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S T Í Ž N O S T  Milana Bajcára do usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 

o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení ve věci 24 T 158/2007 

konaného dne 14.06.2007  

 

Dožaduji se opakovaně toho, aby bylo vše, co zde níže v této písemnosti uvedu, nebo kdokoliv jiný při  

jednání vysloví a vyslovil, aby bylo podrobně a přesně zaprotokolováno – přesně přepsáno do písemné 

protokolace a uloženo ve spisovém materiálu. Takto uvádím proto, že v předchozích jednáních tomu 

takto nebylo, a já byl tímto poškozen, například tím, že předchůdkyně předsedkyně senátu JUDr. 

Poláchové Mgr. Postulková do protokolace nikdy nikým neuvedená slova a věty zaprotokovala, což 

bylo v podstatě fabulací toho, co bylo vyřčeno a na kterémžto základě jsem pak byl uznán vinným a 

dodán do VTOS. 

Takto bohužel jsem přesvědčen, že si počínal i její kolega, který do protokolace uváděl jiné skutečnosti,  

konkrétně vpisoval téměř moje doznání, aby si mohl připravit půdu k mému odsouzení, kdy se toto 

zdařilo. Jen po mém upozornění, byla alespoň částečně provedena oprava usnesením, které je založeno 

ve spise samém. Soudkyně Mgr. Postulková se však tímto ani nenamáhala, a prostě na moje výzvy k 

opravě nereagovala, kdy bohužel takto však bez opravy po mojí výzvě vše ponechala i nová předsedkyně 

senátu JUDr. Poláchová.  

Byť jsem do JUDr. Poláchové vkládal naprostou důvěru, jako již do několikátého soudce tohoto soudu, 

tak marně, kdy Obv. Soudu pro prahu 7, tuto důvěru rozhodně nemám, a to především k jeho vedení, 

což popíši a označím později. Protože byla totálně, opakovaně a snad i vědomě tímto soudem 

porušována moje práva na spravedlivý proces, tak považuji za nutné a důležité celou věc přesně a 

detailně odvolacímu soudu touto mojí velmi podrobnou písemnou řečí zopakovat. Věřím, a jsem si jist, 

že moje žádost o rozhodnutí povolení obnovy v odvolacím řízení, bude určitě jen kladná.  

Protože mi již poněkolikáté byl v projednávané věci vyměněn soudce, tak považuji za nutné, abych 

uvedl a zopakoval všechna podstatná a rozhodná fakta. Takto jsem nucen učinit, protože jsem 
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přesvědčen, dle dostupných informací, že byť jsem se nedopustil žádného trestného činu, tak jsem byl 

odsouzen – musím zmínit, že na něčí zakázku či jiný příkaz. Jsem též přesvědčen, že někdejší 

předsedkyně senátu Mgr. Postulková, byla nezákonně určenou soudkyní v předmětné věci, a že její 

rozsudek ze dne 20.12.2012, bude muset být zrušen. Sice mi toto již nevrátí roky promarněné ve vězení, 

nevrátí mi to rozpadlou rodinu, zničené zdraví, zemřelé kamarády a veškerý majetek o který jsem přišel.  

Se vší úctou k senátu odvolacího soudu, musím uvést, že jsem opakovaně marně vznesl námitku 

podjatosti, protože se velmi silně domnívám, že JUDr. Poláchová byla podle mne v postavení 

předsedkyně předmětného jednání nezákonným soudcem. Činím takto proto, že poslední předsedkyní 

senátu v projednávané věci 24 T 158/2007, byla soudkyně Mgr.  Postulková. Tuto námitku o možném 

opakovaném porušení zákona a opakovaném fatálním porušení mých práv spravedlivého procesu, 

vznáším proto, že se jako laik domnívám, že jsem byl opakovaně protiprávně odňat svému soudci. 

Nejprve v roce 2009 exsoudci Mgh.Hájkovi a nyní v roce 2016 soudkyni Mgr. Postulkové. Takto 

dedukuji, že byl opakovaně porušen zákon, s odkazem na přípis nynějšího předsedy zdejšího soudu sp. 

zn.: 2 St 5/2017 ze dne 8.3.2017, který byl doručen mému právnímu zástupci JUDr. Klofáčovi od pana 

Mgr. Podlešáka, kdy z tohoto cituji: „JUDr. Jitka Poláchová nyní rozhoduje předmětnou věc v souladu 

se změnou rozvrhu práce na rok 2016 ze dne 1.6. 2016 ( Spr 647/2016), přičemž od 1. 6. 2016 je 

jedinou předsedkyní senátu 24T řešící veškeré neskončené věci po Mgr. Ivetě Postulkové.“. 

Moje opětovné pochybnosti o věrohodnosti jednání p.Mgr. Podlešáka že p.Mgr. Postuplková byla 

přeřazena od Obv.soudu pro Prahu 7 na městský soud Praha, což byl důvod předání mého spisu JUDr. 

Poláchové, a neměla již Mgr. Postulková kauzy u předchozího soudu řešit, kdy v rozporu s tímto jeho 

tvrzení, se stále objevovala a objevuje v kauzách senátu 24 T, které řeší u Obv.soudu pro Prahu 7, a to 

například naposledy v prvním týdnu měsíce června 2017. 

Ač veškerá agenda dle rozvrhu práce sp. zn. Spr 647/2016 ji byla odňata a přidělena soudkyni JUDr. 

Poláchové, tak tato soudkyně Postulková stále vykonává funkci soudce a je činná a rozhoduje jako 

předsedkyně senátů v kauzách senátu 24T u zdejšího soudu i nadále viz. například rozpis jednání z 

prvního týdne v měsíci červnu 2017, kde naposledy rozhodovala jako předsedkyně senátu ve věci 24 

T 148/2012. Takto jsem sledoval rozpis jednání í v minulých týdnech a měsících u OS P7, a vždy 

soudkyně Mgr. Postulková měla nařízená jednání i v desítkách jiných kauz v senátu 24T.  

Mám se domnívat, že u OS P7 se přiděluji spisy-kauzy dle zadání a přání nějaké mafie? Pro pana 

Mgr.Podlešáka, nyní již předsedu zdejšího soudu neplatí zákony? Já se domnívám, že toto si myslí snad 

pouze on a jeho někdejší parťák Mgr.Hájek, což bylo prvotně předvedeno po Hájkově urychleném 

odchodu z postu místopředsedy zdejšího soudu v roce 2009, jak byla za velmi pomyslných skutečností 

rozdělována celá Hájkova agenda, a to především ty citlivé, velmi výbušné, finančně a politicky 

zajímavé kauzy viz. například ČKA, IPB atd.. Pokud se jednalo v roce 2009 o zákonnou náhodu, 

přerozdělení spisové agendy po Mgr.Hájkovi, která dle zákonných pravidel skončila k projednání a 

rozhodnutí u pana Mgr.Podlešáka, rád se za toto omluvím, ale protože toto nese podle mého laického 

dojmu prvky zneužití moci úřední osoby, o kterém se jako laik domnívám, že došlo, tak by bylo 

záhodno, aby tato možná provinění, byla prošetřena příslušnými orgány, kdy za tímto účelem vás, jako 

odvolací soudní senát, žádám, aby byly podniknuty bezodkladně potřebné kroky, aby bylo prošetřeno, 

zda nemohl být např. spáchán trestný čin, jak vám i níže popíši. 

Nyní jsem opakovaně nucen vše podrobně zopakovat, a to proto, protože soudkyně Mgr.Postulková v 

mém případě postupovala podle mého silného dojmu, nejméně chybně a jednostranně, při posuzování 

celého řízení, a to jen proto, abych byl poškozen a uvězněn, snad i jako pomstu za odchod Mgr. Hájka 

na jehož konci v taláru jsem se podílel. Tomu nasvědčuje velké množství jejich profesních přehmatů a 
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jí používaných a zamlžovaných skutečností , jak níže popíši a doložím. Podle mne jsou pouze dvě 

možnosti proč takto postupovala a to: 

1. Neseznámila se se spisovným materiálem, který jí byl přidělen panem Mgr.Podlešákem panu Mgr. 

Hájkovi, a tudíž došlo k jejímu chybnému posouzení věci.  

2.  Nebo tak učinila úmyslně až vědomě, kdy takto se jako laik velmi silně domnívám, protože byť byla 

opakovaně upozorňována na křivá svědectví a jiná závažná fatální pochybení a nesrovnalosti v 

předmětném řízení, tak toto nikterak nerespektovala s odkazem na nepoužitelnost výpovědí z 

předchozího řízení, které vedl její někdejší kolega Mgr. Hájek, kdy tento její postoj je absurdní a 

protiprávní, jak dokladuji níže. 

Protože je v celé věci velké množství podstatných pochybností, které podivně zůstaly bez povšimnutí 

zástupců justice, kdy na tyto podrobně níže upozorním, tak se u vás musím dožadovat toho, aby bylo 

vámi na tyto nesrovnalosti a fatální pochybnosti, reagováno, a aby tyto byly nezpochybnitelně 

vyvráceny. Jsem si jist tím, že i ve vás, vyvolám velké množství pochybností o platnosti odsuzujícího 

rozsudku, protože jsem se ničeho protiprávního nedopustil, že budu muset být zproštěn viny v plném 

rozsahu, a to minimálně za použití vámi vyřknutého pravidla „In dubio pro reo“, a paní rádoby 

poškozená Štrobichová, která měla podivné zastání a protekci u zástupců justice, bude muset být 

postižena, a to společně s několika zástupci z řad PČR a justice. 

Je trestuhodná součinnost a vzájemná kolegiální soudržnost neschopných až všehoschopných lidí, kteří 

neměli vůli, odvahu a ani touhu, nesmyslně vedený soudní proces a neobjektivně vedené policejní 

vyšetřování obnovit, protože se báli, že by se všichni, ať už z policejní nebo justiční strany – odhalili a 

nesli následky. I proto jsem byl nucen vykonat nesmyslný trest založený na toleranci křivého svědectví, 

o kterém všichni vědí, ale nechtějí připustit fatální chybu, až na jednu drobnou výjimku, a to usnesení 

JUDr. Leffelmanové, jak uvedu níže. Je doložitelné, že se jedná o zmanipulovaný soudní proces, a to na 

podkladě množství řetězově na sebe navazujících „pochybení“, přehmatů a nekompetentních rozhodnutí 

zúčastněných zástupců PČR a justice, kteří podle mého laického dojmu dopustili nadržování a zneužití 

pravomoci veřejného činitele při napomáhání trestnému činu. 

Ještě jednou se dožaduji toho, aby zásadní výpovědi svědků byly zaznamenány, když nebyly 

zaznamenány vůbec, nebo byly zaznamenány jen částečně, nebo zkresleně, než jak byly vyřčeny před 

tímto soudem v předmětné věci. Případně, ještě za předsednictví Mgr.Hájka, byly tyto ztraceny. Byť 

jsem na toto opakovaně soudkyni Mgr.Postulkovou upozorňoval, neučinila ničeho, a co je skandální, 

dokonce ponechala v platnosti bez opravy její zásadní účelová tvrzení , které byly pak zaprotokolovány 

i v odůvodnění jejího rozsudku, což vedlo k mému odsouzení. 

Opakovaně, ale marně upozorňuji na to, že v mém případu je něco shnilého a v několikerých 

pochybnostech. Protože jsem se prokazatelně ničeho nedopustil, což dokladuji od samého počátku 

tohoto absurdního a mnohonásobně zmanipulovaného řízení, tak naprosto podrobně a opakovaně, uvedu 

množství „pochybností“, které, jak jsem přesvědčen, budou muset vést k zprošťujícímu rozsudku a 

obnově předmětného řízení. 

