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K rukám:  
PhDr. Ivan Gabal,  
Mgr. Marie Benešová,  
JUDr. Miroslav Antl,  
Mgr. Václav Láska 

        ____ 

        V kopii na vědomí: 
        Ing. Andrej Babiš, 
        MVDr. Pavel Bělobrádek, PhD., MPA  
        Plk. Mgr. Robert Šlachta  

 

V Plzni dne 17. 6. 2016 

Petice za setrvání Roberta Šlachty ve funkci u PČR 

Dobrý den, vážení, 

předně omluvte prosím délku mého dopisu, nicméně vše je to skutečně velmi důležité.  

Dovolte mi začít tím, že si velmi vážím Vaší práce a velmi ji důvěřuji. Proto mi prosím dovolte 

zaslat Vám svůj dopis. 

Jmenuji se Jindřiška Pavlová, v pátek 10. 6. 2016 jsem založila petici na podporu p. Roberta 

Šlachty a jeho setrvání ve funkci s tím, že jestli se mi podaří sesbírat 100 hlasů, pošlu ji na vědomí p. 

ministrovi vnitra Chovancovi, p. policejnímu prezidentu Tuhému, p. Robertu Šlachtovi a ČR 

Radiožurnál (http://e-petice.cz/petitions/petice-za-setrvani-roberta-slachty-ve-funkci.html).  

O petici byl mezi lidmi zájem, již druhý den v sobotu mi ji podepsalo přes 100 lidí. V neděli 13. 6. 2016 

jsem ji proto podle svého původního úmyslu rozeslala všem výše uvedeným osobám. K 14. 6. 2016, v 

době odesílání petice Vládě ČR, se pod ni podepsalo 269 lidí a jejich počet dále narůstal. 

Moji snahou bylo upozornit dostatečně včas na to, že ve společnosti opravdu není zájem o 

takovou změnu u Policie ČR, která povede k odchodu p. Šlachty a požádat včas o její zastavení. 

Bohužel moje snaha byla úplně marná, nikdo nekomunikoval (resp. MV ČR a PČR pouze přijaly mé e-

podání, abych byla přesná). Proto jsem tuto petici zaslala ještě ministru financí Babišovi a panu 

premiéru Sobotkovi (resp. jeho asistentovi v PSP ČR) s naléhavou žádostí, aby zastavili tyto aktivity u 

Policie ČR. Neboť např. mezi všemi mými nejbližšími známými v mém okolí budí tyto kroky spíše 

obavy ze snahy o zneprůhlednění a čerpání informací z elitního útvaru než cokoli jiného. Moje petice 

byla primárně takovým mým momentálním osobním průzkumem, jestli je to jen můj názor nebo jestli 

se skutečně jedná mezi lidmi spíše o vnímaný problém.  

Jediný, kdo se mnou navázal komunikaci, byl p. ministr Babiš, když poděkoval za moji snahu a 

potvrdil mi tím alespoň, že moji zprávu dostal včas (tj. ještě před zasedáním BRS). Protože jsem chtěla 

tento odpor lidí podepsaných pod mojí peticí za každou cenu včas sdělit komukoli kompetentnímu a 

neměla jsem žádnou záruku, jestli si tuto informaci neponechá p. Babiš pro sebe, obrátila jsem se 

ještě bezprostředně před jednáním BRS na celou Vládu ČR s naléhavou žádostí, aby tento vývoj 

zastavili včas a zabránili tím odchodu pana Šlachty od Policie ČR za každou cenu. Jediný, kdo se mi 

ozval, byl opět p. Babiš a tentokrát ještě také p. Bělobrádek. Protože už ve mně začínal vzrůstat 

dojem, že všechny tyto překotné změny jsou účelově rychlé a že ve skutečnosti o moje zprávy o 
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odporu k nim nikdo z prvních adresátů vlastně nestojí (snad s výjimkou p. Šlachty), můj e-mail na 

Vládu ČR jsem poslala pro svoji jistotu v kopii do ČT (p. Jakubovi Železnému + nějaké oficiální podání 

jako námět na reportáž ČT) a DVTV (pí. Drtinové). Později jsem jej zaslala na vědomí ještě reportérům 

ČT, LN, a Aktuálně.cz. (všichni bez odpovědi). P. Babiše a p. Bělobrádka jsem ještě před zasedáním 

BRS informovala narychlo o existenci dalších 2 petic na internetu.  

(1/http://www.petice24.com/signatures/petice_na_podporu_roberta_lachty_premierovi_a_ministro

vi_vnitra/start/4802/http://www.petice24.com/signatures/zachrate_plk_roberta_lachtu/). 

