
 

Stránka 91 z 210 
 

řízen a jen stěží nám Kartous namluví, že ho řídí celý utajený spolek ČE. Ani Swarovski nám 

nic neřekne, jelikož se dosud nepředstavil a nejspíš ani jako živá osoba neexistuje – jinak by 

už od registrace webu přece promluvil (web byl registrován 23. července 2019). A ti ostatní, 

kteří cosi vytvářejí a prezentují na webu, se schovávají jako konfidenti nebo jako osoby 

závislé na jiné organizaci, přesněji na státní organizaci. 

 

Značně podezřelý je také postup, jak se přidat k „Českým elfům“ (viz výstřižek postupu níže). 

Je zde uvedena e-mailová adresa, ale nikdo neví, komu vlastně píše. Naproti tomu se po 

zájemcích vyžaduje uvést jméno a linky na jejich profily na sociálních sítích pro ověření 

identity. Po přečtení tohoto postupu vyvstávají další otázky. 

 
 

 

 

K dalším otázkám, které ihned vyvstanou, patří tyto: Kolik lidí se do tohoto projektu přihlásilo? 

A opravdu zájemcům nevadí, že posílají své osobní údaje někomu, koho vůbec neznají? 

Opravdu zájemci věří tomu, že jejich identitu budou znát jen dvě osoby a že zaslané osobní 

údaje budou po ověření smazány? Ono už není vhodné posílat své osobní údaje ani lidem, 

které známe, natož lidem, o kterých nevíme vůbec nic, ani to, koho zastupují nebo na koho 

jsou napojeni. Stačí k prověření identity projít profily na sociálních sítích? Někteří mají tyto 

profily chudé a bez zásadních nebo pravých osobních údajů a někteří nemají žádné profily. 



 

Stránka 92 z 210 
 

Profily na sociálních sítích neslouží ani tak k ověření identity (totožnosti) v míněném smyslu 

slova jako k získání základního vhledu do myšlení a postojů určité osoby a jejích vztahů 

s okolním prostředím. Proto zástupci spolku ČE píší, že „identitu“ ověřují proto, aby se 

vyvarovali jakýchsi trollů (zase jsme u nereálných mytologických bytostí). Avšak poctivě by 

měli napsat, že u zájemců prověřují jejich smýšlení a politický názor. Jenže to se nehodí, 

jelikož by to bylo značně odhalující a zároveň odrazující. A tak se to hraje jen na neškodné 

ověření identity. Ale identitu může dostatečně ověřit jen úřední osoba (např. policista nebo 

úředník na příslušném úřadě), ostatním nemusíme sdělovat ani prokazovat nic, přičemž jim 

můžeme sdělit třeba jen svou přezdívku. Ze strany ČE to opět hodnotíme jako klamný text. 

 

Pokud by se někdo o práci ve spolku ČE přihlásil, tak musí počítat s tím, že bude jeho činnost 

ovlivňována v tom smyslu, že mu někdo jednostranně určí, na co se zaměří a co má 

považovat za dezinformace. Z pohledu člověka, který nepodléhá manipulaci, je těžko 

představitelné, že by existovali lidé, kteří by chtěli za těchto podmínek a s poskytnutím 

osobních údajů neznámým osobám pracovat. Navíc je to práce bezplatná, jak spolek ČE na 

svém webu uvádí, takže ani tato motivace nehraje roli, a tím spíš by bylo udivující, kdyby se 

i přesto zájemci našli.  

 

Ti, kteří se přihlásili, je možné hodnotit jako osoby, které podléhají určitým iluzím neboli 

pohádkám a uniká jim realita a racionální uvažování. Prostě to jsou ti, kteří převážně žijí jen 

v kybernetickém světě jakýchsi elfů a trollů. Takovíto lidé se nechávají snadno manipulovat 

neboli oklamat o reálném obrazu (tito lidé bývají často dobrými služebníky, a to směrem 

k různým vlivovým skupinám, které je ovládnou). Pak se stává, že početná skupina lidí uvěří 

předkládaným nepodloženým frázím a považuje věci nepoctivé a nezákonné za naprosto 

správné. Názorný příklad klamu nám předvedl elf Kartous v České televizi (viz výše). Je to 

opět hodnocení, avšak založené na faktech, a pokud se to vedoucím a dělnickým elfům 

nelíbí, tak ať vyjdou ze svého stínu (dobro by přece mělo být vidět), abychom to mohli za 

použití faktických argumentů prodiskutovat. 

 

Spolek ČE může trvale řídit malá skupinka lidí – několik málo stálých jednotlivců za asistence 

dvou externích spolupracovníků v podobě mluvčích. Ale to by nám mohl objasnit mluvčí 

Kartous s předložením početního stavu personálu a s představením vedoucích osob 

projektu, případně organizace, která tento projekt zastřešuje. Trochu to připomíná 

podivínskou utajenou sektu, která má sloužit nastavenému politickému trendu a šíření 
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souvisejících idejí, k čemuž vytváří databázi ochotných občanů i s jejich osobními údaji. Tito 

občané mohou být skrze své skryté řídící pracovníky využíváni pro různé účely. Tajemné 

zákulisí spolku ČE bude mít z hlediska českého prostředí a přidružení se k nadnárodním 

organizacím prozaičtější vysvětlení, než se zdá, a to už kvůli tolika nešikovně vyzrazeným 

stopám – jak ze strany Kartouse, tak ze strany obsahu webu ČE. Obsah webu je opravdu 

výživný a někdy až legrační a ubohý zároveň – je to zkrátka politická indoktrinace přes web. 

Hlavním problémem je, že opět nikdo nepokládá ty správné otázky těm správným 

funkcionářům. 

 

Spolek ČE na svém webu uvádí, že věří v ústavní hodnoty, které chce bránit. To je však 

výmysl pro krytí pochybné činnosti spolku, což prokázal sám Kartous svým výstupem v ČT 

směrem k prvním osmi zablokovaným webům včetně webu Exanpro.cz, kdy měl možnost 

české ústavní hodnoty bránit.  

 

Spolek ČE tvrdí, že bojuje proti dezinformacím, jenže to má háček. Spolek ČE se totiž 

nesnaží bojovat proti všem dezinformacím, ale jen proti těm, které podle spolku podporují 

ruské a čínské zájmy. A to je zásadní fakt, který z tohoto spolku nedělá jen konspirační 

spolek, ale také spolek propagandistický. Jejich činnost je jen jednostranná, nikoli nestranná. 

A co je v této záležitosti jednostranné, tak je vždycky propagandistické. Spolek tímto 

přístupem jasně doložil, že přijal propagandu Západu vytvářenou především Spojenými státy 

a že vystupuje jen proti propagandě „předurčených“ protivníků, tedy proti propagandě ruské 

a čínské. A pokud chce někdo tvrdit, že existuje jen propaganda ruská a čínská a že USA a 

jiné západní mocnosti svou propagandu nemají, pak se tento člověk sám usvědčil ze své 

rozumové omezenosti a z podlehnutí jedné z propagand. 

 

Pokud by měl spolek ČE vystupovat nestranně a taktéž nezávisle na státních subjektech, pak 

by odhaloval a upozorňoval na všechny dezinformace, které se v našem prostoru šíří. 

Všechny mocnosti ve své politice využívají a šíří dezinformace, ať už převzaté, nebo vlastní. 

Já osobně pro zjišťování nestrannosti a nezávislosti využívám jeden test. Ten test se pojí 

k „slavnému“ článku 5 Severoatlantické smlouvy. Pokud spolek, který o sobě tvrdí, že bojuje 

proti dezinformacím, zastává názor, že NATO skrze článek 5 poskytuje bezpečnostní záruky 

a že se členské země tímto článkem zavázaly k jakési kolektivní obraně, pak se jedná o 

pochybný spolek, neboť sám šíří dezinformace. Článek 5 není žádným závazkem ani 

bezpečnostní zárukou, což je nezpochybnitelný fakt (je to psáno černé na bílém). 
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Dezinformace o článku 5 je jednou z největších ustálených dezinformací, kterou opakovaně 

šíří politici, novináři i ti rádoby bojovníci proti dezinformacím (stručné vysvětlení k článku 5 

viz příloha 16 obsahující reakci na článek o mojí osobě). Až spolek ČE prohlásí, že tvrzení o 

článku 5 jako o bezpečnostní záruce a závazku je dezinformace, pak já osobně prohlásím, 

že spolek ČE skutečně bojuje proti všem dezinformacím.  

 

A nyní POZOR! Ohledně spolku „Českých elfů“ přichází avizovaná pointa směrem 

k Policii ČR a tím i k státnímu zastupitelství. „Čeští elfové“ na svém webu tvrdí, že jejich 

spolek je složen z lidí různých profesí (viz výstřižek z webu níže). Mezi profesemi jsou 

uvedeni i policisté, což je velmi závažná informace. 

 

 

 

„Čeští elfové“ tvrdí, že v jejich řadách působí policisté, čímž se dostáváme k dalším otázkám 

a také ke střetu zájmů. Základní otázka je následující: Poskytl by policista své osobní údaje 

neznámým lidem a nechal by se neznámými lidmi řídit jako dělnický elf? Pokud by to tak mělo 

být, tak bychom museli zhodnotit, že moc chytrou policii nemáme. Anebo to máme chápat 

tak, že policisté jsou mezi řídícími pracovníky spolku ČE? Se zapojením policistů do spolku 

„Českých elfů“ zde máme vážný problém. Spolek ČE o zapojení policistů do projektu buď lže, 

anebo se policisté angažují v něčem, co je v rozporu s jejich postavením úředních osob. 

Vedoucí funkcionáři Policie ČR i státního zastupitelství by se o to měli zajímat, neboť toto 

tvrzení na webu ČE kazí oběma institucím jejich reputaci a zároveň je staví do střetu zájmů. 

Policie ČR se přece distancovala od zapojení do zablokování prvních osmi webů, tak jak by 

mohli policisté figurovat v projektu „Čeští elfové“, jehož mluvčí Kartous za tento spolek proti 

těmto webům vystupoval ve veřejnoprávní České televizi? Anebo je to dezinformace od 

„uznávaných“ bojovníků proti dezinformacím? 
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A jak se na prezentované zapojení policistů do prokazatelně pochybného projektu dívá 

ministr vnitra Vít Rakušan? Zřejmě mu to nevadí, protože je možné, že „Čeští elfové“ přes 

vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací spolupracují s vládou, což by byla také 

ostudná věc. A poté, kdy se ministr Rakušan podílel na výše popsané protiprávní činnosti 

včetně svého dopisu s požadavkem na nutné zablokování určených webů, bychom se ani 

nedivili, kdyby zapojení policistů v takovýchto projektech podporoval. 

 

Zarážející jsou rovněž další uvedené profese jako například vojáci. To by mělo zase vadit 

ministryni obrany Janě Černochové. Ale i ta je zaangažovaná v organizovaném spolčení, a 

zvláště pak v zapojení Vojenského zpravodajství do tohoto spolčení, které spadá pod resort 

Ministerstva obrany ČR, avšak je řízeno vládou jako celkem.  

 

Uvedené profese lidí, kteří jsou podle spolku ČE zapojeni do projektu „Čeští elfové“ mohou 

klidně být jen falešnou marketinkovou záležitostí s cílem ukázat, že do projektu je zapojená 

celá Česká republika, a tím přilákat co nejvíce zájemců jako neplacenou pracovní sílu 

přilepenou k internetu a pracující ve prospěch určitých politických cílů. Každopádně by se tím 

měla Policie ČR zabývat, jelikož se jí to přímo dotýká.  

 

Konspirační projekt „Čeští elfové“ může být projektem státní organizace. Klidně by za ním 

mohla stát Bezpečnostní informační služba (BIS), jejíž ředitel Michal Koudelka opakovaně 

mluví o dezinformačních webech, trollích farmách i o páté koloně v České republice 

(naposledy v rozhovoru pro Seznam Zprávy, jehož první část byla publikována 10. května a 

druhá část pak 11. května 2022). Taktéž by za tímto projektem mohlo stát Centrum proti 

terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) spadající pod Ministerstvo vnitra ČR. Ale také to 

může být projekt Národního centra kybernetických operací (NCKO), a tedy projekt 

Vojenského zpravodajství. Za situace, kdy se VZ přímo angažuje do zablokování webů, by 

to do sebe zapadalo. Nic z výše uvedeného nelze potvrdit, ale na druhou stranu ani vyloučit.  

 

Stačí, aby nám Kartous vysvětlil, jak to s tím konspiřačním spolkem vlastně je. V opačném 

případě o něm nelze mluvit jinak než jako o pochybném spolku, do kterého jsou zatahováni 

policisté a vojáci, což tvrdí sami elfové. Pak se samozřejmě nabízí uvedená propojení na 

státní subjekty. Skupina, která prohlašuje, že bojuje proti dezinformacím, by takovou činnost 

neměla provádět zákulisním způsobem. Tam je potom celkem logické, že důvodem jejího 

skrytí je utajit propojení s určitým subjektem, jenž celou činnost spolku usměrňuje ve 
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prospěch vlastních cílů nebo cílů vyššího celku – například vlády a její politiky. Pak už to ale 

není boj proti skutečným dezinformacím, nýbrž proti oponentům a nepohodlným webům. 

Dokud se nevyjasní zákulisí celého projektu, budou „Čeští elfové“ považováni za tzv. 

„předsunutý spolek“ (nikoli „krycí firmu“), který plní úkoly ve prospěch skrytého řídícího 

subjektu, přičemž jedním z úkolů je ovlivňovat veřejné mínění požadovaným směrem. 

 

Poznámka: V souvislosti s možným propojením spolku ČE s Policií ČR, Armádou ČR nebo 

jinou státní organizací byly vytvořeny otázky na premiéra Petra Fialu, ministra vnitra Víta 

Rakušana a ministryni obrany Janu Černochovou. Tyto otázky jsou součástí bodu 5. trestního 

oznámení a pro snadné rozlišení od ostatních otázek jsou psány fialovou barvou.    

 

Bohumil Kartous je zván do pořadů České televize a byl rovněž jednou z prvních osob, které 

se pro ČT vyjadřovaly k tématu zablokovaných webů. České televizi přitom nevadí, že 

Kartous reprezentuje pochybný spolek, který utajuje jak své nejnižší pracovníky, tak 

především své vedoucí funkcionáře. To je přece natolik podivné, že by se na to redaktoři ČT 

měli ptát. A měli by se ptát zejména proto, že ve spolku ČE mají pracovat policisté a vojáci. 

Pokud tohle pracovníci ČT nepovažují za velmi podezřelé a nechávají Kartouse ve svých 

pořadech plkat jeho pošetilé názory, pomluvy a křivá obvinění, pak Česká televize klesla na 

velmi nízkou úroveň.  
 

 

 

 

 

Česká televize ve svém představení se zdánlivými odborníky pokračovala. V pořadu „Speciál 

ČT24 – Válka na Ukrajině“ vysílaném 25. února 2022 od 20.06 hod. byl hostem Roman Máca. 

Moderátorka Zuzana Tvarůžková ho uvedla jako odborníka na dezinformace. Máca je 

analytikem Institutu pro politiku a společnost, o kterém jeho vedení tvrdí, že je nejaktivnějším 

českým politickým think-tankem. (Rozhovor s Mácou začal ve výše uvedeném pořadu v čase 

21.34 hod.) 

 

Analytik Máca jako host ČT prohlásil, že zablokované weby podporují a schvalují ruskou 

invazi vůči Ukrajině. Jenže to je opět jen nepodložené tvrzení, které by žádný odborník a 

čestný člověk tímto způsobem nikdy nepronesl. Vždyť toto tvrzení je zároveň obviněním 

z trestného činu. Problém je v tom, že Máca nepředložil žádný důkaz o tom, že 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/222411033210001/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/222411033210001/
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prostřednictvím webu Exanpro.cz se nějaká taková podpora a schvalování ruské agrese děje. 

Ve skutečnosti Máca ani neví, čím se web Exanpro.cz zabývá, protože tento web jako mnoho 

ostatních hodnotitelů a komentátorů nezná. Proč ale hodnotí něco, co nezná? Zřejmě proto, 

že není takovým odborníkem, jak byl představen. Nikdo nemůže být odborníkem, pokud 

nemá přehled o tom, o čem mluví a co hodnotí. A Máca žádný přehled o webu Exanpro.cz 

nemá, jinak by musel vědět, že tento odborný analytický web nikdy žádnou agresi 

nepodporoval ani neschvaloval.  

 

Roman Máca dále uvedl, že proruské weby, které šíří ruskou válečnou propagandu proti 

Ukrajině a proti Západu se začaly maskovat za tím, že to je pouze nějaký názor druhé strany 

vyplývající ze svobody projevu. Svá slova zakončil tím, že ruská válečná propaganda není 

svobodný názor nebo svobodná diskuse. Máca tímto prokázal, že patří k těm rádoby 

odborníkům na dezinformace, kteří dezinformace sami vytvářejí a šíří. Kromě toho tito 

domnělí znalci vytvářejí své vlastní narativy, jak oni sami módně nazývají různé 

dezinformační příběhy (příkladem jejich narativu je výše zmíněný článek 5 Severoatlantické 

smlouvy, o němž nepravdivě tvrdí, že poskytuje bezpečnostní záruky členským zemím). 

 

Rozhovor v ČT se vedl na téma osmi zablokovaných webů včetně webu Exanpro.cz a Máca 

by měl tudíž objasnit, na základě čeho považuje web Exanpro.cz za proruský, a nikoli třeba 

za pročeský. Dále by měl vysvětlit, podle čeho soudí, že web Exanpro.cz šíří ruskou válečnou 

propagandu. Máca by si měl být také vědom, že svými nepodloženými tvrzeními se dopouští 

trestných činů „Pomluva“ a „Křivé obvinění“ (§ 184 a § 345 trestního zákoníku).  

 

Celý rozhovor s Romanem Mácou byl veden na téma osmi zablokovaných webů, což 

moderátorka Tvarůžková na začátku rozhovoru jasně deklarovala svými slovy podpořenými 

přehledem zablokovaných webů (viz snímek z uvedeného pořadu na další stránce). 

Všechno, co Máca řekl, tak směřoval na adresu osmi zablokovaných webů, a tedy i na adresu 

webu Exanpro.cz.  

 

Máca prohlásil, že za svobodu projevu nemůže být považováno šíření propagandy – on sice 

mluvil o šíření ruské válečné propagandy, ale to lze vztáhnout na jakoukoli propagandu, a 

tedy i na propagandu americkou, přesněji na americkou válečnou propagandu, abychom 

použili správný ekvivalent k termínu uvedenému z úst Romana Máci. Tím se opětovně 

dostáváme k jedné z nejrozšířenějších dezinformací, jíž je nepravdivé tvrzení, že americká 
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propaganda neexistuje, natož americká válečná propaganda. Jako jeden z mnoha příkladů 

musíme znovu připomenout falešné ospravedlňování invaze ozbrojených sil USA do Iráku.  

