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Česká vláda ohrozila životy českých občanů  
 

při státní operaci v Libanonu 
 
  
 

 

Specifické hodnocení (12024)                                                                      9. května 2017 
 
 

(Vzhledem k odstavení stránek EXANPRO protiprávním zásahem státu nelze použít 

aktivní odkazy v textu.) 

 

V době, kdy se všichni politici přiživují na úpadku české vlády, se jaksi zapomnělo na 

mnohem závažnější a dosud úmyslně nevyšetřenou kauzu, kdy byl porušen zákon o 

zpravodajských službách [1] a bylo hazardováno se životy několika českých občanů jejich 

záměrným vtažením do státní zahraniční operace (pokud tak lze vůbec nazvat tuto 

podloudnost, či naopak diletantství). Vše začíná od vládního kabinetu, který je ze zákona 

jako celek odpovědný za řízení a koordinaci zpravodajských služeb. V tomto případě se 

přednostně jedná o premiéra Bohuslava Sobotku a oba vicepremiéry Andreje Babiše a 

Pavla Bělobrádka, tedy všechny tři předsedy politických stran/hnutí vládní koalice. Celá 

situace ohledně „únosu“ pětice Čechů v Libanonu (červenec 2015 – únor 2016) skýtá 

množství důkazů* o vážném pochybení české vlády a několika dalších funkcionářů 

(podrobněji dále v textu). 

 

Příslušnou záležitostí jsme se již zabývali v produktu 12006 „Pozadí libanonské aféry 

s českou zpravodajskou službou“, kde je možné nalézt podpůrné argumenty o porušení 

zákona a spáchání trestného činu. 

 

V celé tzv. „libanonské aféře“ oba vicepremiéři podivně mlčeli, jako by se jich tato 

záležitost na jejich postech ve vládním kabinetu netýkala. A předseda vlády buď o své 

nevědomosti lhal, anebo ho ředitelé zpravodajských služeb* včetně ministrů obrany a 

vnitra obcházeli, což by však vypovídalo o absolutní neschopnosti premiéra řídit společně 

s ostatními ministry příslušné služby a orientovat se v situaci před únosem, během únosu 

(doba téměř sedmi měsíců) a po únosu. Zákonodárný sbor poslanců a senátorů v čele se 

Stálou parlamentní komisí pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství* (VZ) nic 

http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/206-pozadi-libanonske-afery-s-ceskou-zpravodajskou-sluzbou
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/206-pozadi-libanonske-afery-s-ceskou-zpravodajskou-sluzbou
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negativního neshledal. Neozval se ani prezident Miloš Zeman. A novináři se jako vždy 

nikoho dostatečně neptali na vysvětlení celé řady pochybení. „Poklidnou“ atmosféru 

v celém případu uzavírá Policie ČR, která dosud z této kauzy nic nevyvodila a zřejmě již 

nevyvodí. Do její činnosti jako naschvál totiž zasáhla organizační změna v její struktuře, 

kdy se Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) – původně odpovědný za 

vyšetřování „libanonské aféry“ – za podivných okolností transformoval do nové policejní 

složky s názvem „Národní centrála proti organizovanému zločinu“ (NCOZ). Blíže je tato 

podezřelá přeměna analyzována ve dvou zveřejněných dokumentech počínaje produktem 

11044 „Organizační změna v Policii ČR a závěrečná zpráva vykazují nezpůsobilost 

politiků a postranní úmysl“. 

 

 

 

Zvláštní postavou v celém dění ohledně únosu v Libanonu je advokát Jan Švarc (jeden 

z unesených), jenž zastupoval Libanonce Alího Fajáda zadrženého v České republice na 

žádost Američanů. Švarc sehrál roli úvodního iniciátora celé události, ale pro svou profesi 

a úlohu nemohl patřit k hlavním tvůrcům podivné operace. Tím byl někdo, kdo měl moc 

politicky ovlivnit situaci a zájem na uvolnění Fajáda z české vazební věznice (což ukazuje 

na zahraniční mocnost a službu v její prospěch). Advokát Švarc přes prostředníka oslovil 

zpravodajské služby s určitou nabídkou. První oslovenou službou byl Úřad pro zahraniční 

styky a informace* (ÚZSI). Tato služba na nabídku údajně nereagovala, avšak zájem 

projevilo Vojenské zpravodajství (VZ), což jeho vedoucí činovníci potvrdili tím, že do 

Libanonu vyslali svého příslušníka vojenského zpravodajce Martina Psíka. A právě 

s oslovením zpravodajských služeb a vysláním zpravodajského důstojníka 

http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/303-organizacni-zmena-v-policii-a-zaverecna-zprava-vykazuji-nezpusobilost-politiku-a-postranni-umysly-dil-1-2
http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/303-organizacni-zmena-v-policii-a-zaverecna-zprava-vykazuji-nezpusobilost-politiku-a-postranni-umysly-dil-1-2
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společně s dalšími čtyřmi osobami do Libanonu, z nichž tři lze hodnotit jako 

nezúčastněné osoby („obětované civilisty“), začíná odpovědnost vlády. 

 

Ředitelé zpravodajských služeb museli o zmíněné nabídce informovat vládu 

prostřednictvím svých nejbližších přímých nadřízených, tedy ministrů dotčených resortů 

(obrana a vnitro). Museli je informovat už jenom proto, že hlavní podstatou nabídky mělo 

být zprostředkování schůzky v Libanonu se zdrojem, který měl mít informace o Čechovi 

Pavlu Hrůzovi, který byl v březnu 2015 unesen v Libyi (z laického provedení celé akce, 

což bylo zřejmě záměrné, hodnotíme, že tento důvod byl jen pozdější krycí legendou pro 

média). Oním zdrojem měl být dokonce někdo z libanonské zpravodajské služby. 

V takovéto situaci to musela být tedy prvořadě vláda, která měla schválit další postup 

v této věci. K tomu uvádíme výpis textu příslušného zákona [1]: 

 

▪ § 7 – Za činnost zpravodajských služeb odpovídá a koordinuje ji vláda. 

▪ § 8 odst. 4 – Vláda a prezident republiky ukládají zpravodajským službám úkoly v 

mezích působnosti těchto služeb. Prezident republiky ukládá zpravodajským 

službám úkoly s vědomím vlády. 

▪ § 8 odst. 5 – Podávání zpráv, předávání informací a ukládání úkolů podle odstavců 

1 až 4 se u Bezpečnostní informační služby uskutečňuje prostřednictvím ředitele 

této služby a u Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství 

prostřednictvím příslušných ministrů... 

▪ § 10 – Spolupráci se zpravodajskými službami cizí moci mohou zpravodajské 

služby uskutečňovat pouze se souhlasem vlády. 

 

Pokud by ředitelé zpravodajských služeb neinformovali o nabídce vládu, dopustili by se 

pochybení. Pokud by ředitel VZ Jan Beroun bez vědomí vlády v této věci organizoval 

vyslání svého příslušníka do takové země, jakou je Libanon, a ještě ve společnosti 

nevědomých osob, velmi závažně by se provinil. Je však nepravděpodobné, že by ani 

jeden z obou ředitelů neinformoval o nabídce vládu, čímž je rovněž nepravděpodobné, že 

by vláda či alespoň část vlády o celé situaci nevěděla a nepodílela se v rámci své 

odpovědnosti na dalším postupu zpravodajských služeb. To ostatně podporuje i 

skutečnost, že plukovník Beroun stále zastává funkci ředitele VZ (on sám navíc nejlépe ví, 

kdo z vlády o této akci předem věděl). 
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Dostáváme se k otázce, jak to bylo se schválením oné „zpravodajské operace“ a proč byla 

schválena s tak špatným plánem jejího provedení: proč to podvolení se ke schůzce přímo 

v Libanonu, a nikoli ve třetí bezpečné zemi, proč cestování a pobyt v tak viditelné a 

zranitelné skupině novinářů a ještě k tomu s exponovanou osobou advokátem Švarcem, 

jenž cestoval do Libanonu opakovaně a spojení s Fajádem tak bylo známou věcí, zvláště 

když se v Libanonu setkával s Fajádovým bratrem, což se stalo i během kritické návštěvy, 

a tak dále a tak dále. 

 

Co se týče schválení, tak někdo musel schválit, že zpravodajský důstojník pojede do 

Libanonu, a někdo musel rovněž schválit, že tam pojede ve společnosti nevědomých 

„civilistů“ a „exponovaného“ Švarce (to nemohlo být žádné vylepšené krytí, ale naopak 

nebezpečné upoutání pozornosti). Pokud se tedy jednalo o zahraniční cestu s účastí 

příslušníka státní zpravodajské služby, tak se také jednalo o státní operaci, čímž je 

přirozené, že operaci posvětil a řídil stát. A nejvyšší odpovědnou institucí je v této 

záležitosti vláda. Jenomže to vůbec neodpovídá chování premiéra, který po celou dobu 

únosu mlčel a až po propuštění Čechů pronesl:  

 

„Je, myslím, velmi důležité zjistit, proč tam vůbec ti lidé jeli, do Libanonu. Je důležité 

zjistit, proč tam jeli právě v tom složení, v jakém tam jeli."  

 

Jeho slova skrývají dvě podivnosti. První podivností je to, že svým tvrzením vlastně říká, 

že on o ničem nevěděl. Potom je ale zvláštní, že ředitel Beroun stále zastává funkci ředitele 

VZ (to se vztahuje i na další funkcionáře). Druhou podivností je pak to, že s tímto 

prohlášením přichází, jako kdyby teprve po propuštění Čechů začal iniciovat nějaké 

šetření (únor 2016). Jak je možné, že šetření, byť by to bylo po vnitřní linii, nezačal 

organizovat ihned po uskutečnění únosu, tedy v červenci 2015?   

 

Vůbec nejhorším a nevyšetřeným bodem (de facto nebylo vyšetřeno nic) je to, že 

informace o údajném libanonském zdroji a předmětu jeho poznatků pocházela od 

samotného Fajáda, klienta advokáta Švarce. Sám Jan Švarc to takto vypověděl. Jenže to 

pak vypadá, jako by Fajád působil v roli spolutvůrce celé operace. Je opravdu možné, aby 

Libanonec držený v české vazební věznici takto řídil českou zpravodajskou službu ve svůj 

prospěch a ve prospěch cizí mocnosti? 
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Nepoctivě se zachoval i předseda Stálé parlamentní komise pro kontrolu činnosti VZ 

Bohuslav Chalupa, který v únoru 2016 veřejně sdělil, že podle poznatků získaných v rámci 

komise postupovalo Vojenské zpravodajství v souladu s legislativou a s úkoly, které jsou 

na jeho příslušníky kladeny. Co tohle bylo za prapodivně obecný a mimo celou záležitost 

učiněný závěr? Vypovídal tak snad proto, aby podpořil své kolegy z hnutí ANO 

vicepremiéra Babiše a ministra obrany Stropnického, který si do svého resortu přivedl 

právě Jana Berouna, který se posléze stal ředitelem VZ? Členové komise se zde 

zpronevěřili své poslanecké povinnosti hájit zákony této země a řádně kontrolovat výkon 

státních institucí. 

 

Zvláštně se zachoval také ministr vnitra Milan Chovanec, který při pozdější žádosti 

unesených o odškodnění reagoval v tom smyslu, že stát udělal pro návrat unesených 

Čechů maximum, za což mu podle něj patří poděkování. Svoji reakci doplnil slovy:  

 

„Pokud si zachránění myslí, že mají nárok na peníze, ať se obrátí na ty, kteří 

zorganizovali jejich dobrovolnou cestu. Určitě to nebyl stát, to je nesmysl.“  

 

Takže podle ministra Chovance se vojenský zpravodajec vetřel do jejich přízně z osobní 

iniciativy a cestu a pobyt v jejich společnosti si organizoval a hradil sám? Stát ho v té době 

neřídil? Tohle je skutečně špatně podchycená a úmyslně nevyšetřená kauza. Unesení 

nebyli navíc zachráněni, jak tvrdí ministr Chovanec, ale propuštěni. A pokud k propuštění 

pomohl český stát, tak by měl ministr sdělit jakým způsobem (výměnou za co?), když si 

myslí, že si stát zaslouží poděkování. Avšak nutno dodat, že unesení novináři nepostupují 

v soudní žalobě správným směrem a stávají se už podruhé jen nutným doplňkem 

k dosažení cíle. Nejprve by měli rozkrýt skutečnou úlohu advokáta Švarce v celé události 

a tím i její pozadí, neboť soudní pravda nebude nikdy úplná a často bývá svedena do 

úzkého postranního směru, a to především v soudních sporech ve spojení se 

zpravodajskými službami (to jsme ostatně viděli již v jiném případu Vojenského 

zpravodajství, který není stále u konce). 

 

Pro vyšetřování je zde mnoho záměrně nezodpovězených otázek. Pro ilustraci 

uvádíme některé z nich: 

 

▪ Kdo byl nejvyšším funkcionářem, který schválil tuto k nezdaru odsouzenou 

operaci? 
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▪ Věděl o akci premiér a příslušní ministři? Pokud ano, tak proč premiér ve svém 

prohlášení lhal? Pokud ne, tak proč nebylo provedeno ve Vojenském zpravodajství 

personální opatření? 

▪ Proč vláda ihned po únosu neiniciovala vyšetřování? 

▪ Z jakého důvodu nebyla zvolena schůzka ve třetí bezpečné zemi? 

▪ Proč se vojenský zpravodajec pohyboval při své nezajištěné zahraniční služební 

cestě po celou dobu ve společnosti nevědomých osob z ČR? 

▪ Jak byl advokát Švarc vzhledem ke své iniciativě v celém případu vyslechnut a jak 

vše vysvětlil? 

▪ Vyslechl někdo Fajáda v této věci ještě před odjezdem skupiny do Libanonu? 

Pokud ano, tak s jakým výsledkem? A pokud ho nikdo nevyslechl, tak z jakého 

důvodu? 

▪ Byla tato operace odsouzena k nezdaru záměrně? Bylo úmyslem provést pozdější 

výměnu za Fajáda ve prospěch třetí země, která tuto zájmovou osobu potřebovala 

uvolnit z vazební věznice v ČR, ale zároveň si tuto osobu z určitých důvodů 

nechtěla oficiálně převzít? 

▪ Nechali se vojenští zpravodajci „povodit“ svými americkými partnery, kteří je vlákali 

do této operace s vidinou získání cenných informací? 

 

V celé kauze je mnohem více pochybných a zákulisních věcí, než jsme mohli zmínit (např. 

co se dělo v Libanonu a jak se odehrál samotný únos apod.). Tyto položky jsme společně 

s uvedenými věcmi zahrnuli do příkladů státní manipulace a vztahu politiků se 

zpravodajskými službami, z čehož vychází i ponaučení (lessons learned) do zpravodajské 

nauky. 

 

ZÁVĚR 

 

Celá libanonská aféra je ukázkou politické činnosti v nejvyšším patře zemské politiky, kde 

již chybí odpovědnost vyššímu orgánu, a tak se nejvyšší politici dopouštějí prohřešků a 

páchání trestných činů s vědomím, že státní instituce, jež by mohly něco vyšetřovat, jsou 

právě pod jejich kontrolou, kterou si ještě více upevňují (viz produkt 11044). Jedinou 

pojistkou je zákonodárný sbor, který však v tomto případě nekonal, i když byl porušen buď 

zákon o zpravodajských službách, anebo překročena pravomoc vládních činitelů, a to 

v obou bodech s výsledkem spáchání trestného činu vůči nezúčastněným osobám. 

Jednalo se taktéž o významný podnět vyslovit vládě nedůvěru a zahájit trestní řízení. 

http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/303-organizacni-zmena-v-policii-a-zaverecna-zprava-vykazuji-nezpusobilost-politiku-a-postranni-umysly-dil-1-2
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Bezpečnost občanů je na prvním místě a tato bezpečnost a obecně národní 

bezpečnost* nebyla porušena a narušena jen v této záležitosti, nýbrž v celé řadě 

nepoctivých a zbabělých rozhodnutí či nekonání jako projevu podřízené politiky vůči cizím 

mocnostem a zájmům nadnárodních organizací. 

 

Produkty s tematikou zpravodajských služeb: 

 

▪ Produkt 12001 „Omezené schopnosti státních zpravodajských služeb“ 

▪ Produkt 12002 „Analýza klamného vyjádření českého premiéra“ 

▪ Produkt 12003 „Zpravodajské služby jako statistický úřad?“ 

▪ Produkt 12004 „Význam veřejných výročních zpráv zpravodajských služeb“ 

▪ Produkt 12010 „NATO a EU jako krycí organizace?“ 

▪ Produkt 12014 „Prvotní hodnocení výroční zprávy BIS za rok 2015“ 

▪ Produkt 12022 „Američtí funkcionáři se usvědčili ze zpravodajské fabulace“ 

▪ Produkt 12023 „Průkazné důkazy o zpravodajské fabulaci made in USA" 

 

 

 

[1] Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

* Definice termínů a stručný popis zpravodajských služeb jsou uvedeny 

v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“. 
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http://www.exanpro.cz/odborne-slovniky/79-zpravodajsky-vykladovy-slovnik-4
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Národní centrála proti organizovanému zločinu  
 

prozradila, že není schopna nebo ochotna  
 

vyšetřovat kauzy spojené  
 

se zpravodajskými službami  
 
  
 

 

Specifická analýza a hodnocení (12045)                                                     10. srpna 2018 
 
 

(Vzhledem k odstavení stránek EXANPRO protiprávním zásahem státu nelze použít 

aktivní odkazy v textu.) 

