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Vaše č.j. : KRPH-108219-27/TČ-2018-050070
Ze dne : 19.února 2019
Doručeno dne : 25 a 26. února 2019
Naše sp. zn. : KO-2019
Naše č.j. : OML-KO-05-27022019
V ODPOVĚDÍCH UVÁDĚJTE NAŠE Č.J.

Věc : Omluva k termínu podání vysvětlení a žádost o předložení
trestního oznámení
Přílohy : dle textu
Je podezření, že vrchní komisař při své hodnosti Kpt. a vysokoškolském
titulu Ing. zneužívá svoji pravomoc podle § 329 trestního zákoníku č.
40/2009 Sb, když zaslal výzvu k podání vysvětlení předsedkyni nevládní
organizace, která porušuje čl. 10 Ústavy ČR a čl. 6 odst. 3 písm. a) a b)
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, která je součástí českého
právního řádu.
V textu výzvy není uvedeno, v jaké pozici je předvolaná, z následujícího
textu však vyplývá, že předvolaná je v pozici podezřelé (pozn. což je nižší
intenzita obvinění).
Právní úprava
Čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv
Odst. 3. Každý, kdo je obviněn, resp. podezřelý z trestného činu, má tato
minimální práva:
a( být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a
důvodem obvinění proti němu;
b/ mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby;
Podle čl. 10 Ústavy ČR a čl. 6 odst. 3 písm. a) Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv, která je součástí českého právního řádu, kpt. Ing. Marian
Rochl nepředložil trestní oznámení, které bylo podána na předsedkyni
nevládní organizace.

Podle čl. 10 Ústavy ČR a čl. 6 odst. 3 písm. b) Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv, která je součástí českého právního řádu, kpt. Ing. Marian
Rochl nedal přiměřený čas na přípravu, protože výzva mohla být doručena
až 4. března, tj. Po termínu předvolání, ale i tak 2 pracovní dny je
nedostatečný čas na přípravu.
Na základě výše uvedených skutečností předsedkyně nevládní
organizace žádá, aby kpt. Ing. Marian Rochl :
1.

PŘEDLOŽIL

PODANÉ

TRESTNÍ

OZNÁMENÍ

NA

PŘEDSEDKYNI NEVLÁDNÍ ORGANIZACE
2. PŘEDLOŽIL DŮVODY A DŮKAZY PODEZŘENÍ
3. STANOVIL PŘIMĚŘENÝ ČAS NA PŘÍPRAVU
4. PŘEDSEDKYNĚ NGO POŽADUJE PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ
VLASTNÍHO KONTROLNÍHO KAMEROVÉHO ZÁZNAMU
5.

PŘEDSEDKYNĚ NGO POŽADUJE VYDÁNÍ ÚŘEDNÍHO

ZÁZNAMU PŘEDVOLÁNÍ V ORIGINÁLU S ORIGINÁLNÍMI
PODPISY
6. PŘEDSEDKYNĚ NGO POŽADUJE ODBORNOST VRCHNÍHO
KOMISAŘE, což kpt. Ing. Marian Rochl nesplňuje, když ři své
hodnosti KPT. A vysokoškolském titulu ING odeslal protizákonný text
výzvy.

Doplňující odůvodnění :
V případu
způsobem

NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE, je hodnověrným
prokázáno

-potvrzením

státní

zástupkyní

JUDr.

Petrou

Hnízdovou, že 3 policisté obvodního oddělení Nový Bydžov a 3 členové
zdravotního personálu (včetně primáře LDN Nový Bydžov) uvedli hrubě
nesprávně skutečnosti při výslechu, což potvrdil kamerový záznam, který
zajistila sama obviněná.
Dále je z trestního hlediska podezření, že konkrétní policisté zneužili svoji
pravomoc k FYZICKÉ LIKVIDACI PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ PŘED
EVROPSKÝM SOUDEM PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU,
což dokazuje zdravotní dokumentace, která prokazuje těžké ublížení na
zdraví a vzhledem k použití zakázaných metod podle § 11, 52 a 53 zákona o
policii č. 273/2008 Sb.
Dále je z trestního hlediska podezření, že vzhledem k systému útoku mohla
PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ PŘED EVROPSKÝM SOUDEM PRO
LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU ZŮSTAT NA MÍSTĚ MRTVÁ.
Na základě výše uvedených skutečností je podezření, že Kpt. Ing. Marian
Rochl zaslal protizákonný text předsedkyni nevládní organizace úmyslně s
cílem podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb –
pomocník trestného činu- s cílem VYLÁKÁNÍM NA MÍSTO předsedkyně
nevládní organizace a právní zástupkyně před Evropských soudem pro
lidská práva ve Štrasburku k možnosti kpt. Ing. Mariana Rochla podezření
na VYDÍRÁNÍ podle § 175 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Na základě výše uvedených skutečností předsedkyně NGO žádá :
ZASLÁNÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ A DALŠÍCH DŮVODŮ A
DŮKAZŮ PODEZŘENÍ.
Toto je důvod pro dostatečnou omluvu k termínu podání vysvětlení 1.
března 2019. Předsedkyně NGO zatím využívá svého práva nevypovídat
podle trestního řádu.

