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krpa.skpv.ohk7@pcr.cz

krpa.skpv.ohk7@pcr.cz

26. 6. 2018, 8:16

Komu: ernstbubakin@seznam.cz

RE: Pro kpt. Jakubec ve věci KRPA-86181/TČ-2014
Dobré ráno pane Svatoš.
Znovu jsem si četl Váš e-mail a zjišťuji následující:
Kdy jste se dostal k daňové kobře? Pokuste se vzpomenout na měsíc.
Kdy jste od nich dostal smyslu plné informace a nikoliv jen to, že ty info tahali z Vás?
Velmi jste mne nadzvedl m, že bych měl pracovat pod někým z ÚOKFK. Proč bych asi tak nevzal nabízené místo
vedoucího na sloučeném
Útvaru ÚOKFK + ÚOOZ v létě 2016? Myslíte že proto, abych další 2 roky pracoval za poloviční plat a pak začal pracovat
pod někým v nižší pozici?
S m souvisí to, že Vás vodí jak kozu kompletně všichni. Vždyť jste sakra inteligentní člověk a víte, že je v PČR boj o
posty. Už jste poznal, jak PČR a
vůbec jus ce fungují. Takže mi řekněte: Mohl celostátní útvar ovládaný dosazenými a špičkově odměňovanými lidmi
od pana Chovance tuto věc
oﬁciálně řešit? Odpověď – ano, ale jen tak, aby se vyšetřovalo a nic nevyšetřilo. Jenže u celostátního útvaru
s inteligencí a lidmi, kteří byli a jsou
velmi dobře placeni včetně všech přesčasů, se nedá říci, že by to v současné době šlo zakrýt. Proto se všichni snažili
ode mne získat info, aby to
vypadalo, jak se šetří. HOVNO! Pak se snažili Vám na oko dávat info a Vy jste jim nosil citlivé informace. Oni pak
oddělí to, co je strašně důležité a bude znamenat jejich kariérní růst od toho, co jim může ublížit. Vám pak tlučou do
hlavy padni komu padni. A s m pak chodíte za mnou, přičemž já mám dělat zbytečné a mnohdy účelové kroky pro
partu hajzlů, kteří si přes Vás vylepšují svoji kariéru.
Dejte si věci do časové osy. Tam se nemůžete zmýlit. Ta věc je komplikovaná a nemusíte zjis t celou pravdu. Ovšem
pravdě se m velmi podstatně přiblížíte. Celostátní útvar má možnos , sílu, oprávnění. Na druhé straně já jsem sám a
nestrhnu vše. Já jsem ale nebránil Vám a ani průchodu práva, m došlo k tomu, že se ke kauze dostala NCOZ a
paradoxně místo, abych vedl tým lidí na tamním útvaru (vedl z pozice osoby, která tam také je v pozici vedoucího),
tak mám jít na místo pod někoho, kdo to nerozkryl a ani by to tam nikdy nedělali, neboť by si zcela zásadně ublížili
kariérou? Jde o funkce, pak se slučovaly útvary – lidé bojovali o moc o vyšší posty. Když bylo dobojováno, tak se
mohlo říci Svatošovi, že ten Jakubec je perfektní, že všichni budou spolupracovat a podobně. Oni nic nevybojovali.
Informace jste zcela zásadně zjis l a ověřil Vy a pokud bych já ty informace nedal do výslechů svědků, tak by nebylo
nic a všichni by si mohli říkat akorát to, že to zkurvil Jakubec. Teď jsem v situaci, že jsem všem poskytl informace,
všichni měli dělat a udělali jen něco. Přesto ten základ je JEN u Vás a u mě. Tím, že jste papouškoval pana Winsche
nebo podobné lidi, jste mne velmi naštval. Já jsem pane Svatoš udělal něco, co v ČR nikdo nedělá, neboť nejen že to
neumí, ale ten systém to v podstatě neumožňuje. Další věcí, kterou jsem udělal je, že jsem se m postupem zastal
nikoliv kolegy nebo dvou – tří kolegů. Já jsme začal dělat na úkonech, které posrala celá expozitura ÚOOZ, pak to
ještě jejich vedení posvě lo a když už to bylo tak v prdeli, tak to měl dostat někdo, kdo Vám okamžitě zajis ochranu.
Po tak zásadním průšvihu by měl být takový kolega z SKPV na Plzeňském krajském ředitelství okamžitě odměněn jen
za to, že začal tu ochranu poskytovat. Pakliže by začal alespoň část Vámi oznamovaných věcí rozkrývat, tak mohl být
bez dalšího okamžitě povýšen. Nestalo se, naopak to zakryly a ještě navíc přidali to, že nechránili Vaši ženu a
v podstatě Vaše dě , které se mohly být za zavřenými dveřmi? To měl okamžitě řešit GIBS po stránce porušení všech
dotčených policistů a současně to měl okamžitě řešit společný nadřízený ÚOOZ a KŘP v Plzni, což je někdo na
Policejním prezídiu v blízkos pol.prezidenta. Opět se nestalo. Víte, co se mělo stát, pokud věc přišla do Prahy a
někdo se postaral o Vaši ochranu? Okamžité povýšení a není vůbec důležité, zda o jedno nebo o dvě či o více pater
výše. To je průser PČR jako prase a objevil se jeden, který konal – konečně. Jenže v Praze také nekonali. Ten první to
nevěděl a ten druhý sice věděl, ale je z daňového oddělení, kde všichni vědí, že běžně koníci nic nevědí nebo mizí.
Ale nikdo nepochopil prazáklad, že se porušila zcela základní norma, kvůli níž tady PČR vůbec je. Moji nadřízení
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nejsou hloupí – oni to pochopili, když jsem Vás vyslechl, ptal jsem se na to, zda ještě žádáte ochranu, v květnu pak
zařídil ochranu v Plzni po vydíračce od Foltýna. Jenže systém neumožňuje, aby se nějaký Jakubec utrhl z řetězu… Tak
si mě začali hlídat a každý krok k rozkry trestnos pečlivě kontrolovali. Já jsem zpočátku nevěděl, že to je kvůli
tomu, že v tom přímo jeli kolegové. A Vy jste mi delší dobu vůbec nevěřil, pak částečně a pak jste šetřil informacemi.
Mělo to vývoj. Já jsem nic netušil v červnu/červenci 2014, kdy se přede mnou zmínil Široký o Chovancovi. Pak ale
přicházelo více a více podivných událos, jako jsou otevřené dveře do plechové skříně v mé kanceláři, nikoho
