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Část I. 

 

 Jak vyplývá ze Stanov Českého ombudsmana,  zapsaného spolku dle zákona 89/2012 OZ, 

oblast sledovaného zájmu této organizace je činnost v oblasti dodržování a hájení lidských 

práv, monitorování, transparentní zveřejňování porušování a předkládání výborům poslanecké 

sněmovny k posouzení, zejména dle tzv. vyšších právních norem, Ústavy – Listiny základních 

práv a svobod, Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, Mezinárodních dohod a úmluv, 

kompatibility s EU, demokratickými principy a dobrými mravy. Dále v rozsahu práv a 

povinností dle Trestního řádu, Správního řádu, Občanského soudního řádu, Zákoníku práce, 

obzvláště zákona č. 99/1963 Sb. § 26, odst.2,3 s účinností od 1.1.2003, zákona č. 198/ 1993 

Sb., zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. §50 se zaručením svobody slova a 

zákazu cenzury,s působností jako NNO ve veřejném zájmu a obecně prospěšnou činností.  

 Za činnost spolku odpovídá statutární orgán, který koordinuje a řídí dobrovolné pracovníky 

v jednotlivých krajích. Tito pracovníci vytvářejí relativně samostatná pracoviště, která dle 

místních podmínek a daných okolností se snaží řešit nastalé situace. V rámci 

Královéhradeckého kraje působí jako pracovník JUDr. Karel Hais, který za pomoci 

dobrovolných spolupracovníků či kontaktních občanů napomáhá řešit problémy. 

 

 

Část II. 

 

 V roce 2015 se tyto problémy vyskytly zejména v oblastech rodinného práva, pracovně- 

právních, trestních a přestupkových záležitostech, zdravotnictví a sociální. Zejména 

v důchodové a  sociálního zabezpečení. Oblast boje s korupcí a klientelismem nebude v této 

zprávě blíže identifikována, protože nekteré případy jsou v rozpracování a jejich zveřejnění 

by mohlo mařit vyšetřování. 

 

  Nejzávažnější případy: 

 

Miloslava Pešková, restituční problémy – konzultace 

          - „ -                podvodně vylákané finanční prostředky 2x – konzultace                         

Tomáš Kovacsik, svěření nezletilých dětí do péče otce – asistence u soudu 

Jindřich Miller, podvodně vylákaná půjčka – asistence před veřejnou správou a soudem 

František Husák, podvodně vylákaná půjčka – asistence u soudu 

        - „ -              exekuce, insolvence - konzultace a asistence u soudu 

Michaela Vodáková, ublížení na zdraví – konzultace a asistence u soudu 
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Ludmila Starsyová, nezaplacené faktury 10x – konzultace a asistence u soudu 

Monika Gazdíková, insolvence, exekuce - konzultace, asistence u exekutora, insolventního 

správce, u soudu 

Ivona Jelínková, exekuční případ - konzultace, asistence u soudu 

Ing. Dita Vrabcová, podvod při nájemní smlouvě - konzultace 

Dagmar Müllerová, dědictví, náhrada škody za smrt druha - konzultace, asistence u notáře a 

soudu 

Holičová Jaroslava, koupě nemovitosti - konzultace, asistence u evidence nemovitosti 

Milena Koubková, podvod, účetnictví - konzultace a asistence u soudu 

Ivanka Vrabcová, nájemní smlouva - konzultace 

František Janeček, dědictví- konzultace a asistence u notáře 

Monika Hindrová, majetkový spor - konzultace a asistence před právníky, soudním znalcem 

JUDr.Světlana Kurmakaeva CSc., křivé obvinění, zneužití postavení lékaře – konzultace 

Krejčová Eva, exekuce – konzultace 

David Kuchta, neodborná řemeslná práce, vymáhání odškodného a vzájemné vyrovnání – 

konzultace a asistence 

Miroslava Franková, vyrovnání po rozvodu, exekuce, insolvence - konzultace a asistence u 

soudu 

Jana Kubíčková, exekuce -  konzultace a asistence 

Jaroslav Molnár,exekuce,finanční podvod - konzultace,asistence u soudu 

Adéla Gálová, neoprávněná výpověď ze zaměstnání, křivé obvinění – konzultace, asistence 

