
 
Seznam podkladů pro trestní oznámení na neznámého pachatele  s tím, že ve všech bodech si 
důvodně myslím, že je podez řelá Jana Vl čková , rozená Vrbková, datum narozeni 10.2.1988, 
bytem Komenského 296, Odolená Voda . Ve všech uvedených případech Jana Vlčková, jak 
uvádím v přílohách a důkazech, opakovaně a vědomě uváděla policii ČR v omyl a zcela vědomě 
uváděla po celou dobu nepravdivé informacemi Policii, kdy se snažila očernit PV z různých tr. činů 
a zároveň tímto lživým udáváním zakrýt svoji trestnou činnost – zpronevěru 360 tis Kč, které měl 
PV z hypoteční banky na rekonstrukci domu. Připomínám, že JV a PV měli a mají oddělené SJM, 
kde dům a hypoteční peníze jsou POUZE v majetku PV, a nikoli JV  
 
§ 345 Odst. 2   Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude 
potrestán odnětím svobody až na tři léta. 
 
 
§ 345 (3) d)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,  spáchá-li takový 
čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin 

 
Od odchodu JV ze spole čné domácnosti v zá ří 2015 všechny její trestní oznámení sm ěřují 
k tomu, aby se vyhnula trestnímu stíhání za zpronev ěru hypote čních pen ěz a dostala syny 
do spole čné péče.  
 
1. 
18.12.2012 - dehonestující telefonát Jany Vrbkové z aměstnavateli Redtoo s.r.o. 
§ 345 (3) c) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,spáchá-li takový čin 
v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou 
vážnou újmu 
 
Asistentka ve firmě Redtoo, (kde byl PV zaměstnán), Klára Kovářová obdržela dehonestující 
telefonát od Jany Vlčkové, která se představila jako „paní Sabaová“. Toto Jana Vlčková přiznala 
vyšetřovateli Adamovi Kuncovi ve výslechu ze dne 26.10.2015 na staně 31. Na základě tohoto 
telefonátu majitel p řestal firmy Redtoo za čal bez jakéhokoliv dotazu nebo vyšet řování hledat 
náhradu za PV a za 3 m ěsíce PV bez d ůkazů vyhodil, resp, neprodloužil smlouvu. JV s 
Třesohlavým se domlouvala na odstranění PV od prosince 2012. Vlčková vyšetřovateli lže, že 
nevěděla, kde se PV nachází, věděla to moc dobře, PV byl hospitalizován ve Vinohradské 
nemocnici s mozkovou p říhodou . To se za dobu s JV stalo jen jednou a bylo by divné, kdyby si 
to JV nepamatovala a říkala vyšetřovateli, že jí PV neznámo odkud volal a chtěl po ní, aby zavolala 
do firmy, kde pracuje a dehonestovala PV.  
 
 
Důkazy,: https://goo.gl/6dXVqe  
 

- komunikace JV a Třesohlavého ze dne 18.12.1012 
- komunikace JV a PV ze dne 12.-19. 12.1012 včetně pobytu v nemocnici 
- potvrzení z vinohradské nemocnice za pobyt PV  
- email asistentky Kláry Kovářové firemnímu právníkovi Mgr. Packanovi o dehonestujícím 

telefonátu 
- výslech JV zde dne 26.10.2015 str. 32, přiznává, že telefonát udělala ona 

 
  
 
2. 
18.2.2013 – trestní oznámení údajný únos syna Jakuba z Velkého Šenova. A když to nevyšlo, 
tak druhý den trestní oznámení o fyzickém útoku  
V neděli 17.2.2013 odmítla Jana Vlčková odjet s otcem Jakuba a Jakubem do Prahy na 
plánovanou lékařskou prohlídku a tak Petr Vlček odjel 17.2.2013 se synem Jakubem do Prahy 
sám. Ještě ten večer Jana píše Petrovi, že jde na policii a udá ho z únosu syna Jakuba přesto, že 



věděla, ŽE OTEC odjíždí do Prahy se synem za účelem kontroly dítěte na ORL dle dohody s 
lékařem na 8:30 v Poliklinice Jarov. (únos se měl stát, že ho otec odvezl domů do Prahy, Buková 4, 
Jarov, kdy druhý den měl být Jakub na lékařské prohlídce).  V pondělí 18.2.2013 šel ráno otec s 
Jakubem na lékařskou prohlídku zánět středního ucha – a ještě před prohlídkou - v 8:26 posílá 
otec matce přes aplikaci Google+ fotografii Jakuba čekajícího v ordinaci ORL s Poliklinika Jarov.  

