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datovou schránkou
V Praze dne 18. května 2022

Vážený pane ministře,

spolek Šalamoun je občanské sdružení,  které se již dvacet osm let zabývá nespravedlivě
stíhanými,  obžalovanými  či  odsouzenými  a  vězněnými  obětmi  orgánů činných v  trestním řízení
(dále  také  „OČTŘ“).  Během  28  let  naší  činnosti  jsme  dokázali  pomoci  desítkám  obětí  zvůle  a
nedbalosti OČTŘ. Tak jako Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v době totality, tak i
spolek Šalamoun se dnes zabývá případy, kdy došlo ze strany státu, prostřednictvím jeho orgánů,
k  projevům  zvůle  a  porušování  lidských  a  občanských  práv,  a  tedy  ke  zneužití  úřední  moci
(a pravomoci) a poškození jednotlivců.

Spolek  Šalamoun se  v  rámci  různých trestních případů,  které  monitoroval,  zabýval  také
případy, kde jedním z tzv. řetězce nepřímých důkazů (které vedly k odsouzení) byly pachové stopy.

V nedávné době se metodou pachové identifikace zabýval i Ústavní soud ČR, který např. v
nálezu IV.  ÚS  2772/2020  uvádí:  „Co  se  týče  metody  pachové  identifikace,  obecné  soudy
nerespektovaly některé z podstatných závěrů výše zmíněného nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS
1098/15, zejména pak nereflektovaly aktuální poznatky vědeckého zkoumání této metody“ a další
zásadní  skutečnosti,  kdy výsledkem bylo zrušení  všech rozsudků v této věci  a propuštění  obou
údajných pachatelů z výkonu trestu na svobodu. 

http://www.spoleksalamoun.com/


Odborná vědecká veřejnost nás informovala, že opatřením ze dne 4. 4. 2022 v trestní věci
Martina Skalického a Miloše Zezuly pod č.j. 69 T 2/2018, předsedá senátu, přibral znalce z oboru
kriminalistika,  odvětví  kriminalistická  odorologie  Ing.  Bc.  Jiřího  Rulce,  Ph.D.,  zaměstnance
Ministerstva vnitra se sídlem v Praze 7, ulice Nad Štolou 936/3 IČ: 74211951. Znalci uložil, aby se ve
svém posudku vyjádřil  k  položeným otázkám,  kdy vyjímám otázku:  „zda a jak se tyto vědecké
poznatky vyvíjely během období od Pokynu policejního prezidenta č. 9/2009 doposud a zda došlo v
tomto oboru lidského zkoumání během tohoto období k významným změnám“. 

Tento dlouhodobý zaměstnanec Ministerstva vnitra získal  titul  Ing.  za velmi  podezřelých
okolností  a  následně  nostrifikoval  (společně  s  tehdejšími  7  aparátčíky  ministerstva  vnitra)  na
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ovšem v oboru Ekonomie a management –
řízení podniků.

Dle  vlastního  životopisu  Ing.  Bc.  Jiřího  Rulce,  Ph.D.,  titul  Ph.D.,  získal  na  Mezinárodní
akademii řízení personálu v Kyjevě. Dle ministerstva školství  ČR není tato škola českou vysokou
školou  a  nemá  a  nikdy  neměla  ani  oprávnění  uskutečňovat  vysokoškolské  vzdělávání  podle
právního řádu jiného státu.

Doslova  zděšení  vyvolala  skutečnost,  že  taková  osoba  působila  a  dodnes  na  dohodu  o
provedení práce působí na ministerstvu vnitra v odboru  bezpečnostního výzkumu a policejního
vzdělávání, což nelze nazvat jinak než pověstný augiášův chlév. Zdroj

Bc. Jiří Rulc není a nikdy nebyl žádným vědcem, není autorem ani jednoho impaktovaného
či recenzovaného odborného článku (sic!), což je u titulu Ph.D. v ČR zcela nemožné. Otevřené či
akademické zdroje jeho jméno neznají a jeho H-index (Hirschův index) je 0. Ve skutečné odborné
vědecké veřejnosti (která si podloudně titul nekoupila) vzbudilo velké pobouření, že by se snad
znalec Bc. Rulc měl vyjadřovat k jakýmkoliv vědeckým poznatkům, když dle jejich sdělení neovládá
ani slovem, či písmem anglický jazyk. 