 

Máca by měl tedy ozřejmit, jak to vlastně myslel se svobodou projevu versus válečná 

propaganda. Ještě jsem neslyšel v současném dění nikoho z politiků, novinářů, různých 

komentátorů apod., aby prohlásil, že odsuzuje ruskou agresi proti Ukrajině, ale že s tím 

zároveň odsuzuje bombardování bývalé Jugoslávie ze strany USA a jejich spojenců, 

americkou invazi do Iráku, zabíjení civilistů ve světě při útocích vedených americkými 

bezpilotními letouny apod. Takovému člověku bych za jeho nestrannost zatleskal. 

 

 

 

Web Exanpro.cz nepodporuje ani neobhajuje žádnou propagandu. Avšak ti, kteří vystupují 

pouze proti propagandě ruské, tak na druhou stranu obhajují propagandu západní, respektive 

americkou. Web Exanpro.cz usiluje o nestranné vystupování, přičemž není na nikom závislý. 

A právě proto je pro někoho tento web nepohodlný. 

 

Pokud by byl Roman Máca skutečně člověkem s poctivým a spravedlivým postojem, tak by 

uvedl, že svoboda projevu je zaručena, ale doplnil by, že to přirozeně neznamená, že lze 

psaným, ústním a jiným projevem šířit, podporovat a obhajovat cokoli, protože některé 

způsoby takovéhoto vystupování mohou být z hlediska českého práva trestné. Ale hlavně by 
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zdůraznil, že pokud se někdo takovéhoto vystupování dopouští, pak je zde z hlediska 

stejného práva stanovený právní postup, jakým způsobem proti tomu jednat. A tím způsobem 

je trestní oznámení nebo soudní žaloba, případně samostatné konání orgánů činných 

v trestním řízení, pokud ony samy získají takové poznatky, které je v rámci jejich úřední 

povinnosti opravňují k zahájení úkonů trestního řízení. A taktéž by zdůraznil, že způsob, 

jakým byly weby zablokovány, nebyl tím správným právním postupem.  

 

To, že na Ukrajině vypukne ozbrojený konflikt, neznamená, že se v České republice 

zhroutí právní systém a že si vláda a zpravodajské služby začnou přisvojovat ty 

pravomoci, které jim ze žádného zákona nenáleží. Nelze takto využívat určité události 

ke zneužití svých postavení úředních osob a umlčovat nepohodlné jednotlivce. 

 

Roman Máca v České televizi mluvil tak, že je z toho možné vyvodit, že o mně jako 

provozovateli zablokovaného webu tvrdil, že nejsem nezávislý, jelikož ve skutečnosti tajně 

pracuji pro ruskou stranu, nebo dokonce pro ruské zpravodajské služby. Sice to řekl 

všeobecně, ale stále to byl rozhovor na téma osmi zablokovaných webů. Pořád proto platí, 

že by nikdo neměl používat tato tvrzení, pokud je nemůže doložit důkazy a konkrétními 

příklady. Máca vlastně svým tvrzením zdiskreditoval české zpravodajské služby, a navíc chtěl 

patrně ukázat, že tím největší zpravodajcem je tady on sám. České zpravodajské služby už 

léta neodhalily jediného českého občana, který by spolupracoval s cizí zpravodajskou 

službou (odhalit není to samé jako se něco jenom domnívat). Avšak Máca toto předčil, 

protože on ví o spolupráci několika českých občanů s ruskými zpravodajskými službami. Proč 

to ale už dávno neoznámil příslušným úřadům? Odpověď je opět jednoduchá. Máca ve 

skutečnosti neví vůbec nic a jenom domýšlivě plácá (a to byl představen jako odborník). On 

je natolik suverénní, že si ani nepřipouští, že svými slovy diskredituje české státní složky a 

že se dopouští šíření pomluv a křivých obvinění. 

 

Přímo na mou adresu se Roman Máca vyjadřoval pro internetové médium Seznam Zprávy, 

kde redaktoři uznali za vhodné publikovat jeden celý článek věnovaný mojí osobě a mnou 

provozovanému webu Exanpro.cz. Článek byl publikován 8. března 2022 v 19.45 hod. pod 

názvem „Bývalý rozvědčík založil web, který obhajuje Rusko. Teď byl zablokován“. Autorem 

článku byl novinář Vojtěch Blažek, který prezentuje spíše své subjektivní pocity a domněnky 

než fakta a z toho vzešlé reálnější hodnocení. K senzacechtivému novináři Blažkovi se 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-byvaly-rozvedcik-zalozil-web-ktery-obhajuje-rusko-ted-byl-zablokovan-191943
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vrátíme později, nyní zpět k Mácovi. Vyjádření Romana Máci na mou adresu bylo ve výše 

uvedeném článku zachyceno následovně: 

 

„Podle Romana Mácy z Institutu pro politiku a společnost, který podrobně zkoumá 

dezinformační scénu, jde o taktiku: web jako Exanpro.cz osloví zase jinou část lidí 

hledajících vymyšlené zprávy než „tvrdé“ dezinformační portály. »Tihle lidé se zaštiťují 

odborností a erudicí. Ale výsledek je stejný: vždycky píšou ve prospěch Ruska,« 

vysvětluje Máca.“ 
 

(Přepis textu je doslovný včetně chyby ve jméně Máca – pokud ve jméně s koncovou hláskou 

„a“ předchází tuto hlásku měkké souhláskové písmeno, je ve 2. pádu koncovka „i“ podle 

podvzoru „paňáca“ – viz Ústav pro jazyk český) 

 

Podle obsahu uvedeného článku Máca tvrdí, že čtenáři a předplatitelé stránek Exanpro.cz 

hledají vymyšlené zprávy. Tak to je tvrzení, které hned upozorní na to, že jeho autor není 

žádným odborníkem ani průměrným „myslitelem“. Pokud na chvíli odhlédneme od stránek 

Exanpro.cz, tak musíme konstatovat, že Máca neporozuměl tomu, že lidé obecně nehledají 

vymyšlené či smyšlené zprávy, ale zprávy, jež poskytují jiné úhly pohledu a jiná hodnocení 

různých událostí a jevů. Chtějí mít více informací z různorodých zdrojů, aby se v dané 

záležitosti lépe orientovali a mohli ji ze svého místa ve společnosti lépe posoudit.  

 

Lidé nehledají nic vymyšleného – proč by to dělali neboli jakou motivaci by k tomu měli? 

Pokud rozpoznají, že je zpráva smyšlená, tak takovou zprávu odmítnou. Problémem je, že 

někteří lidé nedokáží rozpoznat pochybnou či nevěrohodnou zprávu, kterou však nehledají 

cíleně a která často pochází i z hlavních sdělovacích prostředků. Názorným, a nikoli jediným 

příkladem je již zmíněný zinscenovaný incident střelby údajného ruského tanku na bytový 

dům v Mariupolu, který Česká televize a další média bez jednoduchého přezkoumání a 

odhalení podvodu šířila jako pravdivou událost (viz trestní oznámení č. 002/2022).  

 

Jestliže si Máca myslí, že lidé cíleně hledají vymyšlené zprávy, pak by měl tenhle zvláštní 

myšlenkový pochod vysvětlit. Inteligentní a racionálně uvažující lidé nehledají vymyšlené 

zprávy, ale jiná argumentačně podložená hodnocení a s tím spojený diskurz. A pokud by 

Máca chtěl snad tvrdit, že lidé hledající vymyšlené zprávy patří k těm méně inteligentním 

nebo duševně narušeným jedincům, pak by musel objasnit, jak tito lidé rozlišují mezi 

pravdivými a vymyšlenými zprávami (aby tito lidé cíleně hledali vymyšlené zprávy, museli by 
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mít nejdříve schopnosti na to, aby takové zprávy dokázali rozpoznat nebo přímo odhalit, což 

je u méně inteligentních a duševně narušených jedinců problém). 

 

Předplatitelé stránek Exanpro.cz jsou lidé mnoha profesí. Jsou mezi nimi právníci, lékaři, 

obchodníci, pracovníci z technických odvětví, bývalý příslušníci vojenských, policejních a 

zpravodajských složek (možná i současní příslušníci) a tak dále. Profese samozřejmě nejsou 

důležité, ale chci na tomto ilustrovat, že předplatitelé stránek Exanpro.cz jsou lidé pocházející 

z různých míst české společnosti. A nejedná se jen o Českou republiku, ale také o české 

občany žijící v zahraničí (především Evropa a americký kontinent). Kromě jednotlivců patří 

k předplatitelům i různé organizace.  

 

O těchto předplatitelích Máca tvrdí, že na stránkách Exanpro.cz hledají vymyšlené zprávy. 

Jinými slovy Máca tvrdí, že já na svém webu tyto vymyšlené zprávy publikuji. Toto tvrzení je 

ze strany Máci další trestnou pomluvou, kterou navíc šíří prostřednictvím článku na internetu 

čili účinným, ale zároveň závažnějším způsobem.  

 

Máca se svým výrokem výrazně dotkl též mých předplatitelů, o kterých cosi naznačuje. Na 

svou novou e-mailovou adresu jsem obdržel mnoho příjemných a povzbuzujících dopisů od 

svých předplatitelů, ale i od dalších lidí. Vybral jsem sedm dopisů, jejichž obsah reprezentuje 

reakce předplatitelů stránek Exanpro.cz a také ostatních čtenářů na zablokování mých 

stránek, a se svolením jejich tvůrců je předkládám v příloze 17. Jedná se o kultivovaný projev 

inteligentních osob, na rozdíl od vulgárních reakcí, které jsem obdržel po zveřejnění výše 

uvedeného článku o mně prostřednictvím internetového média Seznam Zprávy. Tyto vulgární 

reakce pocházely od „fanatických“ pisatelů, kteří ačkoli nikdy neviděli web Exanpro.cz a ani 

nic nevědí o mojí osobě, cítili potřebu vylít si svůj vztek na někom, na koho novinář Blažek a 

vláda ve spolupráci s Vojenským zpravodajstvím ukázali prstem (ukázka impulzivních reakcí 

zmanipulovaných osob viz příloha 18). Tuto věc mohu uzavřít konstatováním, že jsem 

moc rád, že mám na své straně inteligentní lidi se schopností racionálního uvažování. 

Je dobře, že lehce zmanipulovatelní křiklouni jsou na straně aktérů zapojených do 

protiprávní činnosti. Já bych podporu od těchto lidí nikdy nepřijal. Rozdělení lidí právě 

na tyto dvě kategorie vypovídá mnohé o vládní politice a o práci zpravodajských 

služeb. 

 



 

Stránka 102 z 210 
 

Analytik Máca by měl také předložit konkrétní příklady, co je v analytických produktech 

agentury EXANPRO vymyšlené. Máca je analytik, který nikdy neprovedl žádnou analýzu 

stránek Exanpro.cz, ale nechal se ovlivnit oficiální verzí a bez prozkoumání věci přešel hned 

k předpojatým závěrům. Ale osobně pochybuji, že by byl se svým arogantním a předpojatým 

přístupem nějaké kvalitní nestranné analýzy vůbec schopen, což vychází také z toho, k jaké 

neziskové organizaci patří.  

 

Institut pro politiku a společnost (IPPS) je závislý na svých sponzorech a závislá organizace 

nemůže být nestranná. Taková organizace obvykle jedná tak, aby si zachovala přísun financí 

a tomu se podřizuje i obsah jejích analýz a konferencí. A pokud by chtěl Máca nebo někdo 

jiný z IPPS oponovat, pak je zde opět jednoduchý test s proslulým článkem 5 

Severoatlantické smlouvy (podrobněji viz stránka 93). Bezpečnostní politika a obrana patří 

v IPPS mezi hlavní témata (viz web IPPS), a tak by nám pracovníci IPPS mohli odpovědět 

na otázku, zda slavný článek 5 poskytuje bezpečnostní záruky a zda je pro členské země 

závazkem, anebo zda žádné bezpečnostní záruky neposkytuje a tím pádem se ani nejedná 

o žádný závazek. Co si vyberou? Sdělí pravdu o článku 5, nebo budou o tomto článku šířit 

dezinformace jako mnozí čeští politici a jiné neziskové organizace? 

 

Já na rozdíl od neziskových organizací neřeším, jaké mám předplatitele. Zpravodajská 

produkce se podle toho neřídí. Pracuji skutečně nezávisle, až tak nezávisle, že to některým 

státním orgánům vadilo a bude stále vadit. Přístup na web Exanpro.cz si před jeho 

zablokováním a vymazáním mohl předplatit kdokoli. Kvalita produkce není závislá ani na 

počtu předplatitelů. Není prováděna žádná propagace ani reklama na přilákání více 

předplatitelů. Je ponecháno čistě na lidech, kdo z nich si web najde a bude chtít studovat 

analytické materiály. 

 

Analytik IPPS Roman Máca dále novináři Blažkovi sdělil, že se zaštiťuji odborností a erudicí, 

ale že výsledek je vždycky stejný, což je podle něho to, že vždycky píšu ve prospěch Ruska. 

Co se týče mojí odbornosti, tak to ponechám na čtenářích, aby sami zhodnotili, jak hodnotné 

jsou mnou publikované analytické dokumenty. Pouze bych se pozastavil nad tím, že mi není 

jasné, čím se zaštiťuje Máca. A pokud se Máca domnívá, že když už léta píšu o nebezpečné 

zahraniční politice USA na Blízkém východě a ve východní Evropě, že je to podle něj ve 

prospěch Ruska, pak jenom prokazuje, že mu činnost ve prospěch bezpečného prostředí 

v Evropě nic neříká. Rovněž nevím, co proruského může být na zpravodajských produktech 
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z kategorií „Odborná zpravodajská nauka“, „Zpravodajské úlohy a cvičení“ a „Zpravodajské 

názvosloví a písemnosti“, když podle Máci vždycky píšu ve prospěch Ruska. 

 

Máca je jedním z těch rádoby odborníků, kteří svým vystupováním dávají najevo, že považují 

za proruské všechno, co není vysloveně proamerické. Tito předpojatí rádoby experti, kteří si 

svou stranu již dávno zvolili, nechápou, že existuje skupina lidí, která není ani proruská, 

ani proamerická, ale naopak se snaží být ve jménu opravdové svrchovanosti pročeská 

a ve jménu bezpečného prostředí proevropská bez provádění sebezničující politiky ve 

prospěch jedné nebo druhé strany (USA versus Rusko). Hlavní úlohou evropských 

zemí musí být nestranné zachovávání rovnováhy mezi osudovými oponenty, kterými 

jsou právě USA a Ruská federace, což je důležitou věcí pro udržování mezinárodního 

míru a rozvoj společnosti ve všech oblastech (o tom jsme psali už v roce 2016).  
 

 

 

 
 

Novinář Vojtěch Blažek pracující pro internetové médium Seznam Zprávy se rozhodl vytvořit 

senzacechtivý článek, a tak redakce 8. března 2022 publikovala již zmíněný článek „Bývalý 

rozvědčík založil web, který obhajuje Rusko. Teď byl zablokován“ (viz odkaz na stránce 99). 

Kromě několika faktických informací, které jsem zveřejnil, sestavil Blažek svůj článek na 

základě vlastních subjektivních pocitů a samozřejmě tak, aby vyzněl požadovaným směrem. 

Už v nadpise Blažek subjektivně tvrdí, že obhajuji Rusko, což v textu doplnil následujícími 

slovy: 

 

 

 

Takže podle Blažka jsem proruský aktivista, který obhajuje Rusko. Zde to Blažek popletl: já 

nikoho neobhajuji, ale naopak odhaluji jisté skutečnosti a souvislosti, přičemž neřeším, komu 

to přitíží a komu to naopak pomůže. Ale jak k těmto pocitům Blažek dospěl? Dospěl k tomu 

podobně jako analytik Roman Máca. Prostě nejsem proamerický a mám problém s 

nebezpečnou americkou zahraniční politikou, tudíž jsem podle něho jednoznačně proruský. 

Blažek své uvažování potvrdil následujícím textem: 
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Blažek tvrdí, že z každé negativní události obviňuji Američany. Tím ale ukázal své přehnané 

subjektivní zaujetí, protože já rozhodně nepřiřazuji každou negativní událost na vrub 

Američanů, ale jen tu, za kterou jsou odpovědni. A taktéž nečiním žádná obvinění Američanů, 

ale jako zpravodajský analytik poukazuji na interní a externí rozpory v předložených 

sděleních a odkrývám záměrně vypuštěnou „mlhu“ kolem různých událostí. 

 

Blažkovi a jiným novinářům nedají spát ani analýzy, hodnocení a předpovědi k problematice 

Ukrajiny publikované na stránkách Exanpro.cz. Já chápu, že tito novináři mají problém 

porozumět tomu, co a proč se tam v roce 2014 skutečně odehrálo a k čemu to postupně 

spělo, ale kdyby si zpravodajské produkty přečetli pozorně a bez předsudků, tak by leccos 

pochopili. Základní výstupy k problematice Ukrajiny jsou součástí příloh 9 a 10. Hlavní 

sdělení z prvotních produktů zveřejněných v roce 2016 (rok zahájení provozu stránek 

Exanpro.cz) a produktů z předešlého roku 2021 předkládám níže jako ukázku odborné 

analytické práce na stránkách Exanpro.cz. Tato sdělení (hlavní pasáže) jasně ukazují, jak 

hodně byla hodnocení a předpovědi k vývoji bezpečnostní situace na Ukrajině pravdivá.  

 

Níže uvedená shrnutí byla v měsících březnu a květnu 2022 jako připomínka publikována na 

sociální síti Facebook. Všechny výstupy dokládají odbornou činnost stránek Exanpro.cz ve 

smyslu analýzy a produkce zpravodajských služeb (nikoli těch českých stojících opodál) a 

různých zahraničních odborných společností, čímž zároveň dokládají křivá obvinění 

zapojených aktérů vůči mně jako provozovateli stránek z jakéhosi schvalování a podpory 

ruské invaze.  
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Výše uvedená shrnutí jsou nekompromisní, ale právě proto se co nejvíce přibližují pravdě. 

Předpojatí čeští novináři, české státní instituce stranící nastavenému jednostrannému 

politickému trendu a české neziskové organizace závislé na příjmech od svých chlebodárců 

nebudou nikdy na určitá témata vytvářet kvalitní a co nejvíce pravdivé analytické produkty. 

Tím ale budou u vlády žádaní a chválení a rovněž budou upřednostňovaní ne-li jediní, kteří 

budou citováni a zváni do hlavních sdělovacích prostředků. Celý obsah zpravodajských 

výstupů včetně vysvětlení, proč se při politickém převratu na Ukrajině v roce 2014 nejednalo 

o vítězství ukrajinského lidu, je prezentován v příloze 9. 

 

A nyní se díky neznalému a předpojatému novináři Vojtěchu Blažkovi dostáváme ke stěžejní 

kauze „Vrbětice“ a k dříve ohlášenému kolosálnímu střetu zájmů Vojenského 

zpravodajství, což se ale netýká jen uvedené kauzy, ale několika dalších kauz, jež byly na 

webu Exanpro.cz analyzovány a hodnoceny. Jednou z nich je záměrně nevyšetřená kauza 

únosu pětice Čechů v Libanonu. Hlavní problém byl v tom, že Vojenské zpravodajství svou 

… nyní už před 15 měsíci 
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činností ohrozilo zdraví a životy českých občanů, kteří se stali nevědomou součástí 

zpravodajské operace VZ právě v Libanonu. K této kauze byly na webu Exanpro.cz 

publikovány tři následující zpravodajské produkty: 
 

▪ Produkt 12006 „Pozadí aféry české zpravodajské služby v Libanonu“ 

▪ Produkt 12024 „Česká vláda ohrozila životy českých občanů při státní operaci 

v Libanonu“ 

▪ Produkt 12045 „Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) prozradila, 

že není schopna či ochotna vyšetřovat kauzy spojené se zpravodajskými službami“  
 

(Obsah všech tří produktů je předložen v příloze 11) 

 

Už jenom tyto tři uvedené zpravodajské výstupy k tzv. libanonské aféře ukazují střet 

zájmů v jednání Vojenského zpravodajství proti webu Exanpro.cz, který se pro vedoucí 

funkcionáře VZ stal nepohodlným webem (a to už samozřejmě nerozebíráme, že 

postup VZ byl nezákonný). Ředitel VZ Jan Beroun se stal ředitelem VZ v roce 2014, čímž 

jako ředitel této zpravodajské služby nesl za operaci v Libanonu plnou odpovědnost (únos a 

následné zadržování českých občanů se odehrály v období červenec 2015 až únor 2016). Je 

pak zcela logické, že web Exanpro.cz, který odkrývá různá pochybení a provinění 

zpravodajských služeb, byl přidán na černou listinu VZ. S ruskou agresí proti Ukrajině se 

vedoucím funkcionářům VZ naskytla vhodná příležitost, jak nepohodlný web Exanpro.cz 

umlčet, a tak toho ve spojení s vládou a s kolaborujícím sdružením CZ.NIC plně využili.  

 

Střet zájmů i motiv Vojenského zpravodajství k zablokování webu Exanpro.cz zesílily 

při zveřejňování podrobných analýz ke kauze „Vrbětice“. Novinář Blažek napsal, že když 

byla ve Vrběticích odhalena akce ruské rozvědky, tak jsem podle něho tvrdil, že šlo o hru 

amerických špionů (viz výstřižek výše na stránce 104). Avšak tady se novinář Blažek dopustil 

dvou omylů:  

 

Zaprvé jsem nikdy na adresu zpravodajských služeb nemluvil o hře či přesněji o zpravodajské 

hře, neboť je to žargonový termín pro jinou činnost zpravodajských služeb (když už, tak jsem 

mohl mluvit jedině o politické hře). Přednostně jsem použil termíny „klamná operace“ a 

„zpravodajská fabulace“ a primárně jsem to směřoval na Bezpečnostní informační službu 

(BIS), což jsme doplnili hodnocením, že to všechno bylo za přispění, nebo dokonce s iniciací 

od zahraniční „partnerské“ služby.  
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Zadruhé se novinář Blažek mýlí v tom, že ve Vrběticích byla odhalena akce ruské rozvědky. 

Nikdo dosud nic neodhalil, a to už uplynul více než jeden rok od původního humbuku. Národní 

centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stále tápe a přešlapuje na místě. Policisté 

jsou pořád v počáteční fázi prověřování a shromažďování jakýchsi důkazů. Podle nové a 

kupodivu jediné „vyšetřovací verze“ nebyl dosud nikdo obviněn, čímž nebylo zahájeno ani 

trestní stíhání. Proč tedy ta vyšetřovací verze? Zahájení trestního stíhání je počátkem fáze 

vyšetřování, ale policisté i přesto, že ve fázi vyšetřování stále nejsou, tak už od samého 

počátku mají zvláštně stanovenou jedinou vyšetřovací verzi. Ale co vlastně chtějí vyšetřovat, 

když stále jen prověřují a nic pro vyšetřování nemají? 

 

Všechno výše popsané přesahuje schopnosti novináře Vojtěcha Blažka, který věří všemu, co 

slyšel z oficiálních míst, přičemž jako novinář nedokáže rozpoznat zásadní rozpory s reálnou 

situací a ani nerozumí postupu Policie ČR (na druhou stranu i sami policisté v této kauze ve 

vztahu k veřejnosti mlží – viz vystupování ředitele NCOZ popsané v dokumentech 

předložených v příloze 12). Svou odbornou omezenost a neschopnost ověřovat si informace 

a doplňovat si znalosti potvrdil Blažek dalším textem ve svém článku, který o mně napsal. 

Příslušný text má následující obsah: 

 

 

 

Blažek ve výše uvedeném textu napsal úplné nesmysly. Zaprvé jsem nemohl zpochybnit 

žádné loňské závěry policejního vyšetřování, jelikož žádné vyšetřování a s tím spojené trestní 

stíhání nebylo dosud zahájeno a dosud nebyly a ani nemohly být předloženy žádné závěry. 

Všechno to jsou pořád jen domněnky, které se příslušníkům NCOZ nedaří potvrdit a s tím 

zahájit trestní stíhání. Zadruhé je ze strany Blažka hloupé prokazovat údajnou pravdivost 

nového příběhu (dnes módně a cizojazyčně „narativu“) o Vrběticích tím, že tento příběh či 

neexistující závěry policejního vyšetřování uznali tehdejší premiér Andrej Babiš a tehdejší 

ministr vnitra Jan Hamáček. Jednak neměli co uznat a jednak ani Babiš, ani Hamáček nebyli 

orgánem činným v trestním řízení. Oba byli výkonnými politiky a ke kauze přistupovali čistě 
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z politického hlediska, přičemž byli hnáni pudem politické sebezáchovy v nastaveném trendu 

Západu, v němž je nepřítel dlouhodobě předurčen. A zatřetí se Blažek mýlí v tom, že já bych 

někoho napadal. Já za přispění mezinárodní zpravodajské komunity na základě faktů 

analyzuji, hodnotím a dávám do reálných souvislostí, a jak už jsem uvedl, tak neřeším, komu 

to uškodí a komu to prospěje. Také jsem už zmínil, že nikoho neobhajuji, ale jak je patrné, 

tak do role obhájce se pasoval sám Vojtěch Blažek, který obhajuje špatnou práci BIS 

(o špatné práci BIS a rovněž NCOZ podrobněji vypovídají dva dokumenty předložené 

v příloze 12).  

 

Po třech letech jsem opět svolil k rozhovoru pro internetové médium Parlamentní listy 

(upřednostňuji publikování přes svůj web Exanpro.cz), z čehož vyšel článek, jenž zmiňuje 

Blažek ve svém pomlouvačném novinářském výtvoru (viz výstřižek výše). Redakce 

Parlamentních listů tento rozhovor zveřejnila pod názvem „Vlastizrada BIS. Jsou na to 

důkazy. Plukovník naléhavě vystoupil k Vrběticím“. Rozhovor se kromě BIS a NCOZ týkal 

také činnosti Vojenského zpravodajství – samozřejmě směrem ke kauze „Vrbětice“. 

Rozhovor byl na webu Parlamentních listů (PL) publikován 21. února 2022 a jen čtyři dny 

nato se Vojenské zpravodajství s vládou a dalšími subjekty postaraly o to, aby byly stránky 

Exanpro.cz zablokovány. Rozhovor pro PL je předložen v příloze 12 (později měla být na PL 

vydána další část rozhovoru, ale vlivem událostí se tak již nestalo).  

 

Nikdo na mě za má slova v článku na PL a za jiné texty v analytických produktech na 

webu Exanpro.cz nepodal trestní oznámení pro křivé obvinění. Toho se všichni 

obávají, protože vědí, že se o křivé obvinění nejedná, a také vědí, že skrze právní cestu 

by nedokázali obstát a vše by se jen zviditelnilo a pro ně zhoršilo. Proto rychle využili 

vzniklou příležitost a nechali mé stránky zablokovat a odstranit, což bylo pro ně 

mnohem snadnější a snad si i mysleli, že mě tím zastraší a umlčí. Jenomže ti aktéři, 

kteří mě znají osobně, zapomněli, že pro mě je moje vlastní čest mnohem vyšší 

položkou než strach a také kariéra (proto mi nečinilo sebemenší problém opustit 

morálně prohnilou zpravodajskou službu). Svým protiprávním činem mě naopak 

vyzvali k tomu, abych to byl já, kdo podá trestní oznámení a začne se proviněními 

zpravodajských služeb zabývat vážně a trestně právní cestou, i když bych to očekával 

především od zákonodárců, kteří jsou až příliš pasivní.  
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Zapojení aktéři a zároveň provinilci už teď jistě přemýšlejí o tom, jak mě zdiskreditovat, 

nebo dokonce „eliminovat“, ale o tom blíže pohovořím v záverečné části. Nesmím být 

vyslyšen a mé výpovědi nesmějí být medializovány. 

 

Na stránkách Exanpro.cz bylo ke kauze „Vrbětice“ publikováno asi 15 analytických produktů, 

ale Blažek si pro svůj článek vybral grafickou ukázku hned prvního produktu, který byl 

zveřejněn krátce po mimořádném brífinku Babiše a Hamáčka (duben 2021), na kterém tito 

dva „povedení“ politici oznámili tu „senzační“ novinu o tom, kdo vlastně stál za výbuchy 

v muničním areálu ve Vrběticích (viz výstřižek infografiky Exanpro z Blažkova článku níže).  

 

 

 

Novinář Vojtěch Blažek z internetového média Seznam Zprávy pod přiloženou infografiku 

napsal, že jsem o kauze „Vrbětice“ vždycky psal na straně Ruska (viz text pod infografikou 

výše). Ale opět je zde otázka, jak Blažek dospěl k tomu, že jsem to měl podle něj dělat pro 

Rusko? Myslí si snad Blažek, že kdyby byla ze stejné věci očerněna zpravodajská služba jiné 

země, že bych to analyzoval a hodnotil jinak? My, nestátní a tím i nestranní analytici jsme 

nekompromisní v tom, že naším cílem je se co nejvíce přiblížit pravdě, přičemž neřešíme kdo 

koho obviňuje či očerňuje. Je jedno, kdo byl očerněn, důležité je to, co se skutečně stalo a 

kdo selhal a proč a též jaké zbytečné dopady z toho vyplynou jak pro Českou republiku, tak 

pro celou Evropu. Já sám postupuji podle vlastního hesla „být analyticky přísný, ale zároveň 

nestranně spravedlivý“. Tento přístup se odráží i v samostatném analytickém dokumentu o 
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zinscenovaném incidentu v Mariupolu předloženém jako samostatné trestní oznámení 

č. 002/2022. Blažek prokázal zastřenou schopnost logického úsudku, kdy nedokázal 

uvažovat základní fakta, přičemž mě za moji analytickou práci okamžitě a pomlouvačně 

označil za proruského aktivistu. Jenže kdo je tady vlastně aktivistou? 

  

Když zhodnotíme vystupování novináře Blažka, tak vidíme, že v jeho chování vystoupila do 

popředí předpojatost vůči všemu, co neodpovídá nastavenému jednostrannému politickému 

trendu, do něhož svými pochybnými výstupy přispívají i zpravodajské služby. Blažek svou 

předpojatostí potlačil  racionální a nestranné uvažování, přičemž ignoruje základní fakta. 

Blažek je jedním z mnoha novinářů, kteří se nechali oklamat předloženým příběhem neboli 

takzvanou zpravodajskou historkou. Blažek ve svém článku hodnotil mou osobnost, tak jsem 

si na oplátku dovolil stručně zhodnotit jeho osobu. (Jednoduché osobnostní a psychologické 

profily zájmových osob jsou součástí práce zpravodajských analytiků ve spolupráci se 

specialisty v oboru. Tím nechci říct, že Blažek je pro mne nebo pro zpravodajskou komunitu 

veteránů zájmovou osobou, ale svými mediálními výstupy mě podnítil k přirozené reakci. 

Zájmovou osobou jsem naopak já, a to nejenom pro novináře Blažka, který mou osobu 

využívá k vytváření zdánlivých senzacechtivých článků.) 

 

Blažek mě telefonicky kontaktoval 1. března 2022 a já ho během našeho hovoru upozornil 

na výše zmíněný článek zveřejněný na webu Parlamentních listů dne 21. února 2022. Jak je 

ale vidět, tak Blažek tomuto článku buď nevěnoval pozornost, anebo v něm neporozumněl 

uvedeným faktům a ani neodhalil střet zájmů VZ. Obsah článku nejenomže dokládá 

pochybení několika státních subjektů, ale hlavně dokazuje obrovský střet zájmů Vojenského 

zpravodajství ve vystupování proti webu Exanpro.cz. Jsem moc zvědavý, jak zareaguje 

státní zastupitelství po přečtení tohoto usvědčujícího článku a k němu přiloženého 

zpravodajského výstupu s názvem: „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“. Zpravodajský výstup (odborná 

analýza) pochází z července 2021 a shodou okolností obdržel policejně příhodné 

kategorizační a pořadové číslo 11158. Negativní hodnocení oprávněně míří i do řad 

státního zastupitelství na příslušných úrovních. A co se týče sousloví „nehorázná lež“, 

tak to není nic expresivního, nýbrž ono nekompromisní pojmenovávání skutečného 

stavu věcí zjištěného na základě faktů. Oba dokumenty jsou součástí přílohy 12. Pevně 
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věřím, že státní zastupitelství bude postupovat podle svého motta: V souladu se 

zákonem, nezávisle, nestranně a efektivně chráníme veřejný zájem. 

 

Kauza „Vrbětice“ je ze zpravodajského hlediska velmi specifickou záležitostí a i když 

dva přiložené dokumenty (odborná analýza a rozhovor) poskytují mnoho důkazů o 

pochybení a provinění státních subjektů, tak je to jen začátek v poskytování důkazních 

položek. Nestátní zpravodajská komunita se nyní věnuje vypracování rozsáhlejšího 

dokumentu, který kromě svého hlavního zaměření včetně bodů, na které je nutné 

zaměřit vyšetřování, zároveň potvrdí oprávněnost tohoto prvního trestního oznámení, 

jemuž bylo přižazeno pořadové číslo  001/2022. 

 

Ke kauze „Vrbětice“ byly zpracovány podrobnější analytické dokumenty s důkazními 

položkami. Jedním a nejnovějším z nich je zevrubná analýza, která detailně vysvětluje, že 

pokud by do vrbětického incidentu byli zapojeni ruští zpravodajští důstojníci vydávající se za 

občany z postsovětských republik (v tomto případě se podle krycích cestovních dokladů mělo 

jednat o Tádžikistán a Moldavsko), musela by to kontrazpravodajská složka Vojenského 

zpravodajství rozkrýt ještě v roce 2014 (doplňujeme, že BIS by to musela zjistit nejpozději 

v roce 2018, a nikoli až v roce 2021 nebo podle novější historky v roce 2020). V analýze je 

uveden přesný postup, jak by vojenští kontrazpravodajci postupovali a proč by tak 

postupovali (podotýkáme, že muniční areál ve Vrběticích patřil jako vojenský objekt 

z několika důvodů mezi objekty zvýšeného zájmu kontrazpravodajské složky Vojenského 

zpravodajství). Analýza byla rozdělena do dvou zpravodajských produktů a na webu 

Exanpro.cz byla publikována na konci roku 2021 pod názvem: „Proč takové servilní vyjádření 

ředitele Vojenského zpravodajství o kauze »Vrbětice«, když tato služba disponuje 

kontradůkazy o tom, že vše bylo klamnou operací BIS ve prospěch západní mocnosti“. 

(Obsah uvedené analýzy je součástí zmíněného připravovaného rozsáhlejšího dokumentu.) 

 

Novinář Blažek se pokusil jen na základě telefonního rozhovoru vyhodnotit mou osobu ve 

spojení s prací ve zpravodajské službě. Ve svém článku o mně napsal následující: 

 

 



 

Stránka 114 z 210 
 

Blažek de facto napsal, že nejsem ztělesněnou představou přílušníka zpravodajské služby, 

že nejsem klidný ani soustředěný a že vyjadřuji emoce a jsem čitelný. Já Blažkovi za toto 

hodnocení děkuji, protože tak nějak bych si představoval přirozené vystupování. Jsem rád, 

že už nevypadám či se po telefonu nechovám jako zpravodajský důstojník. Jsem rád, že 

umím dát najevo své emoce – v tomto případě řozhořčení z protiprávního zásahu státu do 

mého svobodného projevu a do mé podnikatelské činnosti. A jsem rovněž rád, že jsem 

čitelný. Vždycky jsem se chtěl vyjadřovat poctivě a na nic si nehrát. To je velmi obtížné ve 

světě, kde mnoho lidí jen cosi neustále předstírá a podřizuje se hlavnímu trendu či 

mainstreamu (hlavnímu proudu).  

 

Avšak v jednom musím Blažka zklamat a zároveň ho trochu poučit. Pokud si Blažek myslí, 

že správný příslušník zpravodajské služby má být nečitelný nebo přesněji podle něj „tak 

trochu nečitelný“, tak to je mylná představa pocházející zřejmě ze sledování průměrných 

špionážních filmů. Pokud je zpravodajský důstojník nečitelný nebo jenom trochu nečitelný, 

tak je okamžitě podezřelý. Zpravodajský důstojník nasazený takzvaně obecně v terénu, nebo 

dokonce přímo v cizím prostředí kdesi v zahraničí (můžeme ho též nazývat zpravodajským 

operativcem či postaru sovětským a obšírným termínem rozvědčík) musí umět hrát svou roli 

podle krycí legendy a podle této legendy musí být „uvěřitelně čitelný“. Když je nečitelný, 

nebude oblíbený a nezíská mnoho přátel – v lidech nebude budit důvěru. A jak se traduje, 

tak zpravodajec v terénu musí být kvůli své práci přítelem všech. Někdy hraje zpravodajec 

svou vlastní roli – například ve funkci vojenského přidělence, u kterého se přirozeně ví, že 

pracuje pro svou vojenskou zpravodajskou službu. Ale i v této roli musí být v určitém směru 

čitelný, aby zapadl do komunity vojenských přidělenců z ostatních zemí, a tím lépe 

provozoval vlastní informační činnost. Podobně je to i směrem k místním hostitelům na 

různých úrovních. 

 

Lidé jsou rozmanití a stejně tak i novináři. Jiný tendenční novinář o mně v roce 2017 napsal 

něco jiného než o pět let později Blažek. V roce 2017 jsem byl zhodnocen takto:  
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Blažek mě pouze slyšel (vnímal po telefonu), ale s předchozím novinářem jsem se osobně 

setkal. Možná jsem se za těch pět let posunul a stal se ze mě civilizovanější člověk. Jenže 

civilizovaný jsem byl i dříve, protože má údajná nenápadnost byla jenom ta skutečnost, že 

jsem zapadl do společnosti kavárny. Závěr je takový, že u novinářů musíme být opatrní, 

jakmile používají své subjektivní pocity. 

 

Novinář Vojtěch Blažek prahne po senzacechtivých článcích. A v mém případě cítil, že by se 

mu to mohlo povést. Jeho záměrem bylo vydat o mně ještě další článek s doplňujícími 

„senzačními“ údaji. Po mé e-mailové reakci na Blažkův článek směrem k redakci Seznam 

Zpráv, na které jsem podle tiskového zákona požadoval zveřejnění mé reakce, mi Blažek 

přibližně v polovině března 2022 zpětně poslal dotaz, zda jsem za minulého režimu pracoval 

u Vojenské kontrarozvědky (VKR). Na to jsem mu odpověděl, že touto otázkou prokázal, že 

o mně ani o tom, co se kolem děje, vůbec nic neví, ale že mu to nebrání v tom, aby o mně 

šířil spekulace a domněnky. Na jeho dotaz jsem přímo neodpověděl a jen jsem doplnil, ať 

sleduje mé výstupy, že se třeba něco dozví. Blažek se ale vzápětí e-mailem ozval znovu a 

tvrdil, že jeho dva zdroje říkají, že jsem byl za komunistů u VKR. K tomu dodal, že to nikam 

nepsal a že si to chce u mě jen ověřit. Na tento e-mail jsem už nereagoval.  

 

Ty dva zdroje novináře Blažka bych moc rád poznal, ale pak by se měl Blažek od nich 

odpoutat, jelikož to nejsou spolehlivé zdroje. Možná je Blažek používá jen jako imaginární 

páku a zkouší, co všechno ze mě vytáhne a co senzačního se dozví. Nevím, proč novináři 

trapně používají to, že jednu stejnou věc získali od dvou, nebo dokonce od tří zdrojů. Vždyť 

je to tak nevěrohodné a průhledné, jak se tímto způsobem snaží zesílit své tvrzení (oni své 

zdroje nemusí prozrazovat, a tak si mohou vymýšlet). Obzvlášť je to nevěrohodné, když se 

oba zdroje mýlí. Kdyby Blažek řekl, že to má od jednoho zdroje, udělal by lépe. Jenže on 

musí vyrukovat hned se dvěma zdroji a oba mu v téhle věci „vyhořely“. Ta práce českých 

novinářů je opravdu špatná. Ale zpátky k VKR. 

 

Vojenská kontrarozvědka ukončila své působení v roce 1990 a já jsem do praxe nastoupil až 

v roce 1992. Blažek mě zřejmě považuje za starší osobu, než doopravdy jsem. Po základní 

škole jsem ihned nastoupil na střední školu a po střední škole jsem ve vzdělávání ihned 

pokračoval na vysoké škole, kterou jsem ukončil ve zmíněném roce 1992. Blažkovy zdroje si 

patrně spletly socialismus s postsocialismem a VKR s VOZ čili s Vojenským obranným 

zpravodajstvím, které vzniklo na počátku 90. let minulého století. Avšak i zde musím rychle 
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doplnit, že ani pro VOZ jsem nikdy nepracoval. VOZ o mě sice projevilo zájem a v polovině 

90. let mě jeho zástupci oslovili, jenže já jsem odmítl, neboť jsem před kontrazpravodajstvím 

(postaru sovětským termínem „kontrarozvědkou“) preferoval zahraniční zpravodajství 

(foreign intelligence / rozvědka), ale především jsem chtěl získávat zpravodajské zkušenosti 

postupně po jednotlivých vojenských stupních. VOZ se v roce 2005 sloučilo s Vojenskou 

zpravodajskou službou (tehdy to byl název organizace se zkratkou VZSl) zaměřenou na 

zahraniční zpravodajství a vzniklo Vojenské zpravodajství, přičemž kontrazpravodajská část 

i výzvědná část zůstaly zachovány. Ještě doplním, že jsem nikdy nebyl v žádné politické 

straně či hnutí a stejně tak ani moji rodiče.  

 

Ohledně Blažkových zdrojů je v jeho článku další problém pro Vojenské zpravodajství. Ten 

problém spočívá v následujícím textu: 

 

 

 

Nyní už nechci hovořit o tom, jak Blažek za vším zaujatě vidí jakousi mou náklonnost k Rusku, 

ale o zmíněném důvěryhodném zdroji redakce Seznam Zpráv. Blažek píše, že tento zdroj o 

mně tvrdí, že ve službě jsem se nijak prorusky neprojevoval. To znamená, že zdrojem je 

někdo, kdo pracoval, případně kdo stále pracuje ve Vojenském zpravodajství. A to lze 

považovat za závažný problém Vojenského zpravodajství. Pokud to vezmu ze svého 

pohledu, tak je pro mě nemyslitelné, abych jakékoli hodnocení a údaje o bývalých 

příslušnících VZ sděloval jakémukoli novináři. Také toto by mělo být součástí podepsané 

mlčenlivosti, jež se vztahuje jak na konkrétní pracovní činnost v období aktivní služby, tak na 

informace o spolupracovnících. Pro Vojenské zpravodajství by to bylo o to závažnější, pokud 

je tím zdrojem někdo, kdo je stále v aktivní službě. O to by se mělo VZ zajímat, a ne vyvíjet 

nezákonnou činnost proti českým občanům. Alespoň vidíme, v jakém žalostném stavu tato 

služba je. 

 

Zvláštní taktéž bylo, že se k mojí osobě vyjadřoval bývalý ředitel Úřadu pro zahraniční styky 

a informace (ÚZSI), což je civilní výzvědná služba neboli služba určená k provádění 
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zahraničního zpravodajství. Nikdy jsme se osobně nesetkali ani jinak jsme spolu 

nekomunikovali, přesto měl Karel Randák potřebu mě před novinářem Blažkem hodnotit 

(viz text z Blažkova článku níže). 

 

 

 

Jelikož se Randákova odpověď týkala otázky na mou údajnou náklonnost k Rusku, tak 

Randák de facto tvrdí, že tahle údajná náklonnost ve mně „probublávala“ už během služby. 

Jenže na to, že byl Randák ředitelem zpravodajské služby, tak ve své odpovědi dvakrát 

chyboval. Jednou z chyb bylo to, že si nechal podstrčit návodnou či sugestivní otázku, kdy 

se Blažek ve své otázce ptal na to, zda jsem svou údajnou náklonnost k Rusku projevoval už 

během služby. Blažek touto otázkou Randákovi podsunul falešnou informaci o tom, že 

chovám náklonnost k Rusku, což vydával za fakt, přičemž se už pouze ptal na to, kdy tato 

má údajná náklonnost vznikla. A Randák tuto falešnou informaci přijal nebo ji přehlédl a už 

návodně řešil jenom to, kdy tato moje domnělá náklonnost začala. Jako „zkušený“ bývalý 

zpravodajec a nestranná osoba (pokud vůbec) se měl nejprve zpětně optat, z čeho Blažek 

vychází, když mě hodnotí jako proruského aktivistu. Možná si ale Randák už sám dopředu 

ve své mysli nesl to, že jsem proruský, což by bylo podivné, protože v dřívější době jinému 

novináři odpověděl, že web Exanpro.cz nezná, a tedy ani mě. Také by bylo podivné, na 

základě čeho by ke svému hodnocení uchovávanému ve své mysli dospěl.  

 

Jako druhou a větší chybu spatřuji v tom, že Randák na Blažkovu otázku vůbec odpovídal. 

Jediná odpověď, kterou bych směrem k Blažkovi za této situace očekával včetně reakce na 

sugestivní otázku, by zněla takto: „To, že je tento člověk proruský aktivista, tvrdíte vy, ale já 

ho neznám, tudíž ho ani nemohu hodnotit.“ Ale Randák se zřejmě cítil natolik kvalifikován, že 

na mou adresu sdělil, že proruské názory u mě probublávaly už během služby. To už se pak 

Blažek může na mě ptát kdekoho, třeba pekaře, který mě na rozdíl od Randáka alespoň zná, 

když si k němu každé ráno chodím pro čerstvé pečivo (ale nevěřte tomu, co dělám každé 

ráno). 
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Tímto způsobem vznikají a utužují se pomluvy. Závažné na tom je, že je 

prostřednictvím médií šíří novináři a známější osoby, jejichž tvrzení někteří lidé 

považuji za pravdivá. Pak už je jen málo k tomu, aby se z jednoho falešného tvrzení 

pokročilo k horšímu falešnému tvrzení (další falešné tvrzení vytvořené z mylného 

předpokladu). Reálným příkladem horšího falešného tvrzení, a tím i závažnější 

pomluvou je, když přední čeští politici veřejně tvrdí, že já jako provozovatel webu 

Exanpro.cz jsem placen z Ruska, nebo dokonce ruskou zpravodajskou službou. Tato 

konkrétní pomluva včetně jejích šiřitelů je rozebrána dále v trestním oznámení na 

stránkách 140–142.  

 

Blažkův článek byl na webu Seznam Zprávy zveřejněn 8. března 2022. Na zavádějící a 

nepřesný článek jsem vypracoval reakci a po redakci Seznam Zpráv jsem podle tiskového 

zákona požadoval její uveřejnění. Tuto žádost včetně reakce na článek jsem do redakce 

odeslal 12. března 2022 (celá reakce na článek je uvedena v příloze 16). Moje reakce na 

článek ale zveřejněna nebyla, přičemž jsem do dnešního dne neobdržel ani odpověď 

z redakce. Tento přístup pracovníků ze Seznam Zpráv nepovažuji za poctivý. Jejich přístup 

mě přesvědčil o jejich pochybném působení směrem k osobám i událostem, o kterých 

vytvářejí své články, přičemž nepřipouštějí upřesnění od těch osob, kterých se daná událost 

přímo týká, a to ani na základě tiskového zákona. Výklad v těchto a podobných záležitostech 

je podáván jen jednostranně a předpojatě z jejich strany, přičemž je podřízen nastavenému 

trendu.  

 

Státní složky mě protiprávním způsobem označily za hrozbu pro národní bezpečnost, čehož 

pracovníci příslušné redakce využívají k tomu, že na mé námitky nereagují, jelikož si myslí, 

že touto nálepkou ztrácím veškerá práva. Svůj pochybný, ale hlavně nezákonný přístup 

(pomluvy a křivé obvinění) prokázali pracovníci internetového portálu Seznam.cz, pod který 

patří médium Seznam Zprávy, také svými falešnými upozorněními objevujícími se ve 

vyhledávači portálu Seznam.cz při zadání výrazu Exanpro (podrobně viz stránky 65–71). 

Pracovníci portálu Seznam.cz se tímto zapojili do organizovaného spolčení, neboť pro svůj 

postup nevycházeli ze žádného rozhodnutí k tomu oprávněného orgánu činného v trestním 

řízení (Policie ČR, státní zastupitelství, soud). Pokud by se chtěli odvolávat na sdružení 

CZ.NIC, tak ani toto sdružení není v této kauze oprávněným orgánem, ale jen provinilým 

kolaborujícím vládním exekutorem, který se podřídil neoprávněnému a nepodloženému 

požadavku vlády a Vojenského zpravodajství, tedy subjektů, které jednaly protiprávně. Navíc 
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nikdo ze zmíněných subjektů nedoložil a ani neměl sebemenší snahu doložit pravdivost 

svých tvrzení (což nebylo ani možné), čímž vznikl další závažný problém, jenž padá i na 

pracovníky portálu Seznam.cz. 

 

Abych podal kompletní přehled mé komunikace s redakcí Seznam Zpráv, musím zmínit mou 

úplně první reakci, jež se týkala prvního článku zveřejněného na webu Seznam Zprávy 

k tématu zablokovaných webů. Tento první článek byl uveřejněn 3. března 2022 v 7.31 hod. 

pod názvem „Kdo dal pokyn vypnout dezinformační weby? Stopy míří k tajným službám“.  

 

Novinář Vojtěch Blažek v uvedeném prvním článku obecně píše o aktu zablokování několika 

webů a o některých dotčených provozovatelích těchto webů. Blažek se dotčené 

provozovatele nejprve snažil telefonicky kontaktovat, aby pro svůj článek získal atraktivní 

materiál. Mě kontaktoval 1. března 2022 (již jsem to zmínil na stránce 112). Pro navázání 

rozhovoru si Blažek vybral tvrzení, že chce přijít na to, jak to s tím zablokováním webů bylo 

a kdo to organizoval. Jistěže jsem si nedělal iluze o tom, že by zrovna Blažek chtěl na něco 

přijít, a to zvláště proto, že pracuje pro subjekt, který od inkriminovaného dne 25. února 2022 

(či krátce poté) o mně na internetu šířil pomluvy a křivá obvinění, čímž se tento subjekt ihned 

připojil do protiprávní vládní kampaně (podrobně k provinění pracovníků portálu Seznam.cz 

viz stránky 65–71). Blažka jako novináře Seznam Zpráv, které jsou součástí portálu 

Seznam.cz, jsem na tuto skutečnost během našeho telefonního rozhovoru upozornil, avšak 

ten jako tendenční novinář o mém sdělení ve svém článku pomlčel. Blažek ve svém článku 

pomlčel o více věcech, které jsem uvedl, ale naopak si hodně věcí subjektivně „přibarvil“.  

 

V telefonním rozhovoru s novinářem Blažkem jsem uvedl, že jeho interpretace mých slov 

může být jiná, než jak vyznívá z našeho rozhovoru. A tak se také stalo. Blažek si vybral jen 

to, co se mu do jeho článku hodilo, aby příliš nevybočoval z nastaveného trendu, přičemž to 

vybrané ještě navíc zkreslil a doplnil svými pocity a domněnkami (podrobněji viz další text).  

 

Autor článku Vojtěch Blažek poskládal obsah článku ve vztahu k mé osobě a k webu 

Exanpro.cz selektivním způsobem, přičemž upozadil mnou sdělená důležitá fakta a do svého 

článku nezahrnul úplné informace. Proto považuji za nutné i pro policejní prověřování a 

následné vyšetřování se k některým pasážím z prvního článku vyjádřit ještě předtím, než 

popíšu mou úplně první komunikaci s redakcí Seznam Zpráv ohledně tohoto prvního a 

všeobecnějšího článku.  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-kdo-dal-pokyn-vypnout-dezinformacni-weby-stopy-miri-k-tajnym-sluzbam-191430
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První pasáží, k níž se chci vyjádřit, je následující text z Blažkova článku: 

 

 

 

Blažek ve výše uvedeném textu píše, že přestalo fungovat osm dezinformačních webů, čímž 

už předpojatě uvádí, že se jednalo o weby dezinformační. Blažek to sděluje, jako by to byl 

fakt. Tím ale také pomlouvačně sděluje, že i web Exanpro.cz je dezinformačním webem. 

Otázka je, jak Blažek dospěl k tomu, že web Exanpro.cz je dezinformačním webem. Kdo 

posoudil, že mnou provozovaný web má dezinformační charakter? A podle čeho to bylo 

posuzováno, když na to neexistuje žádný zákon? Pokud to Blažek uvádí jako své subjektivní 

hodnocení, nebo sděluje názor někoho jiného, tak to měl v textu uvést. Blažek zde chybuje 

v tom, že čtenářům podsouvá něco, co nebylo prokázáno ani potvrzeno oprávněným 

orgánem, kterým v tomto případě není ani vláda, ani Vojenské zpravodajství a ani Blažek. 

Takto Blažek šíří pomluvu a ukazuje svůj jednostranný novinářský přístup. 

 

Pokud výše uvedený text vztáhnu na web Exanpro.cz, tak Blažek dále uvádí, že na webu 

bylo v posledních týdnech soustavně zpochybňováno, že Rusko zaútočí na Ukrajinu, 

případně že válku rozpoutají Spojené státy. Nebudeme nyní vysvětlovat, co a proč bylo na 

webu krátce před ruskou invazí na Ukrajinu publikováno, neboť to má širší kontext vedoucí 

až do roku 2014 (násilný politický převrat na Ukrajině), ale odkážeme na ukázku odborné 

analytické práce týkající se problematiky Ukrajiny a s tím propojené tematiky soupeření mezi 

USA a Ruskem prezentované zpravodajskými dokumenty předloženými v přílohách 9 a 10 a 

taktéž ve shrnutích a závěrech na stránkách 105–107. Částečně se k onomu zpochybňování  

vyjádříme u druhé Blažkovy pasáže (viz stránka 125), avšak nyní chceme poukázat na jiný 

neblahý smysl Blažkova textu. 

 

Blažek tvrdí, že zablokované weby cosi zpochybňovaly, přičemž je u následného vysvětlení 

jedno, čeho se to konkrétně týkalo. Zpochybňování obecně souviselo s budoucí událostí, 

čímž lze toto zpochybňování považovat za určitou předpověď ve vývoji situace v příslušném 

geografickém prostoru. A jak jsme již zmiňovali, tak předpověď nemůže být dezinformační 
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nebo lživá, ale jen správná, částečně správná, nebo mylná. Avšak hlavně nemůže být žádná 

předpověď státem zakázána. Stejně tak nemohou státní i nestátní subjekty umlčovat ty 

osoby, které se ve své předpovědi zmýlily. Avšak Blažek píše, jako kdyby zpochybňování 

budoucí události a pozdější potvrzení omylu tohoto zpochybňování bylo pádným důvodem 

pro zablokování webů.  

 

Co je podle Blažka na zpochybňování určitého budoucího vývoje nezákonného? Vždyť přece 

tolik lidí z různých profesí zpochybňuje určitý směr vývoje v různých oblastech, což je 

naprosto přirozená věc. Avšak tendenční novinář Blažek o tomto zpochybňování píše 

takovým způsobem, jako by to byl pádný důvod pro zablokování webů. A navíc mu ani 

nevadí, že ono zablokování vzešlo od vlády a Vojenského zpravodajství, tedy od subjektů, 

které nejsou oprávněny určovat kdo a co může publikovat. 

 

To, co Blažek ohledně zpochybňování budoucí události napsal, je holý nesmysl. Za 

zpochybňování budoucí události bylo umlčeno jen několik málo osob, ale větší část ostatních 

a známějších osob, která tuto budoucí událost rovněž zpochybňovala, nebyla nijak omezena. 

Za léta zde máme už tolik omylů v různorodých předpovědích a tolik zpochybňovaných směrů 

vývoje v různých oblastech, že by musela být umlčována polovina českého národa včetně 

vlády a zpravodajských služeb. Blažek zřejmě dosud nepochopil, že zpochybňovat něco, co 

se ještě nestalo, je lidsky přirozené a ničemu neodporující. To je právě ten správný diskurz, 

kde se střetávají protichůdné názory, hodnocení a předpovědi. Vývoj v dané oblasti pak 

potvrdí, čí předpověď byla správná a čí mylná, přičemž není možné říct, že ti, kteří se mýlili, 

že zároveň lhali nebo šířili dezinformace.  