nezajímalo, že jsem je před m peče l a podobně. Na konci září 2014 byla situace již neúnosná a stalo se několik
zásadních věcí, které mne donu li si kauzu začít ověřovat u mých známých. Pak jsem pochopil a byl jsem v háji.
Nemohl jsme z toho ven, neboť to už se udělala nebytovka na Zličíně, vydaly se věci z Ostruhové a z Roudné. Atd……
Základ ale je, že i když jsem nešel pro kolegům, tak kolegové mne nepodpořili ze zcela jasných důvodů. Nemohu je
za to kri zovat, neboť by přišli o ﬂek nebo by měli tak velké pože, že by rychle odešli. Jenže m došlo k tomu, že
utopili mne. Nikdo ten tlak nevydrží dlouho. A to jen kvůli tomu, že jsme se zastal nikoliv jednoho kolegy, ale snažil
se zhojit špatný systém u PČR. Nedokázal jsme to rozchodit celé, což by beztak nedokázal ani ten celostátní útvar.
Ale udělal jsem něco, co nikdo nedělá – zhojoval jsem chyby kolegů a dostal jsem se velmi vysoko. Teď jsem kvůli
tomu překážkou, neboť policejním debilům je jedno, co jsem udělal – těm vůbec nedochází, co jsem si asi tak zažil,
abych to vytáhl. No a policajtům, kteří to dokáží pochopit, to nemůže dělat dobře, neboť to neudělali oni sami. Při
zhojování takového průseru dvou součás je jasné, že Vás ta kauza musí hodit do vysokých pater PČR. To se u mne
nestalo a už asi nestane. Ostatní jsem již psal.
Čili až Vám bude někdo říkat, jak jste skvělý, že jste té PČR pomohl, jak s těmi informacemi, tak dotacemi a podobně,
tak zvažujte, proč to někdo chce. Ta kauza je u Jakubce tak rozsáhlá, že aby nikdo nemohl říci, že Jakubec něco
zanedbal, musel by to Jakubec rozkrýt a udělat celé. Opět se odkazuji na Vaši inteligenci: Jak dlouho mi potrvá to
rozkrýt, kolik věcí se v mezičase zamete obhájci, zapomene lidmi a podobně, jak dlouho bude Jakubec v pozici
řadového a , co to posrali mají 2x vyšší plat, kariéru, kontakty a podobně? Jakubec navíc přišel o připravované
legální podnikání. Pokud bych šel pracovat na GIBS – byla by to vůči těm kolegům msta. Já nejsem ms vý. Značné
množství lidí říká žij a nechej žít. V tomto případě mne zničili a zničili mi i připravovaný podnikatelský projekt. Nelze
mne upla t (navíc vůbec nevím, jak by mohli, když ten projekt znamenal do budoucna velmi dobré zabezpečení celé
rodiny), lze mne ovšem pohanit. To bude nutné, neboť jsem m, co jsem udělal, přerostl přes hlavu všem. Aniž bych
to chtěl, tak to Vaše obesílání všech možných ins tucí jako MSZ v Praze, KSZ v Plzni, VSZ, NSZ a také policejního
prezidenta paradoxně znamenalo, že všichni se na Vás vykašlali a tvrdili, že dělám já. Vy jste pak přišel a doložil
písemné oﬁciální stanovisko, že já dělám. Vy jste věděl, že dělat má někdo jiný, ale postavil jste to do roviny, že jsem
povinen a měl jste bohužel pravdu. Tak jsem dělal. Jenže z toho je patrné, že v době kralování Chovance se Vám
skutečně a současně nikoliv jen na oko věnoval a svoji práci dělal jen jediný policista – já. Kolegové z NCOZ začali až
časem a dělali to proto, neboť byl nějaký předskokan Jakubec, na kterého mohli svést, že ten blb do toho šije a oni
tedy musejí, aby nevypadala PČR jako parta pitomců. Já jsme zase musel mít předskokana Svatoše, jinak bych se
nedostal v kauze nikam a nikdo by mi informace neříkal. S m souvisí hovory s obhájci, neboť i oni jsou důleži pro
rozkry trestné činnos . Oni mohou klientům říci, aby na úkony chodili nebo nechodili, nebo se vyhýbali nebo
vypovídali úplně či částečně….) Závěrem jen drobnost: Nikdo mne nechce nahoru – k žádné z těch part nepatřím. To
by logicky znamenalo, že bych měl jít pracovat na GIBS do vedoucí pozice. Jenže jsem se zásadně zastal kolegů a
zhojoval jejich chyby včas tedy nikoliv až v pozadí NCOZ nebo někdo začal něco dělat, neboť by Chovanec tomu
policistovi ublížil. To znamená, že nikoliv GIBS, ale NCOZ či policejní prezídium. Na jaké místo pane Svatoš, když
všichni vedoucí kompletně byli posraní až za ušima a nechali v tom Vás i mne ať oba zdechneme..? Pod kterým
z těch skvělých a rovných policistů, kteří si řekli, že to není jejich boj, že by neměli odměny nebo dokonce o ﬂek
přišli, mám pracovat?
Byl bych velmi rád, kdybyste mi poradil, neboť končím kariéru jako policajt, který kvůli tomu, že činil a pokusil se
konat za ostatní, ztra l možnost obživy a začal vnitřně měnit zásadní postuláty, kterými se v životě řídí. To začalo před
rokem ovlivňovat i mé soukromí a porozumění s mojí vlastní ženou…
PS: Pakliže se zmiňujete, jak ten zelinář, ten Kasl, ten Mička a kdoví kdo ještě,.. řekněte mi: v čí prospěch se takto
děje? Můžete mi říci, proč jsem to odnesl na posrané kariéře a zničením vlastních vazeb, když ÚOOZ je v pohodě?
Ř
Č
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Řešíme ﬁnancování ČSSD, TOP09 a podobně a já jsem využíván kým a k jakým cílům? Myslíte, že mi lidé, kteří z toho
mají prospěch, řeknou, pane Jakubec pojďte k nám, perfektně jste ze sebe udělal vola, Svatoš si Vás povodil a jeho
zase jiní. Proč nebyla stabilizována moje rodina? Teď padnu – OK. Všichni budou v pohodě a zapomene se. Jen
Jakubec – kretén – bude hledat jinou práci, protože nadřízení jej sejmuli a nevěří. Teď zbyde jediné, aby
znevěrohodnili Svatoše a když to nepůjde, tak Jakubce. Tím to celé padne a je to.
Tak hezký den

