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Žádost dle § 8 odst. 1 trestního řádu, o poskytnutí informací k prodávaným publikacím 
 
 
 
Dle ustanovení § 8 odst. 1 trestního řádu Vás žádám o poskytnutí údajů k níže 
uvedeným knižním publikacím, které měla Vaše společnost na webové stránce 
http://eshop.guidemedia.cz/ popřípadě na jiné Vaší stránce, nabízet k veřejnému 
prodeji.  
   
Seznam publikací:  

• Obřezaná republika - Chystá se v česku nový Izrael?, autor Adam B. Bartoš, 
ISBN 978-80-87525-24-1; rok vydání 2014,  

• Obřezaná republika 1 - T. G. Masaryk a Židé, autor Adam B. Bartoš, 
nakladatelství A.B. Bartoš, ISBN 978-80-905861-2-3; rok vydání 2014,  

• Obřezaná republika 2 - První republika a Židé, autor Adam B. Bartoš, 
nakladatelství A.B. Bartoš, ISBN 978-80-905861-5-4; rok vydání 2015,  

• ZPOVĚĎ Jsem antisemita?, autor Adam B. Bartoš, nakladatelství A.B. Bartoš, 
ISBN 978-80-905861-0-9; rok vydání 2014,  

• Přednášky o holocaustu - Sporné otázky pod křížovým výslechem, autor 
Germar Rudolf, nakladatelství A.B. Bartoš, ISBN 978-80-905861-4-7; rok 
vydání 2015,  

• Klukova dobrodružství - 7 pohádek na dobrou noc, autor Adam B. Bartoš, 
nakladatelství A.B. Bartoš, ISBN 978-80-905861-1-6; rok vydání 2014,  

• Velká válka kontinentů, autor Alexandr Geljevič Dugin, nakladatelství A.B. 
Bartoš, ISBN 978-80-905861-8-5; rok vydání 2016,  

• Hilsneriáda a TGM, autor Jan Rys,  ISBN 978-80-905861-7-8; rok vydání 
2016.  

• Protokoly sionských mudrců, autor S. A. Nilus, nakladatelství A.B. Bartoš, 
ISBN 978-80-905861-6-1; rok vydání 2015.  

 
S ohledem na probíhající trestní řízení Vás žádám o vyjádření k jednotlivých knihám 
a dodání průvodních dokumentů, které jsou popsány níže. U každé knihy zvlášť 
uveďte následující údaje: 
  

Doručeno dne: 26. 5. 2016



2. strana  
 Č. j.  KRPA-405534/TČ-2015-000079 

 
 

• Zda, popřípadě od kdy a do kdy, byla kniha Vaším prostřednictvím veřejně 
nabízena?  

• Jakým konkrétním způsobem byla veřejně nabízena? (Vaše rozličné weby, 
prodejny, atd.)     

• Kdo (jaká osoba či korporace) a jakým způsobem Vás oslovila ke 
zprostředkování prodeje knihy, popřípadě Vaší společnosti knihy prodala?  

• Jakým způsobem k oslovení došlo?  
• Kdo za Vaší společnost s osobou, nabízející Vám knihu, jednal?  
• Kdo, kdy a jakým způsobem s Vaší společností uzavřel konkrétní smlouvu na 

zprostředkování prodeje knihy popřípadě Vaší společnosti knihy prodal?  
• Kolik kusů knihy bylo Vaší společností převzato?  
• Kdo, kdy a kde Vám knihy předal?    
• Kolik knih bylo Vaší společností prodáno?  
• Komu a jakým způsobem jste zaslaly finanční prostředky (osobě či korporaci), 

která Vám knihy poskytla k prodeji či prodala? (číslo účtu, adresa, apod.)  
• Máte v současné době na skladě nějakou z předmětných knih?  
• Vrátili jste někomu neprodané knihy? (komu, kdy) 

 
Požadované písemnosti ke každé knize - 

• Kontaktní písemnost ze strany osoby či korporace, která Vám knihu nabídla, 
(pokud existuje).  

• Písemnosti o jednání Vaší společnosti  s osobou či korporací, která Vám knihu 
nabídla k pře prodeji či prodala, (pokud existují).  

• Smlouva o koupi či zprostředkování prodeje ve spojitosti s každou knihou.  
 