Jiřina Šebková, podvod ze strany pojišťovny – konzultace, asistence 

Kamil Kovařík ml., ublížení na zdraví – konzultace, asistence 

Štefan Šarišský, pochybení policie -  konzultace, asistence 

Jana Kubíčková, exekuce – konzultace, asistence 

Blanka Benešová, spor s Úřadem práce -  konzultace, asistence 

Ing.Josef Festa, spor s telekomunikačním úřadem – konzultace, asistence  

     -„ -                finanční podvod – konzultace, asistence u soudu 

     -„ -                prodej firmy, likvidace firmy – konzultace, asistence před úřady a soudy 

Zdenka Jelínková, důchod, spory s obcí,sociální služby, invalidita – asistence, konzultace 

František Čedík, vydírání, majetkové spory – konzultace, asistence u soudu 

Růžena Čedíková, křivá výpověď – konzultace, asistence 

Ladislav Janoušek, majetkové spory s partnery – konzultace, asistence 

Linda Chalupová, exekuce – asistence a konzultace 

Aleš Hošek, exekuce – konzultace 

Miroslav Tulka, pracovní spor, podvod zaměstnavatele, vydírání invalidy – konzultace 

A jiné. 

 Např. v zastoupení Svazu restituentů,  potýkajících se dlouhodobě s problémy naplnění 

zákona č.229/1991 Sb., o půdě a z.č. 42/1992 Sb., o transformaci družstev, působí Miloslava 

Pešková z Prahy. Církevními restitucemi nespravedlnost minulého režimu nekončí. Je tady 

problém nedokončeného vydávání náhradních pozemků dle § 11 z.č.229/91 Sb. –cca 10 000 

ha zemědělské půdy.Pozemkový fond vydal mnoho pozemků spekulantům. Dle vyhlášky č. 

316/90 Sb. jako inflační ochrany, obdobně jako při oceňování církevního majetku by mělo být 

zabráněno opětovnému okradení restituentů a zastavit ministra, který hájí zájmy 

AGROFERTU. Stát hlavně prostřednictvím soudů selhává, zemědělská družstva 

netransformovala dle z.č. 42/1992 Sb., nebo se této povinnosti vyhnula zákonem o akciových 

spol. z r.1990, poškozenými jsou oprávněné osoby, které se nestaly členy transformovaných 

družstev nebo jejich práv. nástupců. Dle z.č. 229/1991 Sb. nastala tzv. druhá transformace, 
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původní družstva s majetkem oprávněných osob tak přešla do likvidace či konkurzu. Soudy 

opětovně přehlížely a tolerovaly zneužívání informací v obchodním styku. Trestní oznámení 

byla odkládána, žaloby projednávány laxně se snahou zaplatit co nejméně.  Oprávněné nároky  

poškozených restituentů jsou ve výši cca 2 mld. Kč, což je částka ve srovnání s  církevními   

restitucemi naprosto minimální. Církvím se navrhuje vyplacení fin. náhrady dle tzv. tržních 

cen, zatímco fyzickým osobám dle vyhlášky 316/1990 Sb. Díky nedokonalým zákonům, 

pomalým tendenčním soudům i likvidátorům dochází k okrádání podruhé. 

 

Dále. 

 Konstatování z Vysočiny, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje, kde se soudních 

jednání účastní Milan Kočík a  Miroslav Michálek, potvrzuje pochybnosti o demokratickém 

zřízení vinou nespravedlnosti páchané přímo soudci a bráněním vymahatelnosti práva.   

Dosazováním nekompetentních osob na vysoké posty, podvodníky mezi právníky a mafiánské 

praktiky exekutorů, kteří vypočítavě ekonomicky mrzačí spousty lidí, okrádají je o veškerý 

majetek, nemovitosti, domy, často bez jejich vědomí a nahrazují tak totalitu politickou. 

 Uvedení případů: 

  -ústavní soudce Tomáš Lichovník se jako předseda žďárského soudu vyjádřil, že ,,soudce 

může být členem jakékoliv politické strany, tedy i komunistické“. Na semináři ve Křtinách 

dokonce šokoval tvrzením, že ,,některé  rozsudky  soudů mohou být nespravedlivé, ale je 

třeba je chápat jako spravedlivé“ 

-soudkyně jihlavského soudu Břízová dokáže uřvat žalobce, zakáže klást otázky,  předložit 

důkazy, zvrátit žalobu (na Policii ČR přiznaná částka k navrácení) na obvinění z vulgarit 

pocházejících ze strany žalované ( č.j. 121 C 113/2011-80) a přikázat žalobci úhradu 

s.právničce druhé strany ve výši 7.200,-Kč 

 -soudkyně žďárského soudu Krejzková umí křivě obvinit, poté stáhnout žalobu a nařídit 

zaplatit podvodnému advokátovi Budilovi, který se jednání ani neúčastní, částku 9.838,-Kč se 

zdůvodněním, že ,,procesní chování žalovaného nezaručuje žalobci dostatek procesní jistoty“ 

