
Krajské státní zastupitelství v  Praze  

v Praze dne 6. 12. 2017 

osoba podávající trestní oznámení: Petr Vlček, nar. 5.7.1974 V Klatovech, bytem Borka 33, 

Ondřejov, 251 66 

TRESTNÍ OZNÁMENÍ VE VĚCI PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU KŘIVÉHO 

OBVINĚNÍ DLE § 345 ODST. 1, ODST. 3 PÍSM. C), PÍSM. D) A TRESTNÉHO ČINU VYDÍRÁNÍ 

DLE § 175 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU 

Datovou schránkou 

Důkazy dle textu 

I. 



Tímto podávám trestní oznámení na paní Janu Vlčkovou, nar. 10. 2. 1988, bytem Komenského 296, 

Odolena Voda z důvodu podezření ze spáchání trestného činu vydírání dle § 175 trestního zákoníku 

a křivého obvinění dle § 345 odst. 1, odst. 3, písm. c), písm. d) trestního zákoníku. Mám za to, že 

tohoto trestného činu se Jana Vlčková dopustila opakovaným činěním různých nepravdivých 

oznámení na Policii ČR, které měly směřovat k mé kriminalizaci. důvodem těchto skutků byly rodinné 

rozepře v souvislosti s péčí o naše dva syny. 

Konkrétně se jedná o následující skutky. 

a) Dne 18.2.2013 učinila Jana Vlčková trestní oznámení na moji osobu pro údajný únos syna 

Jakuba z Velkého Šenova. A když to nevyšlo, tak druhý den trestní nepravdivé oznámení o 

fyzickém útoku na Janu Vlčkovou. 

 

 

V neděli 17.2.2013 odmítla Jana Vlčková odjet s otcem Jakuba a Jakubem do Prahy na 

plánovanou lékařskou prohlídku, a tak jsem odjel 17.2.2013 se synem Jakubem do Prahy 

sám. Ještě ten večer mi Jana Vlčková napsala, že jde na policii a udá mě pro únos syna 

Jakuba přesto, že věděla, že jsem se synem odjel do Prahy za účelem kontroly dítěte na 

ORL dle dohody s lékařem na 8:30 v Poliklinice Jarov. V pondělí 18.2.2013 jsem šel ráno s 

Jakubem na lékařskou prohlídku zánět středního ucha – a ještě před prohlídkou - v 8:26 jsem 



poslal matce přes aplikaci Google+ fotografii Jakuba čekajícího v ordinaci ORL s Poliklinika 

Jarov. 

 

Odpoledne v 14:30 zazvonila Policie v mém bytě na Jarově v době, kdy Jakub po obědě 

spal. Policista mi sdělil, 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. Polici 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 Jana Vlčková odešla ze společné domácnosti a na policii uvedla datum 18.2.2013 jako 

příklad napadení, kdy to musela řešit i policie.  

 

V uvedeném jednání spatřuji trestný čin křivého obvinění dle § 345 odst. 1, odst. 3, písm. c), 

písm. d) trestního zákoníku. 

 

Důkazy :  https://goo.gl/9bECZW  

Spisem Policie ČR Velký šenov 

komunikace Jany Vlčkové a Třesohlavého zde dne 15.2.2013 

komunikace Jany Vlčkové a Petra Vlčka zde dne 15.-26.2.2013 

 

b) Podané nepravdivé trestní oznámení o napadení z mé strany dne 19.12.2014, datum Jana 

Vlčková později změnila na 17.12.2014, když jsem na policii prokázal, že dne 19.12.2014 

jsem ji ani ublížit nemohl. Následně jsem toto prokázal i pro den 17.12.2014, takže Policie 

celou věc odložila. 

 

K podání trestního oznámení došlo po hádce. V inkriminované době od 16. 12. do 19.12 jsem 

byl u rodičů na Šumavě a pak v práci a domů jsem se vrátil až v půl 9 večer. Dne 19.12.2014 

šla Jana Vlčková na Policii, kde oznámila, že byla napadena mezi druhou a třetí hodinou ten 

samý den. Dne 20.12.2014 mi volala policie a chtěla objasnit, co se stalo včera, že jsem měl 

po obědě zmlátit manželku. Vysvětlil jsem, že jsem nebyl doma a dal policii kontakt na kolegy 

z práce. Poté, co Jana Vlčková změnila výpověď, že k napadení došlo dne 17. 2. 2014 jsem 

prokázal, že jsem v té době byl prokazatelně na Šumavě. Tím byla celá věc uzavřena. 