 

Novinář Vojtěch Blažek si z webu Exanpro.cz pro svůj první článek vybral jediný analytický 

produkt, který do nastaveného směru nejvíce zapadal a který se mu do jeho článku tím 

pádem nejlépe hodil, i když v něm ani náznakem není schvalování jakékoli agrese (na webu 

Exanpro.cz je ve vztahu k Ukrajině více než 20 produktů). Blažek ohledně zmíněného 

produktu okopíroval z webu Exanpro.cz následující infografický obrázek: 
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Název uvedeného zpravodajského produktu může vypadat nezvykle, ale jedná se o 

hodnocení a předpověď, což je u produktu také deklarováno. Od roku 2016, kdy vznikla 

agentura EXANPRO, jsme Ukrajinu hodnotili jako vážné bezpečnostní břemeno pro 

budoucnost celé Evropy. Toto hodnocení vycházelo z událostí na Ukrajině v roce 2014, kdy 

byl v této zemi proveden nelegitimní politický převrat s podporou západních zemí (podrobné 

vysvětlení viz analytické dokumenty v příloze 9). Opakovaně jsme uváděli a varovali, že 

Rusko v případě Ukrajiny nemá z geografického hlediska kam couvnout a že klidně půjde i 

do ozbrojeného střetnutí (viz shrnutí na stránkách 105–107). Také jsme předpovídali, že 

Ukrajina se může stát bodem zlomu v soupeření mezi USA a Ruskem. A tento bod zlomu se 

nyní odehrává. Přesto všechno jsme z hlediska faktických vojenských aspektů na začátku 

roku 2022 hodnotili, že Rusové rozsáhlejší invazi tak, jak o ni mluvili Američané, neprovedou. 

Proto ten název zpravodajského výstupu výše. 

 

Hodnotili jsme, že Rusové nebudou těmi prvními, kteří by prostřednictvím podporovaných a 

doplňovaných bojovníků na Donbasu zahájili útok. Uvedli jsme, že Rusové vyčkávají na útok 

ukrajinských sil, které jsou do akce tlačeny Spojenými státy, neboť Američané usilují o svůj 

reparát v dosažení operačního cíle ve formě získání celého území Ukrajiny. Pro přípravu 

ukrajinských sil k vojenské operaci svědčilo i to, že ukrajinská vláda na počátku roku 2022 

vzkázala, že nehodlá plnit minské dohody (Minsk II) vztahující se k separatistickým 

republikám a k zastavení bojů na Donbasu. Hodnocení jsme doplnili tím, že Rusové hodlají 
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ukrajinský útok využít k tomu, aby po vyčerpání a zastavení ukrajinských jednotek přešli do 

protiútoku s cílem postoupit dál na západ a získat část nového území. Opět se jedná o 

hodnocení, a především o předpověď budoucího vývoje, o kterou se můžeme přít, ale 

rozhodně se z mé strany nejedná o nic nezákonného nebo nebezpečného. 

 

Považuji za vhodné uvést zde část hodnocených vojenských aspektů, což názorně ukáže, že 

stránky Exanpro.cz jsou odbornými stránkami a že obsah zpravodajských výstupů nelze 

spojovat s žádnými dezinformacemi nebo podporou jakési politické ideologie. Názorná 

ukázka k reálnému případu Ukrajiny je prezentována v zeleném rámečku níže a týká se 

analytické reakce na hodnocení americké vojenské zpravodajské služby DIA související s 

tím, že Rusové podél hranic s Ukrajinou shromáždili 175 000 příslušníků svých ozbrojených 

sil. Hodnocení se vztahovalo k přelomu let 2021 a 2022. 

 
 

Rusové v síle 175 000 vojáků by jen těžko provedli vpád na Ukrajinu, neboť v tomto počtu by 

nemohli obsadit ani 20 % ukrajinského území. Navíc dobýt a obsadit území je jedna část vojenské 

operace*, což je pro vojenskou velmoc obvykle ta část snazší. Ale poté přichází ta obtížnější část, 

a to je obsazené území spravovat a udržovat v požadovaném stavu. Na to je potřeba vyčlenit 

dostatečné množství vojenských a policejních sil a zřídit potřebné úřady, přičemž je nutné počítat 

s jakýmkoli odbojem. Jestliže má Ukrajina asi 42 mil. obyvatel, pak by pro její celé obsazení a 

kontrolu bylo potřeba alespoň jeden milion ruských vojáků a policistů (je nutné vycházet z toho, 

že se nejedná o kontrolu vlastních občanů; počet ruských vojáků a policistů by se mohl snížit při 

využití prorusky smýšlejících ukrajinských subjektů).  

Pokud se ale ještě vrátíme k samotné ruské invazi, tedy k první fázi vojenské operace, tak už i zde 

by bylo nutné mít takový počet sil, aby několikanásobně převýšil počet ukrajinských obránců. Při 

útoku na hlavním směru by toto početní převýšení mělo být až šestinásobné, případně i vyšší (to 

také záleží na terénu a na úrovni vybudované obrany a použitých prostředcích). Při útoku na 

vedlejším směru by početní převýšení mělo být zhruba trojnásobné (na vedlejších směrech se 

nepočítá s kvalitně vybudovanou obranou). Když tento poměr vztáhneme na celkový počet 

ukrajinských vojáků, což v současné době činí asi 200 000 osob plus přibližně 60 000 příslušníků 

Národní gardy a zhruba 50 000 členů Pohraniční stráže, pak by jenom pro úvodní ofenzivu bylo 

zapotřebí 900 000 až 1 800 000 ruských vojáků.  

Poměr sil mezi útočícími a bránícími se silami je důležitý, přičemž nesmíme zapomínat ani na to, 

že kromě pravidelných sil buduje ukrajinská vláda domobranu, která by měla dosáhnout počtu až 

jednoho milionu domobranců. Domobrana sice nepředstavuje tak těžkou překážku pro 

pravidelné ozbrojené síly, ale pořád je to nepříjemný odpor, který pokračuje i po obsazení území, 

kdy domobranci spolu se zbytky vlastních vojenských sil přecházejí do asymetrického způsobu 

vedení bojové činnosti*, což můžeme taktéž nazvat gerilovým bojem*. 
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Každý jednotlivý typ výzbroje a bojové techniky má svůj stanovený „bojový koeficient“. Sečtením 

těchto koeficientů získáme „bojový potenciál“ určitého vojenského uskupení, což rovněž hraje 

svou roli při výpočtu poměru sil. Celé je to však pro ruské ozbrojené síly složitější v tom, že 

obránce může svůj bojový potenciál navýšit dobře vybudovanou obranou. Pokud je obrana 

vybudována takzvaně na plný profil včetně systému překážek a zátarasů (výbušných i 

nevýbušných), pak se bojový potenciál obránce může navýšit až téměř trojnásobně. 

Z výše vysvětleného vidíme, že invaze na rozsáhlé území Ukrajiny není jen tak jednoduchou 

záležitostí a že Rusové by ji s prezentovaným počtem vojáků nebyli schopni provést. A to tím spíš, 

že americká DIA přiznává, že Rusové v této záležitosti ještě nezahájili ani mobilizaci potřebných 

záložních sil. Pokud by měla být v nejbližších dnech zahájena invaze, tak už nyní by se na ruském 

území musely formovat další vojenské jednotky, jejichž cílem by bylo podpořit a rozvíjet útok či 

postup do hloubky na požadovaných směrech, případně vytvářet organizovanou činnost na 

dobytém či obsazeném území. 

Dalším ukazatelem toho, že se Rusové nebo kdokoli jiný chystá provést komplexní vojenskou 

operaci v podobě invaze na cizí území, by byla přítomnost všech sedmi vojenských operačních 

prvků (systémů) potřebných pro vedené takovéto operace. Tyto prvky jsou podrobně popsány 

v závěru odborného výkladu 22040. My zde pro příklad invaze zmíníme jeden hlavní vojenský 

prvek, kterým jsou jednotky bojové podpory zajišťující mobilitu bojovým jednotkám. Jedná se o 

jednotky, které usnadňují pohyb vlastních bojových jednotek tím, že pro ně vytvářejí 

průchodný terén – odstraňují přírodní i umělé překážky včetně výbušných zátarasů, případně 

přemosťují vodní plochy a příkopy. Pokud je takováto vojenská technika v dostatečném počtu 

soustřeďována v blízkosti hranic, může to být jeden z ukazatelů, že se protivník chystá na pohyb 

vpřed. 

Část ruských sil, která je přítomna právě v tom úseku státní hranice, za kterým se nachází oblast 

Donbasu je určena k zásobování proruských separatistů na Donbasu. Taktéž může být 

prostřednictvím těchto ruských jednotek prováděno střídání či doplňování „kombatantů“ a 

různých specialistů, kteří mohou mít z ruské strany status bezpečnostních kontraktorů*. 

Ministerstvo obrany Ruské federace může za tímto účelem spolupracovat s nově vznikajícími 

ruskými soukromými bezpečnostními agenturami*, které pro ruský režim plní neoficiální úkoly. 

Je to obdobný proces, jaký uplatňují Spojené státy – zejména Ministerstvo obrany USA a 

Ministerstvo zahraničí USA. Američané tento přístup praktikují v Sýrii, Iráku, donedávna 

v Afghánistánu a v dalších zemích. A právě Rusové se z praktik USA poučili a přizpůsobili se. 
 

 

Odborný text v rámečku výše byl později potvrzen v prvních dnech ruské invaze, kdy Rusové 

postupovali až na osmi směrech a neúspěšně útočili v poměru sotva 2 : 1. Zvláště se 

nedostatek v účinném poměru sil projevil v postupu na ukrajinskou metropoli Kyjev. Ruské 

síly i přes dodatečné posílení svých sil na tomto směru postupu nebyly schopny sevřít Kyjev 

https://www.exanpro.cz/agentura-a-zpravodajska-podpora/695-jak-se-vyhodnocuji-vojenske-hrozby-pro-ceskou-republiku-aneb-proti-komu-a-kde-chce-armada-cr-bojovat-1-2
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do účinných kleští a ruští představitelé rozprostření svých jednotek na rozsáhlém prostoru 

později vyhodnotili jako ztrátové. Bylo to mrhání vlastními silami a prostředky, které mohly 

být použity k účinnějšímu a soustředěnému působení na důležitějších dvou až třech směrech. 

A to je opět hodnocení, nikoli podpora invaze. Rozličných hodnocení vojenské situace na 

Ukrajině je v televizních stanicích a na internetu celá řada, a to jak v českém, tak zahraničním 

prostředí. 

 

Z mnoha zajímavých analytických detailů si Blažek z předloženého produktu vybral pro svůj 

článek pouze tento text, který předkládáme jako dříve ohlašovanou druhou pasáž: 

 

 

 

Před výše vybraným textem byl přitom v příslušném zpravodajském produktu odborně 

vysvětlen poměr sil „útočník versus obránce“, což bylo zakončeno právě tím, že rozsáhlá 

invaze ruských sil ve shromážděném počtu je z vojenského hlediska nesmysl, zvláště není-li 

útočník schopen všechny směry svého postupu pokrýt základními operačními systémy, které 

jsou nutné pro úspěšné vedení každé vojenské operace (sedm základních operačních 

systémů vojenské operace jsme publikovali jako odborný výklad na stránkách Exanpro.cz). 

 

Zopakuji, že je pravdou, že jsme uvedli, že Rusové nebudou těmi prvními, kteří zahájí útok a 

že vyčkají na útok ukrajinských sil, které jsou do akce tlačeny Spojenými státy, neboť 

Američané usilují o svůj reparát v dosažení operačního cíle ve formě celého území Ukrajiny. 

Byla to předpověď s mylným závěrem, který nedostatečně zohledňoval vývoj v jednání mezi 

USA a Ruskem (více viz příloha 10 – především zpravodajský příspěvek zveřejněný 

22. března 2022).  

 

Předpovědi jsou často platné jen krátkou dobu, protože s vývojem situace se mění i plány 

aktérů. To, co mohlo platit ještě v lednu 2022, se mohlo změnit v průběhu února 2022, 

k čemuž přispělo odmítnutí ruských bezpečnostních návrhů ze strany USA a NATO, v čemž 

je zároveň něco tak neuvěřitelného a tak lidsky děsivého, že se na to sami Ukrajinci budou 



 

Stránka 126 z 210 
 

jednou ptát (podrobně vysvětleno v dokumentu ze dne 22. března 2022 předloženého 

v příloze 10).  

 

Předpovědi pro vývoj určité situace se proto často upřesňují a upravují. Avšak na druhou 

stranu jsme už v prosinci 2021 popsali možný plán Rusů na vojenskou invazi, přičemž jsme 

podrobněji objasnili všechny směry, na kterých ruské síly později svou invazi zahájily. Uvedli 

jsme postup z Běloruska podél řeky Dněpr směrem na Kyjev podporovaný postupem z 

východu, postup na Charkov, jehož získáním se otevírá přístup k síti pozemních komunikací, 

dále přirozeně směr přes Donbas podél Azovského moře podporovaný z Krymského 

poloostrova a rovněž směr na Oděsu, kterou jsme vyhodnotili jako konečný cíl v postupu na 

daném směru. 

 

Blažek pod infografický obrázek zpravodajského produktu napsal, že produkt tvrdí, že napětí 

na Ukrajině stupňují USA (viz stránka 122). Blažek chce asi poukázat na to, že je to podle 

něj nesmysl, což zřejmě podřizuje nastavenému politickému příběhu Spojených států o 

demokratické pomoci Ukrajině, přičemž nerozumí tomu, že se jedná o klíčový geografický 

prostor ve vzájemném soupeření mezi USA a Ruskem (blíže viz příloha 9). Já mohu jen 

potvrdit, že naše hodnocení o eskalaci napětí ve východní Evropě ze strany Spojených států 

a jejich „spojenců“ je od počátku konzistentní a vychází z událostí v roce 2014, tedy z 

násilného politického převratu na Ukrajině, což mělo a stále má politický cíl zaměřený proti 

politickému režimu v Rusku (podrobněji viz příloha 9). Blažek nemusí s tímto hodnocením 

souhlasit a může předložit protiargumenty, ale to je asi tak všechno. Jenže Blažek texty 

z webu Exanpro.cz předkládá, jako by na nich chtěl prezentovat něco závadného až 

nezákonného.  

 

Stejně jako na druhý Blažkův článek ze dne 8. března 2022 věnovaný jen mé osobě jsem 

předtím reagoval i na jeho povšechný první článek uveřejněný na internetovém médiu 

Seznam Zprávy dne 3. března 2022. Následující den čili 4. března 2022 jsem do redakce 

Seznam Zpráv odeslal e-mail se žádostí podle tiskového zákona o zveřejnění mé odpovědí 

a mého doplnění k příslušnému článku. Na tuto moji první žádost redakce sice odpověděla, 

ale se zamítavým stanoviskem. Moje druhá žádost související s druhým článkem už zůstala 

bez jakékoli odezvy (viz stránka 118). 
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Odpověď na mou první žádost jsem obdržel až 19. dubna 2022, tedy až po 46 dnech. Byla 

to odpověď podepsaná šéfredaktorem Jiřím Kubíkem, který mi sděloval, že se mým dopisem 

1. dubna 2022 zabývala pětičlenná Redakční rada Seznam Zpráv a že v souvislosti 

s článkem Vojtěcha Blažka neshledala žádné pochybení. Redakční rada uvedla, že článek 

(příspěvek) byl zpracován a zveřejněn v souladu se standardní novinářskou praxí, obecně 

závaznými právními předpisy a s ohledem na přiléhavé a věcné informování veřejnosti o 

faktickém stavu věcí hodných veřejného zájmu. To je zřejmě sdělení, jež je jako šablona 

používáno na cokoli. Fráze o informování veřejnosti o faktickém stavu věcí je novinářské 

klišé, přičemž toto informování má vždy několik úhlů pohledu. A zde byl zveřejněn jen ten 

Blažkův úhel pohledu, který kromě jiných upozaděných a zamlčených faktických věcí 

postrádal „hloubku“ o skutečném pozadí zablokování webů a zmínku o střetu zájmů 

Vojenského zpravodajství vůči webu Exanpro.cz. 

 

Poznámka: Když novinář ve svém článku selektivně uvede např. jen tři z deseti základních 

a relevantních faktů a článek namísto zbylých důležitých faktů doplní svými subjektivními 

pocity a domněnkami, tak podjaté osoby z jakékoli redakční rady vždy dojdou k závěru, že 

článek informoval veřejnost o faktickém stavu věcí. Zkrátka i ty tři uvedené faktické položky 

stačí k závěru, že článek věcně informoval o faktickém stavu věcí. A nikoho už nezajímá, že 

většina důležitých a relevantních (přímo se k dané věci vztahujících) faktů byla upozaděna, 

čímž může být výsledný obsah článku sveden do požadovaného tendenčního a zkresleného 

směru. Podjaté osoby rovněž nezajímá, že ty tři jednotlivé faktické položky nebyly dostatečně 

popsány a propojeny s dalšími přímými souvislostmi. 

 

Kubík vypracoval odpověď adresovanou mně až 8. dubna 2022, tedy až týden poté, kdy o 

mé žádosti jednala Redakční rada. Asistentka ředitele zpravodajství a rádií Seznam zpráv 

Iva Dolejšová mi pak tuto odpověď odeslala 19. dubna 2022, tedy až po dalších 11 dnech, 

čímž se dostáváme na zmíněných 46 dnů. Na druhou žádost ohledně druhého článku, který 

měl mnohem více nedostatků a který se celý vztahoval jen k mojí osobě, už pak neodpověděl 

nikdo (od poslání druhé žádosti uplynuly téměř čtyři měsíce). 

 

Novinář Vojtěch Blažek se v telefonickém rozhovoru se mnou dušoval, že chce přijít na to, 

jak to s tím zablokováním webů bylo a kdo za tím stál. Jak už jsem zmínil, nedělal jsem si 

iluze, že by zrovna Blažek byl tím správným a poctivým „investigativním“ novinářem, ale 

Blažek měl příležitost ukázat svůj poctivý přístup a své novinářské schopnosti. Svůj první 
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článek na toto téma Blažek sepsal pod již zmíněným názvem „Kdo dal pokyn vypnout 

dezinformační weby? Stopy míří k tajným službám“. I když už v nadpise Blažek lákal čtenáře 

přitažlivým sdělením, že stopy míří k tajným službám, tak v textu naopak uvedl, že není 

možné přesně zjistit, kdo fakticky rozhodl, že je nutné weby znepřístupnit a proč zrovna těch 

osm. Z investigativního a analytického hlediska byl článek naprosto o ničem. Ale chápu, že 

to bylo v počátku shromažďování informací, čímž měl Blažek příležitost své schopnosti i 

poctivý přístup ještě stále předvést.  

 

Jenže Blažek namísto hledání a odkrývání pozadí celé kauzy úplně změnil své 

zaměření. K tématu zablokování webů vytvořil svůj druhý článek, který nazval „Bývalý 

rozvědčík založil web, který obhajuje Rusko. Teď byl zablokován“. Tímto článkem 

jasně prokázal, že není novinářem, který by chtěl odhalit pravdu, ale naopak 

novinářem, který produkuje senzacechtivé a pomlouvačné články. Blažek se uchýlil 

k laciným invektivám, přičemž mě bez předložení jakýchkoli důkazů pomlouvačně 

nazval proruským aktivistou a tím, kdo šíří ruskou propagandu.  