( č.j. 12 C 291/2009-140) 

 -soudce brněnského soudu Pešek (potrestaný za machinace)uvalil okamžitou vazbu a 

následně soudce Zámečník uvrhl do žaláře člověka, jenž chránil svůj majetek proti 

poškozovateli, provokatérovi (v evidenci svazků StB) a způsobil mu újmu na zdraví, která si 

nevyžádala ani hospitalizaci či prac. neschopnost. Časté preventivní podání na MP Brno, pod 

vedením dnes již odsouzeného velitele Přikryla, bylo mařeno. VZP si nárokovala úhradu 

3.715,-Kč, soudní znalec MUDr. Votava konstatoval lehké ublížení na zdraví. Rozsudek 

zazněl 4,5 r. za těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Odvolací soud potvrdil 3 roky. 

Podmíněné propuštění v režii ostravské soudkyně Tognerové nepřipadalo v úvahu z důvodu ,, 

porušování demokratických principů a nenaplnění převýchovy“ ( č.j.: 90 T 95/2012-337-MěS 

Brno, 3 To 2542/2013-KS Brno, 1 To 544/2014-KS Ostrava, O PP 169/2014 –OS 

Ostrava). Zde bylo naprosté selhání a neposkytnutí právní ochrany tzv. přidělenkyní  ex offo 

Mgr. Jiřiny Vágnerové. Znemožněním  výkonu svých práv a omezením svobody nemohl 

trestaný dostát svým úvazkům, pohledávkám. Nyní nastává druhý trest v podobě totální 

ekonomické likvidace celé rodiny v režii exekutorů… 

-dosud neřešena je otázka odškodnění českým občanům, kteří odešli z naší země po roce 1968 

do USA, propadnutí jejich veškerého majetku při soudních řízeních a odsouzení v jejich 

nepřítomnosti. Justiční orgány tak trestaly i nevinné příslušníky rodiny při zabavování 

,,podílu“ nemovitostí. Toto se právě znovu objevuje při ,,projednávání dědictví a nově 

objeveného pozůstalostního majetku“ -  půdy a nemovitostí. Následně se otázky křivd a 

odškodnění neřeší, znovu k tíži všech postižených a dosud žijících.  

 



                                                               -4- 

 Ústavní soud ČR (IV. ÚS 2833/13) nezdůvodnil ,,zjevně neopodstatněnou“ stížnost, kterou 

podala Eva  Gretta  Cooper, neuvedl podle jakého zákona byla podána:                   

- z.č. 82/1998 Sb. resp. z.č. 160/2006 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím, nebo nesprávným úředním postupem. Stěžovatelé se 

domáhali přiznání náhrady za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním 

postupem, při „doprojednávání pozůstalostního majetku“ a doposud nedokončeném 

dědickém řízení započatém v roce 1949.  Pro důvod „nepřiměřené délky řízeni“ a dalších 

průtahů v tomto dědickém řízení, uplatňovali vůdčí myšlenku kontinuálního řízení.  

 ÚS citoval:   tato „vůdčí myšlenka....je postavena na tezi, že je-li při dodatečném projednání 

dědictví vycházeno z předpisů ve zněni účinném do 31.12.1950, jedná se o jedno 

kontinuální řízení. Už jen toto východisko stěžovatelů je ovšem nesprávné“  (citace originálu 

zdůrazněna). ÚS nezdůvodnil proč je toto východisko nesprávné, ani necitoval zákon na 

kterém je teze postavena.  

 Říšský zák. 208/1854,  tzv. Nesporný patent (AGBG) a jeho ochranná opatření pro majetek 

nezletilých dětí/sirotků daných soudně, v rámci pozůstalostního řízení po úmrtí osoby 

zůstavitele v roce 1949, zaručuje  ochranu u Poručnických soudů. Praví spoluvlastníci 

zemědělské půdy, včetně záhumenkových podílů sirotků, však doposud neobdrželi 

k užívání nic. 

 Podání k ES PLP do Štrasburku na celý justiční proces bylo bez odezvy vráceno. 

Nadále, jednotlivě strukturovaná opravná  jednání v této věci pokračují podle dědických 

linií. Řízení trvá nyní již přes 65 let.    

