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V o

m n k pod n m

Obdr el jsem Va e podání, které, jak uvádíte, iníte na pokyn kpt. Janou ka, a které má
obsahovat shrnutí protiprávního jednání na 8. odd lení odboru hospodá ské kriminality slu by
kriminální policie a vy et ování Krajského editelství policie hlavního m sta Prahy.
Uvedené podání, ke kterému jsem p ipojil stí nost kpt. Mgr. Bc. Mariana Janou ka na postup
státních zástupc s p ílohou „Chobotnice s VSZ a KRPA“ a stí nost kpt. Mgr. Bc. Mariana
Janou ka na mé rozhodnutí ve v cech slu ebního pom ru . 1167/2018 ve v ci uplatn ného
nároku na proplacení 26 p es asov ch hodin, jsem s ohledem na jejich obsah postoupil k dal ímu
opat ení Generální inspekci bezpe nostních sbor . Sou asn jsem o Va em podání informoval
Policejní prezidium eské republiky, M stské státní zastupitelství v Praze a Vrchní státní
zastupitelství v Praze.
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1 ZT 190/2019-36

Praha 27.11.2019

Olbrachtova 1059/50
14000 Praha 4

Vaše žádost ze dne 19.11.2019
Dne 19.11.2019
informací ze spisu. K
zastupitelství pro Prahu 4 nebyly Jakubovi Zelenkovi, ani komukoliv jinému, podávány žádné
info
žádáno.
JUDr. Ivana Bošová
Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4

podepsal Klára Foltýnová
Klára Foltýnová Digitáln
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1 ZN 761/2019-3

Praha 12.12.2019

Olbrachtova 50

Bc. Petra Lhotáková
Zbizuby 27

–

Deníku N, ve kterém informoval o kauze Marka
Tímto Vás vyrozumívám o tom, že jsem toto trestní oznámení postoupila
k
podle § 158/1
Touto poli
i

JUDr. Ivana Bošová
Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4

K 1 ZT 190/2019-10
Stí nost na státní ást pk ni JUDr Bošo o
řední osob

trestní o námení pro poml

a ne ití pra omoci

Tímto doplňuji mou stížnost na JUDr. Bošovou, kterou jsem učinila telefonicky její nadřízené dne
11. 2019.

.

Z článků vyplývá, že jsem já, Petra Lhotáková, měla Přibilovi říct o tom, že „V článk je edeno e
jsem s nimi komuniko al prostřednict ím jejich mocněnce co je paní Lhotáko á Předala mi jejich
stanovisko, uvedl. Zmíněná Petra Lhotáková působí v Odborové alianci integrovaného záchranného
systému a pod článkem, kterého se obžaloba týká, na Přibilově stránce je podepsána.“
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/626949/novinar-pribil-z-nahravky-s-babisem-jeobzalovany-kvuli-udajne-pomluve-chovance.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/novinare-pribila-nekdo-obzaloval-za-udajnou-pomluvuministra/r~9ba712be0faa11eab1410cc47ab5f122/
Sděluji, že se tyto skutečnosti neslučují s realitou a jsou pomluvou vůči mojí osobě. Tuto lživou mediální
kampaň zavinila jmenovaná státní zástupkyně, jelikož dle mého názoru nedbale prověřila podstatu
článku ve snaze obvinit osobu redaktora a tím poškodit jeho ústavní práva jak obviněním, tak cenzurou
slova. Paní státní zástupkyně by si měla uvědomit, že za veřejné mínění nelze v našem právním státě
trestně stíhat, že praktiky StB a komunismu jsou ty tam. Žalovat redaktora za takovou to veřejně
známou tezi, že Chovanec ovlivňoval kauzu Čapí hnízdo, je vrchol drzosti, svévole a popírání
demokracie. Já osobně o tom nemám pochyb a stejně tak široké okolí, moje rodina, policisté, které
v Odborové alianci IZS sdružuji a občané ČR celkově.
Bohužel tyto skutečnosti uvádí i ve svém stanovisku JUDr. Bošová ze dne

. .2019.

Ve věci sděluji, že
1) Vyšetřovaný novinář Přibil v článku uvedl jako zdroj „vyšetřovatele“? Rozhodně ne! Zdrojem
byly informace získané z internetu, které jsem poskytla já a znovu je přikládám, včetně sdělení
bývalého ředitele Pražské policie plk. Mgr. Jana Ptáčka, MBA, který věc postoupil na GIBS.
2) Jak přišla paní státní zástupkyně na to, že jsou oni příslušníci vyšetřovatelé?? Nejsou a nikdy
nebyli, tedy jednoznačně uvádí zavádějící informace
3) Jediná vyšetřovatelka uvedená v článku včetně fotografie, je kpt. Mgr. Luďka Abuzaradová. Jak
to, že ve věci nebyla vůbec vyslechnuta? Takto si paní státní zástupkyně představuje výkon
orgánu státní správy?
4) Jak má státní zástupkyně JUDr. Bošová prokázáno, že nejde o pravdivou skutečnost? Zabývala
se podstatnou skutečností v celé věci, což je na internetu dosud volně dostupný dokument,
který popisuje “chobotnici“ na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Policejním prezidiu ČR
a VSZ? Nebo se snad jen domnívá??
5) Státní zástupkyně píše sama a dává důraz na to, že nehovořil s policisty, on ale sděloval, že to
vypověděli, ale netvrdil, zda jemu nebo zdroji. Zdrojem jsou uvedené přílohy, které jsem
poskytla já.
6) Informace zveřejněná v článku měla opravdu intenzitu ovlivnit vážnost způsobit následek?
Tato podstatná část nebyla nikdy naplněna, protože ve společnosti sám Babiš to tvrdil a
některé další obviněný nemusí nic dokazovat, důkazní břemeno leží na policii a SZ sdělovací
prostředky hovořili o možnosti účelového trestního stíhání, tudíž informace nebyla ojedinělá a
neměla takovou intenzitu.