Je mi dobře známo, že nestrannost soudce má konkrétní vyjádření i v tom, že nesmí být stíhán či jinak 

veden k trestní odpovědnosti za nesprávný právní názor. Též je mi ale dobře známo, že nezávislost 

soudního rozhodování nemůže být absolutní a bezbřehá. Soudce nelze trestně stíhat za právní názor 

uplatněný v rozhodnutí, které je v pozdějším řízení zrušeno, za nesprávný postup ve věci, za 

nerespektování judikatury, za průtahy v řízení apod. Na druhé straně však nic nebrání tomu, aby byl 

soudce trestně stíhán například při zjištění, že rozhodoval úmyslně a účelově ve prospěch některé osoby, 
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skupiny osob, politické strany apod., v rozporu s provedenými důkazy, které by hodnotil jednostranně 

a svévolně se záměrem poškodit obviněného, poškozeného či jiného účastníka trestního řízení, nebo 

naopak někoho takového neoprávněně počínáním svědčícím o jeho libovůli závažným způsobem 

zvýhodnil, čímž by narušil princip nestrannosti a objektivnosti výkonu soudcovské funkce. A toto je 

přesně ten důvod, pro který se u Vás dožaduji, aby byly učiněny kroky k postihu takového jednání, 

kterého se, podle mého laického dojmu, ale i názoru několika renomovaných advokátů, dopustila 

soudkyně Mgr.Postulková, jak níže označím a podrobně popíši pod bodem V. 

Podle mne, právního laika, ale i dle mnou oslovených právníků, snad i mohlo jednat o naplnění skutkové 

podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, když soudkyně Mgr. Iveta Postulková 

nekonala a svou nečinností tak zapříčinila nebezpečný precedent, že zástupce justice může beztrestně 

používat lží a tolerovat křivá svědectví, jak níže popíši a označím její pasáže ze soudních protokolací a 

odůvodnění jejího rozsudku 24 T 158/2007. Její volná soudcovská úvaha, jak doložitelně prokáži níže, 

rozhodně a prokazatelně byla povrchní, podjatá a nelogická, ale především překračující pravomoci 

soudce. Rozhodně zásada “iura novit curia“, podle níž soud právo zná, tedy je povinen zákon správně 

interpretovat, pro nekompetentní soudkyni Mgr.Postulkovou, určitě neplatí, jak doložitelně prokáži 

několikanásobně níže. 

Taková praxe, kterou praktikovala soudkyně Mgr. Postulková v součinnosti se státním zástupcem Mgr. 

Šimonem Vavrečkou, však připomíná neblaze normalizační režim, kdy státní moc zneužívala trestního 

práva k potírání svých odpůrců, což dokonale odpovídá v předmětné věci mstě a vlivu, za jejího z taláru 

vysvlečeného někdejšího kolegu a nadřízeného Mgr. Tomáše Hájka – někdejšího místopředsedu 

Obvodního soudu pro Prahu 7. Tento člověk byl prvotním předsedou senátu v trestním řízení ve věci 24 

T 158/2007, a který před svým stíháním a kárnou odpovědností, byl donucen opustit svůj post, za jeho 

posluhování vládním a politickým kmotrům (mj. byl podivně nečinný, kdy snad i dle médií kryl a 

nechával promlčet miliardové kauzy ČKA a IPB). Když se kauza za mého přispění provalila a 

medializovala, tak byl Mgr. Hájek okolnostmi donucen opustit talár, ale ještě před svým odchodem mě 

stačil narychlo udělit nepodmíněný trest, aniž vyčkal na provedení stěžejního důkazu, který sám navrhl 

v součinnosti se státním zástupcem Vavrečkou viz. spis samotný (určení pravosti podpisu znalcem na 

směnce, který svědkyně Štrobichová neuznala – jeho pravost, a tím účelová lež této svědkyně, byla 

potvrzena až v jiném řízení pře MS v Praze 53 Cm 43/2010). Je velmi s podivem, že státní zástupce p. 

Vavrečka již takto aktivně nepostupoval při opakování celého řízení v roce 2012. Exsoudce Mgr. Hájek 

v předmětné věci dokonce zfalšoval písemnou protokolaci z hlavního líčení, kde skandálně a lživě 

vepsal moje doznání, což jsem napadl, on toto jeho falzum usnesením opravil a v uražené ješitnosti mne 

v rychlosti odsoudil. Nápravu učinil až dovolací Nejvyšší soud ČR, který věc vrátil k prvoinstančnímu 

soudu a nařídil nové projednání. Z postupu Mgr. Hájka, byla znepokojena i tehdejší předsedkyně 

Nejvyššího soudu ČR paní Iva Brožová, která mi zaslala osobní dopis viz. příloha. Mgr. Hájek, jak to 

v této zemi chodí, byl za své posluhování  odměněn „TRAFIKOU“, a to v podobě postu státního 

zástupce v České Lípě, kde bohužel působí doposud. Jeho jmenování, v rozporu se zákonem, učinil 

tehdejší ministr Jiří Pospíšil z ODS, byť věděl, že Mgr. Hájek je prošetřován PČR, a byl nucen opustit 

post soudce. Protože pro tuto politickou stranu ODS Mgr.Hájek ze svého postu posluhoval, tak jeho 

„TRAFIKA“ byla jistou odměnou – právo šlo stranou. 

-I- 

Následné přerozdělení spisové agendy po Mgr.Hájkovi, tak toto je další odnoží celé kauzy, a prosím i 

tomuto bodu, vážená paní soudkyně, věnujte svojí pozornost. Rozdělení spisové agendy, podle mého 

laického dojmu, proběhlo velmi nestandardním a protiprávním způsobem, kdy k tomuto Vám k 

posouzení pouze dokládám přípis 11 Si 4/2017 ze dne 6.1.2017 z Obvodního soudu pro Prahu 7, který 
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mi zaslal nynější předseda Mgr. Roman Podlešák viz. příloha, který byl a stále je dobrým přítelem 

Mgr.Hájka. Jak je z tohoto přípisu patrno, tak došlo k fatálnímu masakru práva a nejspíše k pletichaření, 

když spisovou agendu po odejitém Mgr.Hájkovi rozděloval pouze soudce Mgr.Podlešák, a to jako, v té 

době, někdejší místopředseda soudu, ale především bez jakéhokoliv pověření, delegace a klíče. Sám 

sobě například přidělil spis někdejší manažerky České konsolidační agentury, kdy účastníkům následně 

v roce 2011 udělil pouze nepodmíněné tresty, a to k rozčarování veřejnosti i profesní soudcovské unie 

viz. například článek „Exmanažerka Kafková do vězení nepůjde. Soud jí dal za korupci podmínku“. 

Podivné rozhodnutí pana Mgr.Podlešáka a uklidnění veřejnosti, částečně napravil Městský soud v Praze, 

kdy Radka Kafková a Josef Tykva byli tímto soudem odsouzeni k nepodmíněným trestům viz. například 

článek „Manažerka ČKA vzala úplatek. Jde na rok do vězení“.                             

Tedy mohu se jen velmi silně domnívat, že takto bylo učiněno v rozporu s právem, když byl mimo 

množství dalších spisů (asi 106), které rozděloval pan Mgr.Podlešák v roce 2009 po Mgr.Hájkovi, 

přidělen i můj spis 24 T 158/2007 soudkyni Mgr.Postulkové, která byla určitě zvolena tou správnou 

loajální osobou k pomstě za Mgr.Hájka, což následně v celém řízení předvedla, jak označuji a popisuji 

níže. Přikládám k Vašemu posouzení i přípis Si 136/2017 ze dne 7.2.2017 někdejšího předsedy 

Obvodního soudu pro Prahu 7, a to JUDr. Hejtmánka, který mi na moje dotazy odpověděl již z postu 

řadového soudce Městského soudu v Praze. Z tohoto jeho přípisu je jasné, že pan Mgr-Podlešák nebyl 

k přerozdělování agendy po odejitém Mgr.Hájkovi nikterak delegován ani písemně pověřen. Tedy došlo 

k tomu, a to prozatím podle mého laického názoru, že soudkyně Mgr.Postulková, byla nezákonně určený 

soudce a spis po Mgr.Hájkovi jí byl přidělen v rozporu se zákonem o soudech a soudcích, neboli na 

zakázku. K tomuto jen okrajově musím zmínit jeden z posledních nálezů Ústavního soudu I.ÚS 2769/15 

ze dne 15. 6. 2016, ze kterého cituji:  

„Závěrem Ústavní soud opakuje, že rozvrh práce musí obsahovat transparentní předem stanovená 

obecná pravidla pro určení konkrétního soudce nebo soudců v senátu, kteří ve věci budou rozhodovat, 

pravidla pro jejich zastupování v případě jejich důvodné krátkodobé absence či podjatosti i pravidla 

pro přerozdělování věcí pro případ dlouhodobé absence soudce. Tato pravidla se tedy vztahují na 

prvotní přidělení věci i na případné následné přerozdělení téže věci. Rozvrh práce nemůže toto 

rozhodnutí přenechat na soudním funkcionáři, neboť takové uspořádání ohrožuje nezávislost soudců 

a důvěru veřejnosti v soudní moc a zbavuje účastníky řízení účinné ochrany proti účelové manipulaci. 

Soudce, který byl povolán na základě takového rozhodnutí soudního funkcionáře, není zákonným 

soudcem ve smyslu čl. 38 odst. 1 Listiny a nesplňuje požadavky stanovené právem na nezávislý a 

nestranný soud ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Tyto principu se obecně vztahují 

i na prvotní přidělování věcí a následné přerozdělování věcí ze strany předsedů senátů. 

Podle zákona o soudech a soudcích jen předseda soudu a ne místopředseda má právo, ale povinnost 

určit, kdo za odejitého soudce má po něm věc převzít. Protože podle z. č. 6/2012 Sb. ust. § 41 odst. 1) 

rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány a rozhodnuty, do soudních oddělení se 

řídí rozvrhem práce. Odst. 2) Rozvrh práce vydává na období kalendářního roku předseda soudu po 

projednání s příslušnou soudcovskou radou; rozvrh práce musí být vydán nejpozději do konce 

předchozího kalendářního roku. A v průběhu kalendářního roku může předseda soudu po projednání s 

příslušnou soudcovskou radou rozvrh práce změnit, jen jestliže to vyžaduje potřeba nového rozdělení 

prací u soudu, pak je nesporné, že byl porušen tento zákon v můj neprospěch. 

K tomu dále srov. ROZSUDEK Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2013 Stížnost pro porušení práva na 

zákonného soudce 3 Tz 47/2013-101, kde z právní věty vyplývá, že cituji : „Ačkoli žádný zákonný 

předpis neobsahuje definici "zákonného soudce", soudce příslušný pro určitý spor musí být příslušný 

podle předem platných a známých pravidel. Ta jsou představována veřejně přístupným rozvrhem 
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práce soudu jakožto základním interním prostředkem rozdělení soudní agendy a nástrojem k zajištění 

principu zákonného soudce u jednotlivých soudů. 

Dále k nezákonnému soudci musím odkázat na důvod zrušení nezákonného rozhodnutí v předmětné 

věci, kdy Nejvyšší soud ze dne 18. 3. 2009 judikoval Právo na zákonného soudce pod sp.zn.: 1 Skno 

1/2009 kde z právní věty vyplývá cituji : „Součástí práva na spravedlivý proces je i právo na 

zákonného soudce zakotvené v ustanovení čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle 

kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Toto ustanovení představuje pro každého 

účastníka soudního řízení záruku, že k rozhodnutí jeho věci, jsou povolány soudy a soudci dle předem 

daných zásad tak, aby byla zachována zásada pevného přidělování soudní agendy a aby byl vyloučen 

výběr soudů a soudců "ad hoc". Nedodržení pravidel stanovených rozvrhem práce či procesních 

postupů při vyloučení soudce určeného rozvrhem práce z rozhodování věci je považováno za 

podstatnou vadu řízení, která odůvodňuje zrušení rozhodnutí.                                                                              

Jako laik jsem přesvědčen o tom, že bylo několikanásobně porušeno moje základní právo na 

zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny a právo na nestranný a nezávislý soud podle čl. 36 

odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Už jen z těchto judikátů vyplývá, že muselo v mém případě 

dojít k porušení zákona č. 6/2002 Sb., a měl by být rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 čj.: 

24 T 158/2007 ze dne 20.12.2012 zrušen. 

-II- 

Níže konkrétně doložím oprávněnost tohoto mého návrhu, především konkrétně pod bodem V., že podle 

mého laického dojmu se může jednat i o trestní provinění soudkyně Mgr.Postulkové, které vědomé 

porušení povinností soudce, jímž narušila důstojnost soudcovské funkce a ohrozila tím důvěru v 

nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů, mohlo být činěno pro dva zištné 

důvody: 

1) Mohu se pouze domnívat, že soudkyně Mgr.Postulková mohla mít slíbený finanční prospěch od 

rádoby poškozené svědkyně Štrobichové, která se sice ve svých výpovědích před soudem 

dušovala, že předmětný byt neměla nikdy v úmyslu prodat a zdědí jej její děti, ale toto se 

ukázalo jako její další účelová lež, když byt na jaře roku 2015, ještě v době mého pobytu ve 

VTOS, prodala. 

2) Mohu se pouze domnívat, že takto soudkyně Mgr. Postulková činila pro pomstu svého 

někdejšího kolegy, který má neustále vliv na chod a rozhodování tohoto soudu, o čemž jsem se 

přesvědčil v předmětném řízení, ale i v dalším řízení u tohoto soudu, kde věc mého návrhu 14 

C 113/2013, byla neúměrně protahována, byť ve stejném roce a týdnu napadnuté věci byly již 

dávno pravomocně ukončeny, tak v tomto mém podání 14 C 113/2013, docházelo 

k neodůvodněným průtahům, což opakovaně potvrdilo i ministerstvo spravedlnosti ve svém 

stanovisku č.j.: MSP-1063/2015-ODSK-ODSK/7 dne 22.05.2015. 

V této souvislosti lze (pro úplnost a pro srovnání) poukázat na ustálenou judikaturu Nejvyššího 

správního soudu, zejména na rozhodnutí jeho kárného senátu ze dne 20. června 2013, sp. zn. 16 Kss 

2/2013, podle něhož, CITUJI: „… současně musí platit, že za určitých okolností nezákonný postup či 

vydání nezákonného rozhodnutí, byť opřené o určitý právní názor, může být kvalifikováno jako kárné 

provinění, jelikož není sporu o tom, že se v konkrétním případě může jednat o zaviněné porušení 

povinností soudce, jímž soudce ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé 

rozhodování soudů ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb. Aby se však o takové jednání 

jednalo, musely by ke zmíněné nezákonnosti přistoupit okolnosti další. Nezákonný postup či vydání 

nezákonného rozhodnutí, odůvodněné jiným právním názorem, proto může představovat důvod pro 
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zahájení kárného řízení s příslušným soudcem v zásadě pouze tehdy, pokud je z okolností případu 

patrno, že buď (1.) bylo porušeno jednoznačné znění aplikované právní normy, anebo (2.) nebylo 

respektováno zrušovací rozhodnutí výše postaveného soudu v konkrétní věci, či (3.) existuje jednotná a 

ustálená judikatura nejvyššího soudu, kterou daný soudce odmítl akceptovat bez toho, aby svůj 

odlišný právní názor podepřel komplexní, racionální a transparentní konkurující argumentací“.  

Jako laik jsem schopen prokázat, ne bludy a smyšlenými odkazy, ale odkazy na konkrétní pasáže 

z písemných protokolací z hlavních líčení a odkazy na pasáže z odůvodnění předmětného rozsudku, 

že soudkyně Postulková v předmětném řízení, vědomě a úmyslně porušila aplikované právní normy, 

a též ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu ČR (např. Usnesení NS ČR ze dne 25.4.2012 č.j.: 8 Tdo 

446/2012 viz. níže), čímž přivodila zvlášť závažný následek. 

Obdobně lze poukázat na nález Ústavního soudu ze dne 16. 11. 2011, sp. zn. I. ÚS 2420/2011, vydaný 

ve věci Nejvyššího správního soudu (jeho rozhodnutí ze dne 10. 5. 2011, sp. zn. 13 Kss 11/2010), jímž 

byl stěžovatel uznán vinným kárným proviněním proto, že jako soudce v rozporu s § 149 odst. 6 tr. ř. 

nerespektoval závazný právní názor odvolacího soudu, že v konkrétní věci je třeba rozhodnout podle § 

419 tr. zákoníku o poměrném zkrácení trestů uložených odsouzeným pachatelů před 1. lednem 2010, 

přestože závazný právní názor byl naprosto srozumitelně formulovaný a neumožňoval kárně 

obviněnému soudci jiný postup než ve zrušovacím rozhodnutí uvedený. Ústavní soud považoval za 

správné, pokud kárný soud uznal stěžovatele vinným kárným proviněním, což odůvodnil mimo jiné tím, 

že „Takovýto postup kárně obviněného soudce nemůže omluvit jeho rozdílný právní názor na věc oproti 

závaznému právnímu názoru vyššího soudu v konkrétní věci. To bylo nepřípustné jednání kárně 

obviněného soudce a toto jeho jednání bylo schopno narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit 

důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Jestliže v daném případě nižší 

soud nerespektuje funkčně vyšší soud v konkrétní věci, může to vyvolat pochybnosti o správném 

fungování soudnictví jak uvnitř soudů, tak především navenek“. 

Postup soudkyně Mgr.Postulkové, mne jako laika vede k silné domněnce, že se jako soudkyně vědomě 

a úmyslně neřídila platným právním řádem, zejména Listinou základních práv a svobod, a namísto toho, 

zřejmě mohla, či byla ve své práci vedena svými předsudky, chamtivostí a touhou pomsty za svého 

odejitého kolegu a nadřízeného Mgr. Hájka. Domnívám se jako laik, že její „vědomé a nelogické 

přehmaty“, lze kvalifikovat jako zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku účinného do 

30. 11. 2011, a též jako přečin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1 tr. zákoníku. 

Toto nechávám na posouzení a uvážení k tomu příslušných orgánů. Podrobný výčet bodů, které mne 

k tomuto vedou, následuje níže pod bodem V., kde označuji nezpochybnitelné konkrétní pasáže 

z písemné protokolace z předmětného hlavního soudního líčení před Obvodním soudem pro Prahu 7, a 

odkazy na konkrétní pasáže v odůvodnění rozsudku 24 T 158/2007. 

-III- 

Protože se domnívám, že soudkyně takto podivně a v rozporu se zákonem postupovala v mém případě 

v součinnosti se státním zástupcem p.Mgr.Vavrečkou, tak se musím vyjádřit k jeho osobě a jeho 

naprosto nepřípustnému chování, protože to byl on, kdo sepsal absurdní žalobu.  

Nyní krátce odcituji z článku pana ministra Zaorálka z 18.5.2017 z ČtK: 

Tolerance k porušování lidských práv usnadnilo nástup nacismu, řekl Zaorálek. "Není to snad zase tak 

velké zjednodušení, když řekneme, že tolerance k porušování lidských práv v Evropě a to, že se to 

přehlíželo, usnadňovalo nástup nacismu a myšlenek, které úplně otřesným způsobem pošlapaly 

elementární důstojnost člověka," uvedl Zaorálek. 
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Za hajlování u piva dostali Romové podmínku 

Zdroj – Novinky 24.5. 2017 10:05  

Ze soudní obsílky se dva Romové z Klatovska dozvěděli, že za fašistické divadélko loni v prosinci v 

restauraci Pod Věží v Kašperských Horách dostali podmíněné tresty. Tehdy oba muži ve výčepu 

hajlovali – prý aby zjistili, zda mezi hosty nejsou rasisté. 

Vydání trestního příkazu, tedy rozhodnutí bez projednání obžaloby v hlavním líčení, potvrdila v úterý 

Právu klatovská soudkyně Martina Šimánková. Soudkyně uznala Martina Š (26) a Lukáše Č. (32) 

vinnými ze spáchání přečinu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka… 

Na stejné téma odcituji z článku slovenského prezidenta Kisky z 9.5.2017 v časopisu Týden: 

Fašisté i dnes využívají strach a předsudky 

Podobně jako kdysi se pasují i dnešní fašisté, ačkoliv sami tento název odmítají, na jediné pravé 

ochránce naší kultury, našeho národa a naší víry. Tak jako v minulosti i dnes využívají strach a 

předsudky jako cestu k moci a chtějí použít demokratickou společnost, aby ji zničili. Tak jako tehdy i 

dnes zlobu ukrývají za pluralitu názorů, ačkoliv sami hodnotami svobody, tolerance a respektu k jiným 

pohrdají," 

"Ideologie nenávisti byla 8. května 1945 poražena vojensky. Vytlačili jsme ji na okraj, donutili jsme ji 

zalézt do temných koutů našich společností. Ale nepodařilo se nám ji zcela zničit. Toto zlo, bohužel, 

přežilo v hlavách těch, pro které je pohrdaní lidskou důstojností a povzbuzování nenávisti vůči lidem 

jiné barvy pleti nebo jiného náboženství opět jednou politickým programem. Toto zlo nabírá na drzosti 

a sebevědomí, přestává se ukrývat," uvedl Kiska. 

Slovenský prezident dodal, že demokratická společnost nesmí zmiňované projevy přehlížet nebo být 

lhostejná, ale musí zakročit. Odpovědí na očekávání nebo otevřené otázky obyvatel podle něj není 

podpora fašistických sil. 

Další článek z Roiters ze dne 6.5.2017 

Skandál v Německu: vojáci bundeswehru uctívali nacistické symboly 

V Německu se rozrůstá skandál pravicového extremismu vojáků, z nichž jeden zřejmě plánoval i 

teroristický útok. Nadřízení nekonali. 

Německá média upozornila, že nadřízení Franka A. měli už před několika lety jasné indicie o jeho 

extremismu, ale nijak rázně nezakročili. Historik, který na žádost armády posuzoval vojákovu 

magisterskou práci, totiž konstatoval, že nejde o odborný text, ale rasistickou výzvu. Franco A. v práci 

varoval před mísením ras, přistěhovalectvím, které označoval za genocidu, nebo před emancipací žen, 

v níž viděl ohrožení rodiny a tím i oslabení národa. 

Německá média naznačují, že kolem Franka A. mohla existovat skupina až čtyř podobně smýšlejících 

vojáků. Mluvčí ministerstva obrany nedávno uvedl, že v současné době existuje podezření vůči 280 

vojákům, že jsou pravicovými extremisty. Německá armáda má zhruba 177 000 členů. V letech 2012 až 

2016 jich kvůli pravicovému radikalismu 18 muselo odejít. 

Kvůli rozrůstajícímu se skandálu roste tlak na ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou z 

Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové. Ministryně kvůli kauze dokonce 



9 
 

zrušila dvoudenní návštěvu Spojených států, a místo ní zavítala do Illkirchu. Armáda nedávno řešila i 

problémy s šikanou. 

K výše uvedeným článkům, musím zmínit přímé propojení a souvislost s podivnou osobou 

přihlížejícího, mlčícího a nečinného státního zástupce Mgr. Šimona Vavrečky, při jeho účasti 

v předmětném řízení, kterým došlo k opakovanému, vědomému a fatálnímu procesnímu pochybení, kdy 

se domnívám, že jeho podivnou nečinnost lze označit za nadržování a jeho zneužití moci úřední osoby 

v součinnosti se soudkyní Mgr.Postulkovou. Jeho osud nechám na Vašem rozhodnutí a uvážení. Není 

se ale čemu divit při jeho nekompetentních výkonech, že se takto protiprávně chová při hlavních 

soudních líčeních, když je na internetu označován za v soudní síni hajlujícího „NÁCKA“ viz. článek 

pana Bc. Jana Kopala na Blogu iDnes: „Hajlující státní zástupce odhalen“, což bylo v řešení 

ministerstva spravedlnosti pod čj.: 56/2008-OJ-SZ/4, jak je z článku patrno. Cituji z části sdělení 

Ministerstva spravedlnosti ČR:  

„Užití nevhodného pozdravu při vstupu do jednací síně s ním bylo projednáno obvodní státní 

zástupkyní pro Prahu 7 a jako chování nedůstojné pro státního zástupce mu bylo vytknuto.“. 