 

Případ pětice Čechů, kteří byli „uneseni“ v Libanonu, vyšetřovala či přesněji prověřovala 

nově vzniklá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Avšak v květnu 2018 

se v českých sdělovacích prostředcích objevila zpráva, že policisté z NCOZ případ odložili 

pro nedostatek informací. 

 

Kauza unesených Čechů je podrobně rozpracována a analyzována v produktu 

12006 „Pozadí libanonské aféry s českou zpravodajskou službou“, v němž je odkaz na 

další související produkt. Situace s organizační změnou v Policii ČR a vytvoření NCOZ je 

zevrubně analyzována v produktu 11044 „Organizační změna v Policii ČR a závěrečná 

zpráva vykazují nezpůsobilost politiků a postranní úmysl“. 

 

Příslušníci NCOZ tvrdí, že neměli pro pokračování ve vyšetřování dostatek informací, ale 

na druhou stranu z jejich sdělení vyplývá, že získané informace nedokázali správně 

analyzovat a vyhodnotit, a tím ani určit směr dalšího prověřování, případně už 

s přechodem do vyšetřování s aktualizovaným souborem cílených otázek (informačních 

požadavků*). Mohlo se samozřejmě jednat i o vzájemnou dohodu o odložení případu se 

zapojenými státními institucemi. Svým nepovedenou činností příslušníci NCOZ zdůraznili 

(zřejmě nechtěně), že s Alí Fajádem, s únosem Čechů a s americkým zapojením nebylo 

vše tak, jak bylo prezentováno ve sdělovacích prostředcích.   

 

http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/206-pozadi-libanonske-afery-s-ceskou-zpravodajskou-sluzbou
http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/303-organizacni-zmena-v-policii-a-zaverecna-zprava-vykazuji-nezpusobilost-politiku-a-postranni-umysly-dil-1-2
http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/303-organizacni-zmena-v-policii-a-zaverecna-zprava-vykazuji-nezpusobilost-politiku-a-postranni-umysly-dil-1-2
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Rozeberme si, kde vyšetřovatelé NCOZ odkryli své slabiny a čím se nechali oklamat, 

případně čím se chtěli nechat oklamat. Na úvod můžeme naznačit, že situace ohledně 

prověřování/vyšetřování se kromě jiného dotýká termínu dvojitý*, nebo dokonce trojitý 

agent*. Nahlédněme do analytického rozboru těch bodů, které příslušníci NCOZ zfušovali 

a které jsou popřením základních zásad činnosti každé zpravodajské služby* – v tomto 

případě vojenské zpravodajské služby neboli Vojenského zpravodajství* (VZ). 

 
 

Pokud ze zprávy vyšetřovatelů NCOZ vyzdvihneme ty body, které bez jakéhokoli dalšího 

šetření a vysvětlení ukazují na rozpory v práci vojenské zpravodajské služby, ale také na 

slabé stránky a nedostatky v policejním prověřování/vyšetřování, tak dospějeme k tomuto 

textu NCOZ uveřejněného v médiích: 

 

▪ VZ se snažilo naverbovat (viz verbovat*) údajného libanonského zpravodajce Alího 

Fajáda ke spolupráci. VZ ale neuspělo, protože Fajád odmítl s tím, že dělá poradce 

ukrajinskému prezidentovi. 

▪ VZ chtělo od Fajáda zprostředkovat kontakty v Libanonu včetně kontaktů na 

libanonskou zpravodajskou službu. Za jeho spolupráci mu VZ nabízelo, že se 

přimluví u amerických zpravodajských služeb. 

▪ VZ ve snaze získat informace a zachránit Čecha Pavla Hrůzu uneseného v Libyi 

v březnu 2015 ztratilo v kontaktu s Fajádem ostražitost. 

▪ Fajád zřejmě převezl Vojenské zpravodajství, když z české vazební věznice 

zorganizoval únos pětice Čechů v Libanonu. 

▪ Fajád z české vazební věznice uskutečnil více než 400 nepovolených telefonních 

hovorů, a to nejen do Libanonu, ale také na Ukrajinu a USA (Fajád strávil ve vazbě 

zhruba 21 měsíců). Se svým bratrem v Libanonu mluvil údajně kódovanou řečí 

(s použitím některých výrazů, které měly skrýt identitu konkrétních osob a aktivit). 

Telefonní komunikace byla nejintenzivnější během června a července 2015, tedy 

krátce před únosem české pětice. 

▪ Vyšetřovatelé ve své závěrečné zprávě tvrdí, že není možné objasnit všechny 

okolnosti. 

 

Ve výčtu pochybného textu bychom mohli pokračovat, avšak těchto šest bodů je nadmíru 

postačující výpis k prokázání zfušované práce příslušníků NCOZ a jejího vedení ve 

vyšetřování kauzy únosu českých občanů v Libanonu. 
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Alí Fajád byl v dubnu 2014 společně s dalšími dvěma osobami na žádost americké strany 

zadržen v České republice, kde měla tato skupinka schůzku se dvěma muži vydávajícími 

se za členy kolumbijské povstalecké organizace FARC [1]. Tito dva muži byli ale ve 

skutečnosti příslušníky amerického národního úřadu DEA [2]. Trojice byla obviněna 

z toho, že hodlala s předstíranými zástupci FARC uzavřít obchod, při němž zamýšlela 

organizaci FARC prodat zbraně. 

 

Zde by pro NCOZ měly vyvstat úvodní otázky pro následné vyšetřování. Tyto otázky ale 

zůstaly nevyřčené pod povrchem, což od počátku poznamenalo nedostatečně zvládnuté 

šetření a prověřování. Prvotní otázky pro pochopení celé kauzy se zapojením české 

zpravodajské služby se měly týkat těchto věcí: 

 

▪ Jaké důvody vedly zvláštní agenty DEA, aby se setkávali s Fajádovo skupinou 

zrovna v ČR? 

▪ Proč Američané žádali o jejich zatčení na organizační schůzce, kde se pouze 

hovořilo a kde nebylo jasné, zdali prodejci zbraní vůbec nějakými zbraněmi fyzicky 

disponují? 

▪ Organizovali Alí Fajád nebo jeho společníci již dříve prodej zbraní jiné nebo stejné 

organizaci? 

▪ Proč se agenti DEA vydávali zrovna za členy FARC? 

 

Poslední dvě otázky se mohou jevit jako neopodstatněné s tím, že postrádají smysl. Mají 

však zásadní význam v odhalení provokace ze strany USA. Pokud by Američané tvrdili, 

že Fajád či jeho společníci již dříve obchodovali s organizací FARC, bylo by toto tvrzení 

málo důvěryhodné. Přes své dřívější kontakty ve FARC by totiž mohli snadno zjistit, že 

pracovníci DEA vydávající se za zástupce FARC nejednají ve prospěch FARC a že je tudíž 

něco špatně. Pravděpodobnější je to, že trojice v čele s Fajádem s FARC nikdy nejednala, 

a proto se nechala takto zlákat. Také z tohoto důvodu si pracovníci DEA mohli vybrat tuto 

kamufláž.  

 

Je tady ale pořád „záhada“ v tom, proč agenti DEA nedotáhli svou operaci do konce a 

zorganizovali zatčení trojice bez toho, aby vůbec k nějakému obchodu došlo. Tato záhada 

se ale může rozplynout, pokud budeme uvažovat také jiný důvod pro schůzku a zadržení 

Fajáda v Praze. Je to například způsob pro dobré krytí v případě ochranné vazby a 

vyvázání někoho z určitých aktivit a z určitého prostoru jeho působení. To mohlo být 
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zakončeno záměrným uvolněním Fajáda do jeho země, což mohlo být Američany sehráno 

se zapojením českých úřadů společně s „nezávislým“ rozhodnutím ministra spravedlnosti 

Pelikána o vydání Fajáda do Libanonu. Veřejnost pak měla pochopit, že to byla jakási 

„výměna“ za unesené Čechy. O zákulisní řídící úloze USA vypovídají poznatky uvedené 

v produktech 12006 a 12024. Navíc zvláštní agenti DEA mohli být ve skutečnosti 

důstojníci americké zpravodajské služby. 

 

Nyní se dostáváme k tomu, že podle 

zprávy NCOZ se VZ snažilo naverbovat 

Fajáda jako svého agenta*. To je ale 

odvážné tvrzení, které NCOZ přijmulo se 

vším všudy, aniž by prověřilo základní 

rozpory. Předně se měli vyšetřovatelé 

z NCOZ ptát, proč chtěli vojenští 

zpravodajci naverbovat někoho, kdo byl 

v české vazební věznici na podnět 

Američanů. Pokud byl někdo zadržen 

v zahraniční zemi na podnět USA, tak to 

znamená, že byl pod americkou kontrolou. U Alího Fajáda je to navíc zdůrazněno tím, že 

pracoval jako poradce ukrajinského prezidenta, jenž je plně pod vlivem Spojených států. 

 

Příslušníci NCOZ se tak Vojenského zpravodajství měli ptát, zda Fajáda verbovalo 

s vědomím, anebo bez vědomí Američanů. Ani jedna odpověď není dobrá. Získat 

zaměstnance nebo spolupracovníka cizí zpravodajské služby (v tomto případě služby 

libanonské), s nímž nějakým způsobem pracovala nebo stále pracuje jiná zahraniční 

služba (v tomto případě služba americká), značí podstoupit riziko v tom, že nikdy nebude 

jasné, pro koho dotyčný agent vlastně pracuje a jak věrohodné informace poskytuje. 

 

I pokud by se verbovací služba snažila vše uchovat před Američany v tajnosti, tak nikdy 

nebude vědět, jaký je ve skutečnosti vztah mezi Fajádem a americkými zpravodajci. Fajád 

by tak mohl spolupracovat s českou službou ve prospěch Američanů. Navíc není jasné, 

zda by Američané vůbec tolerovali nebo souhlasili s tím, aby Češi verbovali někoho, koho 

mají pod svou kontrolou. 

 

http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/206-pozadi-libanonske-afery-s-ceskou-zpravodajskou-sluzbou
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/321-ceska-vlada-ohrozila-zivoty-ceskych-obcanu-pri-statni-operaci-v-libanonu
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Fajád již dávno mohl pracovat jako dvojitý agent* ve prospěch americké služby, což měli 

čeští zpravodajci předpokládat. Jaký mělo mít potom smysl verbovat dvojitého agenta na 

svou stranu a činit z něho trojitého agenta*? Tady se nechali pracovníci NCOZ ošálit a buď 

úmyslně, anebo z neznalosti věci nepokračovali v šetření tak, jak měli. Taktéž jim mělo 

napovědět to, že VZ bylo podle jeho pracovníka připraveno se v případě kladné odpovědi 

Fajáda na spolupráci s českými orgány přimluvit u zpravodajských služeb USA. Otázka 

měla ihned směřovat na to, jakým způsobem by se mohlo VZ přimluvit a čím by to 

odůvodnilo. Jen těžko by se VZ odvolávalo na to, že ho zverbovalo. Kromě toho už jakákoli 

přímluva v této záležitosti je podezřelá a již sama značí možnost získání dotyčné osoby 

ke spolupráci. 

 

Snahu zverbovat Fajáda ve prospěch VZ hodnotíme jako výmysl s cílem odvést pozornost 

od skutečného pozadí celé kauzy. Od NCOZ je dosti laické tvrdit, že s vidinou možnosti 

získání zajímavého zdroje informací ztratilo VZ ostražitost. Pokud by to tak skutečně bylo, 

muselo by se VZ rozpustit nebo alespoň zreorganizovat. Fajád by z vazební věznice svým 

průměrným počínáním nemohl převést žádnou zpravodajskou službu. 

 

Alí Fajád uskutečnil z věznice více než 400 telefonních hovorů a vojenská zpravodajská 

služba měla možnost tuto skutečnost monitorovat nebo zpětně před provedením vlastní 

akce dohledat. Podle NCOZ byl obsah hovorů podezřelý a směřoval do Libanonu, Ukrajiny 

a USA. Že by si tohle VZ nezkontrolovalo a bez prověření Fajáda a jeho kontaktů, a k tomu 

ještě na jeho popud poslalo svého příslušníka ve společnosti čtyř civilistů do Libanonu na 

setkání s Fajádovým bratrem?  

 

Pokud VZ provedlo nějakou operaci takříkajíc „na blind“, tak jedině proto, že ho k tomu 

vybídla „partnerská“ a mocnější zahraniční instituce. Také zde chyběly relevantní otázky 

ze strany NCOZ, přičemž se vyšetřovatelé měli zarazit především nad telefonáty do USA. 

 

Činnost VZ v Libanonu musela schválit vláda, jenže ze zprávy NCOZ neplyne, že by se 

její vyšetřovatelé dotazovali tehdejšího vládního kabinetu. I tento fakt ukazuje na neúplnost 

celého vyšetřování. 

 

Závěr NCOZ, že není možné v této kauze objasnit všechny okolnosti, není oprávněný, 

neboť jak z obsahu produktu vyplývá, vyšetřovatelé NCOZ zdaleka nevyčerpali své 

možnosti a plno položek ani nezkoumali. Můžeme tedy konstatovat, že NCOZ není 
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schopno, případně ochotno vyšetřovat případy spojené se státními zpravodajskými 

službami. Policisté NCOZ vůbec v ničem nepřispěli, aby objasnili skutečné pozadí 

zadržení Alího Fajáda a jeho společníků, únos pětice Čechů v Libanonu a podivné vydání 

Fajáda do Libanonu. Taková práce státních zaměstnanců z NCOZ je 

mrháním vyčleněných sil a prostředků, času a peněz daňových poplatníků. 

 

Výběr produktů s tematikou zpravodajských služeb: 

 

▪ Produkt 12001 „Omezené schopnosti státních zpravodajských služeb“ 

▪ Produkt 12002 „Analýza klamného vyjádření českého premiéra“ 

▪ Produkt 12003 „Zpravodajské služby jako statistický úřad?“ 

▪ Produkt 12004 „Význam veřejných výročních zpráv zpravodajských služeb“ 

▪ Produkt 12031 „Břemeno českých zpravodajských služeb v podobě výročních 

zpráv“ 

▪ Produkt 12032 „A. Babiš ve své knize odhalil, že vláda ani on sám nevědí, kdo řídí 

české zpravodajské služby“ 

▪ Produkt 12039 „Útok na bývalého dvojitého agenta Skripala jako nepovedená 

operace pod falešnou vlajkou“ 

 

 
 

[1] FARC – „Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia“ neboli „Revoluční ozbrojené 

síly Kolumbie“ je kolumbijská ultralevicová povstalecká organizace, jež vede gerilový boj 

proti kolumbijské vládě a proti pravicovým nezávislým silám AUC (Autodefensas Unidas 

de Colombia – Spojená sebeobrana Kolumbie). 
 

[2] DEA – „Drug Enforcement Administration“ neboli v českém jazyce výstižně „Národní 

úřad pro kontrolu obchodu s drogami“. Hovorově se používá kratší označení „americký 

protidrogový úřad“. 
 

* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny 

v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“. 

 
 

Zpravodajský produkt 12045 

Specifická analýza a hodnocení 

© 2018 Agentura EXANPRO 

http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/163-omezene-schopnosti-statnich-zpravodajskych-sluzeb-2
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/176-analyza-klamneho-vyjadreni-ceskeho-premiera
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/182-zpravodajske-sluzby-jako-statisticky-urad
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/196-vyznam-verejnych-vyrocnich-zprav-zpravodajskych-sluzeb
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/364-kazdorocni-bremeno-ceskych-zpravodajskych-sluzeb-v-podobe-vyrocnich-zprav
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/364-kazdorocni-bremeno-ceskych-zpravodajskych-sluzeb-v-podobe-vyrocnich-zprav
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/367-a-babis-ve-sve-knize-odhalil-ze-vlada-ani-on-sam-nevedi-kdo-ridi-ceske-zpravodajske-sluzby
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/367-a-babis-ve-sve-knize-odhalil-ze-vlada-ani-on-sam-nevedi-kdo-ridi-ceske-zpravodajske-sluzby
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/409-utok-na-byvaleho-dvojiteho-agenta-skripala-jako-nepovedena-operace-pod-falesnou-vlajkou
http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/409-utok-na-byvaleho-dvojiteho-agenta-skripala-jako-nepovedena-operace-pod-falesnou-vlajkou
http://www.exanpro.cz/odborne-slovniky/79-zpravodajsky-vykladovy-slovnik-4
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PŘÍLOHA 12 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Dokumenty ke kauze „Vrbětice“ se základními důkazními položkami  

o pochybení a provinění státních subjektů 

 
 

Příloha obsahuje dva dokumenty, a to zpravodajský výstup ze stránek Exanpro.cz a 

rozhovor pro Parlamentní listy, ve kterém jsou obsažena fakta a důkazní podklady: 
 

▪ Produkt 11158 „Ředitel NCOZ ohledně kauzy Vrbětice potvrdil dva dřívější závěry 

agentury EXANPRO, ale i přesto dál nehorázně lže, a to ve spolčení s ředitelem 

BIS i za podpory státního zastupitelství“ 

▪ Rozhovor pro internetové médium Parlamentní listy, který jeho pracovníci zveřejnili 

pod názvem „Vlastizrada BIS. Jsou na to důkazy. Plukovník naléhavě vystoupil 

k Vrběticím“ 

 

 

Uvedené dokumenty jsou předloženy na následujících stránkách 
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Ředitel NCOZ ohledně kauzy „Vrbětice“  
 

potvrdil dva dřívější závěry agentury  
 

EXANPRO, ale přesto dál nehorázně lže,  
 

a to ve spolčení s ředitelem BIS  
 

i za podpory státního zastupitelství 
 
  
 

 

Odborná analýza s důkazními položkami (11158)                                   5. července 2021 
 
 

(Vzhledem k odstavení stránek EXANPRO protiprávním zásahem státu nelze použít 

aktivní odkazy v textu.) 

