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Poškozená Alena Musilová, nar. 04.02.1952
- vyřízení žádosti o přezkoumání postupu policejního orgánu
Dne 21.03.2018 bylo státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství ve FrýdkuMístku doručeno podání Aleny Musilové, ve kterém si stěžuje na postup policejního orgánu,
který nerespektuje, že k zastupování své osoby jako poškozená zplnomocnila dva zmocněnce.
Poškozená nesouhlasí s postupem vedoucího 1. oddělení obecné kriminality Územního
odboru Policie ČR Frýdek-Místek npor. Mgr. Jana Sysla a zástupkyně vedoucího npor. Bc.
Jany Kokešové, kteří její práva poškozené nerespektují a sami si účelově určují, se kterým se
zmocněnců bude policejní orgán jednat. Dne 21.03.2018 bylo Okresnímu státnímu
zastupitelství ve Frýdku-Místku doručeno další podání Nevládní neziskové organizace NGO,
jehož obsahem je v podstatě stejná stížnost, dle které má poškozená práva na svobodný výběr
právního zástupce.
Po seznámení s obsahem uvedených podání jsem dospěl k závěru, že jsou důvodná,
neboť npor. Mgr. Jan Syslo skutečně pochybil, když poškozenou a její zmocněnce
informoval, že policejní orgán bude jednat se zmocněncem JUDr. Alešem Nytrou, který byl
k zastupování zmocněn jako poslední.
Ze spisového materiálu vyplývá, že policejní orgán dne 01.03.2018 poškozenou
vyzval, aby ve stanovené lhůtě oznámila, kterého ze zvolených zmocněnců zmocnila
k přijímání písemností a k vyrozumívání o úkonech. Dne 05.03.2018 poškozená odpověděla,
že k přijímání písemností a k vyrozumívání o úkonech zmocňuje organizaci Human Rights
Defense z.s. – NGO. Z tohoto oznámení měl tedy policejní orgán včetně příslušných
vedoucích vycházet. Sdělení npor. Mgr. Jana Sysla ze dne 15.03.2018, že policejní orgán
bude ve věci jednat s advokátem JUDr. Alešem Nytrou, proto nebylo na místě. Do budoucna
je třeba, aby policejní orgán vycházel z projevu vůle poškozené.
S ohledem na výše uvedené, byla žádost poškozené i zmocněnce o přezkoumání
postupu policejního orgánu vyřízena tímto způsobem, o čemž je policejní orgán informován.
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