V Chlumci nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová

dne 27. února 2019

předsedkyně NGO

JID: PCR05ETRfo97402421

P O L IC IE Č E S K É R E P UB L IK Y
Krajské ředitelství policie Královéhradec ké ho kraje
Odbor obecné kriminality SKPV
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Č. j. KRPH-108219-27/TČ-2018-050070

Hradec Králové 19. února 2019
Počet stran: 3

Výzva
k podání vysvětlení podle § 158 odst. 7 trestního řádu

Ladislava KRYŽOVÁ, nar. 28.03.1976/3099 v Chlumec nad Cidlinou, trvale bytem PRAŽSKÁ 142,
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU-CHLUMEC NAD CIDLINOU IV
Dostavte se dne 1.3.2019 v 08.15 hodin
(kam): Policie ČR, Odbor obecné kriminality SKPV, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
k podání vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu.
Předmětem podání vysvětlení je:
Kryžová křivé obvinění.
Poučení:
Je Vaší zákonnou povinností dostavit se na výzvu k podání vysvětlení (§ 158 odst. 7 trestního řádu).
Nedostavíte-li se b ez dostatečné omluvy, může b ýt nařízeno Vaše předvedení neb o Vám může b ýt uložena pořádková
pokuta do 50.000,- Kč; příslušník ozb rojených sil neb o ozb rojeného sb oru v činné služb ě může b ýt přenechán ke
kázeňskému potrestání (§ 66 trestního řádu).
Podle § 158 odst. 5 trestního řádu máte při podání vysvětlení právo na právní pomoc advokáta.
Jste-li zaměstnán(a), oznamte zaměstnavateli, že jste předvolán(a) a požádejte, ab y Vám b yla umožněna změna
pracovní dob y, ab yste mohl(a) povinnost podat vysvětlení splnit mimo pracovní dob u, dovolují-li to provozní poměry.
Pokud nelze tuto povinnost splnit mimo pracovní dob u, zaměstnavatel Vám poskytne pracovní volno v nezb ytně nutném
rozsahu. Náhrada mzdy neb o platu od zaměstnavatele Vám v tomto případě nepřísluší, není-li dohodnuto jinak.
Přineste s seb ou toto předvolání a svůj ob čanský průkaz neb o jiný doklad totožnosti a průkaz zdravotní pojišťovny.
Budete-li žádat náhradu nutných výdajů (vč. náhrady prokázaného ušlého výdělku), spojených s Vaším dostavením ,
zařiďte se podle poučení na druhé straně předvolání.
V případě, že jste osob ou s omezenou schopností pohyb u, orientace či komunikace, dovolujeme si Vás požádat o
sdělení této skutečnosti (např. telefonicky, e-mailem, datovou schránkou, atd.) ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení tohoto
předvolání. Důvodem námi požadovaného sdělení je zajištění vyššího komfortu.
Pokud se nebudete moci ve stanoveném termínu dostavit, bezodkladně to oznamte na telefonní číslo 974 522 358.

