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Human Rights Defense z.s. – NGO
P.O.Box 8
503 51 Chlumec nad Cidlinou
16. října 2018
Podání ze dne 8. 10. 2018 – vyrozumění podatele
Dne 15. 10. 2018 bylo Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové prostřednictvím
Vrchního státního zastupitelství v Hradci Králové doručeno podání Human Rights Defense
z. s. – NGO ze dne 8. 10. 2018, které bylo označeno jako „Věc: Oznámení na podezření ze
spáchání trestného činu.“
V předmětném podání je dovozováno, že se por. Ing. Miroslav Jaroš mohl dopustit trestného
činu – nepřímé úplatkářství dle § 333 tr. zákoníku, když měl slíbit svůj vliv Ing. Monice
Nebeské ve věci trestního řízení podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu.
Por. Ing. Miroslav Jaroš přípisem ze dne 3. 9. 2018, č. j. KRPH-39007-51/TČ-1018-050281,
doručenému Human Rights Defense z. s. – NGO dne 4. 10. 2018 uvedl, že Ing. Monika
Nebeská v trestním oznámení na podezření z dotačního podvodu jedná za firmu FytArgo
s. r. o. Ing. Ladislava Kryžová, předsedkyně Human Rights Defense z. s. – NGO sděluje, že
por. Ing. Jarošovi dne 14. 5. 2018 při podání vysvětlení uvedla, že v daném případě
Ing. Monika Nebeská jedná jako fyzická osoba a nikoli jako jednatelka FytArgo s.r.o. Human
Rights Defense z. s. – NGO policejní orgán vyzval k zajištění pachtovních smluv, přičemž
pokud tyto por. Ing. Jaroš nebyl schopen nebo spíše ani nechtěl zajistit, tak je jednoznačné
podezření, že slíbil svůj vliv Ing. Nebeské, aby řízení protahoval a věc neřešil.
Předně je třeba uvést, že dle ust. § 16a odst. 1 zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, se
všechna podání posuzují podle svého obsahu, a to bez ohledu na to, jak jsou nazvána.
Po prostudování předmětného podání státní zástupce Krajského státního zastupitelství
v Hradci Králové sděluje, že toto neobsahuje skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že by
se
por. Ing. Miroslav Jaroš mohl dopustit trestného činu tak, jak je v podání uváděno a
tudíž nebude postoupeno Generální inspekci bezpečnostních sborů k prověření podle
§ 158 odst. 3 tr. řádu. Podstatou předmětného podání je nesouhlas s postupem příslušníka
Policie ČR v rámci šetření podání oznamovatele, konkrétně postup policejního orgánu ve věci
vedené pod sp. zn. KRPH-39007-51/TČ-1018-050281, když je dovozováno, že por. Ing. Jaroš
nepostupoval tak, jak by měl a úmyslně protahuje řízení. Uvedené jednání však nezakládá
podezření ze spáchání trestného činu, přičemž pokud je zmiňováno, že por. Ing. Jaroš takto
jedná v úmyslu opatřit prospěch Ing. Nebeské, tak toto je pouze subjektivní domněnka
Ing. Ladislavy Kryžové. V této souvislosti je nutno připomenout, že postup por. Ing. Jaroše
byl dne 31. 7. 2018 přezkoumán státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci

Králové, Mgr. Martinem Prokopem, který v tomto neshledal žádné pochybení. Postup výše
jmenovaného státního zástupce byl následně podroben výkonu dohledu, když ani tímto nebylo
shledáno žádné pochybení (viz vyrozumění o vykonaném dohledu ze dne 14. 9. 2018, č. j.
1 KZN 416/2018-14). Předmětné podání je tak možno považovat za nový podnět k postupu
státního zástupce dle § 157 odst. 2 písm. a) tr. řádu a je dnešního dne postupováno Okresnímu
státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu opatření.
Současně je Human Rights Defense z. s. – NGO v souladu s ustanovením § 16a odst. 7
zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství dáno poučení, že není-li ten, kdo podání
učinil, se způsobem vyřízení spokojen, může požádat o přezkoumání vyřízení podání nejblíže
vyšší státní zastupitelství, jehož rozhodnutí v téže věci je konečné. Nejblíže vyšším státním
zastupitelstvím je v tomto případě Vrchní státní zastupitelství v Praze.

JUDr. Lukáš Vodička v. r.
státní zástupce

Za správnost vyhotovení:
Veronika Vanická
podepsal Veronika Vanická
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Doručenka datové zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas doručení:

2KZN67/2018, vyrozumění podatele o postoupení podání
615695826
Veřejná datová zpráva
Doručená
18. 10. 2018 v 15:35:53

Odesílatel: Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, Zieglerova 189/1, 50003
Hradec Králové, CZ
ID schránky: p7jabdi
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba
Adresát: Human Rights Defense z.s., Pražská 142, 50351 Chlumec nad Cidlinou,
CZ
ID schránky: smd99ty
Typ schránky: Právnická osoba
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
2KZN67/2018 - 95
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Nezadáno
Nezadáno
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Ne

Události zprávy:
17. 10. 2018 v 11:54:10 EV0: Datová zpráva byla podána.
17. 10. 2018 v 11:54:10 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
18. 10. 2018 v 15:35:53 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
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