https://email.seznam.cz/#inbox/158

3/3

'%#,.)!(')"+(!"!"  #$//) "
#$'/$ 

/E!$/5<A=2,/701;56

  

5 A=2,/

14(0/$;.=

%739><45>9%<""

B#

#)9D'-(3930>2@).9;HH@18638(8"

& ) %  %' %  ')' )(

701;56

  
" 

  5%.6/A638(0<)F

 )!
2#(1;.+6

58% .+

60$!3/5<2#(1;.+6



2/"!

-',%)0"9%73H

$1%2!

52D26/>
$



' 

    

@ * 0E=*%-#%

@ * /$%2=,!3%,%

0 7. 0E=*%-#%

0 7. /$%2=,!3%,%

(G3!+/.A=
@=2,/7;+/.!



 ' 

!1!'1!&57;+/.B

 

0<)F

    

14+;-

)

$23!5%#0!1!'1!&4

=2-%./50!1!'1!&4

623!5),

367"-+281 8%0-*-)(

3(4-6.)40%72A

#,.)'$
/$%02!,

2*351%C2@6;67?1(%739A',
6',5>2)/453(8/C2@45367G)(@

<1)/5<A=2,/#%13)&)+;34

()%

,!3./23

      

.3)5)1/5?3%23

53&D,096;67?18""

"2!(0/$;.=



,%+31/.)#+?0/$0)2

0%72A

@!2/5<1!7=3+/

0%72?4G-43.)23
   

%13)&)+;3

9DG)232%<>/0%(D!<

!34-!A!2!43/- /5BE%.=







  

    

    

