
Kancelář Veřejného Ochránce práv 
 
Sp. zn. 2952/2018/VOP/EHŠ 
Č. j. KVOP-24759//2018 
 
Věc: opakovaná žádost VOP o rychlou pomoc jménem nezletilých synů Jakuba a 
Vojtěcha Vlčkových 
 
Vážená Veřejná ochránkyně práv,  
 
reaguji na Váš email ze dne 6. června 2018, Sp. zn. 2952/2018/VOP/EHŠ,  Č. j. KVOP-
24759//2018, ve kterém mne informujete, že „ochránkyně by se ve Vaší záležitosti s ohledem 
na zákonem vymezenou působnost mohla zabývat činností, či případně nečinností orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), na jehož postup si ve svém podání stěžujete. Podle 
zákona o veřejném ochránci práv je nicméně nutné, aby se nejprve stěžovatel sám domáhal 
nápravy (v tomto případě prostřednictvím podání stížnosti tajemníkovi úřadu či vedoucímu 
odboru), neboť úřad má mít možnost sám zjednat nápravu. Doklad o tom, že úřad, jehož se 
podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě, je nezbytnou náležitostí podnětu ochránkyni.“ 
 
Dále mne informujete, že „V mezidobí od obdržení Vašeho podnětu jsem zjistila, že jste dne 
20. 4. 2018 podal na postup Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav stížnost, 
která dosud nebyla vyřízena. 3 Nebude-li stížnost shledána důvodnou, resp. nebudete-li s 
jejím vyřízením spokojen, je třeba, abyste svůj podnět ochránkyni doplnil o kopii své stížnosti 
a odpovědi úřadu na ni. Po obdržení požadovaných písemností zváží ochránkyně svůj další 
postup ve věci, o němž budete informován.“ 
 
 
Dne 21.6.2018 jsem Vám poslal doplnění mé stížnosti, kde jsem kromě Vámi vyžádané kopie 
stížnosti  (stiznost na ospod.pdf) poslal tyto dokumenty: 
- Zamítnutí_stížnosti_na_Ospod-vedoucím_Ospodu.pdf 
- Matka-lže-OSPODU-o-zdravotním-stavu-syna-1-6-2018.pdf 
- návrh na výkon rozhodnutí.pdf 
- Odlození_trestniho_oznameni_z_nafetování_syna_Vojtěcha.pdf 
- Odložená_trestni_oznameni_podaná matkou dětí na Petra Vlčka_2012-2017.pdf 
- ospod-navrh-na-intervenci.pdf 
- OSPOD-potvrzhuje-že-Vlčková-lže2013-10-14.pdf 
- OSPOD-potvrzuje-že-Vlček-nebyl-násilník- 2014-06-26.pdf 
- Doplnění návrhu a PO (18.6.2018).pdf 
- Předběžné opatření - styk se syny každou sobotu.pdf 
 
Kromě tohoto doplnění jsem Vám ještě poslal pro další informace datovou schránkou dne 
 
- 26.6.2018 s názvem “Návrh na výkon rozhodnutí” soubory “Návrh na výkon – Centrum 

psychologické péče.pdf”, “Výzva matce_58539904_0_PO+VR.pdf”  a 
“rodinnáterapieuniverzál.pdf” 
 

- 30.6.2018 s názvem “Doplnění odvolání – určené místo styku – matka se schválně 
odstěhovala” soubor “Doplnění-PO-místo-styku-Velký-Šenov.pdf” 

 
- 6.7.2018 s názvem “Návrh na předběžné opatření – styk otce se syny 14 a 15. 