Cituji z článku: „Hajlující státní zástupce odhalen“ 

Zdroj: http://jankopal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=35391 

    13. 05. 2008 10:20:29 

„Jak je vidět, když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. Pan státní zástupce, který u soudu hajloval 

po bolševicku a zdravil komunistickým pozdravem, vyvázl jen s domluvou. Alespoň byla odhalena 

jeho identita a nebude se nadále skrývat za anonymitu své funkce.“. 

Toliko jsem byl povinován osvětlit k osobě tohoto naprosto nekompetentního člověka Mgr.Šimona 

Vavrečky, pro kterého zákony ČR asi neplatí, a je potencionálním velkým nebezpečím pro celou naší 

společnost. Jsem jako laik přesvědčen, a to porovnáním platných zákonů s jeho rozporuplným sdělením 

v předmětném řízení, že mne úmyslně svojí nečinností a jeho vědomou nepravdou a nekompetentností 

poškodil, a to v součinnosti se soudkyní Mgr.Postulkovou, kdy nejprve cituji z jeho absurdního sdělení 

ze dne 04.04.2013 č.j.: ZN 807/2013-5 viz. příloha:  

„Důkazy provedené v předchozím líčení jsou procesně nepoužitelné a nemůže k nim být přihlíženo. Z 

hlediska trestního řízení je použitelná pouze výpověď svědkyně (Štobichové) ze dne 19.12.2012. …s 

ohledem na procesní nepoužitelnost původní výpovědi (z 16.06.2008) nemohla být svědkyně vyzvána 

k odstranění případných rozporů ve své výpovědi, což by byla podstatná okolnost pro posouzení, zda 

odchylka ve výpovědi je způsobena omylem nebo zda se jedná o úmyslnou nepravdu“. 

Toto jeho absurdní sdělení, odporuje nejenom zdravému rozumu, logice, ale i právu spravedlivého 

procesu a „rovnosti zbraní“. Když osoba vypovídá opakovaně před soudem v hlavním líčení pod 

přísahou, ale odlišně, tak lže a dopouští se křivého svědectví a musí být za toto postižena. Buď si věci 

pamatuje a musí tyto popsat shodně, nebo si tyto nepamatuje a uvede, že si nevzpomíná, ale pokud 

stejnou událost popíše jiným způsobem, tak jak toto učinila paní rádoby poškozená svědkyně 

Štrobichová před OS P7 ve věci 24 T 158/2007 (její mnohé a zásadní rozpory ve výpovědích ze dne 

16.6.2008 a 19.12.2012 označuji níže pod bodem IV.), tak prokazatelně lže. Proti tomuto protiprávnímu 

sdělení Mgr. Vavrečky ze dne 04.04.2013 č.j.: ZN 807/2013-5, je i mnoho nálezů a judikátů Ústavního 

soudu ČR, ale i Nejvyššího soudu ČR, kdy například cituji z Usnesení NS ČR ze dne 25.4.2012 č.j.: 8 

Tdo 446/2012, kterým byl vysloven jasný právní názor na podmínky dokazování v hl. líčení, cituji: 

„Okolnosti, že státní zástupce či obviněný nedali souhlas s přečtením podstatného obsahu protokolu 

http://jankopal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=35391


10 
 

o hlavním líčení, včetně provedených důkazů, neznamená to, že za důkaz nemůže sloužit výpověď 

obviněného či svědka, kterou učinil v předchozím hlavním líčení a soud k ní musí přihlížet“. 

Bohužel, ve stejném duchu státní zástupce Mgr. Vavrečka pokračuje i v jeho dalším sdělení č.j. ZN 

807/2013-21 ze dne 29. července 2015 viz. příloha, které mi bylo doručeno do mojí datové schránky 

dne 31.července 2015, čímž znemožňuje průchod pravdy a práva, ale především se snaží věc, ne jenom 

jeho fatálního pochybení, zamést pod koberec. Jeho počínání v součinnosti se stejně vědomě nečinnou 

soudkyní Mgr.Postulkovou, která ve svém odůvodnění rozsudku 24 T 158/2007 ze dne 20.12.2012 na 

str. 17 v ½ textu v prvním odstavci nelogicky uvedla téměř shodně a skandálně jako Mgr.Vavrečka, 

cituji: „.. o směnce v té době již věděla od soudce, který ji zmínil v předchozím tohoto času procesně 

nepoužitelném hlavním líčení“. Tímto jejich protiprávním postupem dochází k totálnímu „masakru 

práva“. Toto jejich počínání, jako zástupců justice a moci výkonné, je velmi nebezpečné pro celou 

společnost, protože jak je patrno, jsou schopni jako dobře fungující mafie, se navzájem při soudním 

řízení „přikrýt“, čímž se nikdo proti jejich nezákonným praktikám nemá sebemenší šanci ubránit. 

Všichni lidé jsme tvory mýlícími se, ale pokud omylů je několik v uceleném řetězci za sebou jdoucích, 

tak se již nejedná o omyl a náhodu, ale o úmysl. Odvolací soudy jsou již jen formalitou k potvrzení 

jejich rozsudků, když prvoinstanční rozsudky jsou obsahově pro tyto odvolací řízení považovány za 

svaté a nezpochybnitelně pravdivé, tak je člověk vydán na pospas těmto některým nečestným zástupcům 

justice u prvoinstančních řízení. V případě takto „úmyslně chybujícího“ zástupce justice – soudkyně 

Mgr. Postulkové v součinnosti se státním zástupcem Mgr. Vavrečkou, se logicky a nesporně jedná o 

velmi závažné profesní pochybení, a to zneužití pravomoci úřední osoby, jak věrohodně a prokazatelně 

doložím nyní stručně pod body 1 - 9.  

1)  Že jsem byl, za velmi podivných okolností odporujících právu a zdravému rozumu, celkem 

dvakrát odňat svému zákonnému soudci, tak toto mnohému nasvědčuje. Domnívám se, že již třetí 

soudce - předseda senátu v předmětné věci, byl v roce 2016 opětovně jmenován v rozporu se zákonem 

o soudech a soudcích.  

2) Pět let od začátku pseudokauzy v únoru 2007, jsem byl 5.9.2012 umístěn do útěkové vazby, a 

to přímo ze soudní síně, kam jsem se dostavil dobrovolně k nařízenému veřejnému jednání, které si 

podivně a účelově soudkyně Mgr.Postulková sice naplánovala na tři dny jako výslechy svědků a 

provedené dokazování, ale toto podivně neprovedla a učinila jen jednání o mém umístění do vazby. 

Velmi podivně s obřím prodlením jednoho měsíce ona rozhodovala o mých námitkách o uvalení vazby, 

byť takto měla učinit bezodkladně. V této vazbě jsem byl, prý „pochybením“ této soudkyně, držen o 

157 dní déle, kdy toto bylo soudkyni písemně vytknuto předsedou soudu přípisem 0 Spr 349/2014 ze 

dne 26.5.2014, jak mi sdělil JUDr. Hejtmánek. Věc byla šetřena i Ministerstvem spravedlnosti pod č.j. 

MSP-1180/2014-OD-DOH/6, které mi ale v rozporu s JUDr. Hejtmánkem sděluje, že Mgr.Postulkové 

nebyla udělena žádná výtka. Asi i zde někdo zanedbal své povinnosti, jinak si neumím rozporuplnost 

vysvětlit. 

3) Soudkyně Mgr.Postulková ve svém odůvodnění rozsudku 24 T 158/2007 ze dne 20.12.2012, 

úmyslně použila několika zásadních a prokazatelných fabulací a nelogických argumentů, aby si 

připravila půdu k mému odsouzení, jak konkrétně prokáži níže odkazy na pasáže protokolací a 

odůvodnění rozsudku pod bodem V..  

4) Vědomě a nelogicky, ale především v rozporu s právem, se soudkyně Mgr.Postulková 

opakovaně vyjadřuje k tomu, že nelze procesně použít a porovnat výpovědi svědků, které byly učiněny 

v předchozím hlavním líčení. Takto v rozporu s právem uvedla v odůvodnění jejího rozsudku dne 

20.12.2012, ale i ve dvou následných jednáních o obnově řízení. Když jsem na toto protiprávní jednání, 
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nečinnost její i přítomného státního zástupce Mgr.Vavrečky upozorňoval, byl jsem dne 19.12.2012 touto 

totalitně smýšlející soudkyní nelogicky umlčen nejvyšší možnou pořádkovou pokutou 50.000,-Kč viz. 

protokol z tohoto hlavního líčení, jak konkrétně prokáži níže odkazy na pasáže protokolací a odůvodnění 

rozsudku pod bodem V.. 

5) Soudkyně Mgr.Postulková nelogicky a neprofesionálně vstupuje do jiného civilního řízení (MS 

v Praze 53 CM 43/2010), kde sděluje svojí kolegyni, účelová tvrzení, kdy prý mým návrhem uplatňuji 

právo neexistující směnky. Takto účelově Mgr.Postulková v rozporu se zákonem o soudech a soudcích 

učinila, aby mi znemožnila uplatnění práva mnou žalované směnky, což se jí, tímto neslučitelným 

zásahem s postem soudce, bohužel povedlo. Více pod bodem V.. 

6) Jako laik se domnívám, že soudkyně Postulková byla v roce 2009 delegována, za odejitého Mgr. 

Hájka, jako nová předsedkyně senátu předmětného řízení, a to v rozporu se zákonem o soudech a 

soudcích. K tomuto mému laickému dojmu, který hraničí s přesvědčením, mě vedou přípisy soudců 

Podlešáka sp. zn. 11 Si 4/2017 ze dne 6.1.2017 a JUDr. Hejtmánka sp. zn. Si 136/2017 ze dne 7.2.2017 

viz. příloha. Podle mého laického názoru a znalosti zákona o soudech a soudcích, se mohu oprávněně 

domnívat, že při rozdělování agendy po Mgr.Hájkovi, došlo k úmyslnému pletichaření a cílenému 

přidělení konkrétních spisů těm správným soudcům. Některé spisy-kauzy, byly pro tehdejší vládní a 

podnikatelské mafiánské kmotry, především z řad ODS, velmi zásadní, aby byly vyřešeny tím správným 

rozhodnutím, anebo, rovnou promlčeny, kdy se jednalo o kauzy z velké a malé privatizace, napojené na 

Českou konsolidační agenturu, nebo na IPB Banku – tedy záležitosti ve stovkách miliard – černé díry, 

kteréžto některé kauzy nesou znaky obřích zločineckých spolčení některých zúčastněných, a to podle 

mého dojmu i včetně zástupců justice působících na Obvodním soudu pro Prahu 7. 

7) Podivná podjatost celého Obvodního soudu pro Prahu 7 vůči mojí osobě, jednoznačně sálá i z 

civilního řízení ve věci sp. zn. 14 C 113/2013 vedeného tímto soudem, kde byly shledány průtahy v 

řízení, a to delší jak 18 měsíců, viz. např. vyrozumění Ministerstva spravedlnosti pod č.j.: MSP-

1063/2015-ODSK-ODSK/7. 

8) Podivná podjatost celého Obvodního soudu pro Prahu 7 vůči mojí osobě, jednoznačně sálá i z 

civilního řízení na návrh Štrobichové vedeného tímto soudem pod sp. zn. 10 C 264/07, kde bylo až na 

druhou žádost rádoby poškozené Štrobichové, a to nejspíš po něčí intervenci, vydáno skandální 

předběžné opatření, které neobsahovalo žádné - žádné odůvodnění. Toto usnesení bylo vydáno v rozporu 

se zákonem, když byla žadatelka za velmi podivných okolností osvobozena od povinnosti hradit soudní 

poplatek 50.000,-Kč, byť je ve spise samém dokladován její měsíční příjem 22.000,-Kč!! 