+!*.) 
@=2,/0E=,/(6?2,%$%+

;7%50E=, 


$%.3)&)+!#%0/$%0)24*=#=/2/"6

$%.3)&)+!#%
5623!5)3%,%#%13)&)+;34



























).9;HH@18638(B!(3':
     
   

 
 358C)2?")<2%11%-04(*

     
   

 
 358C)2? ")<2%11%-04(*

     
   

 

@!2/5BE%.=0E=,/(



    

5BE%.=0E=,/(

39DG39>23%8731%7-'/;

625B3,%.=23!5G0E)/5BE%.=0E=,/(573!H%./5H$6+$!34!A!24$/$;.=
3!57.!-%.;H%2623<-343//0%1!#)*%F3B.%01/5%$,!,%01/5%$%.!"4$%
3!57.!-%.;H%2623<-343//0%1!#).%01/5;$=
3!57.!-%.;H%2623<-343//0%1!#).%-GH%01/5<23
3!57.!-%.;H%"6,//5BE%./01/3)745%$%.<(/$!3!


%#(.)#+<0!1!-%316:

20,D4*%

.%20,D4*%



7.;5!.?%,%+31/.)#+?0/$0)2 7.!A+!

0E)0/*%.

.%0E)0/*%.



5!,)&)+/5!.<A!2/5<1!7=3+/

0E)0/*%./

.%0E)0/*%./



7.;5 %, 0/$0)2+5!,)& #%1&)+;30,!3./23

0,!3.?

.%0,!3.?



5!,)&)+/5!.<A!2/5<1!7=3+/0,!3./23

0,!3.<

.%0,!3.<



+1%$)3/5!.?0/2+63/5!3%,#%13)&)+ 2,4H%"8

!./

.%



5!,)&)+/5!.<A!2/5<1!7=3+/

0,!3.<

.%0,!3.<



635/E%./0E%$7.%0,!3.B.=-#%13)&)+;34

!./

.%

:%#(.)#+<0!1!-%316K5%,)+/23&/1-;3F+/$,)5?+>$
83!5  !(1!.)A.=#%13)&)+;3.%.=/$A%2+<#%13)&)+!A.=!43/1)36

/.31/,!0/$0)2G!1!7=3%+"6,!01/5%$%.!.!7;+,!$B2%7.!-G0,!3.?#(+$!34!A!24/5BE%.=$!3/5<701;56









NEJVYŠŠÍ SOUD

2%ý$16.235È91Ë$2%&+2'1Ë.2/(*,80

Krajský soud v Plzni
Veleslavínova 40
  3O]HĖ
ke sp. zn.: KSPL 53 INS 2921/2016

Brno 12. 12. 2018
Sp. zn. Ncn 460/2018

V SĜtOR]H]DVtOiPHSRGiQt 0LFKDHOD6YDWRãHGRUXþHQp1HMY\ããtPXVRXGXGQH,
se GYČPD SĜtORKDPL, k SĜLSRMHQt GR SURFHVQtKR VSLVX QHERĢ WHQWR QHE\O ]GHMãtPX VRXGX
k GQHãQtPXGQLGRUXþHQ.
6RXþDVQČSĜLSRMXMHPH]i]QDPRRYČĜHQtHOHNWURQLFNpKRSRGiQtGRUXþHQpKRQD elektronickou
podatelnu Nejvyššího soudu dne 11. 12. 2018.

Za Nejvyšší soud:
JUDr. Jarmila Martinková v. r.
SRUDGN\QČ
REþDQVNRSUiYQtKRDREFKRGQtKRNROHJLD

Za správnost vyhotovení: Tereza Figurová

3ĜtORK\podle textu

1HMY\ããtVRXG%XUHãRYD%UQRýHVNiUHSXEOLNDWHO 541 593 111, fax: +420 541 593 522,
e-mail: podatelna@nsoud.cz, www.nsoud.cz, ID datové schránky: kccaa9t
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21. 6. 2018, 15:17

