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Paní Ing. Ladislava KRYŽOVÁ
předsedkyně Human Rights Defense z.s. - NGO
(odesláno do datové schránky: smd99ty)
Vyrozumění
Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen GIBS) obdržela dne 25. 10. 2018
prostřednictvím datové schránky: smd99ty Vaše podání s názvem "Žádost o podání vysvětlení OPRAVA TEXTU".
Kvalifikovaným posouzením obsahu podání ve smyslu ust. § 59 odst. 1 trestního řádu nebyly
zjištěny takové skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by se kterýkoliv příslušník Policie ČR
či jiný subjekt spadající do kompetence GIBS dopustil trestného činu nebo skutečnosti
odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu. Z výše uvedeného
důvodu a s přihlédnutím k zákonu č. 341/2011 Sb. není GIBS příslušná k dalšímu šetření.
Jelikož lze v obsahu podání spatřovat Vaší stížnost na postup policejního orgánu Policie ČR, OOP
Náchod ve věci vedené pod č.j. KRPH-86237/ČJ-2018-050516, podání bylo dle věcné a místní
příslušnosti postoupeno k dalším opatřením příslušnému nadřízenému funkcionáři, tj. řediteli
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Ve věci Vašeho dotazu, zda GIBS vydala metodické doporučení oprávněnosti pořizovat kopie
spisu Policii ČR, ÚO Náchod, OOP Nové město nad Metují, Vám sděluji, že žádné takové
metodické doporučení nebylo vydáno. V souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 341/2011 Sb., je úkolem
GIBS vydávat metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů, nikoliv však
pro jejich konkrétní organizační součásti nebo útvary.
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Poučení:
Orgány činné v trestním řízení projevují svoji vůli jak rozhodnutím, tak i opatřením. Obsah a forma opatření nejsou přesněji trestním
řádem upraveny a nelze proti nim uplatnit opravný prostředek.
Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody k zahájení trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. řádu, není možno ve věci podat řádný
opravný prostředek (stížnost dle § 141 tr. řádu).
Místo opravného prostředku (stížnosti § 141 tr. řádu) máte právo v dané věci podat opětovný podnět, pokud bude obsahovat nové
skutečnosti důvodně nasvědčující tomu,– že byl spáchán trestný čin, nebo se s tímto podáním obrátit na příslušné státní zastupitelství
v rámci jeho působnosti v dozoru nad zachováním zákonnosti v předsoudním stádiu trestního řízení.
Podle § 157 odst. 2, písm. a) trestního řádu je státní zástupce oprávněn na policejním orgánu vyžadovat k přezkumu i spisy, v nichž
nebyly zahájeny úkony trestního řízení.
Zpracoval:

Lucie LHOTKOVÁ
Za správnost: nprap. Mgr. Jana
ŽÁČKOVÁ

plk. Ing. Radek ŠUTA
vedoucí odboru kontroly
z r. pplk. Ing. František MOLINARI, v. r.
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Datové schránky

Datová schránka: smd99ty, Human Rights Defense z.s.
Uživatel: Ladislava Kryžová

Dodaná zpráva - Detail zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Datum a čas doručení:

Vyrozumění, č.j. GI-871-75/ČJ-2018-840502-P
623504130
Přečtená datová zpráva
15. 11. 2018 v 07:18:18

Odesílatel: Generální inspekce bezpečnostních sborů, Skokanská 2311/3, 16900
Praha 6, CZ
ID schránky: v7m7926
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Pověřená osoba
Zmocnění:
Odstavec:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
GI-871-75/ČJ-2018-840502-P
GI-871/ČJ-2018-840502-P
Nezadáno
Nezadáno
Paní Ing. L. KRYŽOVÁ
Ne

Přílohy:
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Datové schránky

Doručenka datové zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas doručení:

Vyrozumění, č.j. GI-871-75/ČJ-2018-840502-P
623504130
Veřejná datová zpráva
Doručená
15. 11. 2018 v 07:18:18

Odesílatel: Generální inspekce bezpečnostních sborů, Skokanská 2311/3, 16900
Praha 6, CZ
ID schránky: v7m7926
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
GI-871-75/ČJ-2018-840502-P
GI-871/ČJ-2018-840502-P
Nezadáno
Nezadáno
Paní Ing. L. KRYŽOVÁ
Ne

Události zprávy:
14. 11. 2018 v 09:09:14 EV0: Datová zpráva byla podána.
14. 11. 2018 v 09:09:14 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.
15. 11. 2018 v 07:18:18 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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