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PoLIcIE ČESKÉ REPUBLlKY
Krajské řediteIství poIicie hl. města Prahy
S|uŽba kriminá|ní po|icie a vyŠetřování
odbor hospodářské kriminality, 5. oddě|ení
Krakovská 1362114, ,| 10 00 Praha 1

Č. 1" rcnnn-3991 54.3/TČ-2o18.oooo95-KRE Praha 12. listopadu 2018
Počet stran: 3

Úreoni záznam o podání vysvětlení
Dne 1 2'11.2018 v 13:00 hod" v Praha podal(a) vysvět|ení pod|e $ 61 odst. 1 zákona č,. 2rcl2a08
Sb., o Po|icii České republiky,

Jméno a příjmení: .lan ŠtrvÁcl
Datum narození: 09.12.1952
Místo narození: Beroun, okres Beroun
Rozený(á): ŠlrvÁct-
StátnípřísIuŠnost: Česko
Doklad: 113552323
Trva|ý pobyt: BRATŘí NEJEDLÝCH 335, 267 s3ŽegRÁt<, te|.:775239148
SouÓasný pobyt: ............., tel.:
Adresa pio účely doruČování,26753 ŽeaRÁx, BRATŘí NEJEDLÝCH 335/, te|..
Zaměstnání: předseda Sodales Solonis z.s"
Ad resa za m ěstn avate|e : B ratří Nejed |ých 335, Žebrák 267 53

Vysvět|ení bylo poŽadováno z důvodu objasnění skutečností dů|eŽitých pro:

odha|ení trestného činu nebo přestupku a jeho pachate|e ve věci ŠtNÁol lnru TRESTNÍ
OZNÁMENí a by|o uskutečněno bez zbytečného odk|adu po předchozí výzvě kdostavení na
určené místo.

Postavení osoby: oznamovateI

Poučení: Před podáním vysvěttení byla osoba poučena, Že podte $ 61 zákona č. 2rc/2a08 Sb', o Poticii České repubtiky,
(1) Policie můŽe poŽadovat potřebné vysvětlení od osoby, l<terá můŽe přispět k objasnění skutečností důleŽitých pro

a) odhalení trestného činu nebo přestupku ajeho pachatele,
b) vypátrání hledané nebo pohřešované osoby anebo věci, nebo
c) přÍpravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby chráněné podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu
a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbýečného odkladu, je.li to nezbytné, dostavila
na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení'

(2) Dostaví-li se osoÓa na základě výzvy, je policista povinen s touto osobou sepsať bez zbýečného odkladu úřední
záznam o podání vysvětlení.

(3) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila zákonem stanovenou nebo státem
uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaŽe by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehoŽ zájmu tuto
povinnost má, zproštěna, Osoba můŽe vysvětlení odepřít pouze, pokud by jím sobě nebo osobě blízké způsobila
nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.

(4) Kdo se ďosťayí na vyz'vu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných výdajŮ a na náhradu ušlého výdělku"

Náhradu poskýuje poticie. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastnÍm zájmu nebo pro své protiprávnÍ
jednání. Nárok na náhradu zaniká, jestliŽe jej osoba neuplatní do 7 dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1

dostavila; o tom musí bý osoba poučena.
(5) Nevyhoví-ti osoba bez dostatečné omIuvy nebo bez závaŽných důvodů výzvě, mŮŽe bý4 předvedena' ÚřednÍ

záznam o podání vysvětlení je policista povinen sepsať bez zbýečného odkladu po jejím předvedení; po sepsánÍ tohoto
záznamu policista osobu propustí.

(6) o předvedení sepíše policista úřední záznam'

osoba by|a poučena o moŽnosti poŽádat o Vyrozumění o učiněných opatřeních do třiceti dnů od
podání, kdy toto Vyrozumění žádá.

osoba poucení porózumě|a a k věci uvádí nás|edující:
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Dnešního d1e, tj. 12.11.2018 jsem se dostavi| na zák|adě řádného předvolání k podání vysvět|ení
a sepsání Uředního záznamu o podaném vysvět|ení, kdy úvodem jsem po|icejnímu orgánu
před|oŽiI níŽe uvedené pří|ohy:

1) Certifikát od společnosťi QES aeert s'ro', kteým se potvrzuje, že společnost DÍplomatický servls,
lC: 00000 175, se sídlem Václavské náměstí 816/49, Praha'Í, zavedla apoužívá systém managementu
kvality pro předmět činnosti Správa a hospodaření s majetkem státu (Facility management) . (1 list).
2) Seznam zařÍzení na adrese Václavské náměstí 51/1282, Praha 1, kde měla být viděna v období od
28,11.2017 do30.06"2a18 paní poslankyně za Čsso - Atena Gajdušková" Že panÍ postankyně vdaném
období na této adrese skutečně bydlela, mi bylo potvrzeno jednÍm ze zaměstnanců společnosti
DiplomatÍckého servÍsu, konkr, zaměstnanec recepce - jméno a ani telefonnÍ kontakt nemám (4 listy).
3) Anonymní e-maÍl, který mi přiŠel do e-mailové schránky a kteý jsem zveřejnil s názvem ,,Diplomatický