9) Protože písemné přepisy z hlavních líčení neodpovídají faktům a přesným citacím, jak bylo 

uváděno při hlavních líčeních, a v těchto protokolacích byly uváděny prokazatelné nepravdy, byla 

opakovaně písemně, ale i při jednáních do protokolu, předsedkyně senátu Mgr. Postulková, vyzývána k 

nápravě. Bohužel ani jednou nedošlo k nápravě a její lži a neúplné protokolace zůstávají bez zásahu 

nezměněny, byť doložitelně neodpovídají pravdě a zvukovému záznamu z hlavních líčení v předmětném 

řízení, jak bylo fakticky svědky uváděno. Samotný předchůdce Mgr.Postulkové, exsoudce Mgr.Hájek, 

byl alespoň natolik soudný, že svoje účelové mě poškozující lži, opravil usnesením viz. spis samotný. 

-IV- 

Sice jedna soudkyně v sobě nalezla trošku odvahy, ale z důvodu kolegiality si nedovolila paskvil svojí 

nekompetentní kolegyně Mgr.Postulkové smést ze stolu a degradovat její protiprávnosti a zničit ji 

kariéru, a to na úkor mého uvěznění. Bohužel její odvahu ve svém usnesení neprojevila naplno a 

profesionálně, a z kolegiality potvrdila rozsudek soudkyně Mgr.Postulkové. Jedná se o soudkyni JUDr. 
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Jarmilou Löffelmannovou, soudkyni Městského soudu v Praze, která poukázala a označila, že na celé 

věci je něco velmi „nekalého“, a v příkrém rozporu s právem, a hodno Vaší osobní pozornosti a zásahu, 

čemuž nezpochybnitelně naznačuje i přiložené usnesení č.j. 61 To 490/2015 ze dne 29.12.2015. Tato 

soudkyně ve svém usnesení uvádí na první str. na desátém řádku odspoda, cituji: „není pravda tvrzení 

soudu (Obvodního pro Prahu 7), že by předchozí výpověď svědkyně Štrobichové před jiným soudním 

senátem byla procesně nepoužitelná – je použitelná jako každá jinak procesně provedená výpověď 

např. z přípravného řízení, natož z řízení před soudem“.  

Je velmi podivné, jak může jeden soud právo na toto přiznat (ano je to v souladu se zákonem), a jeden 

soud toto právo nelogicky odmítá a popírá vč. státního zástupce viz. jeho sdělení ze dne 04.04.2013 č.j.: 

ZN 807/2013-5 citace výše pod III., a to v můj neprospěch a v rozporu s právem, tehdy jako 

obžalovaného? Jsem nucen opětovně odkázat na zdraví rozum a judikát NS ČR čj.: 8 Tdo 446/2012 viz. 

citace výše. Kde je tedy hledání objektivní pravdy? Kde je zásada „in dubio pro reo“? (v 

pochybnostech ve prospěch obviněného), což je právní zásada, která stanovuje povinnost soudu vždy 

rozhodovat ve prospěch obžalovaného, pokud o jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit. 

Vyšetřující orgány musí prokázat veškeré skutečnosti tak, aby o vině neexistovaly důvodné pochybnosti, 

což se v mém případě, ve věci 24 T 158/2007 před Obvodním soudem pro Prahu 7, prokazatelně nestalo. 

Proč jsem byl připraven o svobodu a prokazatelně účelově odsouzen na podkladě připuštěného, 

prokazatelně křivého svědectví rádoby poškozené Štrobichové? 

Usnesením soudkyně JUDr. Löffelmannové č.j. 61 To 490/2015 ze dne 29.12.2015 je jasně dáno a 

potvrzeno, což tvrdím od prvopočátku, že i jako laik mám pravdu v tom, že jsem byl odsouzen a 

připraven o svobodu na podkladě vědomého a křivého svědectví rádoby poškozené svědkyně 

Štrobichové, které bylo úmyslně připuštěno a přehlíženo zástupci justice, a to jejich součinností, což 

zapříčinila předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 7, Mgr. Iveta Postulková, tak přítomný 

nečinný státní zástupce Mgr. Šimon Vavrečka a jeho zástupkyně Mgr. Jana Behenská, a to proto, abych 

byl poškozen, byť jsem se ničeho protiprávního nedopustil, o čemž svědčí i skutečnost, že proti mě 

nebyl, ale ani nemohl být, nikdy a nikým předložen jediný usvědčující důkaz, podporující účelově lživou 

žalobu a křivá svědectví Štrobichové, byť jsem se prokazatelně ničeho protiprávního nedopustil, ale i 

přes to jsem přišel o 34 měsíců svobody ve věznici s ostrahou!!, přišel jsem o rodinu, zdraví a majetek. 

-V- 

Pod body 1 – 12 označuji a popisuji velmi podrobně, ze soudních protokolů doložitelná, křivá svědectví 

svědkyně Štrobichové, ať máte představu, vážená paní soudkyně Poláchová, při porovnání soudní 

protokolace o tom, jak je v předmětné věci závažná nečinnost policejního komisaře Dohelského, v 

součinnosti se státním zástupcem Mgr.Vavrečkou a nečinnou soudkyní Mgr. Postulkovou, kdy jsem byl 

na podkladě jejich nečinnosti připraven o svobodu: 

1.   

Tvrzení svědkyně Štrobichové ve vztahu ke směnce, kdy dne 16.06.2008 poté, co paní Štrobichové byla 

v rámci hlavního líčení u OS P7  předložena předmětná směnka, vystavená na částku 1 800 000,- Kč s 

dotazem, zda tuto zná, viděla či podepsala, tak jmenovaná uvedla (viz. protokol z HL z téhož dne na str. 

4 a 5) : „směnku neznám, nepodepisovala jsem ji není to můj podpis na tom si trvám“;   Dále ke 

směnce v tento den u OS pro Prahu 7 pod č.j.: 24 T 158/2007, dne 16.06.2008 vypověděla na otázku 

soudce, viz. protokol str. 4, na 25 řádku odspoda, cituji: „viděla jste, či jste dokonce podepisoval 

směnku, znamená to dlouhý barevný papír? Odpověď – ne, bylo to 11. v neděli, kdy se pan Bajcár 

vrátil, abych mu to podepsala“. Dále na dotaz soudce, který paní Štrobichové předmětnou směnku 

předložil, tak odpověděla do protokolu viz. str. 4 na 21 řádku odspoda, cituji: „Svědkyni se předkládá 
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fotokopie směnky čl. 245 s dotazem – viděla jste tuto směnku, podepisovala jste jí, odpověď – ne, ne“. 

Dále v tento den paní Štrobichová k této směnce vypověděla str. 5 na pátém řádku odshora, cituji: 

„Jestliže vám soud předložil směnku, trváte na tom, respektive budete trvat na tom, že to není váš 

podpis? Odpověď – budu“. Totéž uvedla i v rámci námitek proti SPR v tomto soudním řízení, přičemž 

nepravdivé tvrzení žalované bylo opakovaně vyvráceno dvěma znaleckými posudky z oboru 

písmoznalectví s kategorickým závěrem, že na předmětné směnce jsou uvedeny pravé podpisy žalované 

Štrobichové.  

Do okamžiku, než byla usvědčena závěry znaleckých posudků, pravost svých podpisů na směnce i 

ostatních souvisejících listinách opakovaně popírala a zpochybňovala, tak činila jak v tr. věci před OS 

P7 ve věci 24 T 158/2007, tak též ve svém „Trestním oznámení“  podaném proti mojí osobě ze dne 

15.02.2009, kde v jeho samém závěru v posledním odstavci výslovně uvedla, že směnku žalobci 

nepodepsala.  

Je jasně patrno, z porovnání několika jejich výpovědí, že ohledně směnky vědomě mlží a účelově 

fabuluje. Takto činila i před Městským soudem v Praze v řízení sp. zn. 53 CM 43/2010, a to do doby, 

než byl po zadání soudu vypracován odborný znalecký posudek Mgr. Jiřinou Strakovou na sporné 

podpisy. 

K uvedenému uvádím, že oba doklady – směnka a stvrzenka, jsou datovány dnem 09.02.2007, kdy v 

tento den jsem k rukám Štrobichové vyplatil celkovou sumu 2 300 000,- Kč, a to při podpisu dohody o 

postoupení členských práv k družstevnímu bytu 4+1 na adrese Letohradská 1307/36, Praha 7, který jsem 

od žalované po několika předchozích osobních jednání koupil. 

2.   

Dále musím upozornit na zásadní křivá svědectví Štrobichové ke směnce, která zopakovala osobně před 

soudem. Jedná se o to, že u OS pro Prahu 7 pod č.j.: 24 T 158/2007, dne 16.06.2008 vypověděla, viz. 

protokol str. 2 na 14 řádku odspoda, cituji: „předložil mi nějaký žlutý ohon bianco“. Dne 19.12.2012 

před stejným soudem ve stejné věci vypověděla viz. protokol str. 8 na osmém řádku odspoda, cituji: „Já 

nevím co to ohon je, nepoužívám toto slovo, není v mém slovníku“. To, že by kdy hovořila o OHONU, 

tak popřela i před Městským soudem v Praze ve věci 53 CM 43/2010. 

3.  

Dále musí upozornit na zásadní svědectví Štrobichové, kde sama sebe opětovně usvědčuje z účelových 

lží – fabulací před Městským soudem v Praze, kde v předmětné věci se snaží tvrdit, že směnku podepsala 

v omylu a nevědomky. Odkazuje na její výpověď učiněnou dne 19.12.2012 před OS P7 ve věci 24 T 

158/2007, kdy i z této její výpovědi je jednoznačně jasné, že si byla dobře vědoma umístění svého 

podpisu na směnce, jejíž platnost se snaží neustále zpochybňovat. Níže cituji z výpovědi svědkyně 

Štrobichové z protokolu o hlavním líčení ze dne 19.12.2012, kterou učinila před OS P7 ve věci 24 T 

158/2007, a to ze str. 6 na 17 řádku odspoda, když odpovídala na dotaz zástupce senátu Ing. Jiřího 

Ptáčníka, který ji předložil předmětnou směnku s dotazem, jak se dostal její podpis na směnku a jak tato 

směnka vypadala? odpověděla: „Neuvědomuji si to, že bych to podepsala. Ten papír byl čistý, nic tam 

nebylo rukou podepsáno. Já jsem to podepsala. Co se týká směnky, vše tam bylo dopsáno potom p. 

Bajcárem, bylo tam jen co je tištěné.“   Logický a jediný výklad této její odpovědi naprosto jednoznačně 

nasvědčuje tomu, že si byla a je dobře vědoma toho, že mi podepisuje směnku, když říká bylo tam jen 

co je tištěné, jen se ohledně jejího podpisu snaží úmyslně a účelově fabulovat před zástupci justice, že 

podepsala směnku nevyplněnou, což není pravda a toto nebylo nikdy prokázáno, ale tímto jednoznačně 

prokazuje, že směnku mi podepsala vědomě. 
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4.   

Diametrálně rozporuplná a nelogická tvrzení Štrobichové ke stvrzence (tiskopisu) – výdajovému 

pokladnímu dokladu ze dne 09.02.2007 na částku 500 000,- Kč, která jí byla mnou v tento den vyplacena 

oproti jejímu podpisu. Podpis na uvedené stvrzence byl též předmětem zkoumání znalcem s tím, že 

pravost podpisu Štrobichové byla též potvrzena. Pokud jde o skutková tvrzení ve vztahu k této stvrzence, 

Štrobichová uvádí související skutečnosti diametrálně rozdílně bez zásahu soudce i státního zástupce, 

když prokazatelně křivě svědčila před OS P7, ve věci 24 T 158/2007 po poučení svědka ze strany soudu 

dne 16.06.2008. Opakovaně na dotazy soudce uvedla (částečně pravdivě), že tuto stvrzenku mi 

podepsala dne 09.02.2007 v Infocentru MČ P7, kde byly ověřeny naše podpisy na dohodě, tedy shodně 

s datem uvedeným na stvrzence.  

Z písemné protokolace OS Praha 7 č.j. 24 T 158/2007 ze dne 16.06.2008, kde vypovídala na str. 8 

svědkyně Štrobichová, se podává:  

Otázka: „podpisů na potvrzení převzetí peněz bylo kolik, nebo kolik listin jste následně podepsala“?  