 

Blažek ukázal svůj jednostranný novinářský přístup, jelikož už od 3. března 2022, tedy 

v době, kdy vyšel Blažkův první článek na dané téma, měl Blažek vynikající příležitost 

„dohledat“ a ukázat, kdo skutečně vydal pokyn k zablokování webů. Jednou ze zásadních 

informací byl v té době prezentovaný listinný důkaz v podobě dopisu ministra vnitra Víta 

Rakušana datovaný ke dni 2. března 2022, v němž ministr píše, že zamezení přístupu na 

weby uvedené na seznamu Vojenského zpravodajství je nutné, protože je to podle něj 

v zájmu obrany národní bezpečnosti (obsah dopisu viz příloha 6). Blažek měl jedinečnou 

příležitost začít rozkrývat skutečné pozadí a s tím se také ptát na důkazy, které by ukazovaly, 

že např. web Exanpro.cz je podle ministra vnitra hrozbou pro národní bezpečnost. Pak se 

měl také ptát, proč ministr v tomto směru nepodal trestní oznámení.  

 

Blažek zde mohl položit mnoho relevantních otázek, ale zřejmě nechtěl ukazovat na státní 

subjekty (možná ze strachu), i když by to bylo ve jménu spravedlnosti a z jeho strany by to 

byla poctivě odvedená práce novináře. Blažek se od hledání pravdy odklonil a z nějakého 

důvodu se zaměřil na moji osobu, přičemž pro svůj druhý článek vytvořil senzacechtivý text. 

Svým článkem však prokázal, že píše o něčem, čemu absolutně nerozumí a nemůže rozumět 

(např. o smyslu článku 5 Severoatlantické smlouvy nebo o mých důvodech pro odchod ze 

státní služby). Moje odpověď na tento článek, na kterou redakce Seznam Zpráv nijak 
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nereagovala, je předložena v příloze 16. Po tomto druhém článku vydaném dne 

8. března 2022 se Blažek k tématu odmlčel. 

 

Kromě novináře Blažka existují další novináři, kteří o mně píší pomlouvačné články, aniž by 

o mojí osobě a souvisejících tématech měli alespoň malé povědomí. Ale pevně doufám, že i 

na tyto novináře přijde řada ve spravedlivém procesu. Pro tyto novináře bude nejhorším 

okamžikem to, až příslušné úřady veřejně odhalí a přiznají, že určité události prezentované 

jako „fakt“ byly ve skutečnosti podvodem ze strany státních organizací. Je však možné, že 

někteří z těchto novinářů kvůli své ideologické odevzdanosti jednomu politickému směru 

nepřipustí svůj profesní omyl a budou slepě trvat na původním výkladu.  

 

 
 

 

V inkriminovaný den 25. února 2022 vystoupilo v České televizi i několik politiků, kteří 

schvalovali protiprávní postup vlády a Vojenského zpravodajství a kteří se vyjadřovali 

„negativně“ na adresu zablokovaných webů. Příkladem byl pořad „Události, komentáře“ 

z uvedeného dne, kde se téma zablokovaní vybraných webů přetřásalo. Moderátory pořadu 

byli Jakub Železný a Marcela Augustová. Téma zablokování osmi vybraných webů bylo 

zahájeno ve 46. minutě pořadu (22.46 hod.). V úvodu tématu moderátorka představila 

zablokované weby (viz snímek obrazovky níže).  

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/222411000370225/
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Jako provozovatel webu Exanpro.cz opět vztáhnu všechny komentáře politiků na svůj web, 

což je v naprostém souladu s tím faktem, že všichni věděli, jaké weby byly zablokovány, a 

tím také to, co komentují.  

 

Nejprve chci poukázat na to, že Česká televize opakuje tu chybu, že sama označuje web 

Exanpro.cz za dezinformační, aniž by to její pracovníci něčím doložili: viz snímek obrazovky 

na předchozí stránce z právě rozebíraného pořadu a též snímky z pořadu „Studio ČT24“ ze 

dne 25. února 2022 (viz snímek na stránce 82) a z pořadu „Speciál ČT24 – Válka na Ukrajině“ 

ze stejného dne (viz snímek na stránce 98).  

 

Česká televize ve všech výše uvedených pořadech označila web Exanpro.cz za web 

dezinformační, jako by to měla být pravdivá skutečnost. Namísto toho, aby pracovníci ČT 

uvedli, že web nebo weby jsou označovány za dezinformační ze strany vlády, Vojenského 

zpravodajství a sdružení CZ.NIC, tak toto tvrzení od těchto subjektů převzali jako fakt, který 

bez ověření šíří dál. A já se nyní České televize ptám, na základě čeho šíří tvrzení a též 

pomluvu, že stránky Exanpro.cz jsou dezinformačním webem? To, že to někdo tvrdí, to 

v žádném případě nestačí! Ale to by přece zkušení pracovníci ČT měli vědět, nebo se snad 

uvolili napomáhat jednostranné protiprávní kampani? 

 

Nejsem policejně prověřován, nebyl jsem obviněn ani odsouzen, tak proč mě Česká televize 

očerňuje? Stačilo použít mezi novináři oblíbené slůvko „údajný“ a v televizní grafice uvést 

„Zablokované údajné dezinformační weby“. Ale to se redaktoři ČT zřejmě obávali tlaku od 

agilních politiků. Avšak kde je potom ten právně spravedlivý přístup médií? Paradoxně pak 

sama ČT šíří dezinformaci o tom, že web Exanpro.cz je dezinformačním webem, aniž by to 

jakkoli prokázala.  

 

Stejné chyby se Česká televize dopustila, když šířila zinscenovaný incident v Mariupolu, který 

vydávala za pravdivý (více viz stránky 55 a 56 a dále především samostatný analytický 

dokument vložený do trestního oznámení č. 002/2022), přičemž podobných případů selhání 

České televize je mnoho (analytické rozbory jsou k dispozici). Na rozdíl od nazvání webu 

Exanpro.cz webem dezinformačním, což je možné kvalifikovat jako trestný čin „Pomluva“, lze 

aktivní šíření zinscenovaného incidentu hodnotit jako trestný čin „Křivé obvinění“ (viz 

analytický dokument v samostatném trestním oznámení č. 002/2022).  

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058310225/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/222411033210001/
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Téma zablokovaných webů v rozebíraném pořadu „Události, komentáře“ mělo 

ohledně televizní grafiky ještě jednu zvláštnost. Na začátku diskuse se na spodní liště 

obrazovky objevil titulek „Vláda zablokovala dezinformační weby“ (viz snímek obrazovky na 

následující stránce). Česká televize zde správně uvedla, že weby zablokovala vláda, ale 

nepatřičně bez jakéhokoli prokázání ve stejném titulku opět prezentovala, že web Exanpro.cz 

patří mezi dezinformační weby, což už bylo jako pochybení ČT rozebráno výše.  

 

Přibližně po čtyřech minutách se titulek na spodní liště změnil na „Česko zablokovalo 

dezinformační weby“ (viz další snímek na následující stránce včetně času vlevo dole). Stalo 

se tak při proslovu poslance Jakuba Michálka (Piráti), který tvrdil, že to nebyla vláda, kdo 

vypnul uvedené weby. Michálek samozřejmě obhajoval své spolustraníky v koaliční vládě, a 

navíc v inkriminovaný den zřejmě ani nevěděl nebo nechtěl vědět, jak hodně do celého 

procesu vstoupilo Vojenské zpravodajství, za jehož činnost vláda jako celek odpovídá, a že 

to byla řízená a koordinovaná činnost. 

 

Hlavním bodem v této věci je však to, že nám Česká televize se změnou titulku názorně 

předvedla, jak podléhá nepodloženým a neověřeným tvrzením politiků. Náhle si pracovníci 

ČT uvědomili, že slovo „vláda“ tam nevypadá dobře, a tak vymysleli, že weby zablokovalo 

Česko. Na jednu stranu je to podivné tvrzení, které vypadá, jako by pocházelo ze 

zahraničních médií, ale na druhou stranu sem lze dosadit více aktérů. Je rovněž zajímavé, 

že titulek nebyl změněn na „Sdružení CZ.NIC zablokovalo dezinformační weby“, protože 

Michálek se právě v tomto smyslu vyjadřoval. Možná si pracovníci ČT uvědomovali, že 

CZ.NIC je příliš málo, a tak tam raději vsunuli celé Česko. I na této věci je patrné, jak je celá 

kauza opředena zavádějícími informacemi, smyšlenkami a upozaďováním základních faktů.  

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/222411000370225/
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Na téma zablokovaných webů v rozebíraném pořadu ČT nejhorlivěji vystupovali 

místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, ministryně 

pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) a poslanec a zároveň předseda 

Výboru pro bezpečnost a též člen Výboru pro obranu Pavel Žáček (ODS).  

 

Bartošek k zablokování prvních osmi webů uvedl následující: 

 

„Já si myslím, že to je správný krok, a já za to chválím všechny, kteří k tomu přistoupili. 

Jedná se o jednoduchou věc: Jestliže k elektronickým sítím, potažmo k webům 

přistoupíte jako k nástroji hybridní války, přes kterou budete šířit lež, ovlivňovat lidi, 
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mást jim hlavy a překrucovat pravdu, tak v ten moment je to z pohledu bezpečnosti 

země naprosto klíčový a správný krok.“ 

 

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek chválí aktéry za protiprávní činnost. 

Zajímavé je, že nechválí jen koncového kolaborujícího exekutora v podobě sdružení CZ.NIC, 

ale všechny, kteří k tomu přistoupili, jako by už tehdy věděl, že to byla práce několika 

subjektů. Vědět to mohl, protože jeho spolustraníci jsou v koaliční vládě, přičemž Bartošek 

se dlouhodobě zapáleně zapojuje do boje proti „dezinformacím“, ale jen proti těm, které 

přicházejí z jedné strany – ostatní dezinformace za dezinformace nepovažuje (jako příklad 

můžeme opět uvést překrucovaný smysl článku 5 Severoatlantické smlouvy). Bartošek byl 

v rámci boje proti dezinformacím také spoluiniciátorem vzniku Stále komise pro hybridní 

hrozby, která je od června 2020 součástí Poslanecké sněmovny. Výraz „hybridní“ 

nezapomněl Bartošek zmínit ani ve své řeči (viz citace jeho slov výše). (Blíže k nesmyslnému 

termínu „hybridní působení“, ze kterého jsem očerňován, viz stránky 52 a 53 a dále stránky 

59–61.)  

 

Bartošek často nazývá dezinformacemi i jiné názory a hodnocení, které nejsou poplatné 

politice jeho strany nebo se odchylují od jeho smýšlení. To prokázal svým proslovem 

citovaným výše, když de facto tvrdil, že web Exanpro.cz šíří lež, mate lidem hlavy a 

překrucuje pravdu. Avšak stejně jako všichni ostatní nezmínil jediný příklad lži na webu 

Exanpro.cz. Tímto se Bartošek dopustil trestného činu „Pomluva“ (§ 184 trestního zákoníku), 

kterou šířil účinným způsobem prostřednictvím televize. Zdůrazňuji, že název webu 

Exanpro.cz byl uveden v televizní grafice. 

 

Bartošek prokázal totalitní sklony, když odmítl postup podle platných právních norem, a 

naopak souhlasil se zablokováním webů bez zapojení orgánů činných v trestním řízení 

(policejní orgán, státní zastupitelství, soud). Tento postup dokonce jako mnozí jiní falešně 

obhajoval z pohledu bezpečnosti země, čímž se opět dostáváme k tomu, že jsem jako 

provozovatel zablokovaného webu křivě obviňován z ohrožování národní bezpečnosti 

(podrobně viz stránky 62–64). Tímto se Bartošek podle § 345 trestního zákoníku dopustil 

trestného činu „Křivé obvinění“.  
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Moderátor Jakub Železný navázal na poslední Bartoškova slova a směrem k poslanci 

Žáčkovi se zeptal, zda je to z pohledu bezpečnosti země správný a klíčový krok. Žáček 

odpověděl následovně: 

 

„Já s tím souhlasím. Vychází to ze státní propagandy Ruské federace. Podívejme, jak 

ji Ruská federace aplikuje uvnitř země, potlačila svobodná média a zároveň masíruje 

své občany totální nepravdou a lží i o tom, co se děje na Ukrajině. (…)“ 

 

Ani Žáček nevidí v protiprávním postupu vlády a Vojenského zpravodajství žádný problém. 

Dále tvrdí, že web Exanpro.cz vychází ze státní propagandy Ruské federace, čímž Žáček 

naplnil skutkovou podstatu trestného činu „Pomluva“ (§ 184 trestního zákoníku). Pak si Žáček 

náhle postěžoval, že Rusko potlačilo svobodná média, což je opravdu podivná dvojí tvář 

poslance Žáčka. Na jednu stranu souhlasí s protiprávním potlačením českých webů, ale jinou 

zemi za to kritizuje. V postoji Žáčka je vidět, že web Exanpro.cz nepovažuje za svobodné 

médium, ale za médium ruské propagandy, jenže to opět ničím nedoložil. A hlavně nemůže 

záležet na tom, co si myslí zaujatý Žáček nebo jiný politik, ale na tom, aby všichni postupovali 

v souladu s platnými českými zákony včetně Ústavy ČR, která je ústavním zákonem. 

 

Moderátor Železný se v reakci na Žáčkova slova o potlačení svobodných médií v Rusku 

správně optal na to, zda nemůže být problém v tom, když zase obráceně my ve svobodném 

světě omezíme někoho v jeho právu na svobodné vyjadřování. Na to Žáček reagoval takto: 

 

„Já s tím souhlasím. Demokracie je velmi silný systém a měl by unést i toto, ale ne 

v období válečného konfliktu. To je sám proti sobě, protože to naopak může rozkotat 

jeho snahu o obranu a tu resilienci, po které voláme. Čili já to beru jako naprosto 

oprávněné a možná ještě některé ty weby najdeme a měli bychom je také řešit ve 

spolupráci s CZ.NIC.“ 

 

Moderátor železný jeho slova doplnil tristní subjektivní poznámkou: „Já myslím, že 

takových webů by se ještě dalo určitě najít celá řada.“ Železný jako moderátor svým 

výrokem ukázal, že podporuje protiprávní činnost vlády, a navíc by souhlasil s blokováním 

celé řady dalších webů jenom proto, že si on nebo někdo jiný o těchto webech myslí, že jsou 

dezinformační. To je žalostný přístup moderátora České televize, která má ze zákona 

poskytovat veřejnou službu, a nikoli propagovat názory moderátorů či jednostranně 
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podporovat činnost úzké skupiny osob, jejíž aktivity navíc nejsou v souladu s platnými 

zákony.   

 

Žáček přišel s tvrzením, že jsme v období válečného konfliktu a že je zde jakási snaha o 

obranu, čímž je podle něj oprávněné zablokovat vybrané weby. Jenže vláda nevyhlásila 

válečný stav ani stav ohrožení státu, tak v jakém válečném konfliktu je Česká republika? 

Takto se měl ptát moderátor, který však s postupem vlády souhlasí, a tak nelze očekávat, že 

by pokládal ty správné relevantní otázky.  

 

Co je ale na Žáčkových slovech šokující a zároveň usvědčující, je to, že prohlásil, že možná 

najdou ještě další weby, které budou řešit ve spolupráci se sdružením CZ.NIC. Žáček jako 

člen ODS, do které patří i premiér Petr Fiala, se přiznal k tomu, že sdružení CZ.NIC bylo jen 

podřízeným vykonavatelem a že celá záležitost byla aktivně organizována ze strany vlády a 

dalších státních subjektů. Žáček jasně potvrdil, kdo nechal zablokovat prvních osm webů, 

když uvedl, že ještě některé ty weby najdou a předají jejich seznam sdružení CZ.NIC, aby je 

zablokovalo. Tím zřetelně řekl, že to byli rovněž oni (rozuměj členové ODS a jejich koaliční 

partneři), kdo před tímto Žáčkovým výrokem už nějaké ty weby našli a nechali zablokovat. 

 

Žáček patří k těm politickým agitátorům, kteří na jedné straně brojí proti ruské propagandě, 

ale kterým na druhé straně nevadí jiné nebezpečné propagandy, které Českou republiku 

rozkládají. Poslanec Žáček a další podobně smýšlející politici mě jako provozovatele 

zablokovaného webu považují za nebezpečí pro ČR, čímž se snaží skrýt to, že skutečným 

nebezpečím pro ČR jsou oni sami, protože nevystupují ve prospěch národních zájmů a 

českých občanů, nýbrž ve prospěch cizí a nám nepříznivé politiky. Je neuvěřitelné, že někdo 

s takovými podivnými manýry jako Žáček byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů 

(ÚSTR), i když na druhou stranu je otázkou, proč takový ústav máme a jaké politice slouží. 

ÚSTR by měl začít studovat Fialův režim a samotný Žáček by měl začít studovat sám sebe 

(provádět sebereflexi), avšak přemýšlet nad svým chováním a pak své chování hodnotit 

dokáží jen ti, kteří nepropadají aroganci a jednostrannému výkladu událostí. Taktéž Žáček 

patří k osobám, které se podílely na vzniku Stále komise pro hybridní hrozby, což leccos o 

jeho osobě vysvětluje. 
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Ministryně Helena Langšádlová v publicistickém pořadu České televize vyslovila následující 

slova: 

 

„Tady se právě nepostupuje dlouhodobě v této oblasti podle zákonů této země, 

protože na těch dezinformačních webech se rozšiřují informace, které jsou v rozporu 

s naším právním řádem. A bohužel musím s politováním říct, že ani policie, ani státní 

zastupitelství zkrátka nekonají, tak jak mají konat. Protože kdyby se tak dělo a dělo se 

tak od počátku, a my jsme s některými kolegy podávali trestní oznámení, tak zkrátka 

to nepřišlo nikdy takhle daleko, kde dneska jsme.“ 

 

Langšádlová je členkou vlády, čímž se podílela na pokoutním vydání a schválení úkolu 

Vojenskému zpravodajství, které nezákonným způsobem vytvořilo seznam webů určených 

k zablokování (zpravodajským službám ze zákona vydává úkoly vláda jako celek). Jako 

členka vlády se podílela na protiprávním postupu vlády, přičemž má tu drzost vystoupit 

v televizi a tvrdit, že jsem to já, kdo postupoval v rozporu s právním řádem, když jsem podle 

ní na svém webu šířil informace neodpovídající právnímu řádu ČR. Pokud jsem se ale provinil 

proti právnímu řádu, pak je divné, že na mě vláda nebo jednotliví členové vlády či zákonodárci 

nepodali trestní oznámení. Policie ČR mě nikdy z ničeho neprošetřovala, a to ani nyní v této 

záležitosti (nebylo a není ani co prošetřovat, což všichni zapojení aktéři vědí, proto se 

vyhýbají postupu podle práva – viz též stránka 110 a dále stránky 45, 57 a 63). Je jasné, že 

na mě nikdo žádné trestní oznámení nepodal. Langšádlová sice tvrdí, že v minulosti se svými 

kolegy nějaké nebo nějaká trestní oznámení podávala, ale nic konkrétního nezmínila, takže 

není vůbec jasné, co měla na mysli.  