kpt. Ing. Marian Rochl
vrchní komisař

76.4255.97402421

2. strana
výzvy k podání vysvětlení podle § 158 odst. 7 trestního řádu
Poučení:
I.
Jako osoba podávající vysvětlení máte nárok na náhradu nutných výdajů (cestovních náhrad) a náhradu
prokázaného ušlého výdělku. Nárok zaniká, neuplatníte-li jej nejpozději do tří dnů po svém výslechu nebo po
tom, co Vám bylo sděleno, že k podání vysvětlení nedojde. Nárok nemá ten, kdo byl vyzván k dostavení se pro
své protiprávní jednání.
II.
Jste-li v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru a budete žádat náhradu ušlého
výdělku za dobu účasti u úkonu, dejte si potvrdit u svého zaměstnavatele údaje uvedené v rubrice „Potvrzení
zaměstnavatele“.
III.
Nejste-li v pracovním poměru dle bodu II., ale jste osobou samostatně výdělečně činnou a budete žádat
náhradu na ztrátu na výdělku, bude Vám přiznána rozhodnutím policejního orgánu. K tomuto účelu musíte
předložit poslední platební výměr orgánu vykonávajícího správu daně, jenž předcházel dni, za který budete
nárok uplatňovat. Pokud nelze výši ztráty na výdělku tímto způsobem prokázat, přísluší náhradu za ztrátu na
výdělku za hodinu v částce odpovídající výši minimální mzdy za hodinu podle nařízení vlády o minimální mzdě,
nejvýše však osminásobek této částky za jeden den.
IV.
K cestě k úkonu použijte hromadný dopravní prostředek, tj. autobus, vlak, případně místní hromadnou dopravu.
Budete-li žádat náhradu jízdného, přineste s sebou všechny použité jízdenky. V případě použití místní
hromadné dopravy v místě sídla policejního orgánu, ke kterému jste předvolán, Vám bude poskytnuta i bez
předložení použité jízdenky náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného platné v den, na který
jste byl předvolán. Pokud z vážných důvodů nemůžete pro cestu použít hromadného dopravního prostředku,
sdělte to policejnímu orgánu. Policejní orgán může určit použití i jiného způsobu dopravy. Použijete-li se
souhlasem silniční motorové vozidlo, bude Vám poskytnuta náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně
jízdného za určený hromadný dopravní prostředek. Pokud Vás policejní orgán požádá o použití motorového
vozidla, je nutno předložit technický průkaz tohoto vozidla (velký), příp. i aktuální doklad o nákupu pohonných
hmot, jejich ceně a oznámit i přesný počet ujetých kilometrů.
V.
Na základě § 38g odst. 2 zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je
daňové přiznání povinen podat poplatník, který měl souběžně v kalendářním měsíci více příjmů ze závislé
činnosti dle § 6 zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Potvrzení o
zdanitelných příjmech za svědečné Vám vystaví mzdová účtárna, která vyplatila svědečné.
VI.
Do objektu Policie ČR je zakázáno vnášet zbraně, střelivo a další nebezpečné předměty všeho druhu. Zákaz se
netýká příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže, plnících služební úkony.

Potvrzení zaměstnavatele
Potvrzuji, že předvolaný Ladislava KRYŽOVÁ
Má hrubý průměrný hodinový výdělek ……………………….. Kč.
Jeho pracovní doba je od ………. do ………. hodin včetně neplacené přestávky v práci na jídlo a oddech v trvání
…………. minut na pracovišti …………………………………………………………………….…
(název místa pracoviště – obce)
Předvolaný je pojištěncem zdravotní pojišťovny – kód …………….…. název ……………………………….……………………
.………………………………………… a bude/nebude *) za něj odvedeno za den účasti u policejního orgánu zdravotní
pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu ve smyslu § 3 odst. 6 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo mu poskytnuto
a) volno bez náhrady mzdy *)
b) volno s náhradou mzdy. *)
…..………………….……………………………………..
razítko zaměstnavatele a podpis oprávněné osoby

* nehodící se škrtněte

Nepravdivé údaje jsou trestné.

76.4255.97402421

3. strana
výzvy k podání vysvětlení podle § 158 odst. 7 trestního řádu

Určení výše svědečného
Osobě podávající vysvětlení Ladislava KRYŽOVÁ vyplaťte
na bankovní účet č. .................................................................................................../…….............. (kód banky)*
na adresu *) .........................................................................................................................................................
v hotovosti *)
Jízdné ……………………………………………………………………………………………………………………………….Kč
Stravné za ....................... hodin ..................................................................................................................................... Kč
Nocležné ......................................................................................................................................................................... Kč
Náhrada prokázaného ušlého výdělku podle potvrzení zaměstnance/OSVČ *)
Za ................. hodin při prům. hrubém výdělku .............................. Kč/hod., celkem ..................................................... Kč
.........................................................
za policejní orgán

Souhlasím s výše uvedenými údaji: …………………………….………………………
datum a podpis osoby podávající vysvětlení

Pro záznamy účtárny útvaru Policie České republiky:
odečtená sražená daň dle zák. č. 586/1992 Sb............................................................................................................... Kč
sražené zdravotní pojištění dle zák. č. 592/1992 Sb. ...................................................................................................... Kč
K výplatě ......................................... Kč
Potvrzuji přijetí částky:
* nehodící se škrtněte

…….....................................................................
datum a podpis svědka
Nepravdivé údaje jsou trestné.