  
Odpověď prosím zašlete na datovou schránku "rkiai5y" k výše uvedenému 
číslu jednacímu a to do 10 dnů.  Pokud nebude možné lhůtu odpovědi z Vaší 
strany dodržet, nebo budete mít jakékoli otázky, směřujte tyto na níže podepsaného 
vrchního komisaře.   
  
Vaše odpověď bude součástí trestního spisu. S ohledem na skutečnost, že 
Vaše společnost je v materiálním smyslu v postavení svědka v dané trestní 
věci, je Vaše společnost, popřípadě fyzická osoba, která za ni jedná, 
odpovědná za  úplnost a pravdivost poskytnutých informací dle ustanovení 
trestního řádu.  
  
Dle § 66 trestního řádu, kdo bez dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo 
nevyhoví výzvě, které mu byla dána podle trestního řádu, může být v přípravném 
řízení policejním orgánem potrestán pořádkovou pokutou do 50 000 Kč.  
  
  
Poučení o poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných: 
  
Podle § 8b odst. 1 trestního řádu osobám, kterým byly orgánem činným v trestním řízení poskytnuty informace umožňující 
zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka, pro účely trestního řízení 
nebo k výkonu práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmí nikomu dále poskytnout, pokud 
jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům.  
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Podle § 8b odst. 2 trestního řádu nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli způsobem 
zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán 
trestný čin vraždy (§ 140 trestního zákoníku), zabití (§ 141 trestního zákoníku), některý z trestných činů, kterým byla způsobena 
těžká újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí (§ 155 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti těhotenství 
ženy (§ 159 až 162 trestního zákoníku), trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti 
lidské důstojnosti v sexuální oblasti (§ 185 až 193 trestního zákoníku), trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 
trestního zákoníku), týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního 
zákoníku), únosu dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§ 200 trestního zákoníku) nebo nebezpečného pronásledování (§ 
354 trestního zákoníku). 
Podle § 8c trestního řádu nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace týkají, zveřejnit informace o nařízení či 
provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 trestního řádu nebo informace z něj získané, údaje o 
telekomunikačním provozu zjištěné na základě příkazu podle § 88a trestního řádu, nebo informace získané sledováním osob a 
věcí podle § 158d odst. 2 a 3 trestního řádu, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li použity jako důkaz v řízení před 
soudem. 
Podle § 8d odst. 1 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c trestního řádu, lze v 
nezbytném rozsahu zveřejnit pro účely pátrání po osobách, pro dosažení účelu trestního řízení, nebo umožňuje-li to tento 
zákon. Uvedené informace lze také zveřejnit, odůvodňuje-li to veřejný zájem, pokud převažuje nad právem na ochranu 
soukromí dotčené osoby; přitom je třeba zvlášť dbát na ochranu zájmů osoby mladší 18 let. 
Podle § 8d odst. 2 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až § 8c, lze zveřejnit, pokud 
osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, udělila ke zveřejnění informace výslovný souhlas. Zemřela-li nebo byla-li tato osoba 
prohlášena za mrtvou, souhlas se zveřejněním informací je oprávněn udělit její manžel, partner nebo její děti, a není-li jich, její 
rodiče; v případě osoby mladší 18 let nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo s omezenou způsobilostí 
k právním úkonům její zákonný zástupce. Souhlas se zveřejněním informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem 
trestného činu spáchaného vůči osobě, jež zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou. 
Podle § 8d odst. 3 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c trestního řádu lze také 
zveřejnit, pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, zemřela, nebo byla prohlášena za mrtvou a není-li žádné osoby oprávněné 
udělit souhlas se zveřejněním podle odst. 2. 
Porušení této povinnosti může být postiženo v případě fyzické osoby podle § 44a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, pokutou až do výše 1 000 000,-Kč, v případě spáchání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 
počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000,-Kč, právnické osobě nebo podnikající 
fyzické osobě může být za tento správní delikt, podle § 45a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uložena pokuta 
až do výše 1 000 000,-Kč, v případě spáchání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo 
jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000,-Kč, případně posouzeno i jako trestný čin Neoprávněné 
nakládání s osobními údaji podle § 180 trestního zákoníku. 
 
 

 kpt. Bc. Milan Ulrich DiS. 
vrchní komisař 

TEL: 974 822 442 
FAX: 974 822 499 

ISDS: rkiai5y 
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