Června 2018” soubor “PO-6.7.2018-synové-styk14-15-7-2018.pdf” 
 

- 7.7.2018 s názvem “Doplnění Návrhu otce na předběžné opatření zed ne 2.7.2018 – 
odejmutí nezletilých synů matce a navrácení otci” soubory “Gmail – změna 



bydliště.pdf”, “Matka lže OSPODu o zdravotním stavu syna_0106208.pdf” a “návrh na 
odebrání dětí matce-nerespektování soudního rozhodnutí-Doplnění.pdf” 

 
 

- 11.7.2018 s názvem “Stížnost na OSPOD Brandýs nad Labem” soubory “Pruvodní 
dopis krajskému úřadu SPOD –Stížnost na OSPOD Brandýs.pdf”, “PO-2.7.2018-synové-
otci.pdf”, “Odložení trestního oznámení.pdf”, “OSPOD potvrzuje že Vlčková lže-203-10-
14.pdf”, “Doplněk znaleckého posudku z psychologie PhDr_Fiedler.pdf”, 
“Vlček_1_trestní_oznámení_JV_2012-2017.pdf”, “Hartmanová-lež-Vlčková-2013-10-14-
1.pdf”, “ospod-navrh-na-intervenci.pdf”, “panPetrVlcek_3-pdf” a  
rodinná_terapie_Vlčkovi.pdf” 
 

- 12.7.2018 s názvem “Odvolání proti nezákonnému rozhodnutí Mrg. Steinerové, 
pterá si nepřečetla návrh na PO” soubory “Odvolání k zamítnutí Předběžného opatření 
zed ne 2.7.2018.pdf”, “Výzva matce ktera nedodržuje soudní rozhodnutí.pdf”, “zamítnutí-
PO-ze_dne_2.7.2018-bez_zduvodneni.pdf” 
 

- 12.7.2018 s názvem “Stížnost na průtahy v rizeni a navrh na odebrani nezl.synů 
matce a předání do péče otci” soubory “Stiznost na prutahy v řizeni a navrh na odnětí 
synů matce.pdf” a “CEO-JanaVlčková.jpg” 
 

- 12.7.2018 s názvem “Podnět k zahájení trestního řízení” soubor “Podnět k zahájení 
trestního řízení.pdf” 

 
- 15.7.2018 s názvem “15.7.2018 doplnění k Odvolání ze dne 9.7.2018” soubory 

“Doplnění k Odvolání k zamítnutí Předběžného opatření zed ne 9.7.2018”, “KRPA-
200188-2-PR-2018-001413.pdf”, “OSPOD-Návštěva Jakuba Vlčka v MŠ-Odolena 
Voda.pdf”, “PolicieODO.pdf”, “křivá_trestní_oznámení_Jana_Vlčková_2012-2017.pdf” a 
“Údajná změna bydliště” 

 
 
Bohužel jsem od Vás ale (kromě Vašeho prvního mailu s výzvou ze dne 6.června 2018) 
nedostal žádnou odpověď ani reakci na žádný ze zaslaných dokumentů. 
 
Rád bych Vás, vážená paní ochránkyně, požádal o aktivní postup a pomoc mým nezletilým 
synům, neboť jak lze z těchto všech dokumentů vyčíst, opatrovnický soud na základě 
absolutní nečinnosti OSPOD Brandýs nad Labem vědomě svými rozhodnutími podporuje 
závadné chování matky, které již dávno přešlo v psychické týrání nezletilých dětí.  
 
Je zcela evidentní, že v případě mých nezletilých synů selhaly veškeré mechanismy k 
nápravě těchto skutečností a že ani nalézací soud již není schopen dospět k rozhodnutí, 
které by nebylo v rozporu s Trestním řádem a Listinou základních práv a svobod.  
 
Jedná se v podstatě o organizovaný zločin, kde jsou nezletilí synové Jakub a Vojtěch 
poškozováni matkou, OSPODem i opatrovnickým soudem. 
 
Vážená paní ochránkyně, pevně věřím, že je ve Vaší pravomoci mým nezletilým synům 
pomoci, když stát zcela selhal. 
 
S pozdravem 
 
MSc. Petr Vlček 
 
r.č.740705/2015 
odesláno datovou schránkou dne 15.7.2018 