76.4255.97402421

25. 2. 2019

Datové schránky

Datová schránka: smd99ty, Human Rights Defense z.s.
Uživatel: Ladislava Kryžová

Přijatá zpráva - Detail zprávy
Předmět:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas:

Výzva
651315880
Přijatá datová zpráva
Doručená
25. 2. 2019 v 10:14:43

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí
810/4, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: urnai6d
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor
Zmocnění:
Odstavec:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
KRPH-108219-27/TČ-2018-050070
KRPH-108219/TČ-2018-050070
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne

Přílohy:
Výzva_k_pod__vysvětl__dle___158_7_tr__ř_-158_7_tr__řáduKryžová.pdf (198,13 kB)

Události zprávy:
22. 2. 2019 v 12:03:51 EV0: Datová zpráva byla podána.
22. 2. 2019 v 12:03:51 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
25. 2. 2019 v 10:14:43 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/op/tisk/zprava?inbox=true&msgid=651315880&XCSRF=2cee6dbf20d008c1cead0f0c7d290166
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25. 2. 2019

Datové schránky

Datová schránka: w4rtyrt, Ladislava Kryžová
Uživatel: Ladislava Kryžová

Přijatá zpráva - Detail zprávy
Předmět:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas:

Výzva § 158/7 tr. řádu
650066393
Přijatá datová zpráva
Doručená
25. 2. 2019 v 10:55:39

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí
810/4, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: urnai6d
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor
Zmocnění:
Odstavec:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
KRPH-108219-27/TČ-2018-050070
KRPH-108219/TČ-2018-050070
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne

Přílohy:
§ 158 7 tr. řádu-Kryžová_sig.pdf (462,05 kB)

Události zprávy:
19. 2. 2019 v 11:12:28 EV0: Datová zpráva byla podána.
19. 2. 2019 v 11:12:28 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
25. 2. 2019 v 10:55:39 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/op/tisk/zprava?inbox=true&msgid=650066393&XCSRF=d096db4161dd41987b72308530fffd55
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25. 2. 2019

Datové schránky

Datová schránka: w4rtyrt, Ladislava Kryžová
Uživatel: Ladislava Kryžová

Přijatá zpráva - Detail zprávy
Předmět:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas:

Výzva
651191513
Přijatá datová zpráva
Doručená
25. 2. 2019 v 10:55:39

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí
810/4, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: urnai6d
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor
Zmocnění:
Odstavec:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
KRPH-108219-27/TČ-2018-050070
KRPH-108219/TČ-2018-050070
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne

Přílohy:
Výzva_k_pod__vysvětl__dle___158_7_tr__ř_-158_7_tr__řáduKryžová.pdf (198,13 kB)

Události zprávy:
22. 2. 2019 v 07:45:23 EV0: Datová zpráva byla podána.
22. 2. 2019 v 07:45:23 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
25. 2. 2019 v 10:55:39 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/op/tisk/zprava?inbox=true&msgid=651191513&XCSRF=d096db4161dd41987b72308530fffd55
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28. 2. 2019

Datové schránky

Datová schránka: w4rtyrt, Ladislava Kryžová
Uživatel: Ladislava Kryžová

Odeslaná zpráva - Detail zprávy
Předmět:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas:
Odesílatel:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:

Omluva
652939313
Odeslaná datová zpráva
Dodaná
28. 2. 2019 v 07:59:39
Ladislava Kryžová, Pražská 142, 50351 Chlumec nad Cidlinou, CZ
w4rtyrt
Fyzická osoba
Oprávněná osoba

Adresát: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí
810/4, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: urnai6d
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Zmocnění:
Odstavec:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Kpt. Ing. Marián Rochl
Ano

Přílohy:
complet omluva a žádost.pdf (726,61 kB)

Události zprávy:
28. 2. 2019 v 07:59:39 EV0: Datová zpráva byla podána.
28. 2. 2019 v 07:59:39 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/op/tisk/zprava?inbox=false&msgid=652939313&XCSRF=aa730ae752199acd8c60d7e89ff089f4
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28. 2. 2019

Datové schránky

Datová schránka: smd99ty, Human Rights Defense z.s.
Uživatel: Ladislava Kryžová

Odeslaná zpráva - Detail zprávy
Předmět:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas:

Omluva
652941545
Odeslaná datová zpráva
Dodaná
28. 2. 2019 v 08:07:15

Odesílatel: Human Rights Defense z.s., Pražská 142, 50351 Chlumec nad Cidlinou,
CZ
ID schránky: smd99ty
Typ schránky: Právnická osoba
Odesílající osoba: Oprávněná osoba
Adresát: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí
810/4, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: urnai6d
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Zmocnění:
Odstavec:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Kpt. Ing. Marián Rochl
Ano

Přílohy:
complet omluva a žádost.pdf (726,61 kB)

Události zprávy:
28. 2. 2019 v 08:07:15 EV0: Datová zpráva byla podána.
28. 2. 2019 v 08:07:15 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/op/tisk/zprava?inbox=false&msgid=652941545&XCSRF=89a771b38f6f8680cc0a56eb2da07d62
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