Komu: ernstbubakin@seznam.cz

RE: Ve věci KRPA-86181/TČ-2014
Dobrý den pane Svatoš.
Jen bych Vás chtěl požádat:
Než dáte něco oficiálně a případně k nám zašlete, bylo by možné do toho nahlédnout?
Jde o to, že jste rozkryl zcela zásadně řadu palčivých problémů, ovšem mne to stálo mozek a
bude mne to stát práci.
Podstatné je, co se stalo od prosince 2013 do konce roku 2014, neboť i když jste neviděl můj
úhel pohledu na věc,
tak jste viděl velmi mnoho detailů a jednání s jinými kolegy a s GIBSem. Pokud byste tedy chtěl
udělat jakýsi sumář,
časovou osu a podobně, tak bych Vás požádal, abyste byl velmi opatrný v úsudku. S postupem
času se u mne rozkrývalo něco,
co bylo velmi precizně zakryto. Jiné součásti na to reagovaly až pak a jen kvůli tomu, aby
nevypadaly jako parta debilů. Vy sám
jste pochopil, že řešili a většinou odkládali. Začali stíhat až v roce 2017, a jen proto, aby opět
nevypadaly jako debilové, když
už Jakubec tu věc sdělil. Jinými slovy: V prostředí budou mít ti ostatní kolegové vždy možnost
říci, že oni ne - to Jakubec. Ale
Jakubec pak už současně nemůže tvrdit, že on dělal, a oni nedělali, neboť oni přeci něco udělali.
Problém je tedy zcela odlišný
od toho, co je Vám vštěpováno do hlavy. Pouze si někdo na vyšších místech uvědomil, že místo,
aby se stali vedoucí celostátních útvarů
slavnými, tak nějaký pitomý Jakubec jen z Krajského ředitelství jim natřel prdel! To, co si s tím
Jakubec zkusil, nikdo již řešit nebude,
neboť to se zapomene. Postupně byly zapojeny vyšší kalibry. Když jste uvedl Daňka, tak mi
můžete věřit, že to kryly kompletně všechny
složky tohoto státu! Vy máte jeden problém: Vy víte, ale i když jste výborný analytik, tak máte
informací tak mnoho, že jedním sdělením
popřete druhé vlastní sdělení. Vemte si to jednoduše:
Jak asi systém zareaguje, když ministr má svého pol.prezidenta, ten své náměstky, ti ovládají
krajské ředitele, ti pak své náměstky, ti pak
své zástupce na obecné a hospodářské kriminálce a ti pak své vlastní řadové policisty. Může se z
toho systému někdo urvat? NELZE !!! Sám jste mi řekl důvody, proč to nelze. Jediný útvar, který
se může odklonit od nastaveného systému byl ÚOKFK, ovšem i tam se na tom museli dohodnout.
Je to
hnusná politika, takže i udělat politika typu Rath se muselo dělat jinak, než že se nějaký policajt
utrhl!!! Chápete to? Já šel proti systému
jako celku a ten stál jako celek proti mně. O tom, co dělám věděli všichni a nechali mě v tom. I na
ÚOKFK to věděli, ale na oko
dělali, že je to zajímá. Dokud nezjistili, že Svatoš jde po policajtech a po vlastním ministrovi
vnitra. Pak ode mě dali ruce pryč všichni.
Jen se ke mně občas dostala hláška, abych byl opatrný, neboť by nebylo dobré, kdyby měl někdo
z kolegů problém - to také může
dopadnout nešťastně. Kdepak se na to hrabe ten Váš náboj, kdy jste si jej všichni měnili jako
staré boty bez dalšího - jen jako výhrůžku....
Ví kd ž
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Víte: když se někdo zastane nějaké osoby, tak je odměněn penězi, povýšením nebo medailí. Když
se zastanete PČR jako celku jednou věcí,
tak se to také odmění. Ale já se zastal PČR, což měli udělat vyšší nadřízení v úrovni náměstků,
krajských ředitelů a policejního prezidenta.
Oni se na to vysrali, neboť ČSSD, neboť vysoko postavení kolegové z Plzně. A pokud Jakubec by
tu věc dotáhl hned do konce, tak
by jistě za zcela zásadní obranu PČR jako celku, musel být hodně povýšen, neboť by to byla
ostuda těch výše citovaných
všech osob. Aby se tak nestalo, tak mi naložili, nechali mne v tom a já ve snaze se vyhrabat z
toho ven, jsem strhl sám sebe.
Kdybych dělal tak, že nebudu dělat za kolegy z Plzně, tak by se nic nestalo, já bych dělal do výše
svého malého platu a Vy byste
se nedostal nikam, nebo by dokonce pochopili gauneři, že si to s Vámi mohou konečně vyřídit.
Ale já jsem 20 let dělat jak jsem měl,
a tady jsem zjistil, že ti zmetci nectí ani zákon o PČR a jsou kryti kompletně celým vedením. Jak
můžu s nimi dál pracovat? Pokud ano,
kde můžu dál pracovat? Je to na nějaké PČR součásti pod někým nebo nad někým? Kdyby mi to
nevzalo mozek, tak bych Vám řekl, že