 
 

Jiří Mazánek, jenž je od srpna 2018 ředitelem Národní centrály proti organizovanému 

zločinu (NCOZ), poskytl rozhovor zpravodajskému serveru Českého rozhlasu. Tento 

rozhovor byl na jmenovaném serveru publikován 30. června 2021.  

 

Rozhovor začal na téma zapojení důstojníků ruské vojenské zpravodajské služby* GRU* 

(GU*) do výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích. Od počátku je tato aféra postavena 

na lžích, které jsou „krmeny“ za pomoci falešných stop*, jež jsou buď klamné*, nebo zcela 

vykonstruované* (viz přehled analytických zpravodajských výstupů na konci dokumentu, 

které byly věnovány kauze „Vrbětice“ a odkrývání těchto lží či fabulací*, popřípadě 

zpravodajských fabulací*). 

 

Mazánkovy odpovědi ve zmíněném rozhovoru potvrzují, že celá záležitost s očerněním 

Ruska a vypovězením 18 ruských diplomatů z České republiky je naprosto skandálním a 

zřejmě úmyslným selháním bezpečnostních složek a šokujícím dobrovolným 

podrobením se ze strany české vlády. Ředitel Mazánek je buď absolutně neschopný 

policejní úředník, který věří všemu, co mu řeknou (včetně toho, co mu řekne BIS*), anebo 

je bezostyšně prolhaným policistou bez profesní cti.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rozhovor-ncoz-jiri-mazanek_2106300500_kuc
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Mazánek může být rovněž ustrašený, neboť se jedná o vysokou politickou hru přesahující 

rámec našich hranic, a to jak na východ, tak na západ (ustrašenost policejního důstojníka 

není omluvou, ale naopak přitěžující okolností). Proto zřejmě ztratil svou čest a podvolil se 

stejně jako premiér Andrej Babiš, který chce mít klid pro uplatňování svých osobních 

zájmů, kam patří také prosperita koncernu Agrofert. Babiš je člověk, který si své uplatnění 

najde, i kdybychom se staly kolonií [1] (tento proces již nastal). Babiš už několikrát 

prokázal, že na úkor českých zájmů i na úkor české národní bezpečnosti* podpoří silnější 

mocnost, jen aby neměl problém, přičemž mu nevadí, že ona mocnost porušuje jakákoli 

práva cizích zemí včetně práva mezinárodního (více o mezinárodním právu a schvalování 

jeho porušování ze strany Babiše a celé české vlády viz produkt 31016). Mnohem 

závažnější však je, že politici z parlamentní opozice by v posluhování západním 

mocnostem jednali v naprosté shodě s Babišem (česká zahraniční politika je už dlouhá 

léta bezduchá a kompletně podřízená cizím zájmům).  

 

Stejná otázka samozřejmě vyvstává taktéž pro podřízené Jiřího Mazánka, kteří se 

případem přímo zabývají. Jsou také tak neschopní, anebo falešní, respektive ustrašení? 

Zachovat si svou čest, nebo se podvolit vnějšímu tlaku je trapné a nedůstojné dilema, které 

nám nyní příslušníci NCOZ předvádějí i s jeho rozuzlením. Počátek nízké úrovně NCOZ 

patrně sahá až k samotnému vzniku této centrály. Tento vznik měl celou řadu zákulisních 

intrik, které byly úmyslně přehlíženy, což jsme detailně analyzovali v produktu 11044 

„Organizační změna v Policii ČR a závěrečná zpráva vykazují nezpůsobilost politiků a 

postranní úmysl (díl 1/2)“ s pokračováním v produktu 11045. 

 

Podívejme se nyní na věcné argumenty, které slouží jako důkazní položky proti 

funkcionářům bezpečnostních sil, kteří se z různých důvodů spolčili, aby naplnili skutkovou 

podstatu trestného činu* „Zneužití pravomoci úřední osoby“, případně aby se kvůli své 

neschopnosti dopustili trestného činu „Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti“ 

(u některých funkcionářů BIS to hraničí až s trestným činem  „Vlastizrada“, protože je zde 

ve spojení s cizí mocí páchána sabotážní aktivita proti prvkům ústavního zřízení a maření 

či ztěžování plnění důležitého úkolu bezpečnostního sboru). Nebudeme zde rozebírat v čí 

prospěch takto jednali a stále jednají ani kterým subjektům svým jednáním způsobili 

škodu, ale předložíme jednoznačné přímé důkazy* tohoto pochybení. Nespočet přímých 

důkazů, které dokládají pochybení bezpečnostních sil (především BIS a NCOZ) 

i výkonných politiků (členů vlády) jsme poskytli v již publikovaných zpravodajských 

produktech (viz jejich hyperlinkový přehled na konci dokumentu). 

https://www.exanpro.cz/analyzy-pisemnych-a-ustnich-zprav/610-problematicka-ustava-cr-nezarucuje-svrchovanost-republiky-a-obsahuje-dalsi-rozporna-ustanoveni
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/303-organizacni-zmena-v-policii-a-zaverecna-zprava-vykazuji-nezpusobilost-politiku-a-postranni-umysly-dil-1-2
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/303-organizacni-zmena-v-policii-a-zaverecna-zprava-vykazuji-nezpusobilost-politiku-a-postranni-umysly-dil-1-2
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/304-organizacni-zmena-v-policii-cr-a-zaverecna-zprava-vykazuji-nezpusobilost-politiku-a-postranni-umysl-dil-2-2
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V analýze odpovědí Jiřího Mazánka nebudeme postupovat úplně chronologicky, ale podle 

významového vztahu ke kauze „Vrbětice“, abychom produkt v tomto spojení učinili 

srozumitelnějším. K Mazánkovým sebeusvědčujícím odpovědím doplníme důležitá fakta 

jak z jeho předchozího vyjádření, tak z vyjádření ostatních funkcionářů. Z důvodu 

veřejného zájmu jsme celý obsah produktu ponechali volně přístupný. 

 

Jako první zásadní věc, kde Mazánek potvrdil pochybení NCOZ a samozřejmě i pochybení 

vlády, je jeho „přiznání“, že celý případ je stále ve fázi prověřování. To zcela jasně 

potvrdil tím, když uvedl, že NCOZ nemá nashromážděn dostatek důkazů, aby mohla 

zahájit trestní stíhání (neplést s trestním řízením*, což je zastřešující termín pro fázi 

prověřování následovanou úsekem trestního stíhání [fáze vyšetřování a po podání 

obžaloby i fáze trestního stíhání před soudem] až do vydání soudního rozsudku [nabytí 

jeho právní moci], případně do vydání jiného rozhodnutí – dalšími fázemi trestního řízení 

jsou opravné řízení a vykonávací řízení; fáze prověřování s fází vyšetřování jsou 

označovány za úsek přípravného řízení, což je úsek od sepsání záznamu o zahájení 

úkonů trestního řízení až do podání obžaloby). 

 

K (ne)dostatku důkazů se ještě vrátíme, nyní nejprve k tomu, kde se NCOZ v případu 

zapojení ruské vojenské rozvědky* do výbuchů ve Vrběticích nachází. Se zdůrazněním 

opakujeme, že Mazánek přiznal, že NCOZ je ve fázi prověřování. To znamená, že 

NCOZ stále prověřuje, zda byla ruská GRU do vrbětické kauzy vůbec zapojena a zda 

byl z její strany spáchán trestný čin. To je totiž smysl fáze prověřování. Pokud by NCOZ 

během fáze prověřování dospěla k závěru, že zjištěné a odůvodněné skutečnosti 

nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala určitá osoba či více osob, 

pak by policisté museli neprodleně zahájit trestní stíhání neboli fázi vyšetřování*. Takový 

je trestní řád České republiky. Jenže jak Mazánek v rozhovoru sám dosvědčil, tak žádné 

trestní stíhání nebylo dosud zahájeno. 

 

V současné době (červenec 2021) se dozvídáme, že pořád probíhá fáze prověřování čili 

že policisté jsou stále na úplném začátku. Fáze prověřování nám říká, že policisté dosud 

nevědí – nebyli schopni prověřit a určit, zda byl ze strany ruských operativců* spáchán 

trestný čin, případně zdali se podíleli na incidentu ve Vrběticích. Jak je ale možné, že už 

17. dubna 2021 vystoupili premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček se sdělením 

o „důvodném podezření“ ze spáchání trestného činu a s rozhodnutím vyhostit 18 ruských 

diplomatů? To je pro Českou republiku přece tak ostudné a pro některé funkcionáře natolik 
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trestuhodné, že to nelze jen tak přejít. Ale opakujeme, že je to jen otázka času. 

Zodpovědné osoby nemohou svým skutkům a doložitelným faktům* uniknout.   

 

Mimořádný brífink Babiše a Hamáčka dne 17. dubna 2021 se neměl vůbec konat. Ale oba 

na toto dramatické divadlo z nějakého důvodu přistoupili, čímž potvrdili, jakou je Česká 

republika lokajskou zemí. Jistěže důvodem byla politika USA směrem k Rusku a náhlé 

vytvoření položky s bezpečnostními dotazníky pro uchazeče na tendr k rozšíření jaderné 

elektrárny Dukovany plus narychlo připravovaná cesta Hamáčka s tímto podtextem do 

Moskvy (bodů v plánovaném jednání v Moskvě bylo více). Cílem bylo podchytit Rusko tak, 

aby zůstalo v tendru. Autorem této myšlenky byl prezident Zeman, přičemž Babiš se 

podvolil a vykonavatelem učinil svého univerzálního ministra Karla Havlíčka, který 

bezpečnostní dotazníky začal organizovat. Po rychlé reakci Američanů a s přívalem tehdy 

ještě nezveřejněných informací o údajném působení GRU na území ČR, se Babiš zalekl, 

že by tento tlak nemusel ustát a společně s Hamáčkem se oba svižně podřídili 

bezpečnostním složkám a jejich lžím. Zvláště je to patrné v případě Bezpečnostní 

informační služby* (BIS) a jejího ředitele Michala Koudelky. Ten dokonce na sociální síti 

Twitter ohodnotil výkon vlády jako projev sebevědomé a hrdé země namísto toho, aby 

vláda hodnotila, úkolovala a kontrolovala jeho (viz produkt 12097). Jak potupné na straně 

jedné a jak troufalé na straně druhé (pochopitelně se zahraničním patronem v zádech). 

Ale pojďme dále. 

 

Další podivná skutečnost ze strany NCOZ je to, že ačkoli je NCOZ stále ve fázi 

prověřování, tak už si její pracovníci v dubnu 2021 stanovili vyšetřovací verzi*, což spadá 

do fáze vyšetřování při zahájení trestního stíhání (proto je to verze vyšetřovací, a nikoli 

prověřovací pro počáteční prověřování). Nebudeme teď řešit, že si stanovili jen jednu 

vyšetřovací verzi, čímž udělali ostudu kriminalistickému řemeslu a též jasně ukázali, 

jakého závěru má být dosaženo, ale podíváme se na účel vyšetřovací verze. Účelem 

stanovení vyšetřovací verze a jejího ověření je dospět k sestavení obžaloby (už toto 

poukazuje na zahájení trestního stíhání, jehož součástí je sestavení a podání obžaloby). 

Měli bychom správně napsat v množném čísle, že vytyčené vyšetřovací verze se ověřují 

v praxi a ty verze, u nichž je zjištěn rozpor se skutečným stavem věcí se zamítají. Pokud 

jsou vyšetřovací verze stanoveny tak, aby vyplnily všechny mezery ve vyšetřování, pak 

jsou postupně odmítnuty všechny verze až na jednu, jejíž správnost by měla být prokázána 

a potvrzena. 

 

https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/674-municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-narodni-bezpecnost
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Ředitel NCOZ Jiří Mazánek se však v rozhovoru jasně vyjádřil, že v kauze „Vrbětice“ je 

jen jedna jediná vyšetřovací verze, k čemuž zdůraznil, že si zatím oni z NCOZ stojí. 

Nejenomže si kriminalisté neprofesionálně a zcela nesmyslně stanovili jen jednu 

vyšetřovací verzi (to už nemuseli mít žádnou verzi), ale oni to udělali ještě v době, kdy 

jsou stále v počáteční fázi celého trestního řízení čili ve fázi prověřování, a to 

prověřování toho, zda příslušníci GRU vůbec něco na území ČR spáchali. Oni jsou tak 

originální, že v této počáteční fázi již přispěchali se stanovením vyšetřovací verze, v níž 

už počítají s vinou ruské GRU. Jak s něčím takovým může přijít ředitel specializovaného 

policejního útvaru s celostátní působností, a ještě si na tom neústupně trvat?! No není 

tohle na reformu NCOZ? Nebo alespoň na okamžité personální změny?  

 

NCOZ prostě nemarní čas, i když ve skutečnosti přešlapuje na místě. Příslušní policisté 

splácali všechno dohromady jenom proto, aby udržovali rychle nabytý obraz o ruských 

záškodnících na českém území. Pokud se NCOZ přehoupne do úseku trestního stíhání 

s počátkem ve fázi vyšetřování a svou jedinou vyšetřovací verzi neprokáže, co nastane 

pak? My už z vlastního jednoduchého šetření* víme, že tuto verzi nemohou prokázat, 

ale kdo ví, co všechno je možné v době falšování stop* a důkazů* (podrobněji dále 

v textu). 

 

Další lží, která jde opět na vrub NCOZ, je vyjádření Jiřího Mazánka k tomu, kdy vlastně 

tato policejní složka zjistila, že za výbuchy ve Vrběticích stojí ruská vojenská rozvědka. 

Redaktorka Českého rozhlasu Markéta Chaloupská k tomuto bodu položila otázku, na níž 

od Mazánka obdržela následující odpověď: 

 

Redaktorka: „Kdy jste přišli na to, že za útokem ve Vrběticích stojí GRU, tedy 

agenti ruské vojenské rozvědky Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga?“ 

 

Ředitel NCOZ: „To, že tito dva důstojníci jsou spojeni s výbuchem ve Vrběticích a 

je to jediná vyšetřovací verze, tak to jsme stanovili v lednu 2020.“ 

 

Ředitel Mazánek to se svou odpovědí hodně přehnal. Mazánek svou výpovědí uvedl, že 

trestní řízení trvá už půl druhého roku. Jenže to trestní řízení, jak se také vyjádřil na jiném 

místě rozhovoru, je pořád ve fázi prověřování. To znamená, že dosud nebyla zahájena 

fáze vyšetřování. Ale to Mazánkovi nevadí a tvrdí, že už v lednu 2020 stanovili vyšetřovací 

verzi, a ještě k tomu jedinou verzi se zapojením ruských operativců. Mazánek se do toho 
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hodně zamotal. Je to samozřejmě lež, protože dozorový státní zástupce by už v polovině 

roku 2020 musel konat, neboť by už dávno byla překročena lhůta pro provedení úkonů 

v příslušné fázi.  

 

Fáze prověřování by měla v této kauze skončit do šesti měsíců. Pokud vše začalo v lednu 

2020, jak tvrdí Mazánek, tak nejpozději v červenci 2020 musela skončit fáze prověřování 

a mělo být zahájeno trestní stíhání, případně měla být věc úplně odložena. Pokud je nutné 

poskytnout policejnímu orgánu více času, může státní zástupce zahájení trestního stíhání 

dočasně odložit, a to nejdéle o dva měsíce. Dočasné odložení nejvýše o dva měsíce se 

může několikrát opakovat. Jestliže je fáze prověřování vedena již od ledna 2020, pak by 

muselo být trestní stíhání státním zástupcem už nejméně 6x dočasně odloženo (doba 

odložení mohla být i kratší, proto uvádíme, že by to bylo nejméně 6x). Problém je však 

v tom, že nikdo o žádném odložení nic neví a redaktorka se na to nezeptala. Zkrátka je to 

celé tak pofiderní, že to nemůže obstát.  

 

Pokud Mazánek tvrdí, že trestní řízení i s rychlým stanovením jediné vyšetřovací verze 

ještě před zahájením trestního stíhání (které nebylo dosud zahájeno) policisté započali již 

v lednu 2020, pak je nepochopitelné, proč vyhlásili pátrání po dvou ruských občanech až 

v dubnu 2021 neboli až po roce a třech měsících (viz produkt 12097). To prostě nedává 

smysl. Nedává ani smysl, proč by klíčoví členové vlády měli být o zapojení ruské GRU do 

tohoto incidentu poprvé a stručně informováni až 7. dubna 2021 na jednání Výboru pro 

zpravodajskou činnost a proč by první písemnou zprávu o působení ruské GRU na území 

ČR měli obdržet až 16. dubna 2021 (viz produkt 11155). Policisté by nikdy nemohli otevřít 

tak vážný případ spojený s působením cizí zpravodajské služby* na území ČR bez toho, 

aby nebyla o této závažné skutečnosti (rozuměj GRU v ČR) neprodleně informována 

vláda. Mazánek ale svým tvrzením vlastně sděluje, že BIS informovala vládu až po době 

delší než jeden rok. Neuvěřitelné!  