Připadá mi neuvěřitelné, že do dnešního dne se o mojí petici + o 2 dalších, jež v součtu dávaly 

ke dni zasedání BRS téměř 800 hlasů, nezmínil kdokoli ze všech médií, jimž jsem zprávy zasílala (nebo 

alespoň o tom nevím). 

Po zasedání BRS bylo oznámeno, že se reorganizace PČR odloží o měsíc, p. Šlachta podle 

médií dokonce zvažoval, že by se mohl vrátit. Měla jsem upřímnou radost! Pak přišla tisková 

konference p. ministra vnitra a policejního vedení, což byl pro mne i mé okolí velký šok. 

1/ Nezlobte se na mne, ale vůbec jsem ani po tomto jednání nepochopila, proč se 

reorganizuje právě elitní útvar s prvotřídními výsledky? Jakkoli rozumím pravomoci policejního 

prezidenta k této změně a nic proti ní - proč se reorganizuje TAK RYCHLE a JEDINĚ špičkový elitní 

útvar a ještě podle mého laického pohledu pouze tím, že se mu přidá nadřízený prvek a ÚOKFK do 

organizační struktury? Nenese to s sebou nutně pouze povinnost novému nadřízenému býti 

informován, zatímco on sám ve skutečnosti žádný pracovní přínos nenese? A z mého pohledu ke 

špičkově pracujícímu ÚOOZ se přidá úsek ÚOKFK, o kterém se obecně tvrdí, že je zkorumpován? 

Nenese to s sebou naprosto racionální riziko úniku informací nejen z ÚOKFK, ale s jistotou nově také z 

ÚOOZ?  

2/ Nerozumím argumentům tipu "kvalitní práci dělá celá Policie ČR". No, snad ano (ale jistě 

ne vždy.. někde to tvrzení o zkorumpovaném ÚOKFK a úniku informací od policistů muselo 

vzniknout), ovšem reorganizován je pouze elitní útvar, který z mého pohledu pracuje prvotřídně vždy 

a zjevně zcela nezávisle (když se dostane i na "choulostivé", často velmi vlivné osoby - mj. např. 

soudce a státní zástupce - a dokáže je dokonce dostat až k soudu). Chci říci, proč se reorganizace 

nezaměří přednostně na ty útvary, které nepracují zcela špičkově, "pouze" průměrně (tak, aby vznikl 

přínos)? Přeci reorganizace se nedá začít dělat tím, že se sníží laťka, resp. začne se jejím snížením u 

špičkového útvaru (aby se výkon srovnal).    

3/ Schůzi završil ministr vnitra Chovanec, když sdělil, že reorganizaci podepsal. Navíc toto 

zdůvodnil jakousi hrozbou, že "policie se nikdy nestane divizí Agrofertu." Nezlobte se, ale je to 

reorganizace z ruky ministra vnitra Chovance a jeho policejního prezidenta (nebo čí, omlouvám se, 

neznám autora reorganizace), kvůli které právě odešel špičkový detektiv elitního útvaru detektivů v 

České republice. Pro laika je zcela nepochopitelné, kde tady na pana Chovance kouká p. Babiš s 

Agrofertem? Toto zdůvodnění je podle mého názoru zcela zcestné a irelevantní. Může snad toto 

vysvětlení zdůvodnit, proč je navržená reorganizace lepší než výsledky Roberta Šlachty u ÚOOZ a stojí 

proto za jeho odchod?  

4/ Následně ve sdělovacích prostředcích p. vrchní státní zástupce Zeman sděloval, že vedení 

PČR přislíbilo DOPŘEDU všechny připomínky žalobců včas zapracovat. Připomínky, které ovšem podle 

jeho slov mohly být pouze v obecné a ještě navíc v odhadované(!) rovině, neboť v papírové podobě 

tu reorganizaci neviděl, neboť ji nedostal k dispozici. Jinými slovy dopředu policejní vedení slíbilo včas 

odstranit připomínky, jejichž řešení ale ještě neexistuje? Promiňte, ale jak mohou vědět, že 

připomínky nebudou tak zásadní, že pro jejich řešení nebude potřeba celou reorganizaci možná 

odložit?  
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5/Připadá mi to jako laikovi na druhé straně televize naprosto absurdní. Pak ještě p. policejní 

prezident na novinářův dotaz týkající se zpětvzetí žádosti o rozvázání služebního poměru p. Šlachty 

vysvětlil, že za p. Šlachtu už je vlastně náhrada. Ačkoli mu ještě neskončil služební poměr a on má být 

uvolněn ze služebního poměru až k 30.6.2016(!)? Promiňte, ale tohle je ocenění prvotřídní 

mnohaleté práce v řadách Policie České republiky? Vždyť to jinými slovy podle laika působí spíš jako 

"my ho tady vlastně moc nechceme, už jsme ho nahradili..“.  