Odpověď: „jenom jeden papírek, nic dalšího jsem nepodepisovala, nepodepisovala jsem ani na úřadě, 

ani potom, celkem jsem udělala pět podpisů“;  

Otázka: „ta listina byla jaké velikosti, A4“?  

Odpověď: „něco jako ta občanka, myslím, že byla zelené barvy“.  

Otázka: „říkala jste, že byla nevyplněná, vzpomenete si, jak se listina jmenovala“?  

Odpověď: „vzpomínám si, bylo tam napsáno něco jako stvrzenka na peníze“. 

Avšak dne 19.12.2012 při svém opakovaném výslechu před OS P7 ve shora uvedené tr. věci 24 T 

158/2007  Štrobichová uvedla, že tuto stvrzenku datovanou 09.02.2007 (bez toho aniž by předložila 

jediný důkaz), mi prý podepsala až v neděli 11.02.2007, a to nevyplněnou (bianco) u ní před domem v 

mém autě. Z protokolu OS P7 ve věci 24 T 158/2007 ze dne 19.12.2012 (str. 5 a patnáctý řádek odshora) 

vyplývá, že Štrobichová před soudem uvedla: „V neděli (11.2.2007) večer mi volal, že přijede před 

dům, že dostal v kanceláři strašně vynadáno, že mi dal peníze, a že je nemá ode mě podepsané …dal 

mi jen papírek k podpisu – bianko…já blbec jsem to podepsala. Podepsala jsem bianko papír převzetí 

peněz“.  

K tomuto uvádím, že je doložitelné, že jsem nikdy v žádné kanceláři nepracoval – nebyl jsem v 

zaměstnaneckém poměru, ani nikterak nepodnikal. Jsem invalidní důchodce. Je absurdní a nelogické, 

to jak popisuje Štrobichová, že bych ji vyplácel finanční částku dne 09.02.2007 dle přiložených listin, 

které vlastním s tímto datem (úředně ověřená dohoda 500.000,-Kč, stvrzenka 500.000,-Kč a směnka 

1.800.000,-Kč), ale až následně bych ji uháněl až o dva dny později dne 11.02.2007, aby mi převzetí 

této částky milostivě dodatečně podepsala, jak nelogicky a lživě popsala Štrobichová před soudem a 

tuto nelogickou absurditu přijala a přepsala do odůvodnění svého rozsudku i soudkyně Mgr. Postulková, 

kterou skandálně přijala za pravdivou aniž by se Štrobichové zeptala, proč uváděla rozdílně popis 

podpisu této stvrzenky při svojí výpovědi v hlavním líčení dne 16.6.2008. Nejsem nesvéprávný a 

doklady, jak jsou datovány, tak byly podepsány a částky na nich uvedeny byly vyplaceny proti jejich 

podpis v tento den na nich uvedený. Že by tomu bylo jinak, nebylo nikdy a nikým doloženo. Prokázáno, 

a to nezpochybnitelně bylo to, že Štrobichová o pravosti svého podpisu na směnce úmyslně lhala, a to 

znaleckým posudkem. Kdy k těmto svým podpisům má několik různých a rozporuplných výpovědí, 
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které zástupce PČR a justice nezajímají, proto se velmi silně domnívám, že někdo ze zástupců justice 

na této kauze, aby dopadla k mojí škodě, tak má osobní zájem, a to pro své obohacení. 

Dále ze str. 7 na dvanáctém a druhém řádku odspoda protokolu z hlavního líčení v předmětné věci ze 

dne 19.12.2012 z výpovědi Štrobichové cituji: „Tu stvrzenku na 500 000,-Kč jsem podepsala u vás v 

autě. V centru (Infocentrum MČ P7, kde byly ověřeny dne 09.02.2007 naše podpisy na dohodě) jsem 

podepsala pouze dohody 09.02. v pátek jsem podepsala ty smlouvy a v neděli večer přijel před dům a 

podepsala jsem tento bianko papír – 11.02.“ (myšleno stvrzenku na 500 000,-Kč viz. čl. 240) 

Tudíž jsou zde dvě diametrálně odlišné výpovědi Štrobichové, která by tímto měla být pro zástupce 

justice velmi nevěrohodná. Proč se soudkyně Mgr.Postulková doposavad nevypořádala se zásadní 

rozdílností ve výpovědích Štrobichové? 

5. 

Rozporuplná tvrzení Štrobichové o popsání skutkového děje při ověření podpisů listin v Infocentru MČ 

P7, dne 09.02.2007:  Štrobichová ve svém výslechu před OS P7 ve věci 24 T 158/2007, a to ve dnech 

16.06.2007 a 19.12.2012, v obou případech při popisování aktu ověření podpisů na dohodě dne 

09.02.2007, tak sice vypověděla vždy stejně, ale doložitelně nepravdivě. Vypověděla totiž, cituji: 

„ověřující pracovnice (Daniela Jeřábková) nás vyzvala, že je volná, a zeptala se mě, zda jsem listiny 

četla“. Tuto nepravdu před soudem vícekrát zopakovala (viz. protokol z HL ze dne 16.06.2008 str. 5 a 

6 a protokol ze dne 19.12.2012 str. 5,6 a str. 8). Též tuto nepravdu uvedla v jejím „Trestní oznámení“ 

ze dne 23.02.2009, které podala Štrobichová na mojí osobu a osobně jej doručila na Obvodní státní 

zastupitelství pro Prahu 7. Též tuto nepravdu použila při výpovědi do „Úředního záznamu“ na PČR č.j: 

ORI-464/400K-7-2007 ze dne 26.02.2009, pořízený PČR SKPV OŘ Praha I., Pelléova 21, Praha 6.  

Jedná se opětovně o prokazatelnou nepravdu, kterou jako svědek po poučení před soudem uvedla. To, 

že se jedná o lež, tak opakovaně potvrdila samotná ověřující pracovnice paní Ing. Daniela Jeřábková. 

Tato před OS P7 ve věci 24 T 158/2007 vypověděla po poučení do protokolu u hlavního líčení ve dnech 

20.12.2007 a 10.10.2012, kdy vždy uváděla shodně, cituji: „nám při ověřování nepřísluší, abychom se 

dotazovaly lidí – účastníků, zda jsou s obsahem seznámeni, neptáme se lidí zda vědí co podepisují – 

žádné dotazy k obsahu listin jsem na jmenované neměla. O obsahu listin jsme se tedy v žádném 

případě nebavili“ (viz. protokoly z hlavního líčení ze dne 20.12.2007 str. 6 třetí řádek odspoda a str. 7 

devatenáctý řádek odshora a protokoly ze dne  10.10.2012 str. 6 patnáctý řádek odshora a str. 7 dvanáctý 

řádek odshora). Takto shodně vypověděla dne 06.03.2007 Ing. Jeřábková i do protokolu PČR SKPV 

OŘ Praha I., Pelléova 21, Praha 6. 

6.    

Jako další nevěrohodnost a doložitelné křivé svědectví paní Štrobichové, tak poukazuji na to, že k 

výběru místa, kde byly ověřeny dne 09.02.2007 naše podpisy, a to v Infocentru MČ Praha 7, tak 

vypovídala bez vysvětlení opětovně rozdílně. Nejprve před OS P7 ve věci 24 T 158/2007 vypověděla 

pravdu dne 16.06.2008, kde se vyjadřovala k tomu, kdo vybral místo ověření podpisů, tak vypověděla 

že, cituji: „toto místo jsem vybrala já“ (viz. protokol z hlavního líčení z 16.06.2008 str. 3 třetí řádek 

odspoda a str. 4 čtvrtý řádek odspoda). Ale při její opakované výpovědi před tímto stejným soudem dne 

19.12.2012 vypovídala opět, ale křivě oproti výpovědi z 16.06.2008, kde uvedla cituji: „toto místo jste 

vybral vy“ (viz. protokol z hlavního líčení ze dne 19.12.2012 str. 10 devatenactý řádek odshora).               

Opět dvě diametrálně odlišné výpovědi Štrobichové 

7.    
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Nedokáži si vysvětlit, proč policejní komisař Dohelský, státní zástupce Obvodního státního 

zastupitelství pro Prahu 7 Mgr. Vavrečka, ale ani předsedkyně senátu Mgr. Postulková, nepožadovali 

po Štrobichové odpověď na to, proč opakovaně křivě vypovídá, ale též, proč prokazatelně lživě tvrdila, 

že jsem nemohl znát její příjmení před tím, než byla dne 09.02.2007 podepsána dohoda včetně směnky 

a peněžního dokladu? Toto ona účelově lživě tvrdila jak u Městského soudu při jednání 53 CM 43/2010, 

tak i u OS pro Prahu 7 pod č.j.: 24 T 158/2007. Přitom jsem do předmětných spisů zakládal několik 

listin s datem před podpisem dohody dne 09.02.2007 (např. sdělení BD Letohradská 36 ze dne 

28.01.2007, které mi osobně předala a toto potvrdila před soudem), včetně množství SMS zpráv, které 

vlastním a měl jsem k dispozici od Štrobichové, a to před podpisem samotné dohody, tedy před datem 

09.02.2007, kde je vždy správně psané její jméno i příjmení a ona mi tyto listiny i SMS osobně předala 

a zaslala, což sama před soudem opakovaně potvrdila. Cituji například jednu z mnoha zásadních SMS, 

které mi Štrobichová zaslala, viz. příloha fotokopie SMS ze dne 02.02.2007 – tedy týden před podpisem 

naší dohody, směnky a stvrzenky dne 09.02.2007. Tato její SMS byla reakcí na mojí prvotní nabídku, 

že od ní členská práva koupím za 500 000,-Kč, cituji: „Nevím, proč se vám nemohu dovolat. Ptala jsem 

se na hodnotu bytu a cena 500 set tisíc je nízká. Ozvěte se mi prosím. Štrobichová.“ Následnou licitací 

byla dohodnuta cena za postoupení práv za cenu 2 300 000,-Kč, které jsem Štrobichové dne 09.02.2007 

vyplatil oproti úředně ověřenému podpisu na dohodě, podpisu výdajového pokladního dokladu a 

podpisu směnky. Štrobichová tuto SMS před Obvodním soudem pro Prahu 7, též ve věci 24 T 158/2007 

dne 19.12.2012 zcela nelogicky, bez vysvětlení, popsala naprosto opačně, než je její znění a význam, 

když uvedla, viz. protokol str. 9 na pátém řádku odspoda, cituji: „Ano rozumím tomu obsahu, že částka 

za ten byt je daleko vyšší“. Další otázky na ni, aby vysvětlila zásadní a diametrální rozpory vyšší-nižší, 

ohledně této SMS, tak tyto mi nelogicky soudkyní Postulkovou nebyly připuštěny, a když jsem se o toto 

pokoušel opakovaně, tak jsem byl soudkyní umlčen – pokutován, maximální možnou pořádkovou 

pokutou 50 000,-Kč viz. protokol z hlavního líčení ze dne 19.12.2012 str. 10 nahoře. Soudkyně, ale i 

státní zástupce se této důležité otázce, nalezení pravdy, podivně vyhnuly. Proč i toto zásadní křivé 

svědectví Štrobichové k obsahu zásadní SMS zprávy nebylo prověřeno a zůstalo bez povšimnutí PČR a 

zástupců justice nevím? 

8.      