 

Navíc by zde byl zajímavý úkaz v tom, že celý dlouhý rok a několik měsíců nic neproniklo 

na veřejnost, a dokonce ani k novinářům. Přitom všichni víme, že tohle by nebylo v českém 

prostředí možné. Mazánek se zkrátka snaží neobratně mlžit a navodit zdání, že celá aféra 

nevznikla až v dubnu 2021 mimořádným vystoupením Babiše a Hamáčka, ale už o více 

než rok dříve. Mazánek by si měl své lži lépe ujasnit, a hlavně by si to měl ujasnit s těmi, 

se kterými se spolčil. Na čí pokyn nebo na základě jakého spolčení Mazánek takto 

https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/674-municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-narodni-bezpecnost
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/682-trestni-rizeni-vedene-proti-vicepremierovi-hamackovi-je-fraskou-ncoz-s-chybnym-prvoradym-zamerenim
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nehorázně vystupuje? To už je ale věcí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), 

která tato pochybení a lhaní musí vidět. 

 

Podívejme se ještě na jeden přímý důkaz, který jednoznačně prokazuje, že Mazánek lže. 

O údajném působení příslušníků GRU v České republice se BIS a NCOZ měly dozvědět 

také podle toho, že oba důstojníci GRU měli být v říjnu 2014 ubytováni v ostravském 

hotelu Corrado, kde měli používat stejné krycí doklady* jako v březnu 2018 ve Velké 

Británii (kauza „Skripal“). Avšak jak chce Mazánek vysvětlit své tvrzení o zahájení trestního 

řízení v lednu 2020, když teprve až 4. května 2021 se policisté z NCOZ přišli do 

jmenovaného hotelu „slavnostně podívat“ na knihu hostů či knihu ubytovaných? Takže 

téměř po roce a půl od zahájení prvních úkonů trestního řízení se přišli policisté podívat 

do hotelu Corrado, aby prověřili, zda tam ruští rozvědčíci* byli ubytováni. Tento fakt o 

pozdním zajištění hotelové knihy potvrdila i Česká televize ve své hlavní zpravodajské 

relaci „Události“ vysílané 6. května 2021 (ČT přirozeně neuvedla, že to bylo opožděně, ale 

poskytla faktickou informaci* o práci NCOZ). 

 

Takže policisté v lednu 2020 zahájí úkony 

trestního řízení (Mazánkovo tvrzení), které 

začíná fází prověřování, ale až po více než 

roce přijdou prověřit zásadní stopu o 

přítomnosti dvou ruských zpravodajských 

důstojníků* v konkrétním českém městě. 

Přitom jejich krycí jména* z působení 

v jihoanglickém městě Salisbury byla 

světové veřejnosti odhalena už v září 2018. 

A tady se dostáváme k další závažné 

skutečnosti. 

 

Jestliže byla krycí jména obou Rusů veřejně odhalena v září 2018, co měli vedoucí 

funkcionáři BIS včetně jejího ředitele Michala Koudelky okamžitě iniciovat? No přece 

prověřit, zda se oba Rusové pod těmito krycími jmény nepohybovali také v České 

republice. To je základní věc, kterou provádějí všechny kontrazpravodajské služby* na 

světě. Už zhruba dva týdny po mimořádném vystoupení ochotnického dua Babiš–

Hamáček jsme v produktu 22039 uváděli postup v této záležitosti. Pro větší srozumitelnost 

zde uvádíme příslušnou zásadu, kterou musí bez prodlení uplatňovat každá 

https://www.exanpro.cz/agentura-a-zpravodajska-podpora/677-bis-v-kauze-vrbetice-hanebne-selhala-aneb-jak-by-situaci-resila-skutecna-kontrazpravodajska-sluzba
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kontrazpravodajská služba v působení proti aktivitám cizích zpravodajských služeb. Tato 

zásada zní následovně: 

 

 

Jakmile má kontrazpravodajská služba k dispozici informaci o nově odhalené krycí 

či pravé identitě jakéhokoli důstojníka cizí zpravodajské služby, musí tuto osobu 

prověřit ve vztahu k vlastní zemi. Toto prověřování se provádí bez ohledu na to, zda 

byla přítomnost cizího zpravodajského důstojníka odhalena v sousední zemi, nebo 

ve vzdálenější zemi. Taktéž se provádí bez ohledu na to, zda byl dotyčný 

zpravodajec zadržen. 

 

 

V produktu 22039 jsou rozebrány další zásady a postup kontrazpravodajské služby 

v řešení této záležitosti. 

 

Nebudeme ozřejmovat, jaký význam má toto prověřování pro danou kontra službu, ale 

vysvětlíme, jak jednoduché bylo pobyt cizích zpravodajců* na území ČR prověřit. BIS se 

v září 2018 dozvěděla, že se v Británii pohybovali dva příslušníci GRU pod krycími jmény 

Ruslan Boširov a Alexandr Petrov. Tato informace na konci roku 2018 na nás vyskakovala 

ze všech médií. Pracovníci BIS ani ředitel Koudelka ji tedy nemohli přehlédnout (jistěže 

BIS monitoruje sdělovací prostředky a sociální sítě, ale chceme zvýraznit, jak prosté bylo 

tuto informaci zachytit). BIS je ze zákona umožněn přístup do všelijakých databází či 

evidencí, a právě k jedné takové databázi patří „Cizinecký informační systém“, který 

spravuje Služba cizinecké policie. V rámci tohoto systému je veden pobyt cizinců, kteří 

nepocházejí ze zemí EU, což se vztahuje i k ruským občanům. Všichni ubytovatelé 

(hoteliéři) mají zákonnou oznamovací povinnost, která jim ukládá, aby všechny cizince 

mimo zemí EU s požadovanými osobními údaji ohlásili na příslušný útvar cizinecké policie, 

a to do tří pracovních dnů (o tom jsme psali již čtyři dny po mimořádném vystoupení Babiše 

a Hamáčka v produktu 12098).  

 

Majitel ostravského hotelu Maxmilián Šimek uvedl, že si svou oznamovací povinnost splnil. 

To znamená, že jména Boširov a Petrov měla být v databázi cizinecké policie vedena od 

října 2014. BIS tohle měla zjistit už v září 2018 a ještě ve stejném měsíci a roce o tomto 

závažném propojení s případem v Salisbury informovat vládu. Je velmi podezřelé, že se 

tak nestalo. Buď BIS velmi zásadním způsobem pochybila, anebo byl pobyt obou Rusů 

https://www.exanpro.cz/agentura-a-zpravodajska-podpora/677-bis-v-kauze-vrbetice-hanebne-selhala-aneb-jak-by-situaci-resila-skutecna-kontrazpravodajska-sluzba
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/675-vsudybylove-z-gru-upovidany-bellingcat-a-zavisly-respekt-aneb-co-zanedbala-bis-a-proc-se-opomiji-uloha-a-svedectvi-cizinecke-policie
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v Ostravě vytvořen ve spolupráci se zahraničním partnerem až v roce 2021 jako 

vykonstruovaná stopa* vzhledem k vývoji politických událostí. Mimochodem osobu 

majitele hotelu Corrado nepovažujeme za spolehlivou a její tvrzení za věrohodné (blíže viz 

produkt 13099). 

 

Ředitel BIS Koudelka by tak jako tak neměl pokračovat ve své sporné kariéře v BIS. To je 

to nejmenší nutné opatření. Ale aby byla naplněna úplná spravedlnost, mělo by se všemi 

pochybeními Michala Koudelky a dalších funkcionářů BIS zabývat příslušné státní 

zastupitelství (těch pochybení je mnohem více včetně neoprávněného vstupování do 

státní zakázky a úniků utajovaných informací*). Je neuvěřitelné, že někteří poslanci a 

senátoři přišli s nápadem, že by měl Koudelka ve spojení s kauzou „Vrbětice“ obdržet 

státní vyznamenání. 

 

Ředitel NCOZ Jiří Mazánek připustil, že policisté pochybili, když si v roce 2018 nespojili 

určité věci s incidentem v Salisbury. Po téměř třech měsících Mazánek potvrdil závěr, 

který agentura EXANPRO publikovala již dva dny po mimořádném vystoupení Babiše a 

Hamáčka (viz produkt 12097). Jenže na toto pochybení měl už přece někdo poukázat 

mnohem dříve – třeba GIBS a příslušní státní zástupci, a zcela jistě novináři.  

 

Jak je možné, že „proslulí“ investigativní novináři z týdeníku Respekt Ondřej Kundra a 

Jaroslav Spurný nerozpoznali a nepsali o tom, že kontrazpravodajci* z BIS a policisté 

z NCOZ pochybili? Jak to, že to nezmínili ani rádoby investigativní novináři z předsunuté 

organizace* Bellingcat? Všichni tito novináři o kauze „Vrbětice“ ve spojení s ruskou GRU 

horlivě psali, ale přesto neuvedli všechna závažná a lehce dostupná fakta. Ale proč je 

neuvedli? To je poměrně jednoduché na vysvětlení. Tito novináři jsou totiž zvolenými 

adresáty (příjemci) informací, které jsou k nim v rámci řízených úniků informací* přes 

různé prostředníky skrytě uvolňovány (proto novináři z Respektu ještě týž večer ihned po 

mimořádném vládním brífinku zveřejnili článek s takovými detaily, které v té době nebyly 

veřejně známy – viz produkt 12098). Tito novináři jsou pro svou lačnost a neschopnost 

rozpoznat pozadí, věrohodnost a smysl skrytého předávání těchto informací selektivně 

využíváni, aby šířili jednostranně zaměřené informace a přispívali jedné straně 

v politickém soupeření s jinou stranou. U těchto novinářů se nepředpokládá, že by nad 

převzatými informacemi nějak zvlášť přemýšleli, hledali v nich interní* a externí rozpory* a 

konfrontovali je se známými a souvisejícími fakty a celkově s reálnou situací. Proto se pro 

tuto práci „vysunutých informačních tykadel“ náramně hodí.  

https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/676-bis-vytvari-falesne-stopy-o-pohybu-dustojniku-gru-na-uzemi-cr-a-jeste-k-tomu-nekvalifikovane-nazornym-prikladem-je-ostravsky-hotel-corrado-vysetruje-vubec-nekdo-tuto-kauzu
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/674-municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-narodni-bezpecnost
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/675-vsudybylove-z-gru-upovidany-bellingcat-a-zavisly-respekt-aneb-co-zanedbala-bis-a-proc-se-opomiji-uloha-a-svedectvi-cizinecke-policie


 

Stránka 124 z 200 
 

Je vhodné poukázat na to, proč vlastně ředitel Mazánek pochybení policistů připustil. 

Jednak to bylo proto, že se na to ptala redaktorka Chaloupská, která sama uvedla, že ty 

informace v roce 2018 nebylo možné přehlédnout, a jednak proto, a to byl hlavní důvod, 

aby odvedl pozornost od toho, že by mohla existovala možnost, že informace a stopy o 

přítomnosti důstojníků GRU na území ČR někdo uměle vytvořil až v roce 2021. 

 

Mazánek ve své odpovědi svedl ono pochybení z roku 2018 na vyšetřovatele, kteří už od 

NCOZ odešli. Tímto potvrdil svůj pokřivený charakter, jelikož pochybení by měl hledat 

přednostně u sebe. Ve funkci ředitele NCOZ je od srpna 2018, tudíž i on už jako ředitel 

NCOZ byl vystaven zveřejněným informacím o zpravodajcích GRU. Přesto nic neudělal. 

To je stejné, jako kdyby Koudelka chtěl tvrdit, že on v roce 2018 nepochybil, protože se 

nedíval na televizi a ani nečetl zprávy (pak si až náhodně v dubnu 2021 pustil ČT24 a 

ihned z toho byl poprask – to je samozřejmě vtip, ale něco hodně špatného to vypovídá o 

vedoucích činitelích našich bezpečnostních složek). Zde je nutné zdůraznit, že pokud 

časově pochybili policisté z NCOZ (a oni pochybili), pak ještě více pochybili příslušníci BIS. 

 

Mazánek se ve svém rozhovoru odkazoval na tiskovou konferenci ze dne 19. dubna 2021, 

na které vystoupil společně s tehdejším nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem 

(viz přepis TK na stránkách české vlády). Za nimi se na počítačové projekci zobrazovaly 

doprovodné informace. Na delší dobu zde byly ve větší velikosti zobrazeny fotokopie 

krycích pasů obou Rusů, avšak tentokrát na jména Ruslan Tabarov a Nicolai Popa (Nikolaj 

Popa). Zobrazeny byly i další údaje obou ruských zpravodajců. Na této konferenci 

Mazánek na otázku redaktorky České televize odpověděl, že tyto dvě osoby je možné 

spojit s událostí výbuchů ve Vrběticích. Jenže to je další lež, neboť předložené pasy (jejich 

kopie), byť mohou být skutečnými krycími doklady, nepocházejí ze žádných aktivit GRU 

na území České republiky (podrobný rozbor viz produkt 12099 a produkt 12100). 

 

BIS a NCOZ tvrdí, že kopie pasů byly přiloženy k e-mailu, který byl žádostí o vstup do 

muničního areálu ve Vrběticích. To znamená, že ředitel NCZO Jiří Mazánek a dnes už 

bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman tvrdí, že od října 2014 je tento e-mail i kopie 

pasů součástí policejního spisu. Ale tak to samozřejmě není, jelikož žádný e-mail se 

žádostí neexistuje a nikdy neexistoval. Existují jen kopie krycích pasů, které obstarali 

západní partneři (více viz dva uvedené produkty výše). Nikdo z policistů se na tento 

konkrétní e-mail za ta dlouhá léta nikdy nedotazoval dotčené společnosti Imex Group, 

které měl být adresován. A co na to Vojenský technický ústav (VTÚ), který je správcem 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-nejvyssiho-statniho-zastupce-a-reditele-narodni-centraly-proti-organizovanemu-zlocinu--19--dubna-2021-187820/
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/683-puvod-krycich-cestovnich-dokladu-dustojniku-gru-zdanlive-zkopirovanych-do-zahadneho-e-mailu-a-zakulisni-praktiky-statnich-uradu-za-podpory-neznalych-novinaru-1-2
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/684-puvod-krycich-cestovnich-dokladu-dustojniku-gru-zdanlive-zkopirovanych-do-zahadneho-e-mailu-a-zakulisni-praktiky-statnich-uradu-za-podpory-neznalych-novinaru-2-2
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celého areálu a který do areálu vydává povolení ke vstupu? Byla k VTÚ přeposlána tato 

údajná žádost? A vydal VTÚ v říjnu 2014 příslušná povolení ke vstupu? Proč dosud 

neznáme odpovědi na tak jednoduché otázky? Ve skutečnosti je známe a nejsou příznivé, 

proto tyto otázky raději nikdo nepokládá. 

 

Ohledně kopií dvou pasů napovíme ještě jednu věc. Jeden pas byl tádžický a druhý 

moldavský, přičemž policisté dělají, že je vše v pořádku. Jenomže ono to v pořádku není. 

Policisté nikdy nevysvětlili a nikdo se na to neptal, proč by v jednom elektronickém dopise 

měl o vstup do areálu žádat Tádžik a Moldavan. My k tomuto jenom poznamenáme, že 

pro zahraniční zpravodajskou službu není snadné získat v omezeném časovém limitu 

kopie krycích dokladů dvou konkrétních cizích zpravodajců tak, aby byly oba doklady 

vztaženy na jednu zemi. Detailněji se k údajnému e-mailu a kopiím krycích dokladů věnují 

produkt 12099 a produkt 12100. 

 

Kopiemi cizích krycích dokladů se dostáváme k odpovědi Jiřího Mazánka, kde se dušoval, 

že na všechno přišli sami bez cizí pomoci. K této věci uvedl následující: 

 

„Bylo jasné, že to vyvolá obrovskou pozornost (rozuměj kauza ‚Vrbětice‘ ve 

spojení s GRU). A chci, aby bylo také jasné, že jsme to od nikoho nedostali – 

nedostali jsme to od Američanů ani od žádné jiné tajné služby. Ve spolupráci s BIS 

jsme na to sami přišli a prověřili.“ 

 

Tato odpověď je opravdu žalostná a zároveň komická, a to v několika bodech. Zaprvé je 

těžké si představit, jak na to ve spolupráci s BIS přišli sami. Buď na to tedy přišli sami 

policisté z NCOZ, anebo jim to BIS pěkně naservírovala tak, jak potřebovala. Nebo chce 

Mazánek říct, že zástupci BIS a NCOZ chodili všude spolu a že i do databáze ubytovaných 

cizinců se dívali společně? Někdo s tím musel přijít jako první, ale nikdo nechce říct, kdo 

to byl – tím někým míníme konkrétní bezpečnostní složku a třeba i konkrétního důstojníka, 

ať už zpravodajského, nebo policejního. No není tohle podezřelé? Nikdo se k tomu nemá, 

všechno bylo dosaženo vzájemnou spoluprací. To zavání snahou zakrýt, že k tomu 

přispěl, nebo spíše, že s tím přišel někdo třetí. 

 

Zadruhé je opravdu úsměvné, jak se Mazánek téměř zapřísahal, že to nedostali od 

Američanů ani od nikoho jiného ze zahraničí. Chce snad Mazánek svým výrokem mluvit i 

za BIS? Cožpak on je 24 hodin denně a 7 dní v týdnu za zadkem řediteli BIS, aby tohle 

https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/683-puvod-krycich-cestovnich-dokladu-dustojniku-gru-zdanlive-zkopirovanych-do-zahadneho-e-mailu-a-zakulisni-praktiky-statnich-uradu-za-podpory-neznalych-novinaru-1-2
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/684-puvod-krycich-cestovnich-dokladu-dustojniku-gru-zdanlive-zkopirovanych-do-zahadneho-e-mailu-a-zakulisni-praktiky-statnich-uradu-za-podpory-neznalych-novinaru-2-2
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mohl prohlásit? Jistě, Mazánka nemusel nikdo ze zahraničí kontaktovat. Avšak u BIS a 

Koudelky to mohlo být jinak (nezapomínejme, že západní zahraniční služby mají v ČR své 

zastoupení a své funkční pobočky). BIS pak „něco“ z toho předala NCOZ, čímž ji mohla 

navést do správného směru, kde policisté objevili další zdánlivé stopy po přítomnosti 

příslušníků GRU na českém území z roku 2014. 

