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Předžalobní výzva 

Vážení členové výkonného výboru UBS- 

 

Vzhledem k okolnostem Vás tímto žádám, abyste ze sociální sítě Facebook, stránek Unie 

bezpečnostních složek ihned odstranili zveřejněné příspěvky týkající se mé osoby, včetně diskuze, 

které vážným způsobem poškozují nejen mé jméno, ale též Mobbing Free Institut, z.ú., ČMKOS a 

Odborovou alianci IZS. Jedná se o příspěvky předsedy por. Bc. Zdeňka Drexlera, ze dne 25. a 26. 

10.2018, s dehonestující a vulgární diskuzí probíhajícího do dnešního dne. 

Na toto jednání jsem byla upozorněna Vašimi členy, neboť je mi diskuze v mnoha příspěvcích 
znepřístupněna, z důvodu blokace. Nemohu se tedy absolutně nijak brátni, na což evidentně por. Bc. 
Zdeněk Drexler spoléhá. Konkrétní skutečnosti zasílám v příloze. Též mě na ni upozornil můj nezl. syn, 
který byl nejen komunikací a předsedy UBS na můj účet velmi zdrcen. 
 
Můžu říct, že jsem opravdu znechucena nefér hrou, kterou tímto UBS rozehrála a nezbývá mi, než 
konat dle dikce zákona, ačkoliv se domnívám, že por. Bc. Zdeněk Drexler zneužil FB stránky UBS k 
prezentaci soukromé a služební záležitosti.  

Důvodně se proto domnívám, že por. Bc. Zdeněk Drexler porušil rozkaz č. 1/2005 Sb. Etický kodex 
Policie ČR, který je zakotven v ZPPP č. 181/2006, neboť se služebním slibem zavazuje k dodržování 
zákonnosti. Též pravděpodobně porušil ust. § 45, odst. 1, písm. b) cit. zákona, kdy má povinnost 
„zdržet se jednání, které může vést ke střetu zájmu služby se zájmy osobními a ohrozit důvěru v 
nestranný výkon služby, zejména nezneužívat ve prospěch vlastní nebo v prospěch jiných osob 
informace nabyté v souvislosti s výkonem služby.“ Můj dotaz na Magistrát Mostu a Krajského 
ředitelství policie Ústeckého kraje, se absolutně nijak UBS netýkal. 

 
Skutečnosti, které zveřejnil, se netýkají UBS, ale jeho osoby, tedy není nejspíš pochyb o tom, že se 
tímto svým jednáním dostal do střetu zájmů a ve svůj prospěch zneužil důvěry nejméně 9 564 
aktivních sledujících a též širokou veřejnost k manipulaci s nimi tak, aby se vykreslil jako oběť. I 
zřejmě proto nezveřejnil všechny podstatné skutečnosti, ale informoval jednostranně. 

Dále se domnívám, že se dopustil trestného činu pomluvy, neboť podle trestního zákoníku se 
trestného činu pomluvy dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou 
měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho 



rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Touto pomlouvačskou kampaní se por. Drexler 
snaží ve jménu UBS zřejmě poškodit mou pověst a to zřejmě z důvodu, že jsem členkou statutárního 
orgánu pro něj zřejmě „konkurenční“ odborové organizace Odborová aliance IZS (dále jen OA IZS). Ve 
svých příspěvcích pod hlavičkou Unie bezpečnostních složek, avšak s doplněním podpisu „drexa“ 
jasně identifikuje svou osobu. Otázkou ovšem zůstává, proč k tomuto jednání nevyužívá svůj FB profil 
Zdeněk Drexler, jelikož informace, které zveřejňuje, se týkají čistě por. Bc. Zdeňka Drexlera. Navíc v 
zákonném rámci.  Zveřejnění těchto informací proto vnímám jako  úmyslný tah vykreslit se jako oběť. 
Takto se policista nechová, zejména pak příslušník v důstojnické hodnosti. 

 
Uvádím, že jednáním por. Bc. Drexlera jsem poškozena nejen jako osoba, a to v souladu s Listinou 
základních práv a svobod České republiky, která ve svém článku 10 stanoví, že každý má právo na to, 
aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. 

Zejména se cítím poškozená jako ředitelka Mobbing Free Institut, který Drexler ve svých příspěvcích 
zmiňuje a statutární orgán OA IZS, na kterou rovněž útočí. Též je v diskuzi špiněno jméno předsedy 
ČMKOS p. Josefa Středuly, se kterým MFI již od roku 2016 spolupracuje. Pokud bude tato spolupráce 
touto diskuzí narušena, budu škodu vymáhat po UBS.  

Škodlivost jeho jednání spočívá v tom, že cestou internetu vede nenávistnou kampaň, čímž ovlivňuje 
úsudek občanů a policistů, tedy možných členů OA IZS, ve svůj prospěch. Následkem je trvalé 
poškození jména mojí osoby i uvedených právnických osob. Vzhledem k okolnostem nelze 
předpokládat, že by své protiprávní jednání činil nevědomě, či nedbalostně. Naopak, činí jej úmyslně 
a zvlášť zákeřným způsobem, proti kterému se nelze nijak bránit.  

Díky šíření pomluv ze strany por. Bc. Drexlera, se protiprávního jednání dopouští i plno dalších 
diskutujících, zejména policistů, avšak kdyby por. Bc. Drexler nezveřejňoval skutečnosti nesouvisející 
s činností UBS, nebyla by žádná diskuze a proto je i toto nutné brát na zřetel, v rámci svobody projevu 
v souladu s listinou základních práv a svobod. Nedbalostně je tak vystavuje trestně právnímu postihu. 

Dále je otázkou, kdo z UBS mu dal mandát zveřejňovat svoje soukromé záležitosti cestu FB stránek 
odborové organizace UBS a zda-li tímto nepoškozuje rovněž jméno této organizace, aniž by o 
zveřejnění rozhodl například výkonný výbor. V konsekvenci událostí, mi nezbývá, než podat tento 
podnět i na právnickou osobu 

Vzniklou škodu vyčíslím z pozice uvedených institucí, mé osoby i osoby mého syna nezl. Jakuba 

Kadlece. 

Bc. Petra Lhotáková 