 

V uvedeném jednání spatřuji trestný čin křivého obvinění dle § 345 odst. 1, odst. 3, písm. c), 

trestního zákoníku. 

 

Důkazy: https://youtu.be/ZLqkI7yrLMs  

spisem Policie ČR – Velký Šenov, která oznámení řešila  

 

c) Dne 26. 10. 2015 oznámila Jana Vlčková na Policii KPSV Mnichovice , že dne 18.9.2015 

jsem na ni zaútočil. Tento útok policie nijak nešetřila ani nevyslechla korunního svědka tohoto 

incidentu Markétu Jindřichovou, která písemným prohlášením potvrdila že si Vlčková 

vymýšlí, k žádnému útoku nedošlo. Tento vymyšlený útok, který Jana Vlčková nahlásila, byl 

však zástěrkou pro to, aby Jana Vlčková zakryla, že zpronevěřila hypoteční peníze, což jsem 

zjistil koncem září 2015 a požadoval jsem, aby mi 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. Považuji za jisté, že 

plánovala již od července 2015, kdy poprvé nezaplatila firmám, ale nechala si peníze pro 

sebe. Až do 28.9.2015 jsem 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. 

Trestní oznámení tedy mělo tuto skutečnost zamaskovat a donutit mě k tomu, abych odcizení 

peněz neřešil.  

  

V uvedeném jednání spatřuji trestný čin křivého obvinění dle § 345 odst. 1, odst. 3, písm. 

c), písm. d) trestního zákoníku. 

 

Důkazy: https://goo.gl/iHj3x9  

Záznam, Policie ČR o trestním oznámení 

Výpověď svědkyně Markéty Jindřichová 

 

d) Dne 4.2.2016 mi Jana Vlčková poslala výhružnou SMS ve znění : „jestli budeš trvat na 

střídavé péči, udám tě že zneužíváš naše děti“ Já jsem se ihned po přijetí zprávy poradil s 

právníkem JUDr. Kiršnerem (AK Novák) , který mi poradil, abych nepodnikal žádné kroky, 

neboť v té době byla dohoda s manželkou mezi právníky na dobré cestě. Jelikož však Jana 

Vlčková opakovaně v únoru, březnu a dubnu opakovala svá stanoviska ohledně vydírání 

(nahrávka 8.2.2016 a další) rozhodl jsem se na radu JUDr. Kiršnera v dubnu 2016  vše 



oznámit. To jsem učinil na Policie na Praze 1, Bartolomějská. Policie toto poslala k vyřešení 

místně příslušnému oddělení  Odolena Voda, a ti zase (z mne neznámých důvodů) do 

Mnichovic, kde si pozvali Janu Vlčkovou, 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 dle lokalizačních údajů 

telefonů, že jde o nepravdivé tvrzení. Já jsem se dle policejně vyžádaných záznamů 

mobilního operátora v oblasti Odolena Voda vůbec nepohyboval, ale byl jsem u advokáta 

(potvrzeno advokátem i GPS záznamy a pak byl na Praze 4 a pak doma). Od policie jsem 

do dnešního dne nedostal žádné vyrozumění, jak bylo s mým trestním oznámením naloženo. 

 

V uvedeném jednání spatřuji trestný čin vydírání dle § 175 odst. 1 trestního zákoníku. 

 

Důkazy: https://goo.gl/Gho24s  

Spisem Policie ČR – Krajské ředitelství Středočeského kraje – OSKPV Mnichovice, sp. zn. 

KRPS 97911/TČ-2016-011471 

Výpis lokalizačních údajů zajištěnými Policíí u mobilních operátorů 

 

e) Dne 18.3.2016 Jana Vlčková na Policii Kamenice Nová Hospoda nepravdivě uvedla, že jsem 

ji měl napadnout v místě bydliště a vzít jí klíčky od auta. JV nevěděla, že i 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 věc postoupila k řešení na Městský úřad Říčany)  jako přestupek, který 

pokud vím nebyl nijak řešen. 

 

V uvedeném jednání spatřuji trestný čin křivého obvinění dle § 345 odst. 1, odst. 3, písm. c), 

trestního zákoníku. 