 

A zatřetí je zde jeden fakt, který by měl Mazánek vysvětlit, pokud chce tvrdit, že v tom není 

zahraniční služba. Už 18. dubna 2021 se na webu britské BBC objevil článek, který 

obsahoval kopie obou krycích pasů (připomínáme, že mimořádné vystoupení premiéra 

Babiše a vicepremiéra Hamáčka se konalo 17. dubna večer, kde ale nebyly uvedeny 

žádné detaily ani obrazový materiál). Chce snad Mazánek říct, že to BBC poslal on sám 

nebo někdo z jeho podřízených? Pokud ne, tak jak se to mohlo tak rychle dostat k BBC, 

když kopie krycích pasů byly součástí českého policejního spisu? 

 

Z těchto faktů je jednoduché odvodit, že kopie krycích pasů nebyly součástí českého 

policejního spisu od roku 2014, ale že byly dodatečně do tohoto spisu vloženy až v roce 

2021, kdy je účelově obstarala třetí strana ve prospěch zahraniční politiky své země. 

Pokud by byly součástí spisu už od roku 2014, musela by se jimi z hlediska jejich původu 

už tehdy zabývat BIS a také kontrazpravodajský prvek z Vojenského zpravodajství*, 

poněvadž muniční areál ve Vrběticích je stále vojenským objektem, a navíc ruská GRU je 

vojenskou zpravodajskou službou (samozřejmě by byla nutná dekonflikce*).    

 

Ani novináři z Respektu ve svém prvním článku k tomuto tématu neměli k dispozici kopie 

krycích pasů, a to měli k dispozici takové detaily, které nebyly na brífinku členů vlády 

sděleny (řízené úniky informací vybraným novinářům pro vytváření toho „správného“ 

obrazu). Článek na webu Respektu byl zveřejněn ještě 17. dubna večer krátce po brífinku 

Babiše a Hamáčka pod názvem „Za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích stojí ruští 

agenti, kteří se pokusili zabít Skripala“.   

 

Naprosto tristní je, že tyto lži a nekvalitní práci NCOZ podporuje státní zastupitelství. 

Tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman na tiskové konferenci dne 19. dubna 2021 

kromě jiného uvedl následující: 

 

„Pracujeme s vyšetřovací verzí, že cílem útoku byl tento vojenský materiál směřující 

do Bulharska a k výbuchu tedy nemělo dojít na území České republiky.“ 

https://www.bbc.com/news/uk-56790053?fbclid=IwAR0E89J8O5njojjPNGityhE8ZeNL1q-qdyJjNLddzeRlHGcl-Jw3U84ae6I
https://www.respekt.cz/agenda/za-vybuchem-municniho-skladu-ve-vrbeticich-stoji-rusti-agenti-kteri-se-pokusili-zabit-skripala
https://www.respekt.cz/agenda/za-vybuchem-municniho-skladu-ve-vrbeticich-stoji-rusti-agenti-kteri-se-pokusili-zabit-skripala


 

Stránka 127 z 200 
 

Také nejvyšší státní zástupce podpořil a souhlasil s tím, že NCOZ má už ve fázi 

prověřování stanovenou vyšetřovací verzi, přičemž mu ani nevadilo, že vyšetřovací verze 

je jen jedna. Zkrátka už od počátku je každému znám výsledek vyšetřování, které ještě 

jako počátek trestního stíhání nebylo zahájeno. Se vším souhlasí také Krajské státní 

zastupitelství v Brně, které je v této kauze dozorovým orgánem. Pokud by nesouhlasilo, 

už by dávno do postupu zasáhlo. 

 

Asi nejtragičtějším výmyslem je tvrzení NCOZ, státního zastupitelství i BIS o tom, že první 

výbuch dne 16. října 2014 nebyl plánovaný, ale že ten druhý výbuch dne 3. prosince 2014 

už plánovaný byl, protože bedny s municí měly být v té době již v Bulharsku. To opravdu 

jen tak někdo nevymyslí – tedy kromě českých policistů, zpravodajců a státních zástupců. 

Mazánek tento hloupý výmysl potvrdil v rozhovoru pro Český rozhlas, když řekl, že výbuch 

měl nastat s vysokou pravděpodobností mimo území České republiky. 

 

Než to trochu přiblížíme, musíme připomenout, že Policie ČR, potažmo NCOZ 

nedisponuje žádným fotografickým materiálem nebo videozáznamem ani záznamem v 

„knize návštěv“ a ani jediným svědectvím o tom, že by dva dotyční Rusové byli uvnitř 

muničního areálu nebo se k němu jen přiblížili. Stejně tak NCOZ nedisponuje žádnými 

zbytkovými fragmenty údajných výbušných zařízení ani zbytkovými částicemi výbušniny 

použité v údajných výbušných zařízeních, které měli do beden s municí instalovat 

operativci z GRU. Ale na druhou stranu policisté přesně vědí, že k výbuchům mělo dojít 

mimo Českou republiku – údajně v Bulharsku. Takže záškodníci z GRU vlastně svůj úkol 

nesplnili, což nikdo dosud nezdůraznil. Jenže oni ho ani splnit nemohli, jelikož tuto 

bláznivou misi nikdy nepodnikli.  
 

Hloupost této údajné mise přiblížíme, když vám podrobněji vylíčíme, jaký úkol podle NCOZ 

museli ruští operativci ve Vrběticích splnit. Ten úkol nemohl znít jinak než takto: 
 

 

„V cizí zemi se ve dvojici dostat k muničnímu areálu, proniknout nepozorovaně dovnitř, 

vyhledat ty správné dvě skladové haly, které leží asi 1,2 km od sebe, vniknout do těchto 

hal, uvnitř hal překonat ty správné uzamčené a/nebo zaplombované bedny s municí, 

instalovat do nich výbušná zařízení a nastavit je takovým způsobem, aby vybuchla až 

poté, kdy bedny dosáhnou území Bulharska (za 49 dnů), poté bedny a následně i haly 

uzavřít tak, aby nikdo nic nepoznal, a muniční areál nepozorovaně opustit.“  
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Tak takový úkol měl být podle českých bezpečnostních sil vydán důstojníkům GRU. NCOZ 

tvrdí, že ruští operativci pronikli do muničního areálu dne 15. října 2014 (později to podle 

předložených zdánlivých stop o pohybu příslušníků GRU po území ČR ani nešlo). NCOZ 

ale také tvrdí, že výbuch 3. prosince 2014 byl plánovaný. Už chápete tu hloupost a 

neproveditelnost? Policisté, zpravodajci a státní zástupci tvrdí, že ruští sabotéři umístili 

výbušná zařízení do beden tak, aby vybuchla až po 49 dnech. V tom jsou ale dva skutečně 

velké háčky. Jedním z nich je pochopitelně údiv nad tím, jak mohli vědět, že bedny budou 

po 49 dnech skutečně v Bulharsku? Jakože si to zjistili a že tomu tak dlouho dopředu 

věřili? Druhý háček i s dalšími podrobnostmi ohledně plánování, přípravy a provedení 

těchto destruktivních operací včetně položek, které jsou při plánování brány v úvahu, je 

komplexněji rozebrán v produktu 13104.  

 

Mazánek ve svém rozhovoru pro Český rozhlas potvrdil ještě jeden závěr agentury 

EXANPRO, který publikujeme od samotného počátku vrbětické kauzy se zapojením GRU. 

Ten závěr je ten, že NCOZ postrádá jakékoli důkazy, které by ji opravňovaly nastartovat 

trestní stíhání. Přesto si Mazánek neodpustil v rozhovoru zmínit, že od doby, kdy byl 

případ zveřejněn, získali řadu nových stop a důkazů. Ale proč si Mazánek ve svých 

odpovědích sám odporuje? Že mají celou řadu stop a důkazů? No dobře, ale co z toho, 

když jsou na druhou stranu podle Mazánka už téměř rok a půl stále ve fázi prověřování? 

Proč Mazánek a s ním i dozorový stání zástupce na rovinu neřeknou, že jsou to jen 

domnělé stopy a důkazy? 

 

Mazánek doslova uvedl, že mají řadu nových stop a důkazů, ale že stále neshromáždili 

tolik důkazů, aby mohli zahájit trestní stíhání („… nemáme nashromážděn dostatek 

důkazů…“). Takže oni si jako by vytyčili metu o počtu důkazů, které musí nashromáždit? 

A jakého počtu důkazů chtějí dosáhnout, aby mohli zahájit trestní stíhání? Co je tohle za 

policisty, kteří mluví o počtu důkazů namísto toho, aby mluvili o důkazní hodnotě a 

relevantnosti? Redaktorka se měla po vzoru Mazánkova hloupého vyjadřování zeptat, 

kolik důkazů tedy ještě potřebují. Stačí jim do košíku nasbírat už jenom dalších deset 

důkazů, anebo potřebují sehnat dalších sto důkazů? Pravda je taková, že policisté nemají 

jedinou pravou důkazní stopu* či věrohodné svědectví, a tím ani jediný přímý důkaz* nebo 

ucelený řetězec nepřímých důkazů*. Závěr je prostě jednoduchý: Policisté nic nemají a 

mít nebudou (kromě falešných stop a vykonstruovaných důkazů). Takže co dál? 

 

https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/689-zadna-zpravodajska-sluzba-by-neprovedla-a-ani-by-nedokazala-provest-akci-ze-ktere-ncoz-obvinuje-ruskou-gru-v-kauze-vrbetice
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Dál by se toho měl chopit zákonodárný sbor poslanců a senátorů, který by měl pochopit, 

že bezpečnostní složky žádný skandál s GRU neodhalily, ale naopak ho za přispění vlády 

samy iniciativně vytvořily. Poslanci a senátoři by si měli uvědomit, co se v České republice 

stalo a co se dál v České republice odehrává. Avšak velká většina českých zákonodárců 

je nejraději, když může sloužit Západu, a to i na úkor České republiky. 

 

V novodobé kauze „Vrbětice“ se jedná o tak rozsáhlý komplot státních institucí proti 

cizí zemi a ve prospěch jiné cizí země, že to pro Českou republiku bude mít 

v budoucnu citelné následky. Ti funkcionáři, kteří o tomto komplotu vědí, by se od něho 

měli alespoň veřejně distancovat, což se týká i ředitelů zbylých dvou zpravodajských 

služeb – Vojenského zpravodajství (VZ) a Úřadu pro zahraniční styky a informace* (ÚZSI).  

 

Závěrem už jenom zbývá vybídnout novináře k pokládání správných otázek a jejich 

nasměrování na ty správné a zodpovědné osoby. Nuže páni novináři, pokládejte všetečné 

otázky. K jejich vytváření máte obšírný návod. 

 

 

 

[1] Kolonií míníme zemi zbavenou politické samostatnosti, která je v tomto směru 

ovládaná a využívaná cizí mocností, případně více cizími mocnostmi. 

 

* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu 

„ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“. 

 

 

 

Přehled souvisejících zpravodajských produktů: 

 

▪ Produkt 12097 „Muniční sklad ve Vrběticích cílem operace ruské GRU? Když se 

vytváří zpravodajská fabulace, musí se to umět, ale BIS se tohle nikdy nenaučí 

aneb Proč se vláda tak trestuhodně podřizuje a proč je BIS umožněno trvale klamat 

a poškozovat národní bezpečnost?“ 

▪ Produkt 12098 „Všudybylové z GRU, upovídaný Bellingcat a závislý Respekt aneb 

Co zanedbala BIS a proč se opomíjí úloha a svědectví cizinecké policie“ 

http://www.exanpro.cz/odborne-slovniky/79-zpravodajsky-vykladovy-slovnik-4
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/674-municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-narodni-bezpecnost
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/674-municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-narodni-bezpecnost
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/674-municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-narodni-bezpecnost
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/674-municni-sklad-ve-vrbeticich-cilem-operace-ruske-gru-kdyz-se-vytvari-zpravodajska-fabulace-musi-se-to-umet-ale-bis-se-tohle-nikdy-nenauci-aneb-proc-se-vlada-tak-trestuhodne-podrizuje-a-proc-je-bis-umozneno-trvale-klamat-a-poskozovat-narodni-bezpecnost
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/675-vsudybylove-z-gru-upovidany-bellingcat-a-zavisly-respekt-aneb-co-zanedbala-bis-a-proc-se-opomiji-uloha-a-svedectvi-cizinecke-policie
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/675-vsudybylove-z-gru-upovidany-bellingcat-a-zavisly-respekt-aneb-co-zanedbala-bis-a-proc-se-opomiji-uloha-a-svedectvi-cizinecke-policie
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▪ Produkt 13099 „BIS vytváří falešné stopy o pohybu důstojníků GRU na území ČR, 

a ještě k tomu nekvalifikovaně. Názorným příkladem je ostravský hotel Corrado. 

Vyšetřuje vůbec někdo tuto kauzu?!“ 

▪ Produkt 22039 „BIS v kauze Vrbětice hanebně selhala aneb Jak by situaci řešila 

skutečná kontrazpravodajská služba“ 

▪ Produkt 13100 „Čeští rádoby investigativní novináři se jen zaslepeně honí za 

senzací, čímž ztrácejí smysl rozpoznat, co se za informacemi skrývá, a také to, že 

mohou být využíváni jen jako hlásná trouba“ 

▪ Produkt 11154 „BIS v kauze Vrbětice trestuhodně selhala jak v roce 2018, tak v 

roce 2021 – druhé selhání přímo potvrdil premiér Babiš“ 

▪ Produkt 12099 „Původ krycích cestovních dokladů důstojníků GRU zdánlivě 

přiložených do záhadného e-mailu a zákulisní praktiky státních úřadů za podpory 

neznalých novinářů (1/2)“ 

▪ Produkt 12100 „Původ krycích cestovních dokladů důstojníků GRU zdánlivě 

zkopírovaných do záhadného e-mailu a zákulisní praktiky státních úřadů za 

podpory neznalých novinářů (2/2)“ 

▪ Produkt 13104 „Žádná zpravodajská služba by neprovedla a ani by nedokázala 

provést akci, ze které NCOZ obviňuje ruskou GRU v kauze Vrbětice“ 

 

 
 

Zpravodajský produkt 11158 

Odborná analýza s důkazními položkami 

© 2021 Agentura EXANPRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/676-bis-vytvari-falesne-stopy-o-pohybu-dustojniku-gru-na-uzemi-cr-a-jeste-k-tomu-nekvalifikovane-nazornym-prikladem-je-ostravsky-hotel-corrado-vysetruje-vubec-nekdo-tuto-kauzu
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/676-bis-vytvari-falesne-stopy-o-pohybu-dustojniku-gru-na-uzemi-cr-a-jeste-k-tomu-nekvalifikovane-nazornym-prikladem-je-ostravsky-hotel-corrado-vysetruje-vubec-nekdo-tuto-kauzu
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/676-bis-vytvari-falesne-stopy-o-pohybu-dustojniku-gru-na-uzemi-cr-a-jeste-k-tomu-nekvalifikovane-nazornym-prikladem-je-ostravsky-hotel-corrado-vysetruje-vubec-nekdo-tuto-kauzu
https://www.exanpro.cz/agentura-a-zpravodajska-podpora/677-bis-v-kauze-vrbetice-hanebne-selhala-aneb-jak-by-situaci-resila-skutecna-kontrazpravodajska-sluzba
https://www.exanpro.cz/agentura-a-zpravodajska-podpora/677-bis-v-kauze-vrbetice-hanebne-selhala-aneb-jak-by-situaci-resila-skutecna-kontrazpravodajska-sluzba
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/678-cesti-radoby-investigativni-novinari-se-jen-zaslepene-honi-za-senzaci-cimz-ztraceji-smysl-rozpoznat-co-se-za-informacemi-skryva-a-take-to-ze-mohou-byt-vyuzivani-jen-jako-hlasna-trouba
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/678-cesti-radoby-investigativni-novinari-se-jen-zaslepene-honi-za-senzaci-cimz-ztraceji-smysl-rozpoznat-co-se-za-informacemi-skryva-a-take-to-ze-mohou-byt-vyuzivani-jen-jako-hlasna-trouba
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/678-cesti-radoby-investigativni-novinari-se-jen-zaslepene-honi-za-senzaci-cimz-ztraceji-smysl-rozpoznat-co-se-za-informacemi-skryva-a-take-to-ze-mohou-byt-vyuzivani-jen-jako-hlasna-trouba
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/680-bis-v-kauze-vrbetice-trestuhodne-selhala-jak-v-roce-2018-tak-v-roce-2021-druhe-selhani-primo-potvrdil-premier-babis
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/680-bis-v-kauze-vrbetice-trestuhodne-selhala-jak-v-roce-2018-tak-v-roce-2021-druhe-selhani-primo-potvrdil-premier-babis
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/683-puvod-krycich-cestovnich-dokladu-dustojniku-gru-zdanlive-zkopirovanych-do-zahadneho-e-mailu-a-zakulisni-praktiky-statnich-uradu-za-podpory-neznalych-novinaru-1-2
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/683-puvod-krycich-cestovnich-dokladu-dustojniku-gru-zdanlive-zkopirovanych-do-zahadneho-e-mailu-a-zakulisni-praktiky-statnich-uradu-za-podpory-neznalych-novinaru-1-2
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/683-puvod-krycich-cestovnich-dokladu-dustojniku-gru-zdanlive-zkopirovanych-do-zahadneho-e-mailu-a-zakulisni-praktiky-statnich-uradu-za-podpory-neznalych-novinaru-1-2
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/684-puvod-krycich-cestovnich-dokladu-dustojniku-gru-zdanlive-zkopirovanych-do-zahadneho-e-mailu-a-zakulisni-praktiky-statnich-uradu-za-podpory-neznalych-novinaru-2-2
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/684-puvod-krycich-cestovnich-dokladu-dustojniku-gru-zdanlive-zkopirovanych-do-zahadneho-e-mailu-a-zakulisni-praktiky-statnich-uradu-za-podpory-neznalych-novinaru-2-2
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/684-puvod-krycich-cestovnich-dokladu-dustojniku-gru-zdanlive-zkopirovanych-do-zahadneho-e-mailu-a-zakulisni-praktiky-statnich-uradu-za-podpory-neznalych-novinaru-2-2
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/689-zadna-zpravodajska-sluzba-by-neprovedla-a-ani-by-nedokazala-provest-akci-ze-ktere-ncoz-obvinuje-ruskou-gru-v-kauze-vrbetice
https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/689-zadna-zpravodajska-sluzba-by-neprovedla-a-ani-by-nedokazala-provest-akci-ze-ktere-ncoz-obvinuje-ruskou-gru-v-kauze-vrbetice
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Vlastizrada BIS. Jsou na to důkazy. 