Že svědkyně Štrobichová moc dobře věděla, a byla si vědoma toho, co činí, když mi dne 09.02.2007 

podepsala předmětnou směnku, mimo jiné písemnosti, oproti vyplacené celkové částce 2 300 000,-Kč, 

za postoupení práv, tak tomuto také více než nasvědčují listiny:  

a) Její Návrh na určení neplatnosti dohody ze dne 26.02.2007, který zaslala na Okresní 

soud v Jablonci nad Nisou (následně pro místní nepříslušnost bylo přesunuto z Jablonce nad Nisou k 

OS P7 pod sp. zn. 10 C 264/07), kde sama sebe usvědčuje z množství účelových lží. Byť v trestním 

řízení vypověděla a podivně uvedla v omyl zástupce justice, a já jsem za toto skončil na 34 měsíců ve 

vězení, tak před Obvodním soudem pro Prahu 7 ve věci 24 T 158/2007 prokazatelně lživě a bez jediného 

důkazu vypověděla, že nevěděla, jaké listiny dne 09.02.2007 na matrice při ověření podpisů podepsala, 

když prokazatelně účelově lživě uváděla, že já jsem zaměnil smlouvu o půjčce (která nikdy nebyla 

předložena), za dohodu o převodu členských práv, čehož si údajně nepovšimnula. Toto je ale v rozporu 

s tím, co uvedla právě do onoho návrhu pro Okresní soud v Jablonci nad Nisou, když zde, hned v prvním 

odstavci na první straně se přiznala a sama sebe usvědčila ze lži, když uvedla pravdivě, cituji: „S 

žalovaným jsem písemně dne 09.02.2007 uzavřela dohodu o převodu členských práv a povinností v 

družstvu – Bytového družstva Letohradská 36, se sídlem….“.     Byla si prokazatelně dobře vědoma 

toho, že byla mezi námi společně dne 9.2.2007 podepsána dohoda o převodu členských práv k bytu a 

další listiny, za které jsem ji vyplatil celkovou částku 2.300.000,-Kč, což začala zpochybňovat na PČR 

a před soudem v hlavních líčeních.           
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Její několikerá, diametrálně odlišná a nelogická vysvětlení, za jakých okolností se vyskytl její podpis na 

směnce a příjmovém dokladu, jsem již výše uvedl. Proč se soudkyně Postulková doposavad 

nevypořádala se zásadní rozdílností ve výpovědích Štrobichové? 

b) Další písemnost, kde dokonce sama sebe opětovně Štrobichová usvědčuje z účelové lži, 

bez povšimnutí zástupců justice, tak odkazuji na její výpověď před Obvodním soudem pro Prahu 7 ve 

věci 24 T 158/2007, kde dne 19.12.2012 do protokolu na str. 10 na dvanáctém řádku odshora 

vypověděla, cituji: „Nechtěla jsem, aby se dávala dohoda na bytové družstvo, aby nevěděli, že jsem si 

půjčila peníze a ručím bytem.“                                                                                      

Další nezpochybnitelný důkaz o tom, že Štrobichová si byla moc dobře vědoma toho, co dne 09.02.2007 

činí a podepisuje, a za co ode mne přijala celkovou sumu 2 300 000,-Kč. Přitom „gro“ celé obžaloby, 

bylo postaveno právě na tom, že prý nevědomky – v omylu podepsala onu dohodu, kdy se prý 

domnívala, že podepisuje smlouvu o půjčce. Ale i přes toto její sebeusvědčení, jsem byl odsouzen, což 

je skandální a neomluvitelný justiční omyl. Korunu tomuto protiřečení a všem prokazatelným do očí 

bijícím lžím – fabulacím Štrobichové, ale především totální degradaci obžaloby a práva spravedlivého 

procesu, tak nasadil odvolací Městský soud v Praze, který ve složení senátu JUDr. Jarmila 

Löffelmannová, Alena Makovcová a Václav Kašík, tak doznání ke křivému svědectví – obvinění a 

úmyslu podvodu Štrobichové, dokonce podrobně vepsal do svého absurdního a nelogického odůvodnění 

rozsudku, kterým potvrdil moje odsouzení. Z tohoto pravomocného rozsudku - pamfletu Městského 

soudu v Praze č.j.: 61 To 62/2013 ze dne 04.06.2013, tak ze str. 18 z devátého řádku odshora, cituji: 

„…ač jej poškozená měla opakovaně přemlouvat, aby dohodu nedával na bytové družstvo, přesto to 

učinil…“.   

S odkazem k výše uvedenému, pro úplnost a osvícení věci, krátce cituji z absurdní a nelogické obžaloby 

Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 č.j.: 2 ZT 76/2007, pro kterou jsem byl postaven před 

soud a odsouzen, byť jsem se prokazatelně ničeho nedopustil: „dne 09.02.2007 v Praze 7, v 

informačním centru Úřadu Městské části Praha 7, předložil poškozené Štrobichové smlouvu o půjčce 

na částku 200 000,-Kč, za kterou měla ručit svým družstevním bytem, kterou v průběhu čekání na 

ověření podpisů na smlouvě zaměnil za dohodu o převodu členských práv a povinností k družstvu, 

čehož si poškozená nepovšimla…“. Co je to za nelogickou absurditu, když sama rádoby poškozená 

opakovaně uvedla, že dobře věděla, jakou listinu dne 9.2.2007 podepsala, což opakovaně vypověděla a 

též vepsala do návrhu k soudu, ale toto zástupci justice úmyslně pomíjí a odsuzují mě za to, že prý 

Štrobichová nevěděla, co učinila?  

Vrcholem podjatosti, nekompetentnosti, arogance zneužití moci je výroková odsozující věta z rozsudku 

soudkyně Mgr. Postulkové ze dne 20.12.2012, která v tomto rozsudku na str. 1 v posledním odst. 

nelogicky uvedla, cituji: „účelově vyměnil dokumenty a na místě jí k podpisu pro ověření podstrčil 

jiný dokument, ….této záměny si při podpisu dokumentů poškozená nepovšimla a podepsala 

obžalovaným předložený dokument“.  Proč se soudkyně Postulková doposavad nevypořádala 

s množstvím zásadních rozdílností ve výpovědích Štrobichové ?  

9.      

Jakožto novou a velmi závažnou skutečnost, kterou jsem dokázal porovnat až po mém propuštění dne 

13.07.2015 z VTOS, tak k výdajovému dokladu – stvrzence na částku 500.000,-Kč, poukazuji na dvě 

velmi zásadní listiny, které jsou součástí spisu 24 T 158/2007, a které soudkyně Postulková též podivně 

pomíjí, byť tyto jsou v příkrém rozporu s obžalobou a provedeným dokazováním, protože by jinak 

musela jisto jistě dojít k logickému závěru nevinen, kdy Štrobichová se v nich prokazatelně usvědčuje 
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z křivého svědectví a dopouští se i množství jiných lží v porovnání jejich výpovědí, které učinila před 

OS P7 ve věci 24T158/2007 ve dnech 16.06.2008 a 19.12.2012: 

a) odkazuji na „Trestní oznámení“ ze dne 23.02.2009, které  podala Štrobichová na mojí 

osobu a osobně jej doručila na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7.  

b) odkazuji na „Úřední záznam“ PČR č.j: ORI-464/400K-7-2007 ze dne 26.02.2007, 

pořízený PČR SKPV OŘ Praha I., Pelléova 21, kde vypovídala Štrobichová. 

Vypovídala vždy po poučení o následcích, dopustí–li se křivé výpovědi. Je více než prokazatelné, že v 

obou těchto svých podáních Štrobichová účelově a vědomě lhala, aby mne poškodila. Níže zmiňuji jen 

jednu z množství jejich zásadních lží, kterou uvedla v omyl příslušné orgány, ale která měla zásadní vliv 

na rozhodování soudu a moje odsouzení. V obou těchto podáních uvedla naprosto shodně a prokazatelně 

lživě, cituji: „Doklad na převzatou částku jsem neobdržela“.  

Byť tato její podání byla učiněna v několika málo dnech po 09.02.2007, tedy po dni podpisu  dohody o 

převodu členských práv v BD, směnky a stvrzenky, oproti čemuž v tento den ode mne v hotovosti 

převzala částku 2.300.000,-Kč, lze předpokládat, pokud takto v krátkém časovém odstupu osoba vypoví, 

že nebude ve svých podáních lhát. Toto se však prokazatelně v případě Štrobichové nestalo, viz. její 

výpověď před soudem P7 ve věci 24 T 158/2007 dne 16.06.2008, kde asi omylem ona vypověděla 

pravdu, protože si už nepamatovala, že lhala ve svém trestním oznámení ze dne 23.02.2007 a též shodně 

lhala v úředním protokole ze dne 26.02.2007. Pro dokreslení její proradnosti, cituji opakovaně z toho, 

co vypověděla do protokolu pod přísahou před OS P7 ve věci 24T158/2007 dne 16.06.2008, viz. str. 4 

druhý odstavec cituji: „jenom jeden papírek, nic dalšího jsem nepodepisovala, nepodepisovala jsem 

ani na úřadě, ani potom, celkem jsem udělala pět podpisů“ (5 podpisů = 4 paré dohoda + stvrzenka – 

podpis směnky stále popírá). Otázka soudce: „ta listina byla jaké velikosti A4“? Odpověď: „něco jako 

ta občanka, myslím, že byla zelené barvy“. Otázka: „říkala jste, že byla nevyplněná, vzpomenete si, jak 

se listina jmenovala“? Odpověď: „vzpomínám si, bylo tam napsáno něco jako stvrzenka na peníze“. 

Otázka soudce: „Podepisovala jste tedy čtyři paré a jeden doklad, odpověď – ano“.  Toto je tedy 

zásadní rozpor s tím, co uvedla ve svém trestním oznámen ze dne 23.02.2007, ale i s tím, co vypověděla 

do úředního záznamu na PČR dne 26.02.2007, kdy na tomto byla postavena celá obžaloba, kde rozdílně 

s výše uvedeným vypověděla, cituji „Doklad na převzatou částku jsem neobdržela“.  

Proč i toto zásadní křivé svědectví Štrobichové k peněžní stvrzence zůstalo bez povšimnutí PČR 

komisaře Dohelského, státního zástupce OSZ Praha 7  Mgr.Vavrečky i předsedkyně senátu Mgr. 

Postulkové? Proč se soudkyně Mgr.Postulková doposavad nevypořádala se zásadní rozdílností ve 

výpovědích Štrobichové? 

10.      

Jako příklad osobní nevraživosti, nečinnosti a podjatosti Obvodního soudu pro Prahu 7 vůči mojí osobě, 

tak nelze nezmínit, že od 02.09.2013 mám u tohoto soudu podánu proti žalované Štrobichové absurdní 

žalobu – návrh na vydání platebního rozkazu, který je zde veden pod sp.zn: 14 C 113/2013. Více jak tři 

roky, nebylo v této věci učiněno ničeho – ničeho – ani jeden jediný úkon. Byť jsem si jako žalobce 

opakovaně stěžoval k předsedovi tohoto soudu JUDr.Hejtmánkovi, tak tento pouze nečině přihlížel a 

posílal mi do vězení nic neřešící přípisy. Byl jsem dokonce donucen se již v roce 2015 obrátit pro vzniklé 

průtahy na Ministerstvo spravedlnosti, které mi ve svém Stanovisku č.j.: MSP-1063/2015-ODSK-

ODSK/7 dne 22.05.2015 sdělilo, že ve věci mého návrhu 14 C 113/2013 dochází k průtahům. Soudním 

oddělením 14 C, bylo prokazatelně rozhodnuto ve stovkách jiných kauz, které napadly shodně jako můj 
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návrh v roce 2013, ale stovky těchto řízení byly již pravomocně ukončeny. Můj návrh zůstával stále 

nepovšimnut, což je nepochopitelný a nepřípustný zásah do mých práv.   

11.       

Upozorňuji na další absurditu celé kauzy, a to, že Štrobichová převedla členská práva k bytu na třetí 

osobu, byť se v průběhu celého trestního řízení dušovala, že nikdy nebylo jejím úmyslem byt-práva k 

němu převést -  prodat, protože k bytu má prý osobní citový vztah, kdy jej zdědila po otci, který jej 

dostal po návratu z koncentračního tábora a byt zdědí její děti, což vypověděla i ve věci 53 CM 43/2010 

před Městským soudem v Praze. To, že byt neměla nikdy v úmyslu prodat, byl i její hlavní argument 

proti mě, na základě čeho byla postavena obžaloba a já byl i následně odsouzen. Upozorňuji na 

podvodný záměr Štrobichové již od prvopočátku jejího jednáni, kdy k dokonání došlo prvotně mým 

odsouzením dne 20.12.2012. Její podvod na mojí osobu vyvrcholil právě dne 26.05.2015, a to převodem 

členských práv předmětného bytu na manžele Charvátovi. Tímto svým prokazatelným úmyslem, mne 

poškodit, tak velmi podivně uvedla v omyl zástupce PČR i justice v trestním řízeni, tak tímto převodem 

– prodejem, potvrdila její úmysl mne poškodit. Domnívám se, že za úplatu z prodeje bytu, musela mít 

vliv na někoho vysoce postaveného v řadách justice u Obvodního soudu pro Prahu 7, když dokázala 

takto ovlivnit celé řízení. 

