárodních vod jsme byli násilím odvlečeni do Izraele a proti naší vůli jsme
byli deportování do třetí země – Turecka – a to bez finančních prostředků nebo osobních věcí),
§ 173 Loupež (pod hrozbou násilí nám byly odcizeny všechny osobní věci a technika. U 4 českých
občanů se jednalo o osobní věci a techniku v hodnotě asi 1,5 milionu korun),
§ 175 Vydírání nebo §177 Útisk (pod hrozbou dlouhodobého věznění jsme byli nuceni k podpisu
různých dokumentů, především doznání, že jsme vědomě a nelegálně vstoupili na území Izraele,

přestože jsme tam byli násilím zavlečeni),
§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji a §183 Porušení tajemství listin a jiných
dokumentů uchovávaných v soukromí (izraelské úřady nám zabavily všechny datové nosiče
včetně počítačů, pamětí a kazet a přes můj nesouhlas pořídily kopie všech dokumentů, vizitek a
osobních údajů, které jsem měl při sobě, a zároveň pořizovaly videozáznam na lodi a při výsleších.
Žádné paměťové nosiče mi dosud nebyly navráceny. Redaktorovi České televize Petru Zavadilovi
byl zabaven cestovní pas.)
§ 184 Pomluva,
§ 205 Krádež (všechny osobní věci a naprostá většina techniky, kterou nám izraelské orgány
odebraly, nebyly navráceny)
§ 207 Neoprávněné užívání cizí věci (máme závažné podezření, že část z těchto věcí je nyní
používána soukromými osobami nebo úřady v Izraeli)
§ 220 Porušení povinnosti při správě cizího majetku a §228 Poškození cizí věci (veškeré věci
nám byly zabaveny s tím, že je dostaneme zpět. To se dosud nestalo, Zdeňku Lokajovi byl navrácen
pouze poškozený fotoaparát Canon 400D s jedním poškozeným objektivem a Alexandru Vojtovi
poškozený fotoaparát Canon 5D MarkII s poškozeným objektivem),
§ 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (byly nám zabaveny
veškeré datové nosiče vč. Počítače),
§ 270 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
(zabavením datových nosičů byla zničena hotová díla nebo díla ve stádiu zrodu),
§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby (izraelské úřední osoby použitím vyhrožování, násilí a
moci nám odepřely práva a porušily platné mezinárodní normy),
§ 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (nebyl nám zajištěn právní poradce ani překladatel
do hebrejštiny),
§ 353 Nebezpečné vyhrožování (pohrůžka násilí nebo zabití při zásahu izraelských orgánů)
§ 358 Výtržnictví (izraelští vojáci ve snaze získat kontrolu nad lodí hrubě napadli cestující
shromážděné kolem kapitánského můstku lodi Sfendoni)
§ 368 Neoznámení trestného činu (o celém incidentu a porušení našich práv byli informováni
pracovníci české ambasády v Izraeli, především pan Dušan Králík, pan Tomáš Pojar, a také tehdejší
předseda Senátu PČR pan Přemysl Sobotka. Žádáme, aby Městské státní zastupitelství prošetřilo,
zda podali oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů, o nichž byli informováni),
Ponecháváme také na zvážení Městského státního zastupitelství, zda jsou další podezření
předmětem vyšetřování:
§ 140 Vražda (9 cestujících na turecké lodi Mavi Marmara bylo zastřeleno nebo mimosoudně
popraveno),
§ 145 Těžké ublížení na zdraví (asi 60 osob, převážně na turecké lodi Mavi Marmara, ale i na
dalších lodích, bylo vážně zraněno především střelbou),

