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ZN 64/2018         Praha 8.2.2018 
 
 
Petr Vlček 
Borka 33 
Ondřejov 
 
 
 
Vážený pane, 
 
vzal jsem na vědomí Vaše písemné podání datované 22.1.2018 adresované Krajskému 
státnímu zastupitelství v Praze, přičemž posledně zmíněným orgánem mi bylo předáno 
k vyřízení s poukazem na místní a věcnou příslušnost.  
 
Seznámil jsem se s obsahem Vašeho podání a konstatuji, že jeho podstatná část, tj. body c) až 
e) se týkají skutečností, o kterých je v současné době vedeno trestní řízení, resp. pro které na 
Vás byla podána u zdejšího soudu obžaloba. Orgány činné v trestním řízení tudíž dosavadní 
poznatky o průběhu těchto událostí vyhodnotily se závěrem, že mělo dojít k jednání, které je 
Vám kladeno za vinu. V této části proto nemohu Vaše podání přijmout jako oznámení o 
skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, neboť logicky nemohou 
zjištěné skutečnosti důvodně nasvědčovat dvěma zcela opačným průběhům jedné a té samé 
posuzované události.  
 
Pod bodem f) uvádíte, že jste měl být Janou Vlčkovou křivě obviněn z jednání spočívajícího 
ve fyzickém útoku vůči ní vedoucím k odření jejího loktu. Dovoluji si poznamenat, že 
v takovém případě jste nebyl (byť křivě) obviněn z jednání majícího znaky trestného činu, což 
je přitom nezbytnou podmínkou právního posouzení, jakého se Vaším podáním domáháte.  
 
Proto se musím zvlášť zabývat zbylými částmi Vašeho podání, podle jehož obsahu však není 
zdejší státní zastupitelství místně příslušné k jeho vyřízení v částech pod body a), b), g).  
 
V případě jednání popsaného pod bodem i) není zřejmé, v čem mělo jednání paní Vlčkové, na 
které Vaším podáním poukazujete, vlastně spočívat. Samotný „dehonestující telefonát“ nemá 
znaky žádného trestného činu.  
 
S poukazem na výše uvedené skutečnosti a též na ust. § 16a zákona č. 283/1993 Sb., o státním 
zastupitelství Vás vyzývám k doplnění Vašeho písemného podání o upřesnění tehdejšího sídla 
právnické osoby, v němž mělo k oznamovanému jednání paní Vlčkové, popsanému pod 
bodem i) Vašeho podání, dojít a také o konkretizaci jednání zejména výroků paní Vlčkové, 
které tehdy měly být učiněny, dále v které části byly takové výroky nepravdivé a v jakém 
ohledu Vás měly poškodit v zaměstnání. Bez takového doplnění není možné Vaše písemné 
podání posoudit.  
 
Zároveň sděluji, že Vámi avizované důkazy nebyly k oznámení přiloženy, s ohledem na 
právní normy upravující bezpečnost nakládání s výpočetní technikou, která mi byla svěřena, 
nemám možnost si nějaké přílohy opatřovat ve veřejné komunikační síti.  
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Vaše písemné podání ze dne 22.1.2018 v naznačeném rozsahu doplňte nejpozději do 
20.2.2018. Bez takového doplnění Vaše podání v této části založím bez dalších opatření, 
v částech pod body a) a b) ho předám místně příslušným státním zastupitelstvím.  
 
 
 
 
        Martin   S u s k a   v.r. 
          státní zástupce 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
V. Kuttelwascherová 
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