 Dle záznamů na Katastru nemovitostí (leden 2016) jsou již dávno zemřelé osoby nadále 

vedené jako „mrtvé duše“ pod jménem s adresou „neznámou.“  Pokračuje nadále bezpráví 

v nemorálním počínání notářů a Notářské komory. 

   Žádné odškodnění za porušování základních lidských práv (dědit a vlastnit majetek) ani za  

,,nemajetkovou újmu“ způsobenou ,,nepřiměřenou délkou řízení“, další potlačování 

vymahatelnosti práva,  naprosté odmítnutí zodpovědnosti justice za škody a křivdy jak 

z minulosti, tak po tzv. sametové revoluci. 
 

Část III. Závěr 

 

 Svou činností, vyslechnutím  mnoha lidí a posouzením okolností, které zapříčiňují kolizi 

mezi společností a občanem docházíme k jednoznačnému závěru. Díky rozmělnění státní 

moci a v mnoha případech její úplné potlačení  neexistencí jednotné ideje, která by formovala 

a utvářela ucelený názor na sjednocující morální profil, se společnost začala chovat 

sebezáchovně, bez ohledu na oprávněné zájmy jednotlivců. K tomu  přispívá zejména 

utváření nedotknutelných společenství – státních zástupců, policie, armády, soudců, 

exekutorů, notářů, politiků. Tyto skupiny jsou autonomní od státní moci. Vytváří se mezi 

nimi vazby oficiální a neoficiální, přitom ty neoficiální jsou rozhodující. 

 Státní moc není schopna tyto trendy potlačit či jim dokonce zamezit. Přehnaný důraz na 

materialismus a individualismus napomohl k tomu, že člověk člověku se stal vlkem. Lidé 

dělají věci, které by za normálních okolností nikdy neudělali. Stalo se to, čeho se lidé ve 

všech civilizacích obávali. Došlo k únosu státu. 

 State capture znamená v překladu doslova ovládání, převzetí státu (státní kořist, úlovek, únos 

státu). Jedná se o ovládnutí legislativního procesu soukromými subjekty. Tento druh korupce 

je řazen mezi nejzávažnější. Protože obnova „normálního“ stavu je těžko dosažitelná zevnitř 

společnosti. 

 

 Jejími projevy jsou: 
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-kontrola veřejných institucí pro soukromý prospěch nebo trestnou činnost 

-formování koluzních sítí, které omezují politickou soutěž 

-podkopání svobodných voleb skrytou reklamou a neprůhledným financováním kampaní 

-zneužití legislativní moci, korupce v soudních řízeních 

-zneužití auditu, vyšetřování a dozoru 

-užívání kompromitujících  materiálů pro politické vydírání a nátlak 

-ovládnutí  médií soukromými subjekty-autocenzura 

-přežitek zastupitelské demokracie (nutné nahrazení demokracií přímou) 

  

 Systémová korupce je všudypřítomná, institucionalizovaná, srostlá s ekonomickými a 

politickými institucemi. Vyskytuje se tam, kde se překračování zákonů stalo nedílnou součástí 

společenských procesů. Jsou do ní zapojené všechny úrovně, dokonce služebně mladší a již 

dříve zapletení zaměstnanci. Korupce v tomto stádiu je natolik srostlá se státní, veřejnou 

správou  a politikou, že bez ní tyto instituce nemohou fungovat. Ve společnosti se vytvářejí 

nové orgány, jejichž skrytým, ale pravým účelem je vyžadování úplatků. Korupce je 

garantovaná, podporovaná státem a vzniká tak korupční stát.  

 Občané při kolizi se státem jsou  tak  nepřímo nuceni k úplatkům a klientelismu v bláhové 

naději,  že se tímto způsobem alespoň částečně domohou svých práv. 

 

V případě zájmu, na Vaši výzvu zašleme neodkladně podrobnou dokumentaci vybraného 

případu. 

 

S úctou a pozdravem na vědomí : 

 

 

 Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana 

 ID dat. schr.: bykaigw –jejím prostřednictvím k 

 

 

Petičnímu výboru, 

v.p. JUDr. Věra Břízová – tajemnice 

e-mail: pv@psp.cz  

 

 

který ustavil v 7. volebním období podvýbor pro Lidská práva 

 

- k rukám  v.p. předsedkyně. Ing. Markéty Adamové  

 

 

 

 

 

 

Navrženo v Hořicích a zpracováno, doplněno ve Žďáru nad Sázavou dne 29.1. 2016  

 

 

 

JUDr. Karel Hais v.r. , vyřizuje  Milan Kočík – ID dat. schr.: fcxmg9h , 

ceskyombudsman@seznam.cz  
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