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okres Prostějov
--------------------------------

Ve Vyškově dne 25. 9. 2019

Obviněný Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962 – trestní řízení
-

přezkoumání postupu policejního orgánu dle § 157a odst. 1 trestního řádu - vyrozumění

Vážený pane magistře,
ze strany Národní centrály proti organizovanému zločinu byla přípisem ze dne
15. 8. 2019 na zdejší státní zastupitelství postoupena Vaše elektronická podání ze
dne 31. 7. 2019 a 2. 8. 2019, v rámci kterých si stěžujete na postup policejního
orgánu Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV (dále jen NCOZ) při
vyřizování Vašich předchozích podání, vedených u NCOZ pod následujícími
spisovými značkami: sp. zn. NCOZ-7322/ČJ-2019-410090-E, sp. zn. NCOZ-7170/ČJ2019-410090-E. K dispozici jsem měla i Vámi zaslané podklady k přezkumu činnosti
NCOZ zaslané dne 7. 9. 2019 přímo na státní zastupitelství.
Na základě Vašich podání a následně zaslaných podkladů, která byla dle svého
obsahu vyhodnocena jako stížnost na postup policejního orgánu NCOZ, jsem si,
v souladu s § 157a odst. 1 trestního řádu, vyžádala kompletní spisové materiály,
a provedla přezkum postupu policejního orgánu v návaznosti na Vaše námitky.
Po provedeném přezkumu bylo zjištěno, že ze strany policejního orgánu ve věci
nebylo zahájeno trestní řízení, policejní orgán posoudil Vaše podání dle jejich
obsahu a o jejich vyřízení Vás náležitě vyrozuměl.
Ve věci sp. zn. NCOZ-7170/ČJ-2019-410090-E, vyhodnotila NCOZ Vaše podání jako
stížnost na postup policejního orgánu dle § 157a trestního řádu v jiné aktuálně
probíhající trestní věci, o této skutečnosti Vás přípisem ze dne 31. 7. 2019
vyrozuměla a současně Vám sdělila, že vzhledem k tomu, že k vyřízení této stížnosti
není věcně příslušná, Vaše podání postupuje k vyřízení příslušnému orgánu.

Ve věci sp. zn. NCOZ-7322/ČJ-2019-410090-E bylo Vaše podání ze strany NCOZ
uloženo bez dalších opatření, o čemž Vás NCOZ rovněž řádně vyrozuměla přípisem
ze dne 31. 7. 2019.
Podle § 158 odst. 1 trestního řádu je policejní orgán povinen na základě vlastních
poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze
učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření
a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a
směřujících ke zjištění jeho pachatele. Podle § 158 odst. 3 trestního řádu sepíše
policejní orgán neprodleně záznam o zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a
prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Tyto
podmínky však v dané věci nebyly splněny.
Ze shora uvedených důvodů jsem dospěla k závěru, že policejní orgán nepochybil,
když ve věci nezahájil šetření dle § 158 odst. 1 trestního řádu či úkony trestního
řízení dle § 158 odst. 3 trestního řádu, neboť z Vašeho podání nevyplývaly žádné
konkrétní skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu. Postup policejního
orgánu spočívající ve vyřízení věci uložením, resp. postoupení k vyřízení orgánu
příslušnému k vyřízení, považuji za správný a zákonný.
Tímto sdělením považuji Vaše podání za vyřízené.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Nováková, v.r.
státní zástupkyně
Za správnost vyhotovení:
Michaela Karbáčová, DiS.