seryis posílá desítky milionů na mzdy lidí, kteří pro nějnepracují (2listy - 3 stránky)'
4) Anonymní e-mai|, kteý mi přiŠet do schránky a kteý jsem zveřejnÍl s názvem ,,Námitky DS proti
kontrolním zjÍštění uvedeným vprotokolu oveřejnosprávnÍ kontrole č, %201B, č.j.:1,Í5415/201?-GIAze dne
24.05.2018 podle ust, $ 13 zákona č' 255/2012 9b,, o kontrole (kontrolní řád)'
5) odpověď Kanceláře poslanecké sněmovny CR adresovaná předsedovi sněmovny ze dne 18.10.2018 ve
věci hrazenÍ fÍnančních úhrad bytů poslancŮ,
6) Má žádost adresovaná Diplomatickému servisu ze dne 20.10,2018 o poskýnutí informací ohledně
vybavenÍ poslaneckého bytu na adrese Václavské nám. 51, kde měla bydlet Alena Gajdušková s tím, že na
tuto žádost oinformace mi nebylo ve lhůtě 15 dnťl odpovězeno. Ve věci bude zmé strany proto podána
stížnost pro poruŠení zákona o ínformacích (nebylo odpovězeno v zákonné lhůtě 1s-ti dnů a ani požádáno
o zákonné prodlouŽení o 10 dnů).
7) Zamítavá odpověď MZV na žádost o informace, která byla obsahově stejná s žádostí adresovanou
Diplomatickému servisu - viz bod 6.

B) Anonymní e-maÍ!, kteý mi přišet do e-maÍlové schránky a kteý byl odeslán prezÍdentovÍ Čn
a představitelům vlády a justÍce a kteý jsem zveřejnil.
9) Můj poslednÍ čIánek ve věci, kteý sumarizuje dosud všechny k tématu vydané články.
1o) MŮj čtánek označený ''Na S/oyensku tikvidují vrazi novináře ýzicky, v Čechách justÍce existenčně,,_ na
dokreslenÍ osobnosťi podavatele a jeho angažované občanské činnost.

otázka č" 1:
Uved'te, kdy a kdo Vám sdě|i| informace z prostředí Ministerstva zahraničních věcí?

odpověd'.
viz odkazy na mé č|ánky na Webu Www.sinag|.cz. Nemám konkrétníjména, mám pouze e-mailové
adresy. V rámci ochrany zdroje informací a svého práVa jako novináře je nezveřejnit, nemíním tyto
e-mai|y dát k dispozici Po|icii CR. I z těch důvodů, že v minulosti mé Žádosti o identifikaci e-mailů
a lP adres Po|icie vŽdy od|oŽi|a, aniž by vyšetřova|a s tím, Že pokud i najde místo počítače' tak
nemůŽe prokázat, kdo v danou dobu psa| inkriminovaný e-mai|.

otázka č" 2:
Uvádíte, že informace, které Vám zdroj poskytnu|, jsou natolik závažné a důvěryhodné, Že doš|o i k
jejich zveřejnění, a proto uved'te, kde k zveřejnění doš|o a jakou formou?

odpověd'.
Ke zveřejnění informací doš|o na WWW.sinag|.cz a dá|e doŠ|o k jejich šíření mailingem pomocí
Bu||etin.cz do ce|ého světa' By|a před tím informována všechna veřejnoprávní média, h|avní
deníky, všechny regioná|ní noviny a stovky novinářů. Výs|edkem by|o m|čení.

otázka č. 3:
V podání píšete o tom, Že disponujete z|omkem důkazů a informací, a proto se Vás ptám, zda-li
disponujete ještě da|šími důkazy a informacemi? Pokud ano, tak je uved'te.
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odoověd':
Žád'ý'rca|šími nedisponuji, vše co jsem obdÉel do dnešního dne jsem zveřejni|, příp. obratem
zveřejním, pokud mi něco da|šího dojde.

otázka č. 4:
Disponujete komp|exním auditem, provedeným G|A MZV (tj. Generá|ní inspekce a interní audit),
kdy mě|o být zjištěno nedodrŽování zákonů, zejména pak zákon i. 32012001 Sb., o finanční
kontro|e ve veřejné správě, případně téŽ zákon o veřejných zakázkách, o účetnictví' o majetku
státu.

odpověd':
Jak jiŽ jsem uved|, vše co jsem obdrŽe|, jsem zveřejni| v obdrŽené podobě. odkazuji na obsah
svých webových stránek, kdy nemohu vědět, zda-|i jsem obdrŽe| kompletní audit nebo jenom jeho
část'

otázka č. 5:
Ve svém podání, v bodech označených pod čís|y 1 ,2, 3, uvádíte skutečnosti, které mají vycházet
z auditu provedeného spo|ečností ST|S, a proto se ptám, zda-|ilím disponujete?

odpověd'.
Nedisponujijím a informace pocházejíz anonymního zdroje. Spo|ečnost sT|S mi nic neříká.

otázka č. 6:
Uved'te, které pasáŽe z učiněného podáníjsou skutečnosti Vámi zjištěné?

odpověd':
Autorem podání nejsem, je jím osoba, jak vyp|ývá z úvodu, která je mým anonymním zdrojem.
Nikoho osobně neznám, nemám na nikoho te|efon ani jiný kontakt - výjma e-mai|u z kterého jsem
informace obdrŽe|. Mnou zjištěná skutečnost je, Že byt na adrese Vác|avské nám" 51 existuje.

ť
./

Podánívysvět|e;í ukončeno dryď1? 11120{8 v 15:34 hod.
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,l7lJťední záznam sepsa|: -

/ upt.Mgr' MErtin, Křenek
;, vrchní kďmisař

ti

Vysvětlení poda|(a).
Jan SINAGL

Podání vysvět|en í přítomen(a) :

kpt. Stanislav Lindauer
vrchní komisař
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