Plukovník naléhavě vystoupil k Vrběticím 

 

 

21.02.2022  4:44 | Rozhovor 

 

„Úniky informací z bezpečnostních složek jsou řízené, novináři se sami 

prozrazují. Bezpečnostní informační služba využívá policisty jako svůj 

nástroj.“ Plukovník ve výslužbě a bývalý člen Vojenského zpravodajství Jiří 

Wagner se rozhodl po třech letech znovu promluvit s novináři, a proto 

souhlasil s rozhovorem. Domnívá se, že je opět vhodné něco říci vzhledem k 

událostem, které nás obklopují. Se svými zkušenostmi z misí 

Severoatlantické aliance a v operačním zpravodajství zanalyzoval pro 

ParlamentníListy.cz dění kolem Vrbětic a v poslední době také skartaci 

dokumentu ohledně Vrbětic Pražským hradem. 

 

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navštívili služebně v 

lednu Hrad, což nezůstalo v utajení, a to kvůli dokumentu o Vrběticích. Na serveru 

Exanpro.cz to nazýváte řízeným únikem informací, který se stává folklórem Bezpečnostní 

informační služby (BIS). Jejich cílem má být vliv na politické dění i veřejné mínění. O čem 

to podle vás svědčí? 

Nechci se stále odkazovat na Exanpro, ale nedávno vyšla analýza ohledně této konkrétní věci. 

Řízený únik informací v některých případech poznáte velmi lehce, a co se týká BIS, tam je to 

velmi jednoduché – jsou tam naprosto stejné znaky a stále stejná metoda uvolňování informací. 

Když se vrátím zpětně k takzvanému zabijákovi s ricinem, jak informace postupně unikaly do 

Respektu, Lidových novin a pak na Seznamzpravy.cz (viz analýza). Každé médium postupně 

dostalo sadu rozdílných informací, u nichž není běžné, aby se tímto způsobem dostaly neřízeně 

ven. Bylo to postupné řízené vypouštění informací, aby si veřejnost mohla poskládat mozaiku 

a uvěřit tomu, co jí předkládají novináři. Novináři se prozrazují i tím – a nevím, zda je tak 

prostředníci BIS po vzoru amerických zpravodajců poučují – jak je to všechno překombinované 

do požadovaného směru nebo do požadovaného příběhu – dnes se módně používá cizí slovo 

narativ. 

Jestliže na webu Respektu, tak na webu iROZHLAS.cz vycházejí ohledně Hradu naprosto 

shodné články se stejnými informacemi, na něž se jak Kundra (Ondřej, Respekt, pozn. red.), 

https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/611-ruska-hrozba-v-podobe-eliminace-ceskych-komunalnich-politiku-za-pouziti-toxinu-ricin-a-saxitoxin-je-nepovedenou-klamnou-operaci-bis-1-2
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tak Chaloupská (Markéta, Český rozhlas, pozn. red.) odvolávají, že jim je poskytly tři různé 

zdroje, to už jsou znaky řízeného úniku informací. A když si uvědomíme, že určitý druh 

informací, kterými disponuje BIS, teče od nástupu Koudelky do čela BIS především ke 

Kundrovi, pak můžeme říct, že Kundra je pěstovanou hlásnou troubou BIS. Kundra a 

Chaloupská se jako domluvili, že společně půjdou za nějakými svými společnými zdroji? 

Kdepak, někdo je oslovil a chtěl, aby to vydali společně – zeptejte se jich, jak to bylo nebo proč 

to dělali společně. To je stejné, jako když Respekt dělal společně s jakýmisi novináři z 

Bellingcatu kauzu Vrbětice. Ten zdroj mohl být klidně jen jeden, ale oni chtěli mást tím, že 

uvedli, že to mají od více zdrojů, což jim mohl někdo poradit. 

Jasně že si novináři chrání své zdroje, ale tady by už někdo měl jednat a nikdo nejedná. 

Nejednají proto, že to všechno organizuje BIS, proti ní si nic nedovolí, reprezentují Západ a 

západní politiku a BIS dělá pro Západ užitečnou práci v boji proti Rusku. To je hlavní trend. 

Jenže s tím trendem jsou tady také řízené úniky informací. 

Jak by to tedy vypadalo, kdyby podle vás nějaká informace skutečně z BIS unikla? 

Kdyby něco uniklo náhodou, bude tu informaci mít jeden novinář a vše bude neurčité a nejasné. 

Ale tahle nedbalost by se u zpravodajské služby stávat neměla, i když zpravodajci jsou někdy 

mimo své prostory hodně ukecaní nebo občas něco ztratí, případně si občas nechají něco ukrást. 

Ale jestliže máte tak určité informace, jako že policisté NCOZ byli na Hradě, že žádali jeden 

konkrétní dokument a že z něho chtěli sejmout otisky prstů a získat DNA... Už i v činnosti 

NCOZ vidím pochybení, a tím spíš, že NCOZ možná chtěla jen psychologicky vyprovokovat 

Hrad k nějaké špatné činnosti – to policistům určitě poradil ten, kdo je tam nasměroval. Jak by 

chtěli policisté získávat DNA pro porovnání se všemi vzorky nalezenými uvnitř spisu? Navíc 

by v tomto „přelidněném“ prostředí nemohli vyloučit takzvaný druhotný přenos DNA, čímž by 

bez potvrzení otisků prstů byla DNA u soudu k ničemu (to podrobně vysvětlujeme v analýze s 

odborným výkladem). 

Ale v těch únicích jsou další a další detailní informace, a novináři ještě sami přiznávají, že je 

mají od tří různých zdrojů. Mohou mít vše od jednoho, ale byli poučení nebo chtějí mást 

veřejnost, aby ukázali, že informace jsou věrohodné, ale všechno tohle je řízený únik informací. 

Nepředpokládám, že by tak činili policisté. Ti jsou spíše stavěni před světlo a musejí chápat, že 

si s nimi BIS zahrává už od dubna minulého roku, co se týká novodobé kauzy Vrbětic. 

Vidím to tak, že BIS je využívá jako svůj nástroj. BIS není orgán činný v trestním řízení, 

využívá policisty NCOZ, kteří už působí naprosto hloupým způsobem. Velmi se divím, že jejich 

ředitele Jiřího Mazánka ještě nevyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). 

Mazánek ukázal právě v rozhovoru s Chaloupskou (viz iRozhlas), že v této mezinárodní kauze 

jednoznačně lže a GIBS stále nic neřeší (viz volně přístupná analýza). Nic se neděje, ale oni už 

nemají kudy kam, zabředli do podivného vztahu s BIS a snaží se to nějak posouvat dál a dál, 

ale stále jsou v kauze Vrbětice se zapojením ruské GRU ve fázi prověřování, a trestní stíhání 

pořád nikde. Co se nyní stalo na Hradě s utajovaným dokumentem? BIS a NCOZ přešlapovaly 

https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/736-policiste-z-ncoz-kupi-sva-provineni-stejne-jako-prazsky-hrad-ale-nejhure-je-na-tom-bis-jako-hlavni-organizator-a-usmernovatel-ncoz-1-2
https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/736-policiste-z-ncoz-kupi-sva-provineni-stejne-jako-prazsky-hrad-ale-nejhure-je-na-tom-bis-jako-hlavni-organizator-a-usmernovatel-ncoz-1-2
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rozhovor-ncoz-jiri-mazanek_2106300500_kuc
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/691-reditel-ncoz-potvrdil-ohledne-kauzy-vrbetice-dva-drivejsi-zavery-agentury-exanpro-ale-i-presto-dal-nehorazne-lze-a-to-ve-spolceni-s-reditelem-bis-i-za-podpory-statniho-zastupitelstvi
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na místě a neměly co, protože dosud nemají důkazy. To vysvětlím později. A tady se jim 

naskytla příležitost najednou po osmi měsících, kdy poslali onen dokument na Hrad. Někoho 

najednou napadlo: Pošleme NCOZ na Hrad, ať si vyžádá ten dokument a řekne, že kontroluje, 

zda s ním nemanipulují cizí osoby. Proč by tohle mělo NCOZ najednou zajímat? A proč zrovna 

jen jeden konkrétní dokument? A proč zrovna dokument, který se týkal Vrbětic? 

Neměly by se Vrbětice a přístup k dokumentu řešit jako případy zvlášť?  

V tom je opět pochybení od NCOZ. Tady by se novináři měli ptát i státního zástupce, který 

musel s akcí na Hradě souhlasit. To nelze dávat dohromady s kauzou Vrbětice. Kauza Vrbětice 

je řešená jako jiný trestný čin, ale co se týká Hradu, tak musel být založen nový spis, protože 

byly zahájeny úkony trestního řízení ve fázi prověřování, zda se stal odlišný trestný čin. To 

prověřování je ta návštěva na Hradě. Pokud by se podezření potvrdilo, pak by bylo zahájeno 

trestní stíhání, protože by se jednalo o trestný čin ohrožení utajované informace, ať už úmyslně, 

nebo z nedbalosti. V opačném případě by byla celá věc odložena. Dodám, že lidé si někdy 

pletou trestní řízení s trestním stíháním. Ale trestní stíhání je jen určitý úsek trestního řízení, ve 

kterém je vždy na prvním místě fáze prověřování, kdy policisté musejí napřed věc prověřit, 

jestli se trestný čin opravdu stal. 

Je jasně vidět, že přešlapují na místě. Najednou někdo přijde na Hrad a chce konkrétní 

dokument. Dále by mne zajímalo, na základě čeho policisté jednali? Aby se odvážili na Hrad a 

žádali jeden konkrétní dokument… mohou jednat na základě vlastních poznatků, ale to by 

museli být přítomni a něco vidět nebo slyšet. Nebo na základě trestního oznámení nebo podnětu 

jiné osoby, která zná fakta a má argumenty. Ale určitě ne na základě oznámení: Jděte tam, tam 

špatně zacházejí s dokumenty, nebo dokonce jen s jedním konkrétním dokumentem. To by 

policisty mohl každou chvíli někdo posílat na ministerstva prověřovat zacházení s dokumenty. 

Považujete tedy za podezřelé, že policisté mířili na Hrad za jedním konkrétním 

dokumentem, který se týká Vrbětic? 

To bych chtěl zdůraznit, to už něco znamená. A tady je vidět spojení s BIS. Cokoliv by se 

potvrdilo, tak by Hrad spojili s kauzou Vrbětice a s rozvědčíky z GRU (ruská zpravodajská 

služba, pozn. red.). Trochu mi to připadá jako psychologické dloubnutí, když přišli na Hrad v 

lednu po osmi měsících – asi je chtěli na Hradě trochu znejistit, možná ten dokument chtěli 

získat. Ale to, že chtěli sejmout otisky prstů a zajistit stopy DNA, to Hrad nebo Kancelář 

prezidenta republiky vylekalo natolik, že dokument zatajili a hned nebo později skartovali. 

Nevěřím, že ho skartovali v listopadu, to je hloupost, protože na to zase existuje oficiální 

postup, který hovoří o skartačních lhůtách a podobně. 

Podívejme se na to. Hrad utajovaný dokument obdržel v dubnu minulého roku. Skartační lhůty 

se určují na celý kalendářní rok a většinou se určují podle celého sběrného archu, kde je více 

dokumentů. V případě jednoho dokumentu určuje skartační lhůtu ten, komu byl adresován. Ale 

skartační lhůta se počítá na celé roky, většinou bývá delší než jeden rok, ale vždycky se dává 
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na celý kalendářní rok. Lhůta tedy začíná běžet až následující rok, tedy od 1. ledna následujícího 

roku, tedy od 1. ledna roku 2022. Když skončí, tak teprve další následující rok by mohlo 

proběhnout skartační řízení se skartační komisí. Nelze jeden dokument omylem skartovat, 

vždycky se nejdříve dělá skartační návrh na dokumenty a řeší se, zda budou skartovány, nebo 

se dají do archivu. Takže tento dokument mohl být skartován nejdříve až v roce 2023. 

A co je podle vás motivací BIS k takovému chování? Je třeba se ptát na tradiční: Kdo z 

toho má peníze? 

Peníze bych ani neřekl… když už, tak třeba účelový suvenýr od CIA v podobě pamětní mince, 

což překvapivě může pro některé lidi hodně znamenat. CIA nedává cizincům svá oficiální 

vyznamenání. Dala se BIS na stranu Spojených států amerických? Chce jim sloužit? My 

nevíme, co je v pozadí, ale je tam určitá snaha dělat něco ve jménu správné věci, tedy správné 

podle Spojených států amerických, a to je boj na všech frontách proti předurčenému nepříteli. 

Co se tedy podle vás v kauze Vrbětice vlastně stalo? A proč? 

Když se podíváme na nové pojetí kauzy Vrbětice, tak zapomínáme, kde a jak vše vlastně 

vzniklo. Tady všichni poslanci vystupují – včetně opozice a vládní pětikoalice – v tom smyslu, 

že všichni chválí BIS, a ještě navrhují jejího ředitele Koudelku (Michal, pozn. red.) na státní 

vyznamenání, ale tady se vlastně vůbec nic nepotvrdilo. Jsou zde tři směry potvrzování. 

Novináři by se měli ptát cizinecké policie, dále Vojenského zpravodajství a Vojenského 

technického ústavu. A měli by se taky zeptat ředitele BIS Michala Koudelky, kdy se poprvé 

dozvěděl o jménech Boširov a Petrov (krycí jména Ruslan Boširov a Alexandr Petrov, dva 

členové ruské rozvědky údajně odpovědní za vraždu Skripala v Anglii a českými politiky 

označeni za strůjce výbuchů ve Vrběticích – skutečná jména: Anatolij Čepiga a Alexandr 

Miškin, pozn. red.). To jsou jména, která byla v září 2018 zveřejněna v Británii, a údajně pod 

těmito jmény byli ruští operativci v roce 2014 ubytováni v hotelu Corrado v Ostravě. 

Vím, že cizinecká policie eviduje cizince, kteří přijíždějí ze zemí mimo Evropskou unii. 

Každý podnikající v ubytování musí takové osoby hlásit, je to tak?  

Ano, podle zákona tak musí ubytovatel učinit do tří pracovních dnů po ubytování cizinců. A 

tady to nesedí. Od října 2014, kdy už ruští vojenští zpravodajci byli v hotelu ubytováni, by 

museli být v databázi nebo v evidenci cizinecké policie. Kdyby se poslanci zeptali Koudelky, 

kdy se poprvé kontrazpravodajská služba dozvěděla o jménech Boširov a Petrov, jediná správná 

odpověď je září 2018 – ne-li dříve, protože to vše bylo v britských médiích a po nich hned v 

českých médiích. A na to musí každá kontrazpravodajská služba reagovat. Obzvláště když se 

to týká Rusů, o kterých BIS prohlašuje, že znamenají hrozbu. Takže BIS měla okamžitě 

prověřit, zda se někdo z Rusů na tato krycí jména nepohyboval na území České republiky. A 

BIS má přístup do všech možných evidencí. Už v roce 2018 to museli prověřit, ale nic neudělali. 

Přišli s tím až v roce 2021 a zajímavé je, že s tím přišli, až když se najednou vytáhl bezpečnostní 

dotazník ohledně tendru na rozšiřování Dukovan. 
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A kontrazpravodajci z Vojenského zpravodajství (VZ) by to museli zjistit ještě v roce 2014 

včetně ubytování Rusů v ostravském hotelu Corrado – v příslušné analýze je přesně popsán 

postup, jak by Vojenské zpravodajství všechno lehce odhalilo už v roce 2014, kdyby jednalo 

tak, jak by mělo. Takže buď obě služby trestuhodně selhaly, anebo si BIS všechno vymyslela. 

Pravda je taková, že je všechno vykonstruované a že BIS jednala na popud zahraničního 

partnera, čímž by měli být vedoucí funkcionáři BIS vyšetřováni pro odůvodněné podezření ze 

spáchání trestného činu „vlastizrada“. A nejenom oni. K tomu jsou přímé důkazy a všechny 

zapojené osoby včetně státního zastupitelství o tom vědí, ale podřízenost k vyšší moci je 

silnější. Naproti tomu o GRU žádné důkazy nejsou. 

Jak to tedy podle vás bylo s ubytováním obou cizinců v hotelu Corrado? 