Připadám si s celou svojí snahou tak marně a zbytečně. To je ten důvod, proč se na Vás, 

vážení, obracím. Chci Vás požádat o pomoc. Nesmírně mě trápí, že policejní útvar, kterému jsem 

stoprocentně věřila a považovala jej za záruku spravedlnosti v České republice, bude podle mého 

názoru (a soudě podle podepsaných lidí v peticích nejen mého) rozprášen a stane se další loutkou. 

Proč se musí reorganizovat pouze to, co funguje špičkově, když zbytek policie má podle mne docela 

rezervy a jistě větší důvod k reorganizaci než celý ÚOOZ? 

V současné době je moje petice naprosto bezpředmětná, neboť k reorganizaci už jejím 

podpisem fakticky došlo. Přála bych si něco udělat, ale momentálně nevím, co bych vlastně měla 

požadovat, aby to mělo nějaký smysl. Jediné, co si doopravdy přeji, je návrat pana Šlachty zpět do 

ÚOOZ. On je pro mne zárukou, že jakékoli provedené reorganizaci mohu důvěřovat. Jestliže ji pan 

Šlachta nevěří, nevěřím jí ani já. Nerozumím tomu, proč mu nebyl dán vůbec prostor pro jednání 

týkající se reorganizace a jsem přesvědčena o tom, že k jejímu odmítnutí má dobrý důvod (a 

domnívají se to i všichni lidé v mé petici). Rovněž mu navíc vyjádřilo plnou podporu 17 velících 

důstojníků ÚOOZ a poté 238 podřízených, což přeci také svědčí o jeho morálním kreditu.Kdyby přeci 

tvůrci reorganizace celou věc prokonzultovali s p. Šlachtou, mohl vzniknout funkční kompromis a 

vůbec nic by se ve společnosti nedělo. Tohle celé je zkrátka divné. 

Včera jsem vyšla do ulic k osobnímu sběru podpisů petice. Během něho jsem zjistila, že 

problematika lidi velmi zajímá, o tématu živě a vděčně diskutují a p. Šlachtovi buď fandí, nebo jej 

neznají. Považují zpravidla celé okolnosti za velmi podivné, neprůhledné až podezřelé a velmi 

znepokojující a rozčiluje je to.  

Někteří odmítli letáček i podpis (spíše výjimka) zejména v blízkosti úřadu práce nebo převážně u 

mladých lidí. Někteří (zejména starší lidé) mi dokonce tahali netrpělivě tužku z ruky, jakmile jsem 

vysvětlila, kdo jsem a o co mi jde! Informační letáček si bral téměř každý, neboť ho téma zaujalo - i 

ten, kdo původně o věci vůbec nevěděl nebo se o ni do této doby nijak nezajímal. Velmi zajímavý byl 

velký zájem studentů, kteří dokonce aktivně nabídli svoji spolupráci. 

Vážení, dovolte mi Vás informovat o tom, že považuji takto silácké prosazování reorganizace 

špičkového detektivního útvaru s mimořádnými výsledky, jichž si veřejnost velmi cení, za politickou 

sebevraždu celé ČSSD. Zde jsem si dovolila svůj osobní názor, nezlobte se za něj. 

Chci Vás požádat, abyste poškození nejen ČSSD, ale podle mého názoru také ÚOOZ, 

zabránili, je-li to jakkoli ve Vaší moci. Svojí peticí chci pouze poukázat na to, že lidem tato situace 

není lhostejná.  

Pro mne osobně (a snad mluvím i za ty lidi podepsané pod peticí) by bylo naprosto ideální 

řešení, kdyby se p. Šlachta vrátil zpět na svoji pozici a věcně se s p. policejním prezidentem dohodli 

na reorganizaci (je-li tak nezbytná, jak si myslí p. policejní prezident).  
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Moc Vám děkuji za Vaši práci. Velmi si cením Vaší odbornosti a věřím, že budete ochotni 

naslouchat mým obavám. 

S díky a přátelským pozdravem 

 

 

Ing. Jindřiška Pavlová 
Adresa 
Tel:  
e-mail:  

 

 