 
 Odpoledne v 14:30 zazvonila Policie na Jarově v době, kdy Jakub po obědě spal. Policista sdělil 
otci, že matka podala oznámení na policii, že otec syna unesl neznámo kam a nedává matce 
jakékoliv zprávy.  Policista  udělala obhlídku s tím, že zjistil, že Jakub je v naprostém pořádku.  
Poté policie oznámení ihned odložila. Jana však nebyla spokojená s takovýmto vyřešením a 
oznámila policii, že jsem ji před tím, než jsem odjel se synem měl surově napadnout. Policie jí 
řekla, že musí mít lékařské potvrzení, a tak šla k rodinnému známému MUDR. Cornovi, který ji zná 
od mala a ten jí napsal potvrzení o útoku manžela. S tím potvrzením šla opět na policii, která 
případ postoupila jako možný přestupek na městský úřad.. Jana Vlčková na výzvu městského 
úřadu k řešení možného přestupku nereagovala a tak byl údajný přestupek odložen. O ničem 
z toho tomto neměl PV potuchy až do roku 2015, kdy JV odešla ze společné domácnosti a na 
policii uvedla datum 18.2.2017 jako příklad napadení, kdy to musela řešit i policie!. PV se po 
odchodu policisty 18.2.2013 již nikdy nedozvěděl nic ani o údajném napadení, ani že si JV 
připravila od MUDr. Crona potvrzení, že ji PV měl napadnout.  
 
§ 345 (3) c) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,spáchá-li takový čin 
v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou 
vážnou újmu 
 
Důkaz: https://goo.gl/9bECZW  
 
komunikace JV a Třesohlavého zde dne 15.2.2013 
komunikace JV a PV zde dne 15.-26.2.2013  
 



3. 
 
19.12.2014, který JV pozd ěji zm ěnila na 17.12.2014, když PV na Policii prokázal, že  dne  
19.12.2014 ji ublížit nemohl. Pochopiteln ě to prokázal i dne 17.12.2014, takže Policie celou  
věc odložila.  
Nahrávka hovoru ze dne 16.12.2014   - PV žádá JV, aby mu dovolila ještě 15 minut na konzultaci 
podání k soudu se známým 
Martinem. Ona říká, že ne, ať jde hned domů, to opakuje a vysvětluje ale ona říká. Ne, ty poď 
domů! a pokládá mu telefon. 
PV jde na schůzku s kamarádem Martinem a následuje komunikace mezi JV a PV přes chat 
(Viber), ze které nakonec vyplyne hádka, která vyústí v to, že JV chce rozvod a PV to aniž by se 
zastavil doma , odjíždí z Prahy na Šumavu za rodiči, kam přijíždí asi ve 21.30 hodin. Rodiče se diví, 
co tam PV dělá uprostřed týdne.  PV se vrací do Prahy až dne 19.12.2014 a domů přichází až 
večer v půl 9. 
19.12.2014 - JV jde na Policii a oznamuje napadení manželem, ke kterému mělo dojít dne 
ten samý den odpoledne  mezi druhou a třetí hodinou.  
20.12.2014 - PV volají Policisté a chtějí objasnit, co se stalo včera, že měl po obedě zmlátit 
manželku. 
PV vysvětluje, že to asi bude omyl, protože on byl celý den v práci a domů přišel asi až v půl 9 
večer. Dává policii kontakt na kolegy z práce, se kterými byl od 13 do 19 hodin. Policie volá JV a 
zjišťuje, jak se tedy věci mají. JV uvádí, že si to vlastně spletla a že jí tedy měl zmlátit o dva dny 
dříve než uvedla ten den– a to 17.12.2014. 
PV prokázal policii, že 17.12.2014 byl prokazatelně na Šumavě.  
Policie věc uzavřela. 
- důkaz https://goo.gl/h7crr7 
spisem Policie ČR Velký Šenov, kde se prověřovalo oznámení JV o útoku 
- PV dne 17.12.2014 posílá JV „dohodu k rozvodu“, ona mu na to odepisuje, OK, jak se máš? 
- nahrávkou ze dne 16.12.2014 - startér pozdější hádky, která vyústila v odjezd PV za rodiči na 
Šumavu   https://youtu.be/ZLqkI7yrLMs  
 