Provozovatel hotelu Corrado Maxmilián Šimek v dubnu 2021 pro Moravskoslezský deník (viz 

článek) a možná i pro jiná média uvedl, že cizinecká policie se o oba Rusy v hotelu zajímala 

poprvé z jara 2018, po otravě Skripala v jihoanglickém Salisbury, a že u něho v hotelu kvůli 

tomu cizinecká policie od té doby byla snad šestkrát. Jenže Šimkovo vyprávění vůbec nesedí. 

Kdyby tam policie byla už v roce 2018, tak už v roce 2018 muselo být všechno jasné včetně 

spojení s Vrběticemi a včetně informování vlády. Novináři by se měli Šimka zeptat, proč by 

tam policie docházela šestkrát po dobu tří let. To byla tak neschopná, nebo si to tam tak oblíbila? 

A na to samé by se měli zeptat cizinecké policie, jestli jim může Šimkovu výpověď potvrdit. 

To je citlivá věc, protože kdyby to policie potvrdila, tak se dostává do problémů ohledně své 

nezpůsobilosti. Chce tohle cizinecká policie riskovat? 

Další problém je v tom, že NCOZ byla v hotelu zajistit knihu ubytovaných až 4. května 2021, 

jak bylo uvedeno v Událostech České televize 6. května 2021. Takže cizinecká policie tam 

dorazí už na jaře 2018, ale NCOZ si pro domnělou důkazní stopu přijde až v květnu 2021? 

Ředitel NCOZ Jiří Mazánek v rozhovoru s Chaloupskou řekl, že NCOZ to řeší už od ledna 

2020, jenže to je pořád ten samý rozpor. Tak cizinecká to řeší od jara 2018, NCOZ se přidává 

až v lednu 2020 a pro knihu ubytovaných si přijde až po dalším roce. Tohle jeden nevymyslí, 

na to musela sednout celá BIS. Chlapci by se měli lépe domluvit, jak to tedy bylo, anebo 

odstoupit pro neschopnost. A BIS by si měla lépe poučit svého spolupracovníka Šimka a lépe 

ho chránit před odhalením. Šimek svou spolupráci s BIS nemohl vyjádřit lépe. 

A co doklady a krycí jména Boširov a Petrov? 

Šimek pro Českou televizi tvrdil, že BIS přišla na to, že rozvědčíci z GRU použili v prostoru 

50krát 30 metrů dvoje krycí jména. V hotelové recepci se zapsali pod jmény Boširov a Petrov, 

ale v hotelové střelnici ve stejné budově použili krycí doklady na jména Tabarov a Popa, jak 

uvedla Česká televize v Událostech 20. dubna 2021. Tak větší hlupáky z nich opravdu udělat 

nemohli. Šimek se snažil zdůraznit, že na to nepřišel hotelový personál, ale BIS – udělal to tak, 

jak byl instruován, protože BIS chtěla vypadat důležitě a schopně. Jenže oni jsou v klamných 

operacích neschopní a zároveň všehoschopní. Oni prostě potřebovali krycí jména Boširov a 

Petrov nějak spojit s fotokopiemi krycích cestovních dokladů na jména Tabarov a Popa, protože 

https://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/728-proc-takove-servilni-vyjadreni-reditele-vojenskeho-zpravodajstvi-o-kauze-vrbetice-kdyz-tato-sluzba-disponuje-kontradukazy-o-tom-ze-vse-bylo-klamnou-operaci-bis-ve-prospech-zapadni-mocnosti-2-2
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/hotel-strelnice-corrado-ostrava-vrbetice-nocleh-agenti-rusko202104.html
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/hotel-strelnice-corrado-ostrava-vrbetice-nocleh-agenti-rusko202104.html
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tyhle fotokopie pasů BIS dostala od zahraničního partnera. Tak si prostě vymysleli, že ruští 

zpravodajci na utajované misi měli potřebu se ukazovat v hotelové střelnici, a ještě k tomu se 

v jedné budově chlubit, že každý z nich má dva krycí cestovní doklady. Opravdu pozoruhodný 

příběh. A můžeme se dále dostávat k dalším důkazům proti BIS a přisluhovačům s NCOZ. 

Jakým? 

Oni mají fotokopie krycích pasů na jména Tabarov a Popa, ale nezveřejnili obsah onoho e-

mailu (Boširov a Petrov se měli do Vrbětic na tyto pasy s jinými jmény objednat předem e-

mailem, pozn. red.) a já se ptám, proč nezveřejnili obsah e-mailu, když už zveřejnili fotokopie 

pasů a všechno vykecali? Víte proč? Protože ono je těžké vyfabulovat stopu, co se týká dopisů. 

Už tenkrát jsem říkal, proč nezveřejnili ani dopis od zabijáků s ricinem. Podle BIS vznikla 

kauza s ricinem tak, že jim někdo z ruského velvyslanectví poslal dopis. A nyní je opět otázka, 

byl ten dopis v ruštině? Angličtině? Češtině? Mohli ho zveřejnit, když to smetli ze stolu a 

uzavřeli, zesměšnili by Rusy. Ale když je nějaká stopa vykonstruována, je velmi těžké, 

obzvláště u dopisů, stanovit, v jakém jazyce bychom ho měli vykonstruovat. A jaká slova volit? 

Tam se dá velmi rychle poznat fabulace. Stejně jako pokud Boširov s Petrovem měli psát žádost 

o vstup do vrbětického areálu, napsali ji v češtině? Angličtině? Ruštině? Jaké bylo oslovení a 

uzavření dopisu? A co metadata e-mailu a jeho přeposílání k Vojenskému technickému ústavu? 

Takže byly uvolněny jen fotokopie pasů, ale ty nemusely mít vůbec nic společného s Českou 

republikou, ty mohla BIS obdržet od zahraničního partnera ze zpravodajské činnosti ve světě. 

Jeden pas byl moldavský, druhý tádžický. A nikdo se na to neptal, ale jak je možné, že by se 

Tádžik a Moldavan, což jsou od sebe vzdálené země, spojili a napsali jeden e-mail jako žádost 

o vstup do vojenského areálu? Kundra v Respektu psal, že žádost poslala Národní garda 

Tádžikistánu. Tak to je fakt žrádlo, které se nedá žrát. Státní organizace Tádžikistánu žádá o 

vstup do objektu v České republice pro občana Moldavska. Tohle všechno mělo někoho 

zajímat, ale novináři se neptali Vojenského zpravodajství, kde by to museli vědět a kde by si 

nenechali takovou návštěvu uniknout. Povolení pro vstup do vrbětického areálu totiž dává 

Vojenský technický ústav, což je zájmový objekt Vojenského zpravodajství z hlediska 

zahraničních návštěv, obzvláště z bývalých sovětských republik. Novináři se neptali ani 

Vojenského technického ústavu, zda vůbec nějakou takovou žádost obdržel. 

Takže byl tam ten e-mail? Pokud ano, chybovalo jak Vojenské zpravodajství, tak BIS i 

policisté. Chtějí policisté tvrdit, že fotokopie pasů měli už od roku 2014 (tyto pasy byly použity 

v hotelové střelnici, pozn. red.) a nic se s tím nedělalo? Tady je spousta znaků a otázek pro 

vyšetřování pozadí celé kauzy. Velmi rád bych si sedl naproti někomu, ať už z BIS nebo NCOZ, 

a pokládal otázky. Během deseti minut bychom poznali, co se skutečně stalo, jestli skutečně 

něco mají, nebo si to všechno vymysleli, ale to je jednoduché i nyní. To je věcí zákonodárců, 

kteří mají své výbory, komise, ale nic nedělají. Oni jen řeknou: Musíme je vyznamenat. 
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Pokud selhávají zákonodárci, pak musejí nastoupit novináři a konfrontovat Koudelku, 

Mazánka, Šimka, Babiše, Fialu a další s fakty, která jsem uvedl. Jinak se staneme zemí státních 

podvodníků a vlastizrádců. Tuhle cestu jsme už nastoupili. 

Vraťme se na chvíli k dění kolem utajované zprávy – v režimu důvěrné – pro prezidenta 

Miloše Zemana ohledně Vrbětic. Řešilo se, zda Kancelář prezidenta republiky dokument 

skartovala, kdo ho měl vlastně v rukou a podobně. Prosím, vysvětlete srozumitelně 

čtenářům, v jakém případě mají být dokumenty skartovány a komu do rukou patří? 

Už jsem vysvětlil skartaci. Do rukou patří tomu, kdo má příslušné bezpečnostní osvědčení, 

hovorově se tomu říká prověrka. Tedy certifikát, že se někdo může seznamovat s dokumenty 

do určitého stupně. Zda má osvědčení pro přístup k informacím označeným jako důvěrné, tajné 

nebo přísně tajné. Ale osvědčení nezaručuje přístup ke všem utajovaným informacím do 

příslušného stupně. Další podmínkou je, že osoba s bezpečnostním osvědčením může mít k 

utajovaným informacím přístup, jestliže je potřebuje pro výkon své práce. Nelze si myslet, že 

kdo má certifikát na přísně tajné informace, může žádat o všechny informace a třeba i z jiných 

resortů nebo složek. Tak to nefunguje. Plus musí být ještě poučen, o čemž se vede písemný 

zápis. 

Komu tedy do rukou patřila zpráva utajovaná v režimu důvěrné ohledně Vrbětic, kvůli 

které přišli policisté na Hrad? 

Byla adresována prezidentovi, ale ten má kolem sebe svůj personál nebo Kancelář prezidenta 

republiky. Jsou tam určení lidé, kteří tyto věci prezidentovi připravují. Záleží, jak mají 

nastavený režim, jak si prezident vybírá poštu a tyto oficiální písemnosti a jak je s dokumenty 

seznamován. Může mít někoho, kdo mu je předloží, seznámí se s nimi a prezident se na některé 

zaměří, připraví se svými lidmi reakci, požádá o další informace, a tak dále. Je tam více lidí, 

kteří v této věci pracují pro prezidenta. 

Čili nedá se říci, jak se objevovalo v médiích, že zprávu měl mít někdo, kdo ji mít neměl? 

Záleží to tedy na obsahu zprávy, na stanovení režimu zprávy, ale také na tom, kdo v okolí 

prezidenta má oprávnění či prověrku dokument přečíst, případně předat informace. 

Říkám to správně? 

Ano. Já samozřejmě nevím, jak to tam mají nastaveno, to může být rozdílné za každého 

prezidenta, ale určitě mají někoho, kdo má přístup k těmto informacím, aby je dokázal 

prezidentovi připravit a sdělit. O utajovaných informacích by se mělo hovořit zase jen na 

zabezpečených místech, nikoliv v každé místnosti a nikoliv přes běžný telefon. Můžeme se 

domnívat, že kancléř Vratislav Mynář, který nedisponuje bezpečnostním osvědčením, si skrze 

svou funkci a povýšenou povahu vytvořil zákulisní přístup k určitým utajovaným informacím, 

ale jde jen o domněnku, na základě které tam nevběhnou policisté z NCOZ. To by mohli běhat 

všude ve státní správě. Museli by mít velmi konkrétní a podložený důvod, aby to šli prověřit. 
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Co se tedy podle vás s utajovaným dokumentem stalo, případně kde pochybila Kancelář 

prezidenta republiky a kde BIS? 

O pochybení prezidentské kanceláře jsem už mluvil, ale nesprávně skartovaný utajovaný 

dokument není trestný čin. Nic takového v trestním zákoníku nenajdete. Takže to může být 

maximálně přestupek. Něco jiného je, když má k utajované informaci přístup nepovolaná 

osoba. To by pak byl, jak už jsem říkal, trestný čin ohrožení utajované informace. Pak je třeba 

rozlišit, zda to byl úmysl, nebo nedbalost – i na to trestní zákoník pamatuje. 

BIS pochybila v tom, že pokud se řádně podíváte na dění v dubnu 2021, Andrej Babiš 17. dubna 

oznámil, že první písemnou zprávu o Vrběticích dostal 16. dubna, proto ten mimořádný brífink 

17. dubna. Je velice zajímavé a ptám se, jak je možné, že prezident dostal písemnou zprávu už 

7. dubna, zatímco Babiš tvrdí, že on až 16. dubna? Jak to, že premiér byl opomenut, když 

vrcholným orgánem výkonné moci je vláda, do které prezident nepatří? Byla tu snaha ze strany 

BIS diskreditovat Zemana, že mu zprávu ledabyle podstrčili dříve a pak vyšli s tím, že on ji 

nečetl? A také mě zaráží, že zpráva byla jen v režimu důvěrné. Pokud se jedná o činnost cizí 

zpravodajské služby na našem území, a ještě tak závažnou činnost a od ruských služeb, které 

jsou ze strany BIS prezentovány jako ty nejnebezpečnější, mělo by to být alespoň tajné. I to mě 

zaráží, že tomu dali označení důvěrné. Zaráží mě, že i ten kurýr od BIS, který přišel na Hrad, 

nepředal informaci s tím, že jde o důležitý dokument, případně že na dokumentu samotném 

nestálo upozornění, aby bylo jasně vidět, že má určitou prioritu a adresát by si ho měl přečíst 

co nejdříve. Ale to je další věc. 

Teď řešíme, jak BIS pracuje, co tím sledovala a proč Babiš tvrdí, že dokument dostal o devět 

dní později? 7. dubna bylo zasedání výboru pro zpravodajskou činnost, což je pracovní orgán 

vlády. Jestliže tam Koudelka zmínil něco o Vrběticích ústně, premiér mu měl automaticky říci: 

Tohle chci mít druhý den písemně, pokud je to natolik závažné – alespoň v ucelených bodech. 

Ale Babiš to dostal až po devíti dnech, takže zase vzniká otázka na BIS: Co bylo ve zprávě tak 

důležité, pokud to vůbec důležité bylo, a proč to trvalo devět dnů? A proč měl Zeman na rozdíl 

od Babiše dokument už 7. dubna, kdy zasedal výbor, ale zase ve stupni důvěrné, což vypadalo 

jako běžnější informace? A další otázka je, co tam bylo k tomu napsáno, aby to upozorňovalo 

adresáta na určitou prioritu? 

A zpátky k Vrběticím samotným. Zatímco odpůrci Ruska volali po vyloučení diplomatů 

a mají jasno, objevují se i postřehy, že vše bylo trochu jinak – jako právě na vašem 

serveru. Šéf NCOZ Jiří Mazánek uvedl, že případ se stále prověřuje, a navíc že nemají 

dostatek důkazů pro trestní stíhání. Vyšetřování tak zahájeno nebylo, což znamená, že 

zatím není jasné, zda došlo k trestnému činu. Co tedy ony chybějící důkazy, které jste 

zmínil na začátku? 

Vezměte si, že s Vrběticemi přišli v dubnu minulý rok, ale doteď se nic neděje. Stále nejsou 

schopni zahájit trestní stíhání, protože nemají důkazy. Nemají relevantní důkazy, které by 

obstály, a mohli by někoho obvinit a zároveň začít trestně stíhat. Stále jsou v prvotní fázi, to 
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jsou počáteční úkony trestního řízení – prověřování. Teď stále prověřují, zda se trestný čin stal, 

jak jim byl předložen od BIS, jestli ve Vrběticích skutečně operovali rozvědčíci z ruské 

vojenské zpravodajské služby, a tak dále. Jenže už v dubnu 2021 vyhostila vláda… co vláda, 

rozhodli o tom sami Babiš s Hamáčkem. Tito dva lidé vyhostili 18 ruských diplomatů. Jenže o 

tom měla rozhodnout celá vláda, protože podle Ústavy České republiky vláda rozhoduje ve 

sboru. A Koudelka je za to na twitteru oba pochválil, protože on za Českou republiku převzal 

vztahy s Ruskem. Důkazy proti Rusku nejsou a nebudou. Ale jsou důkazy proti BIS, NCOZ a 

vládě. 

(Pozn.: redakce připravuje další část rozhovoru) 
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PŘÍLOHA 13 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Původní odborný výklad ke spornému termínu „hybridní působení“  

falešně šířenému jako ruský výtvor ve vojenské doktríně Ruska 

 
 

 

Příloha obsahuje následující zpravodajský produkt: 
 

▪ Produkt 13044 „Termín hybridní nenajdeme ve Vojenské doktríně Ruské federace“  

 

 

 

Uvedený dokument je předložen na následujících stránkách 
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Termín „hybridní“ nenajdeme  
 

ve Vojenské doktríně Ruské federace 
 

  
 

 

Specifický výklad a hodnocení (13044)                                                  23. července 2018 
 

(Vzhledem k odstavení stránek EXANPRO protiprávním zásahem státu nelze použít 

aktivní odkazy v textu.) 

 

V souvislosti s událostmi na Ukrajině se od roku 2014 objevují nejen v členských zemích 

EU a NATO neustále dokola omílaná tvrzení, že Rusové vymysleli nový způsob válčení, 

jímž je hybridní válka*, kterou údajně vedou proti Západu. Politici, vojenští hodnostáři a 

pracovníci sdělovacích prostředků, kteří tato tvrzení šíří, se často odkazují na to, že 

hybridní válka* je součástí Vojenské doktríny Ruské federace. 

 

Obhájci a šiřitelé těchto tvrzení dále doplňují, že hybridní způsob ruského válčení 

představil náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace Valerij Gerasimov 

již v roce 2013 v ruských médiích. Od té doby se v západních zemích ujal termín 

„Gerasimova doktrína“. Termín se ujal také proto, že mnozí tvrdí že Gerasimovy názory 

byly oficiálně vloženy do nové ruské vojenské doktríny. 

 

Avšak každý, kdo tato tvrzení hájí nebo rozhlašuje včetně českých novinářů a televizních 

redaktorů, poskytuje přímý důkaz o tom, že šíří dezinformace*. Těmto tvrzením totiž 

oponují jednoznačná fakta*, a je tedy jednoduché prokázat, kdo šíří dezinformace a 

manipuluje s veřejností. 