chci být policejní prezident, že si všechny srovnám. Ale ta kauza mi ublížila. Proč? Rozjela se
široce, neboť byla široce koncipována Vámi.
Já jsem chtěl alespoň částečně zhojit nespravedlnost vůči Štěchovi a Martínkovi s tím, že
uvidíme dál a kam se dostaneme. Začal jsme volat u nadřízených o pomoc, neboť postupně
jsme získávali další důkazy, až toho bylo na početný tým. O potřebě lidí jsme mluvil poprvé v
červnu 2014, o SOS s nutností lidí jsem volal od září 2014 do listopadu 2014. Celý rok 2015
jsem vysvětloval nadřízeným, o co jde, že to nemohu udělat sám, že potřebuji pomocnou ruku.
Údajně nebyli lidi. Ale aby to vypadalo, že máme práce nad hlavu, tak FAU se posralo a začalo
nám posílat další a další kauzy. Takže máme málo lidí na oddělení a vše vypadá, že se
nezastavíme. Ale tato kauza je jiná a všichni kompletně to věděli. Tady šlo o krk a také o vlastního
ministra vnitra. Pak
jsem zjišťoval info a posílal vše na všechny strany, aby si z toho mnoho policistů vzalo do svých
kauz maximum. To nikdo nedělá,
Neboť svoji práci zdarma věnuje ostatním. Já to ale dělal, neboť jsem nerozkrýval hospodářskou
trestnou činnost v celé
Plzni, ale snažil se zhojit základní průsery dvou útvarů a vytáhnout barvy PČR v očích veřejnosti.
Místo, aby došlo k mému povýšení,
tak si uvědomili, že bych mohl jít nahoru-obešel jsem Buriana a asi bych mohl obejít i vyšší
vedení, a tak rychle ustanovili nového
vedoucího 7.odd. v srpnu 2014. Ten přišel z jiného oddělení a já jsem vlastně neměl potřebu
proti němu cokoliv namítat na rozdíl od
Buriana. Přidalo se osobní, byl nějaký přesčas, ale hydra se chytala za hlavu v průběhu páchání
trestné činnosti, což jsem nesměl, ale
Nikdo mi to nesměl ani říci. Musel jsem pochopit sám, že na to nestačím. Abych ale neměl žádný
argument proti vedení, tak mi sice
nedali nikoho, ale práce mi dali tak rozumně. V lednu 2016 dokonce rozhodl nový vedoucí, že
další spisy již nedostanu. Jenže v září 2014
jsem zjistil o co jde, nejen vůči kolegům v Plzni, ale i vůči ČSSD. I když jste mi tuto info v říjnu
2014 potvrdil nepřímým mým dotazem,
tak jsem si v tu době zjišťoval, o co jde a zjistil jsem to přes jiné lidi, než ty Vaše. Byl zle a já jsem
pochopil, že jste mne využil ke svým
cílům. Ovšem dělal jsme do té doby tak, jak jsem měl, čili neměl jsme špatný pocit z toho, že
bych něco porušil, ale z toho, že jdete jak
proti kolegům, tak i proti ČSSD. 6 týdnů jsem nespal, po příchodu domů jsem se snažil usnout,
š
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ovšem vstával jsem po hodině a
až do rána jsem chodil po pokoji. To trvalo do nebytovky v Černicích tedy do 20.11.2014.
Nevymyslel jsem nic, jak z toho ven, s výjimkou toho,
že jsem si ověřil, s kým v té době jste hovořil (to jsem Vám řekl osobně) a zjistil jsem, že ne Vy a
ani ne kolegové tady z Kongresové, ale samotná centrála GIBS na mne vynesla informace, které
věděli v prostředí den poté, kdy jsem Vám ji sdělil. Po nebytovce v Černicích jsem konečně usnul
a spal 3 dny v kuse. Nevím teď přesné dny, ale vím, že jsem přišel hned po nebytovce v pátek
hned nějak dřív - už po obědě domů - usnul jsem a budila mne paní o víkendu, což se jí nedařilo.
Vstával jsme v průběhu noci z neděle na pondělí. Zjistil jsem, že pokud to začnu brzdit, tak Vy se
postaráte o mé odstíhání GIBSEM. Pokud
to budu rozkrývat, tak se postarají o mé odstíhání ti, proti nimž půjde tedy v té době jsem věděl,
že ČSSD či kolegové z Plzně. Musel
jsem proto dostat tým, ale tentokrát již ne kvůli tomu, že to chci rozkrýt, ale abych to někde usekl,
oddělil policisty od toho celku a
v nějakém uchopitelném stavu to dotáhl do konce. Nedostal jsem nikoho - jsem kretén, který to
rozkryl, tak ať zdechnu. Kdyby mi
v dubnu či květnu či červnu 2014 Burian řekl alespoň základ toho, oč jde, tak bych neudělal nic to se Vám musím přiznat. Burian
navíc až někdy v srpnu 2014 řekl jen část o těch policajtech v Plzni, takže to už bylo pozdě a Vy
jste nám vydal věci z míst,
z nichž jsme neměli možnost dělat prohlídku. Stále jsme ale nevěděl více a Burian ..???... nevím.
S odstupem času ale vím, že již začátkem
