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Protoko| o trestním oznámení

|a Qdbor výnosů a praní peněz, 2. oddě|ení, pošt. schr. 4ílNC oz,15680 Praha 5 Zbras|av
dne 01.íí.20í8 v 11:57 hodin oznámi|(a)

datum narození:
místo narození:

05.10.196{
Tábor

Trva|é byd|iŠtě:
PLEVENSK Ágltgtl, í43 o0 PRAHA.MoDŘANY te|':725871115
Současné byd|iště:
tel.:

Adresa pro účely doruěování:
Ve|ké Hydčice 21,3410í HoraŽdbvice, datová schránka te|':

Adresa zaměstnavatele:

Místo zaměstnání:
nezaměstnanný, neevidovaný na ÚP
Postaven í v zaměstnání:

PrŮkaz totoŽnosti: íí3í56433 stav: rozvedený
K věci:
Trestní oznámení
Výs|ech oznamovate|e{ky) započat dne 0í.t1.2018 v 12:15 hod., místo (kde): odbor výnosů
a praní peněz, 2. oddě|ení, Na Perštrýně 347t11, íí0 oo1 Praha í
Poučení:
Podle $ í58 odsÍ. 2 trcstnÍho řáa! ya! upozorňuji na odpovědnost za uvedení vědomě nepravdivých Údajú, zejména na
trestný čin kňvé obviněnÍ podle $ 345 trestního zákoníku, pomluva podle $ 184 trestnÍho.zákoníí<u, posí<ozoiání cizÍen
práv podle $ 181 trcstnÍho zákonÍku, nadŘovánÍ podle s 366 trestního zákčnÍku a přestupek kňiéi1o iysveaenípodle s 6zákona čÍslo 25112016 Sb'

Podle $ 100 odst' 2 trestnÍho řádu máte prévo odepřÍt výpověd', jestliže byste zpťlsobil nebezpečÍ trestnÍho stÍhánÍ sabě,
g.vé.mu rří!1lznému v pokolení přÍmém, svému sourozenci, osvojiteti, osvoienci, manželu, iartneru nebo druhu anebojiným osobám v paměru rodinném nebo obdobném, jejichž (tjmy byste právěm pociťovat1aió t1mu vlastní.
Podle $ 10a odst. 3 trestního^řály odepřÍt výpověd' nemůže ten, kdo má stran trestného činu, jehož se výpověd,týká,
oznamovacl povinnost podle $ 368 odsÍ. 1 trestniho zákonÍku.

Neoprávněné odepření výpovědi je podle $ 66 trestního řádu možné postihnout pořádkovou pokutou až do výše 50 000,-
Kč,

Že jejPodle $ 2 odst' 14 trestního řádu máte právo použÍvat svťlj mateřský jazyk nebo jazyk, o kterem
ovládáte.
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Podle s 55 odsÍ. 1 pÍsm. c) trestnÍho řádu, jste-li poŠkozeným, máte právo Žádat o vedení údajú o bydlÍšti a doručovacÍ

adrese", o mÍstě vykonu záměstnánÍ či povolánÍ nebo podnikánÍ a o osobních, rodinných a majetkových poměrech tak'

aby se s nimi moňli seznamovat pouze orgány činné v trestním řÍzenÍ a ProbačnÍ a mediační služba, nenÍ-Ii to nezbytné

pro dosažení účetu trestn1ho řÍze.nÍ nebo pro řádné uplatnění práva na.obhajobu osoby, protí níž se trestní řízení vede. U
,osoby 

mladisfué má toto právo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

Podle S 55 oďsť' 2 trestního řádu máte právo žádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyŠleným jménem a
pn!^,ňt,, pod kteým budete v trestnÍm spisu veden, jestliže zjištěné okolnosti nasvědčuj| tomu, že Vém nebo osobě
.blizké 

v souylslosťi s podáním svědecfuÍ zřejmě hrazt újma na zdravÍ nebo jiné váŽné nebezpečÍ porušení základnÍch
práv, |J osoby mtadisivé má toto právo jeho zákonný zástupce nebo opatrovnÍk.

Po skončeni výslechu vám bude prctokol předÍožen k přečtení, nebo, požádáte.li o to, bude vám přečten, Máte právo

žádat o jeho dóptnění, prcvedenÍ oprav či změn, aby byl v souladu s Vaší výpovědí.

Pokud o to požádáte, budete do jednoho měsÍce vyrozuměn o provedených opatřeních'

Vyjádření oznamovatele:

Ke své osobě chci uvést, Že jsem V současné době nezaměstnaný. Na úřadu práce nejsem

evidovaný. V souvis|osti s ce|ou věcí, kterou hodlám oznámit, na.tom nejsem psychicky dobře.

Léči| jseň se ambu|antně v nemocnici na psychiatrické |éčebně v Sušicích. Jméno doktora si uŽ

nepamatuji. Asi třičtvrtě roku uŽ tam nechodím, a vŽdycky si seŽenu nějaké |éky a ty si pod|e

potřeby beru. Hlavně uŽívám Neuro|.

Na zdejší souěást policie jsem se dostavil, abych oznámi| trestnou činnost nar.

7.10'1ď75, Jména a data narození da|Ších osob, na které také podávám trestní oznámení,

neznám, a|e jsou uvedeny V písemnostech, které před|oŽím ke svému trestnímu oznámení. Jedná
se o JUDr.

Nejdříve bych chtě| oznámit podvodné jednání při podpisu kupní smlouvy, kdy jsem s. 
dňe 3o.7.2oo9 uzavře| kupní sm|ouvu o prodeji nemovitostí . pozemkové parce|y ě'

1197t65 orné půdy o výměře 9.505 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci pozemek č, 1196|2 o

výměře 17 m2 a pozemek Ve zjednodušené evidenci pozemek č. 1197113 o Výměře 730 m2,

védeného u Katastrá|ního úřadu pro Plzeňský krfi, Katastrální pracoviště Zářeči u HoraŽd'ovic.

V uvedené smlouvě, kterou jsem se jmenovaným uzavře|, by|a uvedena niŽší suma, neŽ na které
jsme se spolu půVodně dohod|i. Já si tohoto nevšiml a sm|uvu jsem podepsa|. V podrobnostech

bdkazu;i na mé oznámení, které jsem poda| dne 23.3,2015 na Městském státním zastupite|ství

v Praze. Jen dop|ňuji, že tu kupní sm|ouvu připravova| JUDr' 1l.-. který mě chtěl spo|u se
podvést. By|o to vše ve|mi sofistikovaně připravené. Já jsem .,.; .', 

dŮvěřova|. Věc jiŽ

by|a řešena v občanském řízení, kdy však moji Ža|obu opakovaně zamít|i. K tomuto přik|ádám

k pořízení fotokopie rozhodnutí okresního soudu v Klatovech ze dne 24.4.2016 a rozhodnutí

odvo|acího Krajského soudu v P|zni ze dne 8.12'2016. Dá|e přik|ádám k pořízení fotokopie moji

Žádost o přeákum postupu po|icie ve věci KRPA-249344tČJ-2o15-o01174 s vyrozuměním

obvodního státního Lastupitelství pro Prahu 1 ze dne 29'9'2015 a Vyrozuměním Městského

státního zastupitelství v Praze ze dne 5,12.2016. Tímto jednáním mi vznik|a škoda ve výši

nejméně 13.o0.o.ooo Kě. V da|ším jiŽ odkazuji na poskytnuté materiá|y'

Dá|e mi by|y .;1 ir:il a í;, Vystaveny fa|ešné směnky v celkové hodnotě 1.750.000 Kč'

" . miíýstavi| smerrku na 965.000 Kč a ; ;i' směnku na 550.000 Kč a 200.000 Kě' Ze strany
i se jjdnalo o sp|átku d|uhu z minu|osti za zap|acenÍ pozemku, kdy dluh mohu doloŽit

smlouvou ó spo|upráci ze dne 30.7'2oo9, kde se mi zaváza| uhradit částku ve výši 4.000.000 Kč a
do dnešního bne iak neuěini|. V podrobnostech opět odkazuji na mé oznámení, které jsem poda|

dne 23'3.2015 na Městském státním zastupite|ství v Praze. K pořízení fotokopie poskytuji
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kdy toto nyní nemám k dispozici. V da|ším opět odkazuji na mé oznámení na Městském státním

zaátupite|jtví v Praze. od se mělo jednat o ptaibu za prodej pozemku v Trhově u Říčan'
v tomio prodeji figurova| i a a to způsobem, kteý jsem již uvedl v podání

na Městském štatňim zastupite|ství v Praze. Na dotaz uvádím, Že v podrobnostech opět odkazuji
na mé podání na Městském státním zastupite|ství v Praze. Tímto jednáním mi vznikla celková

škoda ťe výŠi 3.ooo'ooo Kě, což je současná cena té nemovitosti. Na dotaz uvádím, Že mi

mě| ty 4'00Ó'ooo Kě uhradit ještě v souvis|osti s nemovitostí v Horažd'ovicích' Veškeré materiá|y ve

věcijsem jiŽ poskytl policii db ťízení vedeného pod KRPA.249344|ČJ.2o15-o01174,

Dá|e bych chtě| uvést, Že jsem panu proti smlouvě o pŮjčce zapůjči| platbou

najeho úěet iástku ve výši 1.500.000 Kč. Tyto mě| pouŽít k zaplacení svého dluhu vŮči paní

Na dotaz uvádím, Že Údaje k paní jsou také v jiŽ poskytnutých materiálech.

Tu smlouvu o půjčce nemám nyní k dispozici' JiŽ dříve jsem jí po|icii poskyt| a v případě potřeby jí

má Mgr. ., kteý má advokátní kancelář v Praze. Ta povinnost uhradit ty prostředky,

vyp|ývá|a z naší ústní dohody. U toho, jak jsme se dohodli, by| dá|e pouze JUDr.
ďárd ie ta povinnost uvedená i v té smlouvě o pŮjčce. Peníze. jsem zasí|a| ze svého úÓtu

u Komerční banky, jeho číslo si jiŽ nepamatuji, a|e da|o by se to dohledat. Posílaljsem je na účet

pan". mysiim u České spořitelny . i to se dá doh|edat. a|e ty prostředky pouŽiljiným

ipůsobem, nei ;sme se dohod|i. Dá| již. není třeba co dodávat, podrobnosti jsou opět uvedeny v jiŽ

zmiňovaném oznámení na státním zastupitetstvÍ. K pořízení fotokopie přik|ádám to potvrzení

o pŮjÓce a předání hotovosti' Dále jiŽ k tomuto nechci nic uvádět.

Nakonec bych chtě| ještě uvést' že dne 10.3.2014 u okresního soudu Praha východ,

popřel exisienci těch fa|ešných směnek, o kterých uŽ jsem mluvi|. Kdy však tyto vystavil. Pod|e

lnéno se tedy jedná o křivé svědectví pod přísahou u soudu' I tuto věc jsem oznámil na po|icii, na

Místním oddělení Lhotka, kde byla věc řešena pod Óís|em KRPA-134299tTČ.2a17-0o1411'
V tomto případě mí přiš|o od policie vyrozumění, Že věc by|a řešena v občanským řízenÍ a Že není

dŮvod k irestnímu siináni. Toto je však nesmys|, protoŽe přece nemůže být zaměňováno trestní a

občanské řÍzení, l v přÍpadě popisu tohoto jednání odkazuji na mé oznámení u státního

zastupite|ství' Postup siatňino zastupite|ství je taky divnej, kdyŽ státní zástupkyně popíše, ř. ty

smloúvy mají jednoinaěně zastřený charakter a proč tedy nedá příkaz po|icii, aby to řádně
prošetřila a prověři|a.

Dále chci uvést, Že veškerá uvedená trestná jednání jsem jiŽ oznamova| na da|šÍch institucích,

například na 4. oddě|ení obecné krimina|ity, Bartolomějská 6, Praha 6, kde věc řeši|i pod čís|em

rcŘpn-z+gg44|ČJ-2arc.aor74, Nakonec to ukonči|i s tím, Že není důvod věc šetřit' V té věcijsem
policii poskyt| veškeré materiály, Žádné nové materiá|y k dispozici nemám.

Ce|kově mi jednáním shora uvedených vznik|a škoda ve vši 16.000.000, kdy se pozemek

v HoraŽdbvicích v současné době prodává za 13.oo0'ooo Kč, pozemek v Trhově za minimálně

3'000'o00 Kě.

Domnívám se, Že tato skupina |idí je kryta po|icií, státním zastupite|stvlm a soudem' mi

tvrdil, Že má kontakty na policii, zrovna tak JUDr. Dá|e chciještě upozornit, Že nejsme sám

takh|e podvedený. o záanych konkrétních da|ších podvedených nevím, ale,'vím, Že to tak je.

Zezákónamám právo na spraved|ivej proces, a|e při prvním stání mi bylyzamítnuti všichni svědci

a já jsme sám a protistrana má pět |idí' sám nejsem schopný se hájit proti takové přesile' To není

náhoda'
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Nic dalšího jiŽ ve svém podání nechci uvádět' veškeré informace naleznete v při|oŽených

dokumentech.

Žádost pod|e $ 55 odst, 1 písm. c) trestního řádu nepodávám.

Žaoam abych byl(a) vyrozuměn o uěiněných opatřeních.

Po poučení d|e $ 43 odst' 3 trestního řádu se jako- poškozený připojuji k trestnímu řízení s nárokem

na náhradu škoÚy ve výši 16.000.000 Kč a současně navrhuji, aby soud v odsuzujícím rozsudku

u|oŽiI obŽalovanému povinnost nahradit tuto škodu'

To je vše co jsem chtěl k věci uvést, text protokolu o trestním oznámení mi by| h|asitě diktován

a sóuhlasí s tím, co jsem uved|, po skončení zápisu jsem mě| moŽnost sijej znovu pozorně pročíst,

' ;"t.o obsahem sóuh|asím, l9iá9áT v něm žádných změn ani dop|nění a jako správný jej

pódepisujidne 01 .11.2018 v 14:30 hodin.

za pg1icqinior$íÍt--
kpt' JUÍi{,ffiDr. Jan Makoveč"*..-

Čtení a podpisu přitomen/na:
Dřevoyá Ju|ia

odbor výryffiranípeněz
''/il"
í/
t/

299.4147 .2349274


