Okresní státní zastupitelství v Prostějově

Rejskova 14, 796 85 Prostějov

ZN 875/2019-20

USNESENÍ
Okresní státní zástupkyně v Prostějově rozhodla dne 15. 4. 2019 v trestní věci
vedené u Policie ČR KŘP Olomouckého kraje, odboru obecné kriminality Olomouc
pod sp.zn. KRPM-26700/TČ-2019-140070, pro podezření ze zločinu zasahování
do nezávislosti soudu podle § 335 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku, t a k t o :
Podle § 31 odst. 1 trestního řádu je JUDr. Naděžda Kezniklová, okresní státní
zástupkyně v Prostějově, z důvodů uvedených v ustanovení § 30 odst. 1 trestního
řádu v y l o u č e n a z vykonávání úkonů trestního řízení ve shora uvedené trestní
věci.
Odůvodnění:
Z podnětu trestního oznámení předsedy Okresního soudu v Prostějově ze dne
13. 8. 2019 na Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12. 1. 1962, pro podezření ze zločinu
zasahování do nezávislosti soudu podle § 335 odst. 21, 2 písm. c) trestního
zákoníku, je policejním orgánem konáno prověřování pro skutek, jehož částí byl
mimo jiné i e-mail ze dne 6. 8. 2018, v němž se Mgr. Dušan Dvořák urážlivě a
hrubě vymezuje vůči okresní státní zástupkyni v Prostějově JUDr. Naděždě
Kezniklové.
JUDr. Naděžda Kezniklová , při vědomí toho, že ve své profesi musí akceptovat
vyšší míru kritiky, původně nepovažovala ataky ze strany Mgr. Dušana Dvořáka na
svoji osobu, za natolik závažné, aby musela zvažovat své vyloučení z úkonů
trestního řízení. Nicméně, s ohledem na vzrůstající počet těchto útoků směřujících do
osobní roviny, dospěla v této fázi řízení k přesvědčení, že nadále nemůže ve věci
nestranně rozhodovat.
Podle § 30 odst. 1 trestního řádu je z vykonávání úkonů trestního řízení
vyloučen soudce nebo přísedící, státní zástupce, policejní orgán nebo osoba v něm
služebně činná, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo
k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům,
opatrovníkům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním
řízení nemůže nestranně rozhodovat. Úkony, které byly učiněny vyloučenými
osobami, nemohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení.

Z uvedeného vyplývá, že orgány činné v trestním řízení musí být nestranné a
nepodjaté a je nezbytně nutné, aby je za takové považovaly všechny strany trestního
řízení. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je namístě, aby JUDr.
Kezniklová, okresní státní zástupkyně v Prostějově byla vyloučena z vykovávání
úkonů v této trestní věci.
Podle § 11a odst.2 a § 12a odst.2 z.č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství jsou
tímto vyloučeni i ostatní státní zástupci působící u Okresního státního zastupitelství
v Prostějově.
.
Poučení :

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat
do 3 dnů od doručení písemného vyhotovení u Okresního
státního zastupitelství v Prostějově. Stížnost nemá podle § 31
odst. 2 trestního řádu, ve spojení s § 141 odst. 4 trestního řádu,
odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje státní zástupce Krajského
státního zastupitelství v Brně (§ 31 odst. 3 trestního řádu).

V Prostějově dne 15. dubna 2019

JUDr. Naděžda Kezniklová
okresní státní zástupkyně
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