roku 2015 se na poradách vyššího polic.managementu hovořilo o Plzni, o ČSSD, o průšvihu,
který se rozkrývá na KŘ hl.m.Prahy,
bylo citováno mé jméno. Nevěděli údajně co se mnou, na které straně jsem. (PS: na žádné pane
Svatoš, jen nechci být úplatným a stydím
se za PČR jako celek). Jen pro info: Nikdy jsem si nevzal a nenechal ani slíbil případnou výhodu.
Mohli přitom udělat alespoň to,
že by mi stabilizovali rodinu, kdyby mne někdo náhodou chtěl odstíhat. Dá se to udělat třeba
zvýšením platu mé paní, když tam hákuje,
jak barevná. Celý rok 2015 jsem na té kauze dělal, a fakt hodně. Abych se dostal k informacím,
tak jsem využíval nejen Vás, ale řadu dalších osob.
Vy jste ale člověk, který měl svůj cíl a tlačil jste přesto, že mi nikdo nedal lidi. Výsledek byl, že o
rok později tedy v prosinci 2015 jsem padl. Skutečně
Jsem se zhroutil. Nejde o množství práce, ale i to, že jsme nechtěl, abyste nechal GIBSEM
odstíhat kolegy v Plzni, a tak jsme si vzal ty jejich průšvihy na
starost. Nevzal jsme si vše - ten záběr nejsem schopen udělat. Ale vybral jsem část, kde jsme
měli nějaké důkazy a současně neřešil teplárnu kvůli tomu,
že ÚOOZ od Vás dostala peníze, nepřevzali je, souviselo to s legalizací a tato část není žádným
způsobem zhojitelná. Sorry. Ostatní jsem více či méně řešil.
Vy jste si v lednu či únoru 2016 uvědomil, že již se o věc tak moc nezajímám. Měl jste "dotěrnévelmi cílené" dotazy, které ovšem byly mířeny na to, zda jsem ještě stále čestný či nikoliv - jen jste
se ptal opatrně a oklikou. Já jsem skutečně ubral v rychlosti, a bylo to proto, že mi nikdo nedal
nikoho k ruce a jak jsem
Výše uvedl, zhroutil jsem se z toho. V rámci zachování IQ bylo zcela nutné z té kauzy odejít a ten
prosinec 2015 považuji za zásadní okamžik kauzy.
Všichni se domnívali, že Jakubec nic rozkrývat nebude, že se Svatošovi věnovat nebude, že
Svatoše vyžene tak, jak to dělali stovky
Kolegů přede mnou. Chyba úsudku nadřízených. Já jsem policajt a patriot! Nedovolím, aby
někdo (Svatoš, Rabušic či Pepík z Horní-dolní) hanil PČR kvůli tomu,
Že nečinila vůbec nic. Vždy musí být učiněno alespoň něco, aby se alespoň něco dalo říci na
obranu PČR. V případě kolegů z Plzně
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nelze na obranu říci nic. Čili Svatoše bych normálně po druhém či třetím výslechu již
nevyslýchal a nestýkal se s ním, neboť vše bylo dáno. Ale
Svatoš našel jedinou achylovu patu kauzy, a to 100% nečinnost kolegů v Plzni, což měl dělat
GIBS nejméně vyhnáním těch kolegů od PČR. Pakliže
Tak GIBS neučinil, tak jsem byl bohužel jediným, který barvy PČR hájil, čehož jste velmi dobře
využil (byť mnohdy nepříjemným nátlakem, který hraničil
až s náznakem vydírání). V takovou chvíli musí zasáhnout nadřízení na ÚOOZ a ihned chyby
řadových zhojit nasazením dostatečného množství lidí. NIC.
To stejné mělo udělat KŘ v Plzni. NIC Naopak ztratili záznam setkání Vaší ženy s kámoši od Profi
CZ. Normálně fungující PČR v takovou chvíli nasadí třeba všechny,
Aby Svatoš dal pokoj a slíbí mu modré z nebe. NIC. Nechali Jakubce. Jakubec to nemusel dělat,
neboť věděl, že Svatoš má za lubem jiné úmysly, než
nějakou drobnost s neposkytnutím ochrany od ÚOOZ, nebo s tvrzením Svatoše, jak potřeboval
zhojit Springfield Stars. Nicméně Svatoš našel na něj silnou
zbraň. Pokud by byl Jakubec běžným policajtem, který 15. čeká na výplatu, tak by Svatoš skončil
již v dubnu 2014, věc by se postoupila na obvod a tam by se odložila do 2 měsíců. Životnost
p.Svatoše v dalších měsících lze těžce odhadnout. Pokud se ale zastanete PČR a začnete dělat,
tak Vás to zahubí, ale vnitřně máte velmi dobrý pocit, že děláte něco, co má smysl, a že tím
ZCELA ZÁSADNĚ NA ROZDÍL OD NADŘÍZENÝCH A PLUKOVNÍKŮ NA NĚKOLIKA POLICEJNÍCH
SLOŽKÁCH, hájíte barvy PČR. Paradoxem je, že tím, že to trvalo tak dlouho, tak se stal p.Svatoš v
podstatě osobou, proti níž není třeba jít silou a emoce a nutnost jej eliminovat se stala
zbytečností (pokud tedy někomu zcela náhodně nepřeskočí v hlavě).
PS: Vy mne znáte a řadu věcí jsem na sebe sdělil. Nevíte ale, že pokud se v prosinci 2015
