
 

 

          Praha, 06.10.2021 

Věc: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 

V souladu s ust. § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se 

na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí následující informace: 

V souvislosti s námi zaslaným trestním oznámením dne 17.08.2021 označovaným jako „Torpédo-21“ 

Vašemu státnímu zastupitelství, a to jmenovitě všem státním zástupcům a zástupkyním působícím na 

Vašem státním zastupitelství požadujeme odpovědi na následující velmi jednoduché dotazy:  

(1) Bylo trestní oznámení zaslané datovou schránkou přes podatelnu Vašeho státního 

zastupitelství doručeno všem námi vyjmenovaným státním zástupcům a zástupkyním? 

 (A) ano, bylo doručeno všem 

 (B) ne, nebylo doručeno všem 

(A) Na tuto část dotazů prosím odpovídejte, pouze pokud (A) ano, BYLO trestní oznámení 

„Torpédo-21“ doručeno podatelnou všem původně vyjmenovaným státním zástupcům.   

 

a. Budou se státní zástupci a zástupkyně Vašeho státního zastupitelství vyjadřovat 

každý individuálně, nebo vydají společné / kolektivní vyjádření? Z prozatím došlých 

vyjádření zatím nebylo zcela patrné, zda se jedná o vyjádření jednotlivce, či vyjádření 

všech státních zástupců a zástupkyň daného státního zastupitelství.  

 

b. Budou se státní zástupci a zástupkyně spojovat s ostatními státními zastupitelstvími v 

ČR v rámci společného postupu a vyšetřování do námi navrhované vyšetřovací 

komise?  

 

c. Jak Vám můžeme při vyšetřování pomoci?   

  

(B) Na tuto část dotazů prosím odpovídejte, pouze pokud (B) ne, NEBYLO trestní oznámení 

„Torpédo-21“ doručeno podatelnou všem původně vyjmenovaným státním zástupcům.   

 

a. Kdo rozhodl o tom, že trestní oznámení „Torpédo-21“ v rozporu s naším výslovným 

požadavkem uvedeným v předmětném trestním oznámení přidělí pouze jednomu 

státnímu zástupci?   

 

b. Proč takové rozhodnutí tato osoba učinila?  

 

c. Jakou má tato osoba funkci v soustavě Vašeho státního zastupitelství?  

 

d. Pokud se jednalo o pokyn někoho jiného, prosím uveďte, kdo, kdy a jaký pokyn 

s ohledem na vyšetřování námi podaného trestního oznámení „Torpédo-21“ vydal a 

s jakým odůvodněním.  

 

e. Máme brát v úvahu, že všichni státní zástupci a zástupkyně působící na Vašem 

státním zastupitelství se tímto trestním oznámením nechtějí zabývat?  



 

 

f. Jaké důvody je k tomu vedou?   

 

g. Má podle Vás taková nečinnost orgánů činných v trestním řízení dopad na Listinu 

základních práv a svobod 2/1993 Sb. konkrétně na aktivaci čl. 23? Mezi hlavními 

principy demokratické společnosti vnímáme veřejnou diskuzi, vyšetřování, a stíhání 

všech, kteří nedodržují zákony ČR a poškozují zájmy občanů ČR = právní stát. To se 

dnes dle našeho názoru neděje.  Zcela běžně probíhá určitá forma cenzury, zdravotní 

diktatury, mediální propagandy, a také zcela nedůvodné odkládání či přesouvání 

trestních oznámení souvisejících s odhalováním trestní činnosti politicky 

exponovaných, ale zejména zodpovědných osob. Prosíme o Vaše vysvětlení, či názor 

k aktivaci čl. 23 LZPS. Beztrestnost v tomto případě neexistuje a upozorňujeme na 

fakt, že tyto trestné činy jsou nepromlčitelné. Trestný čin zneužití pravomocí 

veřejných činitelů je na prvním místě, stejně tak jako obrovský střet zájmů a k tomu 

naprostá neochota de-facto celé soustavy státního zastupitelství s tím cokoli dělat. O 

dalších trestných činech, na které poukazujeme ani nemluvě. Prosíme o detailní 

vysvětlení.    

Zákon sice jasně stanovuje lhůtu pro Vaši odpověď, ale z důvodu naléhavosti, složitosti celého 

problému i s přihlédnutím k tomu, že státní zástupci a zástupkyně již měli dostatečné množství času 

na to se s problematikou seznámit, žádám tímto o zodpovězení výše uvedených dotazů v co 

nejkratším termínu.  

Text této žádosti o informace postupujeme médiím i všem dalším spoluobčanům sledujícím vývoj 

kauzy „TORPÉDO-21“. Proto by pro všeobecnou informovanost bylo dobré, aby všechny výše 

požadované informace byly bez omezení dostupnosti uveřejněny i na webové stránce Vašeho 

státního zastupitelství.  

Děkujeme předem za vstřícnost a odpověď v dřívějším než zákonném termínu, jak je výše uvedeno. 

S pozdravem  

David FORMÁNEK 

Radek PECH 

plk. MUDr. Marek OBRTEL 