 

Langšádlová ve svém vystoupením v souvislosti se zablokovanými weby kritizovala 

Policii ČR a státní zastupitelství, že podle ní nekonají tak, jak by měly. To jsou opravdu 

žalostná slova od někoho, kdo se sám dopouští trestné činnosti, a to ať už jako člen vlády 

v rámci organizovaného spolčení, nebo při šíření pomluv a křivého obvinění při vystupování 

v médiích. Ministryně Langšádlová šíří pomluvu o tom, že web Exanpro.cz je dezinformačním 

webem. A pokud Langšádlová tvrdí, že já jako provozovatel webu Exanpro.cz provádím něco 

v rozporu s právním řádem, pak chce patrně říct, že páchám trestnou činnost (svá slova 

spojila s dřívějším podáním trestního oznámení, čímž upřesnila, jak chápe rozpor s právním 

řádem). Jenomže Langšádlová stejně jako ostatní nic nedoložila a jen se ohání svým 

názorem, který považuje za nadřazený. Rovněž Langšádlová byla jednou z osob, které se 
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podílely na založení Stále komise pro hybridní hrozby, tedy komise pro něco, co nikdo 

nedokáže pořádně definovat, anebo pro něco, kam lze účelově zařadit všechno, co je pro 

jakoukoli koaliční vládu a koaliční poslance nepohodlné. 

 

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek měl ještě jeden zoufalý a poškozující 

proslov. V tomto proslovu pateticky pronesl následující: 

 

„Je to jednoduché. Víte, co je na tom nejhorší? Nejhorší na tom všem je to, že štvaní 

proti, ať už státu, nebo nějaké části obyvatel, stála na začátku holokaustu. A jestliže 

tímto způsobem řekneme: je svoboda slova, všechno je dovolený, se vším se 

vypořádáme, nic nám nevadí. Jestliže kdokoliv útočí na svobodu a překrucuje fakta a 

štve proti někomu, a to není o tom líbí–nelíbí, to je o tom, že cíleně útočí, ať už na 

Ukrajinu, na nás, na náš demokratický řád, tak v tomto případě bezpečnost státu je 

naprosto prioritní a stát musí jednoznačně postupovat v souladu tak, aby ochránil 

Českou republiku a její občany.“ 

 

Pro Bartoška je všechno opakovaně jednoduché (viz jeho první proslov výše), a tedy i 

porušování zákonů. Pro Bartoška je jednoduché i to, že protiprávní akci vlády obhajuje 

připomínkou na holokaust. To je opravdu nevídané, kam až může zajít česká politická 

propaganda. Bartošek dále lživě tvrdí, že já jako provozovatel zablokovaného webu jsem 

útočil na jakousi svobodu, ale vůbec mu přitom nevadí, že je to vláda, která na skutečnou 

svobodu útočí – v tomto případě na svobodu projevu. To jsou ti skuteční propagandisté, kteří 

svá provinění obracejí proti někomu jinému. Bartošek také veřejně tvrdil, že překrucuji fakta 

a že svou publikační činností cíleně útočím na náš demokratický řád. Je to však Bartošek, 

který překrucuje fakta, neboť na demokratický řád útočí vláda a Vojenské zpravodajství svou 

nezákonnou a protiústavní činností. A pokud má být podle Bartoška bezpečnost státu 

prioritní, tak jak je možné, že vláda a Vojenské zpravodajství vynechaly či obešly ty orgány, 

které bezpečnost ze zákona prosazují čili orgány činné v trestním řízení a nezákonně si 

přisvojily jejich pravomoci? Tím vedoucí funkcionáři jmenovaných státních subjektů spáchali 

trestný čin podle § 328 trestního zákoníku a další trestné činy.  

 

Bartošek horlivě vykládá, že stát musí postupovat v souladu s tím, aby ochránil Českou 

republiku a její občany. Tady Bartošek jako zákonodárce opomněl říct, že stát musí primárně 

postupovat tak, aby všechny jeho aktivity byly v naprostém souladu s platnými zákony. 
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Bartošek de facto prohlašoval, že stát musí Českou republiku a její občany chránit před 

analýzami, hodnoceními, odbornými výklady a dalšími výstupy zveřejňovanými na stránkách 

Exanpro.cz. To je samozřejmě nesmyl, protože o občany se tady vůbec nejedná. Členové 

vlády a vedoucí pracovníci VZ chtějí chránit hlavně sami sebe před odborným poukazováním 

a rozkrýváním jejich trestuhodné politiky (viz příklady v přílohách 11 a 12). Chtějí se chránit 

před zveřejňováním závažných informací, přičemž vláda směřuje i k tomu, že se později 

můžeme bavit i o podpoře terorismu a militantních skupin ve světě, což je míněno naprosto 

vážně a což může v blízké budoucnosti vyplynout ze stávajících aktivit směrem k Ukrajině.  

 

Poznámka: Korupce na Ukrajině se v posledních letech prohloubila a v období ozbrojeného 

konfliktu nabývá v ukrajinském systému svého nebývalého rozmachu, což se netýká pouze 

získávaných finančních částek, jejichž využití nikdo z dárců nekontroluje. Především je zde 

oprávněné podezření, že mezi bojovníky přijíždějícími na Ukrajinu z Jižní Ameriky, Afriky, 

Asie (především z Blízkého východu), ale také z evropských zemí jsou ilegální obchodníci se 

zbraněmi a také ti, kteří se s cílem zisku chtějí do tohoto obchodu zapojit. Bezpečnostní 

složky by tudíž neměly sledovat jen to, jaké a kolik zbraní se na Ukrajinu dováží, ale 

především to, jaké a kolik zbraní se z Ukrajiny vyváží. Jedná se především o ruční zbraně 

včetně granátů a trhavin ve formě náloží s různou hmotností a též o různé přenosné 

protiletadlové a protitankové komplety. V době ozbrojeného konfliktu je na Ukrajině snadné 

jakékoli ruční zbraně a zejména munici takzvaně „administrativně odepsat“. Co na to říká 

Vojenské zpravodajství? Varovalo vládu?  
 

(Jako příspěvek zveřejněno 6. června 2022 na sociální síti Facebook – Exanpro) 

 

Hlavní otázka, kterou by si měli všichni ohledně organizovaného spolčení položit, je 

následující: Proč vláda a VZ postupovaly nezákonným způsobem a rychle využívaly 

příležitost v podobě ruské invaze na Ukrajinu, když už dávno mohly všechno řešit 

zákonným postupem prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení? (Odpověď viz 

závěrečná část.) 

 

Bartošek si dovolil nešťastné srovnání s počátkem holokaustu, avšak je to právě jeho 

afektovaný projev, který působí dojmem, že se sám Bartošek snaží rozpoutat štvanici proti 

těm, na které je vládou a Vojenským zpravodajstvím ukazováno prstem a kteří jsou bez 

jakéhokoli oficiálního obvinění označováni za hrozbu pro národní bezpečnost (viz momentka 

Bartoška z jeho plamenného projevu v České televizi předložená na další stránce). Projevy 
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politika Bartoška vypadají, jako by byly z jiné doby, a právem se můžeme obávat, že 

současná protiprávní činnost státních subjektů a její obhajování takovými politiky, jakými jsou 

Bartošek, Žáček, Langšádlová a mnozí další, naznačuje počátek negativního fenoménu 

v České republice. 

 

 

 

Ze strany redaktorů a moderátorů České televize je zde tristní přístup ve dvou věcech. Zaprvé 

je zde tristní přístup v tom, že neumějí nebo nechtějí vytvářet a pokládat ty správné otázky 

(viz bod 5. trestního oznámení, kde je výčet otázek, které je nutné v rámci šetření a 

vyšetřování položit konkrétním osobám – tyto otázky měly už dávno položit novináři a 

televizní moderátoři svým hostům, mezi nimiž opakovaně byli i aktéři organizovaného 

spolčení). 

 

Zadruhé je zde tristní přístup ČT v tom, že v této záležitosti nepozvala do televize nikoho 

z provozovatelů zablokovaných webů. Ve studiu na téma zablokování osmi webů včetně 

webu Exanpro.cz řeční šest zákonodárců a jedna ministryně, která je současně i 

zákonodárkyní (nesprávné prolínání výkonné a zákonodárné moci), ale není tam nikdo, koho 

se to primárně dotýká, tedy alespoň jeden nebo dva provozovatelé zablokovaných webů. 

Česká televize do svých pořadů opakovaně zve jen politiky a zdánlivé experty, kteří jsou však 

experty jen na vyjádření svého jednostranného názoru, šíření pomluv a křivých obvinění, 

přičemž nemohou zakrýt své vědomostní mezery a svou tendenční závislost na svých 
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sponzorech. V této záležitosti to ČT potvrdila např. prostřednictvím Bohumila Kartouse 

(podrobný rozbor viz stránky 81–96) a Romana Máci (podrobný rozbor viz stránky 96–103).   

Proč Česká televize nechce dát prostor i druhé straně? Cožpak tohle je ta veřejná služba ČT 

daná zákonem? Česká televize už dlouhodobě vystupuje jednostranně a vyhýbá se názorům 

a hodnocením druhé, a především dotčené strany. Tohle není poskytování veřejné služby, 

jak uvádí zákon k České televizi, ale vyhovění vždy jen jedné straně zastávající 

upřednostňované názory, anebo jen opakované zvaní do studia těch hostů, kteří zrovna 

posedávají v Parlamentu ČR či ve vládě. 

 

 

 

Další političkou, která šířila pomluvy a lži, byla senátorka Miroslava Němcová (ODS). 

Němcová v pořadu TV Prima „Partie Terezie Tománkové“ ze dne 10. dubna 2022 prohlásila 

následující: 

 

„Co chci říci, je to, že ty dezinformační weby prokazatelně tady řídil Kreml. Opakovaně 

se o tom zmiňují zprávy BIS. Už řadu let zpátky se můžeme dočíst toho, jak tady má tu 

špionážní síť. Nakonec to dospělo k tomu, že tady byla téměř zrušena, bohužel ne 

úplně, ruská ambasáda, protože kdo tady byl, vlastně byly ruští špioni. Po Vrběticích 

museli odtud odejít. (…)“ 

 

Němcová tvrdí, že zablokovaný web Exanpro.cz, který ona navíc nazývá dezinformačním 

webem, byl řízen Kremlem, a že to bylo prokázáno, případně že to lze prokázat. K tomu si 

pomáhá tvrzením, že se o tom opakovaně zmiňují zprávy BIS. Pokud je to tedy prokazatelné, 

tak to Němcová měla jakkoli doložit. Jenže ona se pouze odvolala na BIS, která podle ní měla 

ve svých zprávách zmiňovat, že web Exanpro.cz je řízen Kremlem. Pokud Němcová o tomto 

řízení z Kremlu už takto veřejně mluví, pak by neměl být žádný problém předložit alespoň 

jednu zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS), kde se píše, že web Exanpro.cz je řízen 

Kremlem. Pokud to Němcová nedokáže doložit, pak naplnila skutkovou podstatu trestného 

činu „Pomluva“ podle § 184 trestního zákoníku. Pokud to doloží, pak se trestného činu 

dopustila BIS, která k tomu nemůže mít žádné důkazy, protože toto tvrzení je nehoráznou lží. 

Já jako provozovatel webu Exanpro.cz vystupuji nezávisle a nejsem řízen a nikdy bych ani 

nepřipustil, abych byl řízen jakoukoli cizí mocností, a to ani ze strany USA – a dokonce ani 

ze strany jakéhokoli českého politického subjektu . 
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Senátorka Němcová mě podle svých slov chce rovněž spojovat se špionáží neboli podle 

českého trestního zákoníku s vyzvědačstvím. Němcová uvádí, že jsem řízen Kremlem, který 

má v ČR svou špionážní síť. Tímto tvrzením mě obviňuje, že jsem agentem ruské 

zpravodajské služby a že tím pádem pro Rusy provádím špionáž. Svým prohlášením se 

Miroslava Němcová kromě pomluvy dopustila rovněž trestného činu „Křivé obvinění“ podle 

§ 345 trestního zákoníku. 
 

 

 

Na závěr bodu 3.2. se vracíme k premiérovi Petru Fialovi. Ten v nedělním pořadu TV Prima 

„Partie Terezie Tománkové“ ze dne 27. února 2022 na otázku moderátorky Tománkové, zda 

je nějaká opora v zákoně pro to, aby sdružení CZ.NIC vypnulo na doporučení vlády osm 

„dezinformačních“ webů, doslovně odpověděl následující: 

 

„Evropa čelí dezinformačním útokům opakovaně a Česká republika je tomu vystavena. 

A my musíme mít prostě odvahu to zastavit. To není svoboda slova, tady se prostě…, 

ruská propaganda lživým způsobem tady se snaží rozeštvávat společnost a útočit na 

nás formou nepravdivých informací. Je to placeno z Ruska a prostě slouží tomu, 

bohužel, buďto vědomě, nebo nevědomě někteří lidé u nás. A prostě zastavit šíření…, 

však každý může říkat svoje názory… Tady citujete někoho, komu se to nelíbí v pořadu, 

který sledují statisíce lidí. To je svoboda. Ale že tu necháme působit prostě ruské 

dezinformační servery, to prostě žádná svoboda není. A mimochodem o tom, že 

musíme bojovat proti dezinformacím, jsem si i včera, nebo je to jedno ze sdělení, které 

včera měla předsedkyně Evropské komise k veřejnosti. My jsme se o tom i bavili. Já 

jsem včera si korespondoval s paní Ursulou von der Leyen, ale bylo to předmětem i 

debaty na Evropské radě. A budou tak postupovat i další evropské země. (…)“ 

 

Tak toto sdělil muž, který zastává funkci předsedy vlády České republiky. Fiala na otázku 

ohledně opory v zákoně nezmínil ani jeden zákon, který by tento postup vlády umožňoval. 

Takový zákon samozřejmě neexistuje, což Fiala moc dobře ví, a tak jako odpověď zvolil 

ubohé ospravedlňování protiprávního činu vlády se zapojením Vojenského zpravodajství. 

 

Příznivci Petra Fialy prohlašují, jak je tento muž vzdělaný a zdvořilý, jenže vzdělání není u 

lidské osobnosti to nejdůležitější. Navíc vzdělání je jenom návod pro lepší výkon profese a 

lepší orientaci v životě, ale pak přichází praxe, která rozhoduje. A Fiala byl dlouhodobě jen 
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v teorii, a jak je vidět, tak praxe mu nesvědčí. Mnohem důležitější než vzdělání je morálka, 

která je u Fialy na velmi nízké až podřízené úrovni. A co se týče jeho údajného zdvořilého 

vystupování, tak to je podle našeho hodnocení a pozorování přehnaná úlisnost neboli 

neupřímná zdvořilost. Fiala se snaží být slušný a milý, chce hrát roli elegána a gentlemana, 

za což chce být chválen a milován, přičemž ale zapomíná na řádný a poctivý výkon své 

funkce ve prospěch českých občanů.  

 

Po přečtení vyjádření Petra Fialy vyvstává mnoho otázek. Zde je několik z nich: Proč Fiala 

tvrdí, že web Exanpro.cz jako jeden z osmi zablokovaných webů je placen z Ruska, čímž 

jsem to vlastně já, kdo od Rusů dostává peníze? Řekl mu to snad ředitel VZ Jan Beroun? 

Anebo ředitel BIS Michal Koudelka? Cožpak je tak naivní, aby opakoval něco, co mu někdo 

naservíroval bez jakýchkoli důkazů? Anebo si to sám vymyslel? Z úst premiéra je to sprostá 

a nebezpečná pomluva s trestně právní odpovědností. Jak může být premiér tak falešný, a 

ještě k tomu tak chaotický? 

 

V příloze 17 se může Fiala a jemu podobní podívat, kdo jsou ti lidé, kteří mě za mou práci 

platí – přesněji platili do 25. února 2022, kdy byl web zablokován. Jsou to předplatitelé stránek 

Exanpro.cz a všichni jsou Češi. V uvedené příloze je výběr několika povzbuzujících dopisů 

s kultivovaným projevem lidí, kteří mi píší, co si o protiprávním aktu vlády myslí. Poté se může 

Fiala podívat na přílohu 18, kde je výběr krátkých zpráv od lidí, kteří podporují protiústavní 

aktivity vlády. Je to nebetyčný rozdíl v projevu, který ukazuje, jak si vláda zahrává s českou 

společností a koho má na své straně. Navzdory tomu všemu má Fiala tu troufalost falešně 

tvrdit, že jsem to já jako provozovatel zablokovaného webu, který rozeštvává českou 

společnost, když podle něho šířím ruskou propagandu. Navíc je to tvrzení opět bez důkazů, 

které ve skutečnosti ani neexistují.  

 

Fiala se ve svém projevu trapně snaží vymezit, co to je ta svoboda projevu. Na jednu stranu 

tvrdí, že každý může říkat své názory, ale na druhou stranu pronáší, že když tu necháme 

působit ruské dezinformační weby, tak to prostě podle něj žádná svoboda projevu není, čímž 

je nutné je zablokovat. Nebezpečné však je, že to vláda provádí svévolně bez řádného 

právního postupu a že si sama s dopomocí zpravodajské služby určuje, které weby jsou podle 

ní proruské a k tomu dezinformační neboli které jsou z jejího pohledu a z pohledu VZ 

nepohodlné. Vláda a VZ své aktivity vůči webu Exanpro.cz a tím i vůči mně jako provozovateli 

webu odůvodňují takovými ubohými smyšlenkami, že je patrné, jak hodně jsou z výstupů na 



 

Stránka 143 z 210 
 

mém webu vystrašení a že mají před veřejností, a především spravedlností co skrývat. Fiala 

předvedl falešný a chaotický projev, v němž nedokáže skrýt cenzurní praktiky a střet zájmů 

vlády a VZ.  

 

Žalostné je taktéž to, jak se Fiala ve svém proslovu snaží odvolat na předsedkyni Evropské 

komise, která sdělila, že musíme bojovat proti dezinformacím. To vypadá, jako by podřízeně 

plnil její přání a jako by se snažil zříct své vlastní odpovědnosti. Prostě to pravila von der 

Leyenová, tak to Fiala musí plnit. K tomu alibisticky doplnil, že tak budou postupovat i další 

evropské země. A to chce Fiala tvrdit, že jsme svrchovanou zemí, když se on jako premiér 

neustále při své činnosti odvolává na cizí politiky a cizí země. Fiala se vždy odvolává na 

někoho jiného nebo na jiné země či nadnárodní organizace, přičemž to ve spolupráci s VZ 

využívá k tomu, aby umlčel ty, kteří mu kazí jeho image a kteří odkrývají zločinné praktiky 

vládě podřízených subjektů (což způsobuje další vady na Fialově obrazu). Fiala kvůli svému 

obrazu neváhal překročit zákon a zapojit se do organizovaného spolčení, čímž odhalil svůj 

skutečný amorální obraz. 

