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                      Brno 18. 2. 2019 
 
Podání ze dne 1. 2., 4. 2., 5. 2., 8. 2., 14. 2. 2019 - sdělení 
 
Potvrzuji přijetí Vašich shora uvedených podání ze dne 1. 2., 4. 2., 5. 2. 2019, 
totožné podání z 8. 2., 14. 2. 2019 s přílohami. 
 
Sděluji Vám, že jsem podání ze dne 8. 2. 2019 (totožné s podáním z 5. 2. 2019) 
podle § 16a odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 
pozdějších předpisů, postoupila na věcně a místně příslušné Okresní státní 
zastupitelství v Prostějově, a to v části týkající se řízení vedeného u Okresního soudu 
Prostějov sp. zn. 11 T 130/2016, k vyhodnocení a dalšímu opaření.  
 
Podání ze dne 8. 2. 2019 nazvané: „Opakovaná stížnost na nečinnost brněnského 
spolkového rejstříku a nevhodné chování soudních úředníků a předsedy KS 
s charakterem zneužívání funkce úřední osoby a vědomého poškozování práv“  
podle § 16a odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 
pozdějších předpisů, postoupila na věcně a místně příslušné Městské státní 
zastupitelství v Brně k vyhodnocení a dalšímu opaření, neboť Nejvyššímu státnímu 
zastupitelství nepřísluší posuzovat, zda podání obsahově splňuje náležitosti trestního 
oznámení. 
 
Ve zbývajících částech byla Vaše podání, přílohy a korespondence s jinými 
institucemi, jakož i návrhy týkající se jiných subjektů, vzata na vědomí, neboť nejsme 
příslušní k jejich vyřízení. K Vašemu návrhu na sloučení věcí vedených u Nejvyššího 
státního zastupitelství v jedno přezkumné řízení, Vám sděluji, že pod výše uvedenou 
sp. zn. přezkumné řízení neprobíhá a jedná se o věc vyřízenou a skončenou. 
 
Současně odkazuji na naše sdělení ze dne 30. 1. 2019 a připomínám, že musí být 
z obsahu podání zřejmé kdo je podává, v jaké věci, jaké jsou jeho důvody a čeho  
se ten, kdo je učiní, po státním zastupitelství domáhá. Nemá-li podání některou 
z uvedených náležitostí, státní zastupitelství podání založí bez dalších opatření a bez 
vyrozumění podatele. 
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Dovolte mi, abych Vás závěrem poučila, že Nejvyšší státní zastupitelství je podle 
příslušných ustanovení zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 
pozdějších předpisů a trestního řádu oprávněno zasahovat pouze do trestních věcí 
pravomocně skončených, rozhodovat o odnětí a přikázání věci a vykonávat dohled 
jen nad postupem jemu nejblíže nižších stupňů státního zastupitelství, tj. nad 
postupem Vrchního státního zastupitelství v Praze a Vrchního státního zastupitelství 
v Olomouci. 
                  
 
S pozdravem 
                                                                            
       JUDr. Lenka Chmelová v. r. 
               státní zástupkyně 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
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