 

Co vlastně armádní generál Valerij Gerasimov publikoval ve svém článku ohledně 

hybridního válčení? Jaký je vztah mezi hybridním válčením a Vojenskou doktrínou Ruské 

federace? Odpovědi naleznete v následující části tohoto produktu. 

 

Poznámka: Termín „hybridní válka“ je rozebrán také v produktu 42001 „Mýtus o hybridní 

válce“. 

 

http://www.exanpro.cz/problematicke-odborne-terminy/173-mytus-o-hybridni-valce
http://www.exanpro.cz/problematicke-odborne-terminy/173-mytus-o-hybridni-valce
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Článek Valerije Gerasimova byl pod názvem „Svět na hranicích války“ („Мир на гранях 

войны“) publikován v ruském týdeníku Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-

промышленный курьер) dne 13. března 2013. Jedná se o odborný článek popisující nové 

možnosti soudobého boje, kde hlavní myšlenkou je to, že soudobý boj mezi státy už 

nemusí být chápán jen ve formě ozbrojeného střetnutí. Gerasimov v tomto smyslu 

skutečně použil termín „hybridní válka“, jenže zmíněný termín použil ve vztahu ke 

Spojeným státům americkým. V článku uvedl přesně toto: 

 

„V USA bylo vytvořeno členění, které obsahovalo tradiční i netradiční pojetí války. 

A na počátku 21. století američtí teoretici navrhli doplnit toto členění o válku 

hybridní. K tomu odkazují na akce, jež nelze v čisté podobě připsat ani k válečnému, 

ani k mírovému období.“ 

 

V původní ruské verzi je text následující: 

 

„В США сформировалась классификация, включающая традиционные и 

нетрадиционные войны. А в начале XXI века американские теоретики 

предложили дополнить ее гибридной войной. К ней они относят действия 

в период, который невозможно в чистом виде отнести ни к войне, ни к 

миру.“ 

 

Jiná část článku s výrazem „hybridní“ obsahuje tento text: 

 

„Hybridní akce se stále více zakořeňují v mezinárodních praktikách USA a dalších 

členských zemí NATO. To je z velké části způsobeno tím, že tato varianta akcí 

nespadá do definice agrese. Kombinace takových metod získala v západních 

médiích označení „hybridní válka“. Je však předčasné používat tento termín jako 

ustálený.“   

 

Původní ruská verze má následující text: 

 

„Гибридные действия активно внедряются США и странами НАТО в 

практику на международной арене. Во многом это обусловлено тем, что 

такой вариант действий не подпадает под определение агрессии. 

Сочетание таких методов получило в западных СМИ1 название «гибридная 
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война». Однако использовать этот термин как устоявшийся пока 

преждевременно.” 

 

1 средства массовой информации – hromadné sdělovací prostředky 

 

Po výkladu faktů o článku, jehož autorem je armádní generál Gerasimov, je již patrnější, 

jak je to s hybridní válkou ve vztahu k Vojenské doktríně Ruské federace. Jednoduchá a 

pravdivá odpověď je ta, že nejnovější verze dokumentu schválená v prosinci 2014 a platná 

do roku 2020 neobsahuje jediné slovo „hybridní“. Pokud tedy někdo tvrdí, že Rusové proti 

nám vedou hybridní válku a že to vychází z jejich doktríny, tak se jedná o čirý výmysl, a 

šiřitelé tohoto výmyslu jsou buď záměrnými, nebo nevědomými dezinformátory. Na druhou 

stranu ruská vojenská doktrína pojednává o Severoatlantické alianci a jejích ambicích.  

 

Vojenská doktrína Ruské federace (Военная доктрина Российской 

Федерации) obsahuje část nazvanou „Vojenská nebezpečí a vojenské hrozby pro 

Ruskou federaci“. V této části jsou vymezena základní vnější vojenská nebezpečí, 

základní vnitřní vojenská nebezpečí a základní vojenské hrozby. Severoatlantická aliance 

je zahrnuta mezi základní vnější vojenská nebezpečí, kterých je podle ruské vojenské 

doktríny celkem 14. 

 

V zmíněném dokumentu se o Severoatlantické alianci píše, že narůstá její silový potenciál 

i úsilí o globální roli, což podle obsahu dokumentů vyúsťuje v narušování norem 

mezinárodního práva. Dále se hovoří o přibližování vojenské infrastruktury NATO 

k hranicím Ruské federace. 

 

Už v roce 2007 představili termín „hybridní válčení“ pracovníci amerického výzkumného 

institutu ve své publikaci nazvané „Conflict in the 21st Centrury: The Rise of Hybrid Wars“ 

(Konflikt ve 21. století: Vzestup hybridních válek). Celý název institutu je Potomac Institute 

for Policy Studies. Výstupy tohoto institutu využívá americká vláda a ozbrojené síly USA. 

Avšak termín „hybridní válčení“ byl spíše míněn směrem k protivníkovi, čímž ho 

nenajdeme ani ve Vojenské doktríně USA. Jsou to tedy Američané, kteří svým protivníkům 

podsouvají jakýsi způsob hybridního válčení, jenže ani to se v USA ve vojenských kruzích 

neujalo. Termín „hybridní válčení“ tak více zůstal termínem politickým, a tím i 

propagandistickým.   
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* Definice termínů jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK 

– sjednocená verze“. 

 

 
 

Zpravodajský produkt 13044 

Specifický výklad a hodnocení 

© 2018 Agentura EXANPRO 
 

 

 

 

 

Přílohová část pokračuje na následující stránce přílohou 14 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exanpro.cz/odborne-slovniky/79-zpravodajsky-vykladovy-slovnik-4
http://www.exanpro.cz/odborne-slovniky/79-zpravodajsky-vykladovy-slovnik-4
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PŘÍLOHA 14 
 

 

OBSAH PŘÍLOHY: 
 

Ukázka dvou produktů ve formě odborného výkladu  

o nesmyslnosti termínu „konspirační teorie“ 

 
 

Příloha obsahuje dva následující zpravodajské produkty: 
 

▪ Produkt 13003 „Pochybení médií ve vztahu ke »konspiračním teoriím«“  

▪ Produkt 42011 „Web o konspiracích není konspiračním webem, stejně jako teorie 

o konspiraci není konspirační teorií“ 

 

 

 

Uvedené zpravodajské produkty jsou předloženy na následujících stránkách 
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Pochybení médií  
 

ve vztahu ke „konspiračním teoriím“  
 

  
 

 

Odborný výklad (13003)                                                                               10. ledna 2016 
 

(Vzhledem k odstavení stránek EXANPRO protiprávním zásahem státu nelze použít 

aktivní odkazy v textu.) 

 

Jakmile se ve veřejných sdělovacích prostředcích objeví slovní spojení „konspirační 

teorie“, a to ať už v jakémkoli kontextu, dopouštějí se média hned dvou pochybení 

najednou. První pochybení se týká samotného používaného termínu a druhé pochybení 

souvisí s tím, co si média pod tímto označením představují. 

 

 

Termín „konspirační teorie“* je chybné slovní spojení pro něco, co má označovat možnou 

existenci spiknutí ohledně popisované události. V tomto případě tedy chceme naznačit, že 

nějaká událost má spiklenecké pozadí neboli pozadí zločinného komplotu. Avšak 

uvedeným termínem není označeno za konspirační ono zákulisní dění, ale jen jakási 

teorie. Jinými slovy použitím pojmenování 

„konspirační teorie“ hovoříme o teorii 

(nikoli o samotném dění), která je 

konspirační, neboť ta teorie má přece 

takové přídavné jméno. Tento jednoduchý 

závěr je podpořen původním termínem 

v anglickém jazyce a zjištěním, že jak 

výraz „konspirační“, tak slovo „teorie“ 

nejsou dávány do vzájemné souvislosti 

v uváděných příkladech v Akademickém 

slovníku cizích slov ani ve Slovníku 

spisovné češtiny. 

Původní anglický termín je „conspiracy theory“, jenž je nesprávně překládán jako 

„konspirační teorie“, protože lidé, kteří se angličtinu učí jako cizí jazyk, si zvykli na 
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používání určitého pravidla bez ohledu na význam slovních spojení. Ono pravidlo 

umožňuje z podstatného jména, které je před jiným podstatným jménem, učinit jméno 

přídavné. A tak je náhle z anglického podstatného jména „conspiracy“ (konspirace, 

spiknutí) české přídavné jméno „konspirační“. Přitom v anglickém jazyce existuje od slova 

„conspiracy“ i přídavné jméno, či dokonce dvě přídavná jména, a to „conspiratorial“ nebo 

„conspirative“, a pokud by se skutečně mělo jednat o „konspirační teorii“, tak by lidé 

hovořící anglicky použili spojení „conspiratorial theory“ nebo „conspirative theory“. Jenže 

ono se nejedná o „konspirační teorii“, nýbrž o „teorii o konspiraci“*. Viditelnější rozdíl 

vznikne, použijeme-li místo cizích slov slova česká: „teorie o spiknutí“ a „spiklenecká 

teorie“. V prvním případě máme na mysli zákulisní dění kolem nějaké události, kdežto ve 

druhém případě míníme přímo autory oné teorie, čímž je jako by považujeme za spiklence 

(spiklenecká teorie = teorie spiklenců). Tím měníme význam v tom, kdo je vlastně 

spiklencem. Je spiklencem státní moc, anebo ten, kdo proti státní moci vytváří tyto teorie? 

 

„Konspirační teorie“ na rozdíl od „teorie o spiknutí" by měla být teorií, která je buď 

spiklenecká, anebo utajovaná. Ve druhém případě by ale kromě zasvěcených osob o ní 

neměl nikdo vědět. Je to stejný význam jako v případě spojení „konspirační činnost“, jímž 

můžeme nazvat jakékoli utajené metody práce (například u zpravodajských služeb).   

 

Druhým pochybením médií je jejich definování „teorie o spiknutí“ neboli podle nich 

„konspirační teorie.“ Podle některých médií se jedná o pochybná tvrzení a samotný termín 

používají s hanlivým významem. Jenomže pracovníci sdělovacích prostředků včetně jejich 

vedení tím naopak vytvářejí vlastní pochybnou prezentaci. Nehovoříme samozřejmě o 

nesmyslných konstrukcích, ale o teoriích, které jsou nebo by byly proveditelné a mají 

reálný základ. Teorie o spiknutí se opírá o několik faktů, čímž může být něčím podobným 

jako hypotéza*, která je součástí různých vyšetřovacích verzí a analytických metod. 

Hypotéza je tvrzení, jehož pravdivost nebyla ještě prokázána, ale ani vyvrácena. To stejné 

platí i pro teorii o spiknutí s tím rozdílem, že teorie o spiknutí je hypotézou, která na základě 

určitých znaků předpokládá prvky spiknutí (tajných dohod a intrik) obvykle ze strany státní 

moci.  

 

Prokázat pravdivost jakékoli teorie o spiknutí je složité v tom, že možnosti a prostředky pro 

její prokázání jsou z velké části na straně „obviněného“, tedy státní moci, kde pochopitelně 

není jakýkoli zájem o prokazování vlastní viny. Avšak méně pochopitelné je, že u 

závažných záležitostí chybí také zájem o prokázání neviny. U mnoha událostí nebylo 
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dosud vysvětleno značné množství sporných skutečností. A právě tady je důležitá role 

médií, přesněji řečeno jak pasivně (servilně) či aktivně působí a jakým směrem.  

   

Nespočet médií včetně České televize poskytuje ukázkové příklady tohoto dvojího 

pochybení, kdy používají nesprávné spojení s posunutým významem a ukazují pejorativní 

pojetí diskutovaného termínu. Pro mnoho médií je synonymem pro slovo „konspirační“ 

výraz „nevěrohodný“ a také to tak doslova vyjadřují. Ale ať už je to teorie o spiknutí nebo 

teorie spiklenecká, je to pořád teorie, jejíž vznik a obsah, pokud má být vyvrácen, nebo 

naopak potvrzen, by měl být nejprve dostatečně prověřen. A na tom by se měla podílet i 

média. Avšak média jsou právě tím původcem, který rozšířil a stále šíří pejorativní význam 

těchto teorií, což bylo a je především z důvodu servilnosti k výkonné moci a tím získání 

určitých výhod. Jiným srozumitelnějším důvodem zvláště v politicky významných 

případech je zabránit občanským nepokojům a chaosu, který by mohl vzniknout.  

 

Spolehlivosti sdělovacích prostředků a věrohodnosti a přesnosti jejich obsahu, tedy 

vlastnostem, jež vedoucí představitelé médií tak rádi propagují, se věnujeme i v dalších 

produktech, kde rozebíráme konkrétní příklady. Mezi tyto příklady patří také jedna 

úsměvná ukázka výstupu České televize, ve kterém je oznámení o nácviku teroristického 

útoku v Praze. 

 

 

 

* viz „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“ 
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Web o konspiracích není konspiračním webem,  
 

stejně jako teorie o konspiraci  
 

není konspirační teorií 
 

  
 

 

Odborný výklad (42011)                                                                          23. prosince 2017 
 

(Vzhledem k odstavení stránek EXANPRO protiprávním zásahem státu nelze použít 

aktivní odkazy v textu.) 
 

Kdekdo dnes hovoří nebo píše o konspirační teorii či o konspiračním webu, avšak potíž je 

v tom, že tato sousloví jsou zpravidla vždy míněna v takovém významu, který nemají. Je 

totiž patřičný rozdíl, zda je něco z hlediska způsobu určité činnosti konspirační, anebo 

z hlediska obsahu o konspiraci (konspiracích). Předchozí věta napovídá, že významový 

rozdíl vychází z toho, mluvíme-li o způsobu, anebo o obsahu. Velmi dobře je tento rozdíl 

vidět, pokud použijeme slovní spojení „dezinformační web“ a „web o dezinformacích“. 

Naprosto stejný rozdíl vzniká mezi spojeními „konspirační web“ a „web o konspiracích“. A 

stejný rozdíl je mezi termíny „konspirační teorie“* a „teorie o konspiraci“*. 

 

Pokud web pojednává o všemožných 

konspiracích (potvrzených i 

nepotvrzených), jedná se o web o 

konspiracích, tedy o web, jenž obsahově 

rozebírá různé události z hlediska 

možného spiknutí či komplotu vládních 

politiků nebo také politické opozice, 

eventuálně jiných mocenských skupin. 

Jestliže by to ale měl být konspirační 

web, tak by se jednalo o způsob, jakým je 

web provozován (utajeně), případně o 

web, který slouží k přípravě spiknutí. Takový web by ale nebyl veřejně přístupný a spadal 

by do kategorie „deep web“ nebo také „invisible web“ („hluboký web“ ve smyslu hluboko 
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skrytý/utajený či „neviditelný web“), případně by mohl být s posunutým cílem přístupný 

anonymně („dark web“ neboli „temný web“). Stejné jako s termínem „konspirační web“ je 

to i s pojmenováním „konspirační teorie“, což je spojení slov, jež je do svého tvaru 

nesprávně překládáno z anglického originálu (viz produkt 13003 „Pochybení médií ve 

vztahu ke »konspiračním teoriím«“). 

 

V encyklopediích, slovnících cizích slov a jazykových slovnících nenajdeme 

složený termín „konspirační teorie“, a to ani jako hlavní položku, ani jako příklad 

možného spojení se slovem konspirace nebo konspirační. Nalezneme pouze 

samostatné výrazy konspirace a konspirativní (případně konspirační) a předložené 

příklady slovních spojení jako např. „konspirační činnost“ a „konspirativní organizace“. 

Vzhledem k četnému a dlouhodobému používání termínu „konspirační teorie“ bude asi pro 

mnohé překvapením, že se toto spojení v odborných publikacích nenachází. Přitom je 

jednoduché při použití českého slova „spiklenecký“ (případně „utajený“) namísto cizího 

slova „konspirační“ porozumět pravému významu složeného termínu. Pravdou však je, že 

spojení „spiklenecká teorie“ a stejně tak sousloví „konspirační teorie“ jsou tak trochu 

nesmyslnými termíny. Kdo by dokázal definovat teorii, která je spiklenecká neboli teorii, 

kterou vymysleli spiklenci? Naproti tomu teorii o spiknutí (teorii o konspiraci) jako určitou 

hypotézu* nebo domněnku* o tajném spolčení někoho proti někomu je již možné použít a 

popsat. Tento termín už dává jasný smysl. 

 

Pokud je něco spiklenecké, konspirační či konspirativní, tak se obvykle jedná například o 

spiklenecký/konspirační plán, konspirační byt, konspirativní skupinu, konspirační 

(utajenou) činnost, spiklenecké doupě (útočiště spiklenců či konspirátorů) apod. Ale proč 

by měla být konspirační nebo utajená nějaká teorie? 

 

Chceme-li správně přeložit kvazitermín „konspirační teorie“ do angličtiny, pak použijeme 

anglická přídavná jména, čímž nám vznikne „conspiratorial theory“ nebo „conspirative 

theory“. Avšak taková slovní spojení je těžké v anglických textech najít. Existuje ale 

sousloví „conspiracy theory“, kde výraz „conspiracy“ je podstatným jménem, tedy stejně 

důležitým slovem jako „theory“. Obě slova by tak měla být překládána do českých 

podstatných jmen, čímž vznikne termín „teorie o konspiraci“ čili termín významově shodný 

se svým anglickým ekvivalentem. 

 

http://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/189-pochybeni-medii-ve-vztahu-ke-konspiracnim-teoriim
http://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/189-pochybeni-medii-ve-vztahu-ke-konspiracnim-teoriim

