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Podání ze dne 4. 12. 2018 - sdělení
Vážená paní,
potvrzuji přijetí Vašeho podání ze dne 4. 12. 2018 s přílohou. Žádáte v něm
o přezkoumání postupu státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství
v Olomouci Mgr. Vandy Jachnické ze dne 5. 10. 2018 č.j. 1 VZN 271/2018-37.
Vlastním šetřením jsme zjistili, že výše jmenovaná státní zástupkyně Vrchního
státního zastupitelství v Olomouci vykonala k Vašemu podnětu ze dne 16. 7. 2018
pod sp. zn. 1 VZN 271/2018 dohled nad Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě
ve věci tam vedené pod sp. zn. 1 KZN 3122/2018. V jeho postupu neshledala
pochybení, a proto Váš podnět dne 5. 10. 2018 bez dalších opatření odložila, o čemž
Vás současně s patřičným poučením vyrozuměla.
Obsahovým vyhodnocením Vašeho výše zmíněného podání a s odkazem na platnou
právní úpravu problematiky výkonu dohledu v soustavě státního zastupitelství,
provedené § 2 odst. 2 věty první vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství,
zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech
prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „jednací řád
státního zastupitelství“), bylo dovozeno, že je namístě postoupit Vaše podání
vrchnímu státnímu zastupitelství, které ve věci již vykonalo dohled, k dalším
opatřením, zejména k vyhodnocení, zda se nejedná o další obsahově shodný podnět
podaný po poučení podle §1 odst. 4 jednacího řádu státního zastupitelství.
Upozorňuji na skutečnost, že tento závěr by umožňoval odložit podnět bez dalšího
vyrozumění.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vaše podání postupujeme Vrchnímu
státnímu zastupