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PIRAŇA, občanskó sdruŽení, lČ0: 22833 39l ,

Městské státní zastupitelství v Praze

Vtt Vsř l|/\st-t$

V Praze dne 16.

. ( .1

Věc : oznánrení o podezření ze spáchání tr. činu
4 ooo,

Zákonem č. 451/i99l Sb. byly stanoveny některé další předpoklady pro qýkon některych funkcí ve
státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a
Slovenské republis. Tento zákon se vztahuje podle $ 1 odst. 1 písm. f a odst. 3 na funkce volených
aliademických funkcionářů a funkce schvalované akademickým senátem vysoké školy a fakulty.
Těmito aliademickými funkcionaři jsou bezesporu rektor i prorektoři. Jak |ze zjistit z údajů
Ministerstva školství ČR a Univerzity Tomáše Bati ve Z|íně, byl v nedávně minulosti jedrum z rektorů
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně současný prorektor pro strrrtcgii a rozl'oj prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,
kteý byl v minulosti rovněž předsedou České konference rektoru. V současné době je prezidentem
mezinárodní společnosti sdruŽující vědce z celého světa, kteří se zabyvají studiem polymerů se sídlem
v New Yorku a kteý byl rovněŽ ťrdajným vážnýmkandidátem na funkci ministeria školství.

Podle připojené kopie listin se tato osoba vyskyruje jako osoba evidovaná v materiálech bývalé
Státní bezpečnosti jako rezident, agent, drŽitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu,
informátor nebo ideoqý spolupracovník Státní bezpečnosti, a to konkrétně pod označením

PETR sÁHa., 15.2.1948, A + D',,Polymer.., ,,Chemik$,27s5,3529c, centrála II. správy
PETR SÁu.l', 15.2.1948' A ,,Henry.,,L33|,centrála I. správy

Pokud jsou týo záznarrry pravdivé, pak jmenovaná osoba v úmyslu dosríhnout přijetí do taltové
funkce nebo v ní setrvat nejenŽe uvedla nesprávný údaj, ale rovněž tak musela předloŽit nepravdivé
lustrační osvědčení, čímž se mohla dopustit trestného činu

1. poškozování cizích práv podle $ 209 odst. 1 písm. a tr. zákona ve mění účinném do
3|.12.2009, nebot' uvedl v omyl o podstatné skutečnosti stanovené zákonem akademický senát
Univerzity Tomáše Bati ve Z|íně a prezidenta republiky

2. padělání a pozměňování veřejné listiny pod|e $ 176 odst. 1, 2 písm. b tr. zákona ve znění
účinném do 31.12,2009, neboť uŽil vědomě nepravdivého ( padělaného ) lustraěního
osvědčení, tj. veřejné listiny v úmyslu, aby jí bylo uŽito jako pravé,
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PIRAŇA, občanskó sdružení, lČ0: 2289339l ,

Nejvyšší státní zastupitelství
Brno

Vt& ýJ{ř 0lwn4

V Praze dne 1

Věc : oznámení o podezření ze spáchání tr. činu

Zďionem č. 45111991 Sb. byly stanoveny některé dalŠí předpoklady pro výkon někter.ých funkcí ve
státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republilry, Ceské republiky a
Slovenské republiky' Tento zákon se vztahuje podle $ 1 odst. 1 písm. f a odst. 3 na funkce volených
akademických funkcionařů a funkce schvalované akademickýryn senátem vysoké školy a fakulty.
Těnrito akademicfoými funkcionáři jsou bezesporu rektor i prorektoři. Jak |ze zjistit z údajů
Ministerstva Školství ČR a Univ erzity Tomáše Bati ve ZIíně, byl v nedávně minulosti jedním z rektoru
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně současný prorektor í}ro straÚegii a non'oj prof. Ing" Petr Sáha, CSc.,
kteqý byl v minulosti rovněŽ přeclsedou České konference rektorů. V současnó době je prezidentem
mezinárodní společnosti sdružující vědce z celého světa, kteří se zab1xají studiem polymeru se sídiem
v New Yorku a ktery byl rovněŽ údajným vážným kandidátem na funkci ministeria školství.

Podle připojenó kopie listin se tato osoba lyskytuje jako osoba evidovaná v materiálech byvalé
Státní bezpečnosti jako rezident, agent' drŽitel propůjčeného b1'tu, drŽitel konspirďního byu,
inťonrrátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti, a to konkrótně pod označením'

PETR SÁHa, 15.2.1948, A + Do ,,Polymeró.o ,,Chemik",2755,3529c, centrála II. spráry
PETR sÁun, 15.2.1948, A,,Henry.,,z33!,centrála I. sprár7

Pokrrd jsou tyto zžnnamy pravdivé, pak jmenovaná osoba v úmyslu dosiíhnorrt přijetí do takové
Írurlrce nebo v ní setrvat nejenže uvedla nesprávný údaj, ale rovněž tak musela předloŽit nepravdivé
lustrační osvědčení, čímž se mohla dopustit trestného ěinu