 
 
4. 
18.9.2015 měl proběhnout útok Petra Vlčka na JV, jak uvedla JV ve výpovědi na policii dne 
26.10.2015.  Tento útok policie nijak nešetřila ani nevyslechla korunního svědka tohoto incidentu 
– Markétu Jindřichovou 
Tento vymyšlený útok, který JV nahlásila, byl však zástěrkou pro to, aby JV zakryla, že 
zpronevěřila hypoteční peníze, což PV zjistil koncem září 2015 a požadoval on JV, aby mu peníze 
vrátila. PV si původně myslel, že JV vzala “jen“ 160 tisíc v hotovosti, ale pak vyšlo najevo, že 
dalších 200 tisíc, které ji PV poslal v srpnu a září 2015 na úhradu materiálu na práce firmám 
pracujícím na rekonstrukci, ona tyto peníze celkem 360 tisíc použila výhradně pro své potřeby. Zde 
je tedy důkaz, že to plánovala již od července 2015, kdy poprvé nezaplatila firmám, ale nechala si 
peníze pro sebe. PV až do 28.9.2015 netušil, že JV se již 3 měsíce připravuje na odchod s tím, že 
ukradne vše. Ona do společné domácnosti přišla s prázdnýma rukama. Odnesla si vše. Navíc 
zpronevěřila hypoteční peníze určené na rekonstrukci. Toto  když si uvědomila, tak podala 
28.9.2015 trestní oznámení na Petra Vlčka že jí má týrat a mlátit 5 let, aby zamaskovala to, že 
zpronevěřila hypoteční peníze. 
 
§ 345 (3) d) Křivé obvinění - Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel 
potrestán,  spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin 

 
 
důkaz: https://goo.gl/iHj3x9  
 

- čestné prohlášení Markéty Jindřichové 
- telefonát JV s advokátem zde dne 28.12.2015, kde advokátovi přiznává, ŽE 

ZPRONEVĚŘILA hypoteční peníze 360 tisíc před tím než odešla ze společné domácnosti  



5. 
4.2.2016 JV poslala Petru Vlčkovi výhružnou a vydírací SMS ve znění : „jestli budeš trvat na 
střídavé péči, udám tě že zneužíváš naše děti“  
PV se ihned po přijetí zprávy poradil s právníkem JUDr. Kiršnerem (AK Novák) , který mu poradil, 
aby nepodnikal žádné kroky, neboť v té době byla dohoda s manželkou mezi právníky na dobré 
cestě. Jelikož však JV opakovaně v únoru, březnu a dubnu opakovala svá stanoviska ohledně 
vydírání (nahrávka 8.2.2016 a další) rozhodl se na radu JUDr. Kiršnera v dubnu 2016 PV oznámit 
tato vyhrožování na policii (územně příslušné - Bartolomějská, jelikož v únoru obdržel závadovou 
SMS v oblasti Prahy 1) 
Policie Bartolomějská toto poslala k vyřešení místně příslušně Odolena Voda, a ti zase (z mne 
neznámých důvodů) do Mnichovic, kde si pozvali JV aby jim to vysvětlila a ona udala, že jsem jí 
měl ten den 4.2.2016 vzít ráno telefon a vrátit jí ho za několik hodin. A tak jsem si mohl údajně 
poslat tu vydírací zprávu já sám z jejího telefonu. Policie Mnichovice zjistila ze zvláštního útvaru 
policie GPS polohy jednotlivých telefonů (PV a JV) a bylo JASNĚ prokázáno, že tato vymyšlená 
konstrukce o tom že by PV měl vzít JV telefon byla okamžitě opět rozmetána. PV se dle policejně 
vyžádaných záznamů mobilního operátora v oblasti Odolen voda vůbec nepohyboval, naopak byl u 
advokáta (potvrzeno advokátem i GPS záznamy a pak byl na Praze 4 a pak doma).  
 
Přesto toto trestní oznámení, které PV podal na JV  a kde byla vyvrácena její obranná 
konstrukce, že by PV vytrhl JV telefon z ruky, napsal si sám tu SMS a vrátil jí telefon odpoledne, 
nijak nedopadlo a PV nedostal od policie dodnes žád né vyrozum ění. 
§ 175 Vydírání (1)  Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby 
něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta 
nebo peněžitým trestem. 
§ 345 (3) d) Křivé obvinění - Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel 
potrestán,  spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin 

- důkaz https://goo.gl/Gho24s  

 GPS poloha vyžádaná speciálním útvarem policie vyvracející možnost konstrukce, že by se PV 
poslal sám sobě sms z telefonu JV, který ji měl údajně vzít na několik hodin a pak vrátit. 