 

 

 

 
 

 

 

Trestní oznámení pokračuje na další stránce bodem 4. 
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4.  DOPLNĚNÍ VZHLEDEM K VÝVOJI SITUACE 
 

 

Po uplynutí 76 dní neboli zhruba dva a půl měsíce od inkriminovaného dne, kdy byl společně 

s dalšími sedmi weby zablokován web Exanpro.cz, nastává v této kauze zvláštní vývoj. 

Sdružení CZ.NIC dne 12. května 2022 na svém webu zveřejňuje následující vyjádření: 

 

 

 

Výše uvedené vyjádření ze dne 12. května 2022 učiněné ze strany sdružení CZ.NIC potvrzuje 

obsah trestního oznámení a poskytuje další důkazy v podobě svědectví CZ.NIC o 

organizovaném spolčení a páchání trestné činnosti českým vládním kabinetem a Vojenským 

zpravodajstvím. Vyjádření nesmývá vinu ze sdružení CZ.NIC, které se do organizovaného 

spolčení aktivně zapojilo, což svým novým vyjádřením také dosvědčuje (viz rozbor dále 

v textu). Jiná situace by u sdružení CZ.NIC nastala pouze v případě, kdyby zástupci tohoto 

sdružení prokázali, že byl na ně ze strany vlády a Vojenského zpravodajství vyvíjen nátlak. 

Tomu však známé i nové okolnosti a uplynulá doba nenasvědčují.  

 

Sdružení CZ.NIC ve svém vyjádření stále pomlouvačně tvrdí, že web Exanpro.cz patří 

k dezinformačním webům a stále lživě tvrdí, že cílem opatření ve formě zablokování webu 

https://www.nic.cz/page/4317/sdruzeni-cznic-vyzvalo-vladu-ke-koncepcnimu-reseni-problemu-dezinformacnich-domen/
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Exanpro.cz bylo omezit šíření nepravdivých informací, které podle sdružení ospravedlňovaly 

či schvalovaly ruskou agresi proti Ukrajině. Sdružení CZ.NIC svým novým vyjádřením 

potvrdilo, že se jeho pracovníci dopustili trestných činů „Pomluva“ (§ 184 TrZ) a „Křivé 

obvinění“ (§ 345 TrZ). 

 

Nově ve svém vyjádření už CZ.NIC nemluví o Národním centru kybernetických operací 

(NCKO), což je složka v organizační struktuře Vojenského zpravodajství, ale přímo a správně 

uvádí Vojenské zpravodajství. Dále velmi správně uvádí a z hlediska práva dosvědčuje, že 

to bylo Vojenské zpravodajství v čele s ředitelem Janem Berounem, které označilo web 

Exanpro.cz jako web, který ohrožuje národní bezpečnost, což je ze strany VZ už objasněné 

křivé obvinění. A bylo to také VZ, které tímto činem určilo, že web Exanpro.cz bude 

zablokován, čímž vedoucí funkcionáři VZ ukázali svůj střet zájmů a své obavy 

z medializování a odhalení jejich dřívějších provinění v období říjen 2014 až květen 2021. 

 

Činnost Vojenského zpravodajství nad rámec jeho zákonné působnosti (čili nezákonná 

působnost) nemohla být konána bez vědomí vlády jako nadřízeného orgánu, který za činnost 

VZ odpovídá. Koordinaci mezi vládou a VZ dokládá nové vyjádření CZ.NIC, když popisuje, 

že se zapojilo do aktivity vzešlé od vlády a upřesněné Vojenským zpravodajstvím, které 

označilo weby určené k zablokování.  

 

Sdružení CZ.NIC i ve svém novém vyjádření tvrdí, že vedlo konzultace s bezpečnostními 

složkami státu (uvádí opět množné číslo), ale poté píše jen o Vojenském zpravodajství. Tohle 

budou muset funkcionáři sdružení CZ.NIC vyjasnit, k čemuž doplňujeme, že VZ a její 

podřízenou složku NCKO nelze považovat za dvě samostatné bezpečnostní složky státu. 

V případě NCKO a VZ se stále jedná jen o jednu státní bezpečnostní složku čili Vojenské 

zpravodajství. To by pak někdo mohl také tvrdit, že když jednal z VZ, tak jednal s pěti 

bezpečnostními složkami státu, pokud bychom zvlášť uvažovali její kontrazpravodajskou 

část, výzvědnou část, analytickou část, pak třeba zase ono NCKO a k tomu VZ jako celek. 

 

Ve svém novém vyjádření pracovníci CZ.NIC opět falešně tvrdí, že při zablokování webu 

Exanpro.cz postupovali podle článku 17 Pravidel registrace, čímž zároveň vytvářejí interní 

rozpor ve svém prohlášení. Ze strany CZ.NIC je to hloupé a pokrytecké tvrzení, což jsme 

vysvětlili na stránkách 79–81. Zástupci CZ.NIC ve svém prohlášení tvrdí, že postupovali 

v souladu s výzvou vlády a v souladu se seznamem webů převzatým od Vojenského 
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zpravodajství, a to byl právě ten skutečný podnět k tomu, aby pracovníci CZ.NIC vůbec 

nějakou činnost spojenou se zablokováním určených webů vyvinuli. To, že se pak odvolávali 

na svůj nesouvisející článek 17, byl z jejich strany dodatečný alibismus, aby zakryli své 

spolčení se státními subjekty a aby zakryli také to, že vykonali něco, co vůbec vykonat 

nemuseli a co bylo v rozporu s platnými zákony, a především s Ústavou ČR. Ohledně jejich 

článku 17 si pracovníci CZ.NIC měli raději znovu přečíst číselně shodný článek 17 Listiny 

základních práv a svobod (LZPS), který ve svých odstavcích praví, že svoboda projevu a 

právo na informace jsou zaručeny, že cenzura je nepřípustná a tak dále (podrobně viz 

stránka 9). Doplňujeme, že LZPS je součástí ústavního pořádku České republiky.  

 

Sdružení CZ.NIC se vůbec nenamáhalo ze svých tvrzení proti mně a mnou provozovanému 

webu Exanpro.cz nic doložit nebo prokázat. Stejným způsobem čili bez jakýchkoli důkazů 

převzalo tvrzení vlády a VZ a slepě se podvolilo jejich protiprávním požadavkům na 

zablokování webu Exanpro.cz, což lze považovat za přitěžující okolnost. 

 

Další část nového vyjádření sdružení CZ.NIC je nejvíce usvědčující částí z nezákonného 

postupu všech zapojených aktérů. Pro úplnost uvádíme přepis této části: 

 

„Sdružení CZ.NIC již od začátku jasně deklarovalo, že se jedná o mimořádné a 

bezprecedentní opatření, které bude v souladu s pravidly registrace jmen domén 

každý měsíc přezkoumáváno. Smyslem bylo vytvoření časového prostoru pro reakci 

příslušných orgánů veřejné moci, nikoliv trvalá blokace pouze z rozhodnutí sdružení 

CZ.NIC. Také proto sdružení hned na počátku vyzvalo vládu České republiky k přijetí 

systémových opatření v oblasti prevence a zamezení šíření dezinformací v on-line 

prostředí.“ 

 

Sdružení CZ.NIC ve výše předložené části svého vyjádření přiznává, že postup při 

zablokování webů nebyl v souladu s platnými zákony, neboť ty zákony měly být teprve 

vytvořeny. Pracovníci CZ.NIC připouštějí, že se na požadavek vlády a VZ uvolili k nezákonné 

činnosti, avšak jen na několik měsíců, přičemž doufali, že vláda v krátké době přijme zákon, 

kterým by tuto činnost dodatečně zlegalizovala. Jak si jinak vysvětlit slova, že smyslem 

zablokování webů bylo vytvořit časový prostor pro reakci příslušných orgánů veřejné moci? 

Takže o co tady vlastně šlo? Určitě ne o ohrožení národní bezpečnosti, ale jen o svévoli vlády 

a VZ se zapojením sdružení CZ.NIC s cílem umlčet nepohodlné weby, k čemuž měla být 
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rychle využita naskytnutá příležitost v podobě ruské invaze na Ukrajinu. Proces musel být 

rychlý, aby se všichni mohli okamžitě odvolat na ochranu národní bezpečnosti, k čemuž si 

ale dopomohli pomluvami a křivými obviněními vůči mojí osobě a mnou provozovanému 

webu.  

 

Celý proces nese znaky toho, že vláda a VZ se se sdružením CZ.NIC zákulisně dohodly na 

tom, aby byly určené weby zablokovány ihned jako reakce na ruskou invazi, k čemuž vláda 

dopomohla tím, že činnost sdružení CZ.NIC podnítila příslibem, že tuto činnost zlegalizuje 

dodatečným přijetím systémového opatření v podobě zákona. Je neuvěřitelné, že sdružení 

CZ.NIC přistoupilo na takovou pokoutní akci bez jakékoli opory v zákoně a že očekávalo, že 

tento zákon bude dodatečně přijat a že snad bude mít i zpětnou platnost. Počínání sdružení 

CZ.NIC nelze vysvětlit jiným způsobem, jelikož nové vyjádření na tuto dohodu jasně ukazuje. 

To dokládá i poslední část vyjádření CZ.NIC, která má následující znění: 

 

„V zájmu transparentnosti a předvídatelnosti svého rozhodování sdružení CZ.NIC po 

splnění účelu blokace oznamuje, že poté, co uplynou tři měsíce od zablokování 

uvedených dezinformačních webů, ponechá sdružení dotčené domény vyřazené ze 

zóny pouze na základě příkazu soudu, Policie ČR nebo jiného kompetentního orgánu 

státu, neboť důvody vyřazení ze zóny podle čl. 17 pravidel již pominuly.“ 

 

To je opravdu neuvěřitelné! Po třech měsících blokování nepohodlných webů sdružení 

CZ.NIC najednou přiznává, že vláda ani Vojenské zpravodajství nejsou kompetentními 

orgány, aby sdružení na základě jejich požadavku blokovalo určené weby. Jenže vláda a VZ 

nebyly kompetentními orgány ani v inkriminovaný den 25. února 2022, tak jaké divadlo tady 

vedoucí funkcionáři CZ.NIC hrají? Dostihlo je svědomí? Spíše je dostihly obavy z trestně 

právní odpovědnosti?  

 

Podle sdružení CZ.NIC už najednou neplatí jejich nesouvisející článek 17 Pravidel registrace, 

ale jen příkaz soudu nebo Policie ČR. Tohle ale přece pracovníci CZ.NIC věděli od začátku, 

tak proč se tak najednou zbavují své odpovědnosti? Svůj čin dokonali, přičemž mě svými 

pomluvami a křivými obviněními poškodili. Taktéž mi ve spojení s ostatními aktéry zabránili 

v provozování podnikatelské činnosti, čímž mi způsobili škodu a těžkosti.  
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Přístup vedoucích pracovníků sdružení CZ.NIC je skutečně tragikomický. Nejdříve mi 

zablokují stránky, což podle nich každý měsíc v souladu s jejich pravidly přezkoumávají, aby 

po třech měsících prohlásili, že důvody pro vyřazení webu Exanpro.cz ze zóny podle čl. 17 

pominuly. Od všech aktérů a nyní zvlášť od sdružení CZ.NIC je to jenom neustálé lhaní. Chce 

nám snad sdružení CZ.NIC namluvit, že na konci března, dubna a května 2022 cosi ve vztahu 

k webu Exanpro.cz opakovaně přezkoumávalo, když můj web byl po celou tu dobu odstavený 

a jeho obsah neměnný? Co je tohle za nesmysly? Co na zablokovaném webu mohli 

opakovaně přezkoumávat? Chce nám sdružení CZ.NIC namluvit, že po třech měsících jsem 

se já jako provozovatel zablokovaného webu z čehosi vyléčil, když tvrdí, že důvody 

k zablokování webu již pominuly? Žádné důvody nepominuly, protože ani nenastaly! Já jsem 

pořád stejný člověk a zaměření webu nebylo rovněž nijak změněno, ani k tomu nevidím 

důvod. Tak co pominulo? Zřejmě pominula jejich dohoda s vládou o dodatečném 

systémovém opatření a vyvstaly obavy.  

 

Tragikomedie, ale také nebezpečnost v jednání zapojených aktérů je v tom, že po dobu 

celých tří měsíců jsem byl označován za hrozbu pro národní bezpečnost, avšak najednou už 

hrozbou nejsem. Tohle je názorný příklad zlovůle vlády a Vojenského zpravodajství se 

zapojením sdružení CZ.NIC.  

 

V této souvislosti připomínám provinění pracovníků portálu Seznam.cz, kteří po celou tu dobu 

blokovali přístup ke stránkám Exanpro.cz přes svůj vyhledávač, což doprovázeli 

upozorněními obsahujícími pomluvy a křivé obvinění (podrobně viz stránky 65–71). Toto 

blokování a nepravdivá upozornění byla se strany portálu Seznam.cz odstraněna až 

2. června 2022, tedy až devět dnů poté, kdy sdružení CZ.NIC prohlásil, že přestává blokovat 

skupinu sedmi webů včetně webu Exanpro.cz. Pracovníci portálu Seznam.cz mě tři měsíce 

na veřejně přístupné síti pomlouvali a náhle jako mávnutím proutku u vyhledaných odkazů 

ke stránkám Exanpro.cz není z jejich strany jediná poznámka. Já jako provozovatel jsem 

přitom své myšlení nezměnil a nezměnil se ani obsah stránek Exanpro.cz. Co to tedy 

znamená? Znamená to, že se pracovníci portálu Seznam.cz nechali slepě ovlivnit a připojili 

se k páchání trestné činnosti vůči mojí osobě.  

 

Závažným sdělením však je, že přístup k webu Exanpro.cz je nadále ze strany 

poskytovatele blokován, jelikož doména Exanpro.cz byla trvale odstavena a obsah 

webu odstraněn. To vysvětlíme v dalším textu. 
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Po svém novém vyjádření ze dne 12. května 2022 vydalo sdružení CZ.NIC na svém webu 

další vyjádření. Stalo se tak 24. května 2022 (datum se záhy změnilo na 25. května – viz 

aktivní odkaz). Sdružení svým vyjádřením oznamovalo, že do internetové zóny vrátilo dříve 

vyřazená jména osmi webů, přičemž nezapomnělo uvést, že se jedná o dezinformační weby, 

čímž web Exanpro.cz bez předložení důkazů trvale pomlouvá. Druhé nové vyjádření sdružení 

CZ.NIC předkládáme níže. 

 

 

 

Také v tomto vyjádření sdružení CZ.NIC prokazuje, jak hodně se provinilo. Pro lepší čitelnost 

uvádíme přepis prvních čtyř řádků vyjádření: 

 

„Sdružení CZ.NIC vydalo 12. května oznámení o tom, že pokud se situace nezmění, 

tedy pokud nedostane správce české národní domény příkaz soudu, Policie ČR nebo 

jiného kompetentního orgánu státu, bude osm jmen domén dezinformačních webů 

vráceno po třech měsících zpět do zóny. Protože žádné takové rozhodnutí zmíněných 

orgánů sdružení CZ.NIC neobdrželo, bylo dnes do zóny vráceno sedm jmen domén 

dezinformačních webů. Osmé jméno domény, konkrétně aeronet.cz, nesplňuje 

pravidla registrace jmen domén, a to v tom smyslu, že nemá v registru uvedené 

správné údaje o držiteli.“ 

 

https://www.nic.cz/page/4320/sdruzeni-cznic-dnes-vratilo-do-zony-drive-vyrazena-jmena-domen-dezinformacnich-webu/
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Z vyjádření sdružení CZ.NIC jasně vyplývá, že pracovníci CZ.NIC vyčkávali na jakousi 

změnu, která nepřišla, a tak zablokované weby zase odblokovali. No není tohle bizarní 

přístup? Sdružení CZ.NIC zablokuje určené weby, a to z hlediska zákonů za takové situace, 

která byla po celou tu dobu zablokování stejná, avšak najednou vedoucí funkcionáři prohlásí, 

že situace se z hlediska zákonů a oprávněných orgánů nezměnila, a tak weby odblokovali. 

Jenže když za této situace weby odblokovali, proč je předtím zablokovali, když ta situace byla 

i tehdy zcela totožná? To přece nedává žádný smysl! Jediný smysl můžeme spatřovat v už 

několikrát zmíněném organizovaném spolčení se snahou zakrýt nezákonnou činnost 

namířenou proti nepohodlným webům. To už smysl dává.  

 

Sdružení CZ.NIC hlásá, že nedostalo příkaz soudu ani Policie ČR, a proto se jeho pracovníci 

rozhodli vrátit zablokované weby zpět do internetové zóny. To přece není normální! Ale 

hlavně to není zákonné ani etické. Jak je možné, že si sdružení CZ.NIC jen tak dovolí 

zablokovat vládou a Vojenským zpravodajstvím určené weby, ale po třech měsících náhle 

prohlásí, že k tomu potřebuje příkaz soudu nebo Policie ČR? Vždyť neodůvodněním 

zablokováním webu Exanpro.cz sdružení CZ.NIC potvrdilo, že si přisvojilo pravomoci jiného 

úřadu, což je trestný čin podle § 328 trestního zákoníku. To samé platí pro vládu i Vojenské 

zpravodajství. Sdružení CZ.NIC tímto potvrdilo rozbor v bodě 3.1. trestního oznámení. 

 

Příkaz soudu nebo Policie ČR mělo sdružení CZ.NIC po vládě a VZ vyžadovat od samého 

počátku. Otázkou je, proč tak sdružení nepostupovalo. Snad si vedoucí pracovníci CZ.NIC 

nemysleli, že jim takový příkaz vláda nebo VZ zajistí dodatečně? Takto přece právní stát 

nefunguje a fungovat nemůže. Už jsme vysvětlovali, že vláda i Vojenské zpravodajství se 

ohledně webu Exanpro.cz bojí cokoli předat soudu, Policii ČR nebo státnímu zastupitelství, 

protože vědí, že všechna obvinění vůči Exanpro.cz jsou vykonstruovaná a falešná. A co 

teprve až by se začal projednávat střet zájmů a kauzy Vojenského zpravodajství v letech 

2014–2021, které jsme analyticky a na základě faktů i reálných postupů v praxi rozebírali na 

stránkách Exanpro.cz? (Zmíněné kauzy se odehrály po mém odchodu z aktivní služby.) 

 

Odpověď na to, proč sdružení CZ.NIC od samého počátku nevyžadovalo po vládě a 

Vojenském zpravodajství právní postup neboli příkaz soudu či Policie ČR, poskytl 

28. června 2022 ředitel VZ Jan Beroun na půdě pražského CEVRO Institutu, kde se v tu dobu 

konala debata na téma „Dezinformační scéna“ pořádaná Asociací online vydavatelů (AOV). 

Při této debatě Beroun zmínil, že blokování webů byla improvizace a že se to udělalo tak, že 


