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Human Rights Defense, z.s. - NGO
P.O. BOX 8
503 51 Chlumec nad Cidlinou
Odpověď na Vaše podání

Ve věci Vašeho upozornění ze dne 23.01.2018 na nedostatky komisaře 1. OOK ÚO Frýdek-Místek
por. Bc. Lenky Korčákové, dle ust. § 97 odst. 1 písm. a) zákona o Policii ČR č. 273/2008 Sb., Vám
sděluji, že postup komisaře v trestní věci přečinu ublížení na zdraví dle ust. § 146 odst. 1 trestního
zákoníku, je dán trestním řádem a tudíž nebylo postupováno dle zákona o Policii ČR. Na postup
policejního orgánu bylo podáno několik námitek, které byly předkládány dozorujícímu státnímu
zástupci, jenž o těchto rozhodoval.
Ve věci opatření o přibrání znalce dle ust. § 105 odst. 1 trestního řádu s odkazem na ust. § 118
trestního řádu ze dne 23.01.2018 pod č.j. KRPT-64223/TČ-2017-070271-112, které ve výše
uvedeném upozornění ze dne 23.01.2018 označujete jako nezákonné, k tomuto Vám sděluji, že
rozhodnutí o tom, zda je toto opatření nezákonné či nikoli, náleží do příslušnosti dozorujícího
státního zástupce, který shledal postup policejního orgánu jako zákonný, což Vám dal na vědomí
sdělením ze dne 23.02.2018 pod č.j. 3 ZN 4751/2017-52.
Ve věci písemného podání Aleny Musilové ze dne 12.01.2018 adresovaného GIBS-operační
středisko, Sabinova 811/27, 721 0 Ostrava-Svinov, obsahující oznámení z podezření z trestné
činnosti (korupce) policistů z obvodního oddělení, Hlavní 110 Frýdek-Místek, policistů s PČR
kriminální policie, Beskydská 2061 F-M a Ostravy, jehož část byla postoupena zdejšímu
policejnímu orgánu 1. OOK ÚO FM, Vám dávám na vědomí, že námitky na postup policejního
orgánu ve věci vedené pod č.j. KRPT-64223/TČ-2017-070271, týkající se strany 12 odst. 2,3 a
strany 14 odst. 6,7,8 uvedeného podání, byly postoupeny dozorujícímu státnímu zástupci
k posouzení, přičemž ze sdělení dozorujícího státní zástupce pod sp.zn. 3 ZN 4751/2017-98
vyplývá, že tento neshledává příslušnost dozorujícího státního zástupce k vyřízení těchto podání.
Vzhledem k tomu, že obdobné podání zkoumá odbor vnitřní kontroly, bude dále o tomto podání
Aleny Musilové ze dne 12.01.2018 rozhodovat odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie
Ms kraje.
Zdejšímu policejnímu orgánu 1. OOK ÚO FM byla postoupena z Oddělení tisku a prevence,
Kanceláře ředitele krajského ředitelství, Krajské ředitelství policie Ms kraje, část žádosti Aleny
Musilové ze dne 01.02.2018 o sdělení informací, která byla vyhodnocena jako stížnost proti
postupu policejního orgánu OOP Frýdek-Místek ve věci prověřování přečinu ublížení na zdraví dle
ust. § 146 odst. 1 trestního zákoníku pod č.j. KRPT-64223/TČ-2017-070271. Stížnost byla
předložena k seznámení a rozhodnutí na odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Ms
kraje, který ji dále postoupil dozorujícímu státnímu zástupci k posouzení. Ze sdělení dozorujícího
státního zástupce ze dne 09.03.2018 sp.zn. 3 ZN 4751/2017-77 vyplývá, že v této věci neshledává
příslušnost státního zástupce k vyřízení tohoto podání. Dále ve věci bude rozhodovat odbor vnitřní
kontroly Krajského ředitelství policie Ms kraje.
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Ve věci podání Aleny Musilové ze dne 16.03.2018 a podání Nevládní neziskové organizace NGO
ze dne 21.03.2018, jejichž obsahem je stížnost na postup policejního orgánu, který nerespektuje,
že k zastupování své osoby jako poškozená zplnomocnila dva zmocněnce, Vám dávám na
vědomí, že tato podání byla předložena dozorujícímu státnímu zástupci, který o věci rozhodl a dal
Vám to na vědomí sdělením ze dne 27.03.2018 pod sp.zn. 3 ZN 4751/2017-109.
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