 
6.   
18.3. 2016 – loupež auta a napadení (18.3 uvádí policii Kamenice něco jiného než 21.3. policii 
Mnichovice) 
 
Dne 18.3.2016  JV na Policii Kamenice Nová Hospoda uvedla, že ji PV měl napadnout v místě 
bydliště PV a loupežně ji přepadnout (vzít klíčky od auta). JV nevěděla, že jako v případě č. 4 ze 
dne 18.9.2015 , i zde byl svědek celé situace a to tentokrát dokonce její vlastní bratr Rostislav 
Vrbka, který celou situaci pozoroval z okna a policii jasně vylíčil, co se odehrálo, a jak si vše jeho 
sestra vymyslela. Policie Kamenice odložil a k Městskému úřadu jako přestupek. 
 
Důkazy: https://goo.gl/QfbA6D  
   

Výslech svědka události Rostislava Vrbky 
Protokol o prověrce na místě  
Fotodokumentace k protokolu o prověrce na místě 
Dokumentace policie a odložení 

 
7. 
 
Dne 13.4.2016  JV na Policii Mnichovice uvedla, že ji PV měl napadnout v bytě v Odolené Vodě 
před 2 měsíci dne 19.2.2016, měl jí vytrhnout jí nahého Vojtu a odcházet s ním pryč z bytu, dále ji 
měl na schodech napadnout tak, že si odřela loket (foto lokte ve spise), atd. Naštěstí si celé 
předávání dětí na víkend PV nahrál, mohl proto Policii, poté, co ho kontaktovala, aby se k věci 
vyjádřil, ukázat nahrávku. 



Ponechme stranou, že Vlčková nešla na místně příslušnou služebnu, kterou má 2 minuty od bytu, 
ale vydala se za svým známým Adamem Kuncem 60 km do Mnichovic, který jí ochotně pomáhal 
při jejích křivých podáních, nicméně i policie Mnichovice toto Trestní oznámení Jany Vl čkové 
odložila po shlédnutí videozáznamu z toho setkání  (video dokumentuje v absolutním rozporu s 
výpovědí Vlčkové  příchod k manželce, dohadování se s ní o děti, které jsem měl ten den mít, její 
nesouhlas s předáním a nakonec můj klidný odchod z bytu) 
 
Z nahrávky vyplývá, že: 
- dle nahrávky PV chtěl děti, JV mu je nechce dát, protože jí nedává peníze, PV jí říká, že 
posledně odmítla 8.000,- Kč, ona to potvrzuje, říká, že odmítla 8 tisíc protože chtěla 12.000,- Kč, 
nechce mu dát děti, protože si PV neplní své povinnosti, prý jen vždycky přijde a zneužije jí tím, že 
si vezme děti na víkend a v neděli jí je zase vrátí, nesmí si je vzít, protože si neplní svoje finanční 
povinnosti. PV se opakovaně ptá JV, kdy mu vrátí ukradené peníze (360.000,- Kč), JV říká, až 
někdy prodá to auto. JV říká, že PV nezaplatil peníze, tak mu děti nedá. PV žádá, aby mu je JV 
sbalila, že jsou na tom už týden dohodnutí. JV stroze sděluje, že teď už nejsou dohodnutí. JV chce 
peníze a motorku.  
PV chce na děti přispívat a chce se o děti starat. Hádají se o to, kdo bude platit lesní školku a kdo 
jí chtěl. JV opakovaně odmítá vydat děti PV. Předávání dětí JV podmiňuje předáním peněz. JV říká, 
že PV nemá na děti žádný nárok. Protože nesplnil svůj slib zaplatit peníze do 20. PV nabízí, že jí 
v pondělí přiveze papíry od motorky, ale ať mu ty děti dá, že už chce jet. JV odmítá děti vydat a PV 
z bytu vyhání. PV chce odvézt děti. JV mu to nedovolí a PV z bytu vyhazuje se slovy „Vypadni“. PV 
neúspěšně odchází bez dětí. Děti brečí, protože chtěly jet s PV.  
 
