HUTKA § STORY 13
falzifikáty
Dne 27.ledna 2017 byl v pořadu České televize zveřejněn dokument StB Záznam č. 38
s odkazem na webové stránky J.Hutky. Autorem textu měl být důstojník Sboru národní
bezpečnosti, který však televizní pořad viděl a dokument nafotografoval.
V archívu ČT je tento záznam aktivní do dnešního dne, tedy od 27.1.2017 do
18.11.2018.
Uvedený důstojník, který ukončil pracovní poměr u SNB někdy v r. 1983, učinil o
nepravosti autorství Čestné prohlášení a zaslal jej Hutkově žalobci. Údajný autor
Záznamu č. 38 v té chvíli nevěděl, že i žalobce nalezl řadu dalších přepisovaných
písemností vydávaných panem Hutkou za pravé.
Žalobce zadal reprografickou kopii Záznamu č. 38 z TV pořadu ke znaleckému zkoumání
jako poznatek k osobě Jaroslava Hutky.
Znalec, jmenovaný ministrem spravedlnosti v roce 1990 pro odvětví zkoumání
písemnsotí a pravost platidel a obor písmoznalectvi, odvětví písmo psacích strojů,
konstatoval, že přeložená písemnost č. 38 ze 13.dubna 1978 byla pozměněna v grafické
úpravě, že nedochází ke shodě ve všech detailech a náležitostech. Uvedl, že listina je
vyhotovena jako grafický počítačový obrazový soubor, který má svým obsahem imitovat
listinu původní s některými částmi doplňovánou nebo dopsanou psacím strojem a s
odlišným řezem písma. Dokonce i otisk původního razítka z roku 1978 byl falzifikátorem
vytvořen jako PC soubor.
Bývalý zaměstnanec ministerstva vnitra proto zaslal k soudnímu projednávání Čestné
prohlášení, ze kterého je níže okopírován úvod. Čestné prohlášení má všechny formální
náležitosti nutné pro autorizaci. Bylo připraveno k prvému líčení 19.10.2018, ke kterému
však pan Hutka nepřinesl jediný doklad a proto bylo odročeno.
Obdobně pozměněných listin se v soudním sporu Srp – Hutka objevuje řada. Žalovaný
Hutka za rok a třičtvrtě nepředložil u 1.stání 19.10.2018 jediný dokument, který by
ospravedlňoval jeho urážky Karla Srpa pronášené téměř dvacet let. Hutka odmítl nabízené
smírné řešení, aby svého počínání zanechal. Proto soudkyně nařídila tzv. Koncentrované
řízení, ve kterém musí protistrana do 30 dnů argumenty předložit.
Souběžně se samostatnou žalobou na pana Hutku, byla dne 5.11.2018 zaslána Radě
pro rozhlasové a televizní vysílání stížnost na pořad 168 hodin odvysílaný 22.01.2017 s
názvem Záznam č.38 v pořadu 168 hodin, na který byla žalovaná strana před krátkým
časem upozorněna právě bývalým důstojníkem Sboru národní bezpečnosti.Ve stížnosti je
požadováno dodatečné prověření popsaných skutečností, následné sjednání nápravy ve
smyslu uveřejnění dodatečného sdělení a požadavek na přistoupení k sankčním
opatřením. V řízení není požadována finanční náhrada.
Ke stížnosti je k údajnému originálu Záznamu č. 38 zřejmě redaktory ČT přišpendlena