I
t . poškozování cizich práv podle $ 209 odst. 1 písm. a tr. zákona ve znění účinném do

31.12.2009' nebot' uvedl v omyl o podstatné skutečnosti stanovené zákonem akademický senát
Univerzity Tomáše Bati ve Z|íné a prezidenta republiky

padělání a pozměňování veřejné listiny pudle $ 176 odst. 1, 2 písm. b tr. zákona ve znění
ťrčinném do 3I.12.2009, neboť uŽil vědomě nepravdivého ( padělaného ) lustračního
osvědčení, d. veřejné listiny v úmyslu, aby jí bylo uŽito jako pravé,

2.
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Vážený pan
Radek John
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

V Praze dne 16. srpna 2010
!"oJ fó:|i'í:;h.n

Věc : oznámení o podezření ze spáchání tr. činu

Zákonem č,. 451l|991 Sb. byly stanoveny některé další předpoklady pro výkon někteých funkcí ve
Státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a
Slovenské republiky. Tento zákon se vztahuje podle $ 1 odst. 1 písm. f a odst' 3 na funkce volených
akadenrických fiurkcionařů a funkce schvalované akademickým senátem vysoké školy a fakulty.
Těmito alcademich.hni funkcionaři jsou bezesporu rektor i prorektoři. Jak lze zjistit zťtdajů
Ministerstva školství CR a Univ erzity Tomáše Bati ve ZLíně, byl v nedávně minulosti jedním z rektoru
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně současný prorektor pro strrrtegii :l rozvoj prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,
ktený byl v mintrlosti rovněž předsedou České konference rektorů' V současné době je prezidentem
nrezinárodní společnosti sdružující vědce z celého světa, kteří se zabyvají studiem polymerů se sídlem
v New Yorku a kteý byl rovněž údajným vážným kandidátem na frurkci ministeria školství.

Podle připojené kopie listin se tato osoba vyskyrrrje jako osoba evidovaná v materiálech b;.ývalé
Státní bezpečnosti jako rezident' agent, držitel propůjčeného bytu, drŽitel konspiračního býu,
informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti, a to kon]<rétně pod označením

PETR SÁua, 15.2.1948, A + D' ,,Polymer.., ,,Chemik.,,2755,3529c, centrála II. spráry
PETR SÁHA, 15.2.1948, A,,Henry.,,233|, centrála I. správy

Pokud jsou ty.to ziunarny pravdivé, pak jmenovaná osoba v úmyslu dosiíhnout přijetí do takové
funkce nebo v ní setrvat nejenže uvedla nesprávný údaj, ale ror,něŽ tak musela předloŽit nepravdivé
lustrační osvědčení, čímŽ se mohla dopustit hestného ěinu

1. poškozování cizích práv podle $ 209 odst. 1 písm. a tr. zákona ve znění účinném do
31.12.2009, neboť uvedl v omyl o podstatné skutečnosti stanovené zákonem akademichý senát
Univerzity Tomáše Bati ve Z|íně a prezidenta republiky

2. padětání a pozměňování veřejné listiny podle $ 176 odst. l, 2 písm. b tr. zákona ve znění
účinném do 3I.12.2009, neboť uál vědomě nepravdivého ( padělaného ) lustračního
osvědčení, tj. veřejné listiny v úmyslu, aby jí bylo uzito jako pravé,



3. podYodu podle s 250 odst. 1o 4 tr. zákona ve znění účinném do 31.|2,2009, neboť na
zékLadé uvedených nepravdiqich skutečností přijímal jako rekÍor a prorektor vysoké školy
funkční plat a požitky, na které by jinak při uvedení pravého stavu věcí neměl narok, tedy ke
škodě cíziho majetku sebe obohatil tím, že uvedl někoho v omyl, vyuŽi| něčího omylu nebo
zamlčel podstatné skuteěnosti, a způsobiltak na cizim majetku škodu velkého rozsahu.

Vzhledem ke skutečnosti, že osoba bývalého rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zliné je ptovér:éna
nutně s prostředím Zlínského kraje, žadám současně, aby s ohledem na objektivitu šetření bylo v této
věci postupováno tak jako v případě trestní věci obviněného Jiřího Čunka, tedy aby v souladu s tímto
postupem Nejvyššího státního zastupitelství, bylo rozhodnuto o odnětí a přikánání věci jinému
policejnímu orgánu pČR a jinému státnímu zastupitelství,nežjsou činná ve Zlínském kraji.

Současně si dovoluji požádat o vyrozumění, jalqým způsobem byl tento podnět vyřízen, kdy
veškerou korespondenci směřujte k rukám tajemníka sdružení na adresu Pavel BernÝ. Borovanv.
Dlouhá 366. Psč 373 12

Mgr. Petr Vaněk
předseda sdružení

Rozdělovník : Městské státní zastupitelstvív Praze
Nejvyšší státní zastupitelství v Brně
Ministr vnitra ČR