Je  zjevným  systémovým  selháním,  že  ani  Ministerstvo  vnitra  a  dokonce  Ministerstvo
spravedlnosti  neověřuje  získané  dosažené  vzdělání  v  daném  případě  Ph.D.  Máme  k  dispozici
sdělení vrchní ministerské rady Kamily Čižové z ministerstva školství ve věci titulu Ph.D., kterým se
prokazuje  Bc.  Rulc.  Z  této  odpovědi,  kterou  samozřejmě  zasíláme  v  plném  rozsahu  v  příloze
vyplývá: a) „Ohledně postavení OEAEP lze uzavřít, že nikdy nebyla a není ani českou vysokou školou
podle zákona o vysokých školách, ani nebyla a není pobočkou zahraniční (ukrajinské) vysoké školy
dle ukrajinského a českého práva“. (sic!)

b)  „Pokud  jde  o  užívání  akademického  titulu,  ať  tuzemského  či  zahraničního,  je  jeho  držitel
oprávněn  jej  užívat  v  České  republice  v  tom znění  a  tím způsobem,  jak  odpovídá příslušnému
zákonu  podle  kterého  mu  byl  vysokou  školou  přiznán  udělením  diplomu  po  absolvování
akreditovaného studijního programu vysokoškolského vzdělávání  určitého stupně (v  současnosti
zpravidla bakalářského, magisterského nebo doktorského). Jak už bylo uvedeno, OEAEP nebyla a
není v postavení tuzemské nebo zahraniční vysoké školy nebo její  pobočky. Nebyla a není proto
oprávněna  udílet  tuzemské  nebo  zahraniční  (např.  ukrajinské)  tituly  či  hodnosti .“  

Tímto shora uvedeným sdělením se jednoznačně a kategoricky prokázalo, že  Bc. Rulc titul Ph.D.,
využívá zcela neoprávněně a v rozporu se zákonem č. 137/2016 Sb. Není nám bohužel známo, zda
takto bezprecedentní neoprávněné využívání  vědecké hodnosti mělo vliv na pracovní zařazení a

https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyzkum-web-kontakty-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-a-policejniho-vzdelavani.aspx


následné finanční odměny, či plat Bc. Rulce u ministerstva vnitra, ale mělo zásadní vliv právě na
opatření předsedy senátu Krajského soudu v Brně pobočka Zlín, JUDr. Jiřího Dufka, který na základě
titulu Ph.D., který Bc. Rulc neoprávně užívá, jej vyzval k odpovědím na otázky ohledně vědeckých
poznatků, poznání vědy etc., když  není a nikdy nebyl žádným vědcem, což může mít zcela fatální
následky v trestním řízení.

Spolek Šalamoun s odkazem na nálezy Ústavního soudu (z pera JUDr. Elišky Wagnerové), ze
kterých vyplývá, že soudní znalec je osobou veřejně činnou, jejíž činnost podléhá veřejné kontrole,
veřejné kritice, oslovil s dotazem na jeho vědecký titul Ph.D., znalce Rulce, který místo odpovědi
položil  telefon,  což  je  dle  našeho  názoru  informace  se  zásadní  vypovídací  hodnotou.  
Dne 4. 5. 2022 písemně elektronicky oslovil znalce Bc. Rulce s dotazem o doložení jeho vědecké
hodnosti Ph.D., avšak dosud neodpověděl.

 

Věříme, že tyto dle našeho názoru zásadní informace přijmete s pochopením a celou věc velmi
pečlivě prověříte.

                      V úctě

Spolek Šalamoun

     John Bok, čestný předseda

      za výbor spolku Šalamoun:

            Václav Peričevič
         JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.

          Mgr. Šimon Mach