Dále musím upozornit a apelovat na to, že jsem opakovaně upozorňoval orgány činné v trestním řízení 

i zástupce justice, že postup Štrobichové je v rozporu se zákony a právem ČR, kdy směřuje k mému 

poškození. Bohužel nikdy jsem nebyl vyslyšen. Jsem přesvědčen o tom, že k mému poškození došlo 

nečinnosti zástupců PČR a justice, kteří byť byli věrohodně a prokazatelně opakovaně informováni o 

opakovaném fabulování rádoby poškozené Štrobichové, tak naprosto nelogicky neučinili ničeho. Nyní 

jsem ve velmi složité situaci, kdy si budu muset uplatňovat svá práva a svůj majetek žalobou proti české 

republice. Odkazuji na moje marné poukazováni na křivá svědectví v řízeni 24 T 158/2007 před OS P7, 

za což jsem byl dne 19.12.2012 předsedkyní senátu Mgr.Postulkovou umlčen maximální pořádkovou 

pokutou 50.000,-Kč. Upozorňuji na nečinnost a úmyslné průtahy OS P7 ve věci 14 C 113/2013 

potvrzené Ministerstvem spravedlnosti pod č.j.: MSP-1063/2015-ODSK-ODSK/7. Též upozorňuji a 

domnívám se, že došlo k nepřiměřeným průtahům ve věci 53 Cm 43/2010, kdy žalobu jsem podával již 

před 7 lety. Upozorňuji na to, že kdyby bylo v řízeních soudů jednáno a rozhodnuto ve standardních 

lhůtách, dle litery zákona, ústavy, listiny, práva spravedlivého procesu a bez průtahů, kdy tomuto 

nasvědčují připuštěná křivá svědectví rádoby poškozené svědkyně Štrobichové, tak by zcela jistě muselo 

být rozhodnuto o mojí nevině a v můj prospěch v těchto řízeních, o čemž jsem přesvědčen. Rozhodně 

bych se nemusel dostat do této dehonestující situace, kdy jsem byl připraven o svobodu a donucen 

vykonat 34 měsícu odnětí svobody ve věznici s ostraho, a nyní poníženě nucen přihlížet tomu, jak mi 

žalovaná utíká nenávratně s majetkem pod dohledem a ochranou státu, který podle mého přesvědčení 

obrovsky selhal a nezpochybnitelně přispěl k mému poškození svoji podivnou nečinností.  

Musím také upozornit na to, že v řízeni 53 CM 43/2010, jsem opakovaně žádal soud, aby bylo vydáno 

předběžné opatřeni, aby bylo zabráněno Štrobichové v nakládaní s bytem-právy, aby tento nemohla 

„zašantročit“, jak jsem byl v době svých podání o předběžné opatření přesvědčen, že bude chtít 

Štrobichová učinit, což se i stalo – byt prodala. Nyní mám, díky nečinnosti justice a PČR, jak jsem výše 

podrobně uvedl, jen oči pro pláč. Nyní je přede mnou další několikaleté martyrium po českých soudech, 

abych uplatnil svá práva, abych získal zpět svůj majetek a odškodné za prokazatelné množství 

závažných pochybení justice a PČR, kdy tímto jsem již prokazatelně a nenávratně přišel o zdraví a 34 

měsíců svobody a rodinu, což již nelze nikterak vrátit, byť je prokazatelné, že jsem se ničeho 

protiprávního nedopustil. 
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12.     

V neposlední řadě upozorňuji na nelogický závěr předsedkyně senátu Mgr.Postulkové v jejím 

odsuzujícím rozsudku v předmětné věci, který je v příkrém rozporu s jinými důkazy, shromážděnými 

ve spise samém, jak je výše popsáno, a umocňuje to můj dojem o porušení zákona podáním 

nepravdivého znaleckého posudku touto soudkyní, a to s ohledem nutné znalostí této soudkyně obou 

výpovědí Štrobichové, které ona učinila v zásadních rozdílnostech ve dnech 16.06.2008 a 19.12.2012 

před OS P7 ve věci 24 T 158/2007.  

Pozastavuji se nad výrazem soudu v odůvodnění rozsudku na str. 14 na desátém řádku odshora, který se 

sám úmyslně dopouští lží, a který se sám opírá o nelogickou formulaci: „Pro soud se jeví jako 

přijatelnější výpověď poškozené Štrobichové, že mu po opakovaném jeho naléhání tento doklad 

podepsala (až v neděli 11.02.2007), večer, v autě, za špatného osvětlení, v zimě, jako bianko prázdný, 

protože mu nechtěla způsobit nepříjemnosti“……… „soud nemá sebemenší stín pochybností, že by 

tomu bylo jinak, než uváděla svědkyně“,  která nemůže mít podklad pro výroky o vině a trestu, kterými 

je někdo uznán vinným, při porovnání výpovědi rádoby poškozené Štrobichové ze dne 16.06.2008 viz. 

výše. Kde je pak presumpce neviny? Vždyť soudu byla – musela být, dobře známa prvotní výpověď 

svědkyně Štrobichové, tak je nelogické, aby bez vysvětlení a objasnění přijal její diametrálně odlišné 

výpovědi ve stejné věci.  

Jsou pouze tři logické možnosti vyjádření svědka před soudem:  

a)  pamatuje si a vypovídá   

b)  nepamatuje si a nevypovídá   

c) když opakovaně vypovídá, ale v zásadních rozdílnostech, což je případ Štrobichové, kdy byla v 

postavení svědka ve věci 24 T 158/2007 před Obvodním soudem pro Prahu 7, kde prokazatelně, 

opakovaně, účelově a vědomě v zásadních bodech fabuluje, tak porušuje zákon a v právním státě musí 

zasáhnout orgány činné v trestním řízeni.  

Odkazuji například na Usnesení NS ČR ze dne 25.4.2012 č.j.: 8 Tdo 446/2012, kterým byl vysloven 

jasný právní názor na podmínky dokazování v hl. líčení, viz. citace:  

„Okolnosti, že státní zástupce či obviněný nedali souhlas s přečtením podstatného obsahu protokolu 

o hlavním líčení, včetně provedených důkazů, neznamená to, že za důkaz nemůže sloužit výpověď 

obviněného či svědka, kterou učinil v předchozím hlavním líčení a soud k ní musí přihlížet“. 

Proč se takto nestalo, byť jsem učinil opakovaně podnět k prověření na PČR, ale opakovaně i přímo v 

soudní síni, před nečinným státním zástupcem do protokolu, bohužel nevím?  

-VI- 

Závěrem, ale velmi zásadně, musím upozornit na odůvodnění rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 

ve věci č.j.: 24 T 158/2007 ze dne 20.12.2012, kde předsedkyně senátu Mgr. Postulková, prokazatelně 

použila obří a zásadní, mne poškozující skutečnosti. Takto učinila podle mého přesvědčení záměrně, 

aby moje osoba a postavení pro následující soudní instance, byla co nejnevěrohodnější, a aby její 

odsuzující rozsudek byl potvrzen, tak si dopomáhala lží, což je skandální, trestuhodné a velmi 

nebezpečné s ohledem k jejímu postavení a obří moci, kterou tímto zneužívá, jako soudce.  

Jedná se o velmi závažnou větu, kterou velmi podle soudkyně „vpašovala“ do odůvodnění rozsudku, 

kdy tuto jsem prokazatelně nikdy neřekl ani nikdy nikam nenapsal. Její lživou větu z odůvodnění 
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rozsudku 24 T 158/2007 ze dne 20.12.2012 ze str. 14, pátý řádek odspoda, cituji: „pokud obžalovaný 

uvádí, že je na směnce uvedeno, že předáním bytu se směnka zničí, tak nic takového z ní nevyplývá“.  

Jsem skálopevně přesvědčen o tom, že tato prokazatelná lež předsedkyně senátu měla degradovat mojí 

možnost uplatnění směnky u Městského soudu v Praze v řízení 53 Cm 43/2010, kdy v následující větě, 

na této straně 14 si soudkyně dokonce dovolí, při její nezpochybnitelné znalosti rozporuplných výpovědí 

rádoby poškozené Štrobichové, tuto mojí směnku nelogicky hodnotit jako „účelovou“, aby mi co 

nejvíce bylo znemožněno si uplatnit právo v řízení před Městským soudem v Praze, kde bylo jednáno o 

mém návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu ve věci č.j.: 53 Cm 43/2010. Touto úmyslnou 

lží a neprofesionalitou předsedkyně senátu Mgr.Postulkové, a její nezpochybnitelnou podjatostí, se cítím 

být obrovsky poškozen. 

Je mi velmi dobře známo, že volné hodnocení důkazů je výsostným právem soudů, ale nemohou být 

nečinností a lží zástupců justice – orgánů činných v trestním řízení, pošlapávána práva třetích osob, což 

se prokazatelně a doložitelně v tomto mém případě stalo, kdy jsem byl dokonce na 34 měsíců připraven 

o svobodu, byť jsem se ničeho protiprávního nedopustil.  

Kde je hledání objektivní pravdy? Kde je zásada „in dubio pro reo“?  (v pochybnostech ve prospěch 

obviněného), což je právní zásada, která stanovuje povinnost soudu vždy rozhodovat ve prospěch 

obžalovaného, pokud o jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit. Vyšetřující orgány musí 

prokázat veškeré skutečnosti tak, aby o vině neexistovaly důvodné pochybnosti, což se v mém případě, 

ve věci 24 T 158/2007 před Obvodním soudem pro Prahu 7, prokazatelně nestalo, když jsem byl účelově 

odsouzen na podkladě prokazatelně křivého svědectví rádoby poškozené Štrobichové.  

-VII- 

I po tom, co jsem zažil, především ve vězení mezi psychopaty, vícetrestanými a vrahy, se kterými jsem 

byl nucen sdílet společnou celu, tak stále věřím v demokratickou společnost, respektující náš ústavní 

pořádek, včetně Listiny základních práv a svobod. Mám za to, že především instituce veřejné moci jsou 

povinny ústavní základy státu respektovat, ctít a svým rozhodováním prosazovat. Soudkyně Mgr. Iveta 

Postulková však takto evidentně nečinila a dle mého pevného laického přesvědčení se svým konáním 

zpronevěřila poslání soudkyně. Mám za to, že jmenovaná soudkyně svým naprosto nekompetentním a 

nelogickým postupem v předmětném řízení, svou několikanásobnou úmyslnou lží, svými zásahy do 

jiných řízení a svými neodůvodněnými tvrzeními, porušila ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., v platném 

znění, jmenovitě § 80 odst. 1 („vykonávat svědomitě svou funkci a při výkonu funkce a v občanském 

životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v 

nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů“), § 80 odst. 2 písm. b) („chovat se tak, aby 

nezavdal příčinu ke snížení důvěry v soudnictví“) a § 80 odst. 3 písm. b) („dbá o to, aby jeho rozhodnutí 

bylo srozumitelně a pečlivě odůvodněno“). Vyzývám vás proto, a zdvořile žádám, aby byla zjednána 

náprava, aby z moci a zodpovědnosti dané vám zákonem, byly bezodkladně učiněny kroky k podnětu k 

prošetření orgánům činným v trestním řízení. 

Žádám touto mojí stížností, aby této bylo vyhověno, a aby bylo usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 

24 T 158/2007 – 2048 zrušeno. 

Dovoluji si vás též uctivě požádat o vyrozumění o dalším postupu v této věci do mojí datové schránky.  

Milan Bajcár, v.r.  

Příloha viz. datová schránka 