7) Určitě nemohlo dojít k poškození vážnosti u spoluobčanů a poškození v zaměstnání? Chovance
snad?? Trapné a zcela tristní tvrzení JUDr. Bošové.
8) V trestním řádu je akcent položen na nepravdivé informaci, ne na zdroj, který je dosud volně
dostupný a dle mého názoru vůbec neprověřený.
9) Tvrzení, že „Své rozhodnutí policejní orgán odůvodnil zejména odkazem na výpovědi
dotčených
vyšetřovatelů, Bc. Milana Chovance a Ing. Pavla Nevtípila a odkazem na
komunikaci mezi obviněným a Bc. Petrou Lhotákovou,“ je sprostá lež!
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, podávám též žádost o dohled nad celým řízení, jelikož by
se JUDr. Bošová mohla svým počínáním dopustit pomluvy a zneužití pravomoci úřední osoby, jelikož
svými výplody podloženými leda tak bujnou fantazií, staví mnou osobu do pozice jakého si svědka
jednání, které se absolutně nestalo. Pokud se paní státní zástupkyně domnívá, že je trestná citace
veřejného mínění, sděluji jí, že já nemám pochyb o tom, že je trestní řízení v kauze Čapí hnízdo účelově
vedeno a že je Chovanec gauner. Své tvrzení opírám o listinu základních práv a svobod a Vy mi, paní
státní zástupkyně prokažte, že je na tom píď trestná!
Vyrozumění žádám v zákonné lhůtě.
Bc. Petra Lhotáková, LL. M.
Zbizuby dne 30.11.2019
Přílohy:3/12

V Praze 17. 12. 2019
Poslední dobou jsem čelil krátce po sobě dvěma trestním
stíháním. V obou případech kvůli údajnému přečinu pomluvy.
Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo v prvním případě
jako nezákonné zrušeno – pravomocně. Ve druhém případě bylo
zrušeno – podle informací médií – nepravomocně. Byla-li proti
soudnímu rozhodnutí o zastavení podána stížnost ze strany
zastupitelství, nevím. Nebyl jsem oficiálně vyrozuměn.
První trestní stíhání souviselo s možnými podezřelými
okolnostmi v činnosti ministra vnitra, respektive jeho poradců, a
ministr vnitra se na tvorbě spisu jako osoba podávající vysvětlení
osobně podílel. Z informací médií je zřejmé, že se tento bývalý
ministr podílel i na druhém stíhání.
V prvním případě též policie nevyhověla žádostem
obžalovaného, tj. mé osoby, nerespektovala návrhy atd. A například
6. února 2018 byla vyhotovena nepravdivá informace Okresního
státního zastupitelství ve Zlíně, že na mne byla podána téhož dne
obžaloba u Okresního soudu ve Zlíně. Z informace o řízení, uvedené
v databázi Info Soud, je zřejmé, že tomu tak nebylo.
Tato falešná informace o zahájení řízení u soudu unikla do
sdělovacích prostředků ze státního zastupitelství nebo případně z
policie či ministerstva vnitra. Sdělovací prostředky začaly
kontaktovat jak mne, tak moji rodinu, což musel ten, kdo umožnil
únik z trestního spisu, předpokládat.
Pokud je mi známo, nebyl za tento prokazatelný a falešný únik
informací nikdo nikdy potrestán, ale mne věc značně poškodila,
když přiživovala kampaň vedenou státní mocí proti mé osobě. I
proto se případ probíral na letošní odborné konference Unie
státních zástupců jako doložitelné trestní stíhání na možnou
politickou objednávku.

V druhém případě se mé obavy, aby podobně jako v případě
prvním nebyla celá záležitost politizována, také naplnily. I nyní
se objevují podezřelé okolnosti naznačující snahu státních orgánů
využít záležitost v politickém boji, jako se stalo v prvním
případě a ve vyfabulované kauze Šuman (hrubě sestříhané nahrávky,
odposlechy.)
Aniž bych se pro tuto chvíli podrobněji zabýval obsahem
obžaloby, když ji neznám, je nutno konstatovat, že neznám ani
důkazy v policejním spisu, protože mi postupem policie bylo
znemožněno se s nimi seznámit. Byl jsem tak fakticky zbaven
práva na spravedlivý proces, kdy se zdá, že policejní orgán vše
směřoval k událostem 17. listopadu. A stejně jako v prvním
případě došlo k úniku do médií.
Citace, která je mi vytýkaná a vztahuje se k osobám pánů
Nevtípila a Chovance, není citací toho, co tvrdím já, ale toho, co
tvrdili prostřednictvím své zmocněnkyně (autorky článku)
policisté v podnětu podaném k rukám tehdejšího ředitele pražské
policie, jak lze jednoznačně doložit.
Marek Přibil