 

Důkazy: https://goo.gl/QfbA6D  

Spisem Policie ČR Nová Hospoda Kamenice ze dne 18.3.2016 

Protokol o podání vysvětlení Rostislava Vrbky 

Protokol o prověrce na místě 

Fotodokumentace k protokolu o prověrce na místě 

Dokumentace policie a odložení 

 

f) Dne 13.4.2016 Jana Vlčková na Policii Mnichovice uvedla, že jsem ji měl napadnout v bytě 

v Odolené Vodě před 2 měsíci dne 19.2.2016, měl jsem jí vytrhnout nahého syna Vojtu a 

odcházet s ním pryč z bytu, dále jsem ji měl na schodech napadnout tak, že si odřela loket 



atd. Naštěstí jsem si celé předávání dětí na víkend nahrál, mohl jsem proto Policii, poté, co 

mě 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 

Vlčkové 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). 

 

V uvedeném jednání spatřuji trestný čin křivého obvinění dle § 345 odst. 1, odst. 3, písm. c), 

trestního zákoníku. 

 

Důkazy: 

Spisem Policie ČR – Mnichovice  

Videonahrávka dostupná zde: https://www.youtube.com/watch?v=f1xt5RZPyME&t=564s 

 

g) Dne 13.8.2017 podala Jana Vlčková trestní oznámení na Policii ČR - Klatovy, že jsem ji měl 

poškodit v Klatovech auto s úmyslem jí zabít. Policie odložila toto nesmyslné trestní 

oznámení v říjnu 2017. 

V uvedeném jednání spatřuji trestný čin křivého obvinění dle § 345 odst. 1, odst. 3, písm. c) 

trestního zákoníku. 

 

Důkazy: 

Spisem Policie ČR – Klatovy, sp. zn. KRPP-122631-3/ČJ-2017-030414 

 

h) Dne 16.8.2017 podává Jana Vlčková dalí trestní oznámení, tentokrát na Policii ČR Odolena 

Voda. Tvrdí, že jsem měl podat amfetamin svému 3letému synovi Vojtěchovi. Na základě 

toto podezření, které se nepotvrdilo, mi soud zakázal styk se syny dne 22.8.2017 na 30 dní. 

Tento zákaz je prodlužován dodnes  aniž by soudkyně poslala spis v listopadu 

ustanoveným znalcům. Toto trestní oznámení bylo dne 4.12.2017 kriminální policií Brandýs 

nad Labem odloženo . 

V uvedeném jednání spatřuji trestný čin křivého obvinění dle § 345 odst. 1, odst. 3, písm. 

c), trestního zákoníku. 

 

Důkazy: 

Spisem Policie ČR – Odolena Voda, sp. zn. KRPS-258865-3/TČ-2017- 011581 



 

i) 18.12.2012 - dehonestující telefonát Jany Vrbkové zam ěstnavateli 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 

 

Klára Kovářová - asistentka ve firmě Redtoo, (kde byl Petr Vlček zaměstnán), obdržela 

18.12.2012 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 přestal firmy Redtoo začal bez 

jakéhokoliv dotazu nebo vyšetřování hledat náhradu za PV a za 3 měsíce PV bez důkazů 

vyhodil, resp, neprodloužil smlouvu. JV s Třesohlavým se domlouvala na odstranění PV od 

prosince 2012. Vlčková vyšet řovateli lže, že nev ěděla, kde se PV nachází, v ěděla to moc 

dob ře, PV byl hospitalizován t ři dny ve Vinohradské nemocnici s mozkovou p říhodou.  

Vlček byl v nemocnici za posledních 10 let jen 1x 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 a chtěl by po ní dehonestaci svého jména ve firmě. 

 
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 

 

II. 

Z výše uvedených tvrzení a d ůkazů mám za to, že Jana Vl čková v minulých letech opakovan ě 

podávala v ědom ě nepravdivá trestní oznámení s úmyslem zp ůsobit mé osob ě trestní stíhání 

a poškodit tak mé rodinné vazby se syny, což se jí s ohledem na poslední zmín ěné trestní 

stíhání bohužel da ří, přestože i to se ukázalo jako nepravdivé. Mám také za  to, že jedinou 

cestou, jak zamezit v pokra čování páchání této trestné činnosti je u činit toto oznámení. 

Žádám o prošet ření celé v ěci, v p řípadě nutnosti dopln ění tvrzení či důkazů jsem policejnímu 

orgánu k dispozici na tel. 733 600 247 

Zároveň žádám, abych byl obeznámen s výsledkem vyšet řování 

Petr Vlček 


