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Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999Sb, o svobodném přístupu 
k informacím 

Vážený pane  

tímto Vám na základě vaši žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme k vašim dotazům následující: 

1) Jaké kroky jste učinili v souvislosti s obdržením důkazů, že Policii ČR ovládl organizovaný 
zločin a je ochromena ve své činnosti? 

Jak již bylo sděleno v odpovědi hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 17.06.2021 k výzvě manželů 
Kafkových ze dne 08.06.2021, která byla doručena datovou schránkou dne 08.06.2021 ve věci výzvy ke svolání 
bezpečnostní rady kraje, nejsou i nadále hejtmanovi Moravskoslezského kraje, a dále pak členům rady 
Moravskoslezského kraje, zastupitelům Moravskoslezského kraje, řediteli Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje nebo zaměstnancům Krajského úřadu Moravskoslezského kraje známy žádné skutečnosti, které by 
nasvědčovaly tomu, že by ze strany bezpečnostních složek České republiky docházelo k jakémukoliv 
nezákonnému jednání, které by bylo v rozporu s právním řádem České republiky. Relevantní důkazy, které by 
takovémuto jednání nasvědčovaly, nebyly nikomu z výše uvedených předloženy. Pokud se domníváte, že 
konkrétně Policie České republiky je ochromena ve své činnosti v důsledku nezákonného právního jednání, 
doporučujme se obrátit v souladu se zákonem č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o 
změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů na Generální inspekci bezpečnostních sborů. 
Závěrem tedy uvádíme, že jak ze strany vedoucích představitelů, potažmo orgánů Moravskoslezského kraje, tak 
rovněž ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje tudíž nebyly učiněny žádné kroky, které by 
souvisely s obdržením důkazů, že Polici České republiky ovládl organizovaný zločin a byla tímto ochromena její 
činnost.  

2) Co jste učinili pro zabránění páchání trestné činnosti Policií ČR např. Nezákonné jednání ve 
SKI AREÁLU Vaňkův kopec v Horní Lhotě v měsících 1,2,3-2021 a zabránění ve výkonu podnikání? 
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V kontextu uvedeného k bodu 1 uvádíme, že jak ze strany vedoucích představitelů, potažmo orgánů 
Moravskoslezského kraje, tak ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebyly učiněny žádné kroky, 
které by zabránily případnému páchání trestné činnosti Policií České republiky, jelikož tito nejsou k takovémuto 
jednání kompetentní. 

3) Blíží se další sezóna, o nahlášených “domnělých” jako že přestupcích do dnes nebylo 
rozhodnuto. Máme očekávat další nezákonné jednání třeba ze strany Policie a zase tomu máme 
jen přihlížet, jak nám budou ničit naši činnost? 

V kontextu uvedeného k bodu 1 a 2 uvádíme, že v tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem Vláda České 
republiky případně věcně příslušné ministerstvo rozhodne o opatřeních, která budou souviset s bojem proti 
koronavirové pandemii. V případě domnění, že Policie České republiky jedná nebo bude jednat jakýmkoliv 
nezákonným způsobem, doporučujeme se obrátit na Generální inspekci bezpečnostních sborů (viz. bod 1) 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Bc. Taťána Kahánková   
pověřena zastupováním funkce  
vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje 

Po dobu nepřítomnosti zastoupená Ing. Tomášem Zuberem 