§ 272 Obecné ohrožení (útok vrtulníky, rychlými čluny a vojenským loďstvem proti
neozbrojenému civilnímu konvoji vydal zhruba 700 cestujících v nebezpečí smrti nebo těžkého
ublížení na zdraví),
§ 290 Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou
plošinou (nad všemi 6 loděmi konvoje získaly izraelské síly násilím kontrolu),
§ 291 Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla,
§ 292 Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (všech šest lodí bylo přes
nesouhlas cestujících a posádky je zavlečeno z mezinárodních vod do Izraele),
§ 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (izraelské námořnictvo hrozilo všem
cestujícím usmrcením nebo ublížením na zdraví, a to v průběhu celého zásahu),
§ 401 Útok proti lidskosti (útok proti civilním lodím a civilistům byl dopředu naplánován a
zorganizován, došlo k vraždám, vážnému ublížení na zdraví, zavlečení a mučení).
Dále se domníváme, že byly porušeny následující mezinárodní úmluvy, především
Ženevská úmluva o volném moři, především čl. 2, 6 a 10 (Vyhláška MZV 92/1964 Sb),
Úmluvy o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby (Sbírka
mezinárodních smluv, ročník 2005, částka 46).
Bezdůvodným zadržením a vězněním byl porušen čl. 9, odst 1. Mezinárodního paktu o občanských
a politických právech (Vyhláška MZV 23/1967 Sb.),
Byli jsme podrobeni mučení podle článku 1. Úmluvy proti mučení (Vyhláška MZV ČSSR č.
143/1988 Sb.) a čl. 7. a 10. Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (Vyhláška
MZV 23/1967 Sb.),
Předvádením před přihlížejícími davy bya poručen Mezinárodní pakt o občanských a politických
právech, čl. 14, odst. 2, (Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí ČSSR č. 143/1988 Sb.) podle
něhož platí presumpce neviny, a také Čl. 13. Třetí ženevské konvence, který chrání „před urážkami
a zvědavostí obecenstva“ (Vyhláška MZV 65/1954 Sb.).
Zbavením svobody, násilím, vyhrožováním násilí a vězněním byly porušeny články 9. a 10.
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (Vyhláška MZV 23/1967 Sb.).
Nátlakem a vyhrožováním jsem byl nucen k podpisu dokumentů, což je porušení Zásad ochrany
všech zadržovaných a vězněných osob z roku 1988, která je součástí Mezinárodního paktu o
občanských a politických právech.
Zadržením a zavlečením bylo porušeno moje právo na svobodu pohybu, svobodu projevu a na
majetek, především Čl. 5 a čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Předpis
209/1992 Sb.) čl. 1. Dodatkového protokolu k Úmluvě.
Odcizením osobních věcí při zadržení byla porušena Čtvrtá ženevská konvence, čl. 97, o právu
internovaných na majetek (Vyhláška MZV 65/1954 Sb.). Zadržením osobn a datových nosičů byl
porušen článek 19. odst 2. Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (Vyhláška

MZV 23/1967 Sb.), podle nějž má „každý právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice...“.
Jako svědky celé události uvádím tyto osoby:
Pan Edward Peck, bývalý velvyslanec USA v Iráku, nyní bytem ve státě Maryland, USA,
Pan Petr Zavadil, redaktor České televize,
Pan Alexandr Vojta, dokumentarista,
Pan Dušan Králík, konzul české ambasády v Tel Avivu,
Pan Tomáš Pojar, velvyslanec České republiky v Izraeli,
Pan Přemysl Sobotka, senátor,
Pan Benjamin Netanyahu, předseda vlády Státu Izrael,
Pan Ehud Barak, ministr obrany Státu Izrael,
Pan Rav Aluf Gabi Aškenazi, náčelník generálního štábu Státu Izrael.
Na důkaz přikládáme:
Závěrečnou zprávu vyšetřovací komise OSN o izraelském útoku na konvoj Freedom Flotilla
Email od Přemysla Sobotky
Žádáme, abychom byli vyrozumněni o tom, jak bylo s tímto oznámením naloženo, zda bylo
postoupeno a kam. Ve věci se cítíme být poškozený, protože mi byla způsobena újma fyzická,
duševní a hmotná a finanční.
S pozdravem,
Zdeněk Lokaj
Alexandr Vojta