Na tomto hovoru je také jednoznačně třeba konstatovat, že PV není agresorem. Naopak zcela 
jasně navrch má JV. Děti má jako zbraň. S PV manipuluje – peníze nejdřív nepřijme, že jich není 
dost, následně mu na základě toho, že jí nepřivezl peníze, děti nepředá. 
Na základě této nahrávky Policie celý případ odložila, protože tvrzený skutek se nestal. (zde 
poprvé policie Mnichovice pochopila, že když má JV odřený loket, nemusí to znametat, že jí napadl 
otec dětí) 
 
- důkaz spisem Policie ČR Mnichovice, kde se prověřovalo oznámení JV ze dne 13. 4. 2016 o 
útoku PV na JV, který měl údajně PV spáchat dne 19.2.2016 
- důkaz – video z 19.2.2016 https://www.youtube.com/watch?v=f1xt5RZPyME&t=564s   
 
 
 
8. 
13.8.2017 – JV podává TR.OZ. na policii Klatovy, KRPP-122631-3/ČJ-2017-030414, že ji měl PV 
poškodit v Klatovech auto s úmyslem jí zabít. (Odjela od rodičů PV ze Šumavy a po 20 km jízdy jí 
auto přestalo jet a když se podívala do motoru, tak tam byly uštípané kabely!?) 
Policie odložila toto nesmyslné trestní oznámení v říjnu 2017  
 
9. 
16.8.2017 – JV podává TR. OZ na polici Odolena Voda,. KRPS-258865-3/TČ-2017- 011581, že 
měl PV podat amfetamin svému 3letému synovi Vojtěchovi. Na základě totoho podezření, které se 
nepotvrdilo, soud zakazuje PV styk se syny dne 22.8.2017 na 30 dní. Tento zákaz je uměle 
prodlužován do 2.12.2017, kdy soudkyně Haňková rozhodne o trvání zákazu styku s dětmi až do 
vyřešení případu. Kriminální policie Brandýs odložila toto trestní oznámení 4.12.2017, ale své 
syny PV naposledy vid ěl 13.8.2017- zákaz styku nesmysln ě trvá dál!  JV totiž zažádala o 
zbavení PV rodičovské zodpovědnosti! Soudkyně Haňková ustanovila znalce dne 1.11.2017 ale 
dodnes (8.1.2018) přes urgence a návrhy soudu na odstranění průtahů, znalci spis neposlala.  
 
 



APPENDIX:  
 
Ústavní soud vydal 5. zá ří 2017 pod sp.zn. III. ÚS 1017/15   nález , kde dospěl ke závěru, že 
„imunizaci“ obsahu trestního oznámení nelze přisvědčit, neboť nelze vyloučit, že subjektivní právo 
může být zneužito k nelegitimnímu účelu a vykonáno v občanskoprávních vztazích v rozporu s dobrými 
mravy nebo šikanózním způsobem, tedy porušením uložené právní povinnosti. Tyto závěry jsou ostatně 
i v souladu s dosavadní judikaturou Nejvyššího soudu 31.8.2010, sp. zn. 25 Cdo 297/2009. Právo 
podat a nechat prošetřit trestní oznámení je na straně přímé oběti trestné činnosti nenahraditelnou 
složkou jejího ústavního práva na účinné vyšetřování. Dále pak představuje důležité zákonné právo, 
které je odrazem veřejného zájmu na prošetření společensky nejškodlivějších jednání civilizovaným 
způsobem. Orgány činné v trestním řízení jsou přitom povinny se každým takovým oznámením zabývat 
a údaje v něm uvedené náležitě prošetřit. Každý si však musí být v ědom, že m ůže být volán k 
odpov ědnosti za jednání, které nebere, a ť už konáním či nekonáním, p řiměřené ohledy na 
ústavn ě garantovaná práva ostatních členů spole čnosti. Řešit soukromoprávní spory 
prost řednictvím zneužití prost ředků trestního práva je nejen v rozporu se zásadou subs idiarity 
trestní represe, ale je i v rozporu s obecnými zása dami soukromoprávními, jako je zákaz zneužití 
práva či jednání v souladu s dobrými mravy. Osoba, která t restní oznámení podala, musí nést 
odpov ědnost za újmu, kterou ú čelovým a ned ůvodným trestním oznámením, resp. trestním 
oznámením, které sledovalo nelegitimní cíl, na řčené osob ě způsobila. 
 