zhroutím z toho, že jsem byl sám na této kauze, neboť kromě rozsahu jsem současně hájil kolegy
nikoliv kvůli těžko říci jaké jejich trestné činnosti, kterou beztak rozkrýváte na GIBS, ale kvůli
tomu, aby kdokoliv nenapadl PČR za její nečinnost, tak jsem o půl roku později již nemohl
přijmout určitou nabídku na kariérní postup. To laso mi hodili pozdě. Podcenili Vás, kauzu i mne.
Já jim to ale říkal celé ty dva roky, než jsem padl.
Z výše uvedeného současně vyplývá, že nemá smysl jít po Burianovi Vámi či mnou. Tady nebylo
možné jít proti nikomu v době působení Chovance a po jeho odchodu se mohou dělat jen
formální zastírací kroky ze strany vedoucích různých útvarů včetně nejvyššího p.p. Nevyčítám
kolegům, že si chránili místa a odměny,
Ale ze svého pohledu to vnímám tak, že jsem byl za to, že jsme se zastal tolika kolegů (tedy dá se
říci PČR jako celku) odměněn nikoliv penězi
Či povýšením, ale byl jsem obětován jako bych byl členem organizované zločinecké skupiny,
která k záchraně celku, někoho určí na odpis. Navíc jsem z kauzy nemohl odejít, neboť důkazy by
zmizely. Musím odejít až po seznámení spisu. Ta doba pak byla tak dlouhá, že se podepsala na
mých známých a
Bohužel ode mne odešli lidé, s nimiž jsme živil rodinu. U PČR jsme v roce 2013 dělal nikoliv kvůli
výplatě těch pár korun, ale proto, že jsem ještě
nerozjel dostatečně dobře business s lidmi, kteří sem jezdí mnoho let investovat velké peníze. Ty
peníze jsme s nimi vydělával zcela legálně a jediné úskalí, které mi někdo může dávat za vinu je,
že byly daněny jen tou firmou, aby neměla daňový problém s provizí. Ty peníze ale nikdy
nedoputovaly do ČR, takže já je
mohu kdykoliv do ČR dostat s tím, že je musím dodanit v okamžiku, kdy bych se stal jejich
majitelem. Nyní o nich nikdo oficiálně neví. Peníze se měly řešit
současně s tou firmou, měl se rekonstruovat hotel/restaurace v Alpách a já měl být správcem a
současně podílníkem, který do toho dá 10%, ale fakticky má 49% podíl. Byla důvěra, bylo vše. Po
téměř 4 letech od chvíle, kdy jsme s nimi jednal naposledy, je business v prdeli a nikdo se se
mnou nestýká. Budu muset
začít znovu (ve svém věku poté, kdy jsme budovat kariéru ve špatném svatostánku).
Už há
č
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Už chápete, proč pro mne není u PČR místo? Vedoucí daní je velmi chytrý. Já jsem k němu nikdy
nedostal přístup přesto, že daňová kobra se nás dotýkala. Náš nový vedoucí si usurpoval
kontakty, aby se naučil a on byl ten nevyhoditelný. O mé kauze nevěděl nic a do současné doby
nic neví. Učil se od kolegů tak, že jejich názory převzal, pak je zamíchal a pak jim diktoval, co mají
udělat. Já jsem měl s tou kauzou do TV hned. Byl bych trestný, ale nepřišel bych o místo. Nyní
vím, že o té kauze kvůli Zadehovi věděli a info by si vzali. Jenže Vy jste to rozjel po svém a já jsme
to rozjel do detailu. Vypadávají pak kostlivci, které nikdo nechce vidět, ani řešit a mají z toho
strach. Vás u mne budou označovat za magora, lháře a podobně. Ale zkuste se zamyslet nad
tím, co jste si zažil Vy, co jste zažil s ostatními útvary. Daňko Vám pane Svatoš neškodil, ale také
opravdu nepomohl. Uškodil by si, což by znamenalo jeho odchod z jeho místa v nejbližším
možném termínu. Oni měli lidi a oni mohli udělat nejméně 10x víc, než udělali. Kauza by byla již
dávno u soudu jako celek. Místo toho je stará a problematicky se dá zcelit. Vypadá to, jak
pracovali, ale jste analytik, tak si to dejte do tabulky:
1x policajt = nějaká práce (nebudeme počítat kokoty v Plzni, ale fungující kolegy - snad tedy jak
Daňka, tak i mne)
2x policajt = 4x větší množství zpracované práce za stejnou dobu, což znamená místo 5
prověřených svazků písemností za den je již prověřeno 20.
3x policajt = ?x větší množství zpracované práce
Atd.
Bylo potřeba, abych hydru nehonil on-line, jak tomu bylo s Vámi v začátku kauzy. Když pak
uteče, tak se na ní může dělat a udělá se hovno.
Už chápete, proč nemůžu pracovat dál u PČR? Já jim už nevěřím. Oni mne měli včas hodit laso,
neboť jsme jim zachraňoval prdel. To se ale v ČR nenosí.
Mějte se,
Jakubec
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