
 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v 
platném znění, doručena dne 23.03.2022, pod č. j.     
40038/2022-520000-11, odpověď odeslána 24.03.2022 pod 
č. j.: 40038-2/2022-520000-11   
 

Obsah žádosti:  

 

1) „Protestoval předseda VOZu Petr Fiala, ala jakoby představitel České republiky při 

setkání s válečným zločinem Volodymyrem Zelenským proti válečnému zločinu, kterého 

se dopustily Ukrajinské síly pod velením Zelenského dne 14.3.2022 v obytném centru 

města Doněck?“ 

 

2) „Nebylo to náhodou tak, že předseda VOZu Petr Fiala vyjadřoval tomuto válečnému 

zločinci Volodymyru Zelenskému dokonce obdiv!!!??? Nemohlo by to být tím, že se jako 

zbabělý válečný dodavatel smrticích zbraní na Ukrajinu, který tam dokonce ilegálně a 

veřejným zločinem proti veškeré zákonnosti a proti ústavnímu pořádku českého státu 

verbuje vojáky, se však při své cestě za svým spolupachatelem Zelenským skrývá sám 

v civilním vlaku za bezbranné Ukrajince, které využil jako živé štíty a tím se dopustil 

sám válečného zločinu!? Nemohlo by to být tedy tím, že válečný zločinec Fiala vyjadřuje 

svůj obdiv druhému válečnému zločinci Zelenskému?“ 

 

3) „Považují orgány VOZu civilisty, starce, ženy a děti, kteří zemřeli dne 14.3.2022 

z důvodu nelegálního použití zakázané kazetové munice a taktické rakety U-Točka ze 

strany vražedného Zelenského režimu proti centru města Doněck, vůbec za lidské 

bytosti?“ 

 

4) „Pokud orgány VOZu považují Doněck za Ukrajinské území, dokáží nějak vysvětlit, 

proč tedy Ukrajinské vojenské síly pod kontrolou žida Zelenského útočí zakázanou 

smrtonosnou nelidskou zbraní na své vlastní civilisty? Takže ti lidé si tu zákeřnou zbraň, 

která byla použita k jejich trvalému zmrzačení a usmrcení, museli sami zaplatit? Stejně 

jako v Čechách?“ 

 

5) „Za jakým účelem se představitel VOZu Fiala setkával s válečným zločincem a jedním 

z aktérů organizovaného zločinu na Ukrajině?“  

 

6) „Setkal se předseda VOZu Petr Fiala v posledních deseti letech také například s Igorem 

Kolomojským? Jaký vztah má režim VOZu k Igoru Kolomojskému?“ 

 

7) „Byla zveřejněna fotografie mužů, kteří sedí zřejmě v neviditelném vlaku a hledají něco 

na mapě. Již to místo na mapě našli nebo ho stále hledají?“ 

 

8) „Jaké místo bylo na mapě za peníze daňových poplatníků hledáno? Nejednalo se 

náhodou třeba o americké velvyslanectví ve Varšavě?“ 

 

9) „Při údajném příjezdu VIP delegace civilním vlakem do obleženého Kyjeva, byly nějak 

informovány Ruské úřady či ozbrojené síly Ruské federace? Byl tento příjezd a odjezd 



delegace nějak předem s orgány Ruské federace či s velením ozbrojených sil Ruska 

domluven?“ 

 

10) „Kolik stála Českého daňového poplatníka tato výletní cesta Petra Fialy a kolik lidí se 

podílelo na jeho fyzické ochraně?“ 

 

11) „Jak bylo vidět Volodymyr Zelenský zatím není v žádném vězení a může přijímat 

delegace v palácích. Proč nebylo možné uskutečnit mnohem levnější šifrovanou 

telekonferenci, pokud si museli něco tak důležité sdělit?“ 

 

12) „Byla zveřejněna fotografie, na které byly čtyři stewardky jakoby Ukrajinských drah. 

Byly to stewardky a jejich rodiny, například jejich manželé, nějak zpravodajsky 

prověřovány? Jak bylo zajištěno, aby neinformovaly o zvláštní delegaci ve vlaku, která 

se velmi očividně právě dopouštěla válečného zločinu tím, že se skrývala za civilisty, 

které tato delegace bezohledně vystavila smrtelnému nebezpečí!!!???“ 

 

13) „Předseda VOZu Fiala má jakousi neprůstřelnou vestu a helmu na fotografii ve vlaku, 

kde je zatažené okénko!!! Zatímco venku na nádraží před vlakem, kde žádné okénko 

pochopitelně nemůže být a nejsou chráněny žádnými stěnami vagónu, tak proč nikdo 

z účastníků VIP delegace nemá ani vestu ani helmu, proč?“ 

 

14) „Volodymyr Zelenský zásobuje svět jeho pubertálními „selfíčky“, které mají dokazovat, 

že se zdržuje v Kyjevě. Pořídil nějaký z účastníků VIP delegace také nějaká selfíčka, 

kterými by zase mohl obšťastňovat České daňové poplatníky?“ 

 

 

Odpověď:  

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt žádost 

sdělením odložil vzhledem k tomu, že se požadované informace nevztahují k činnosti celního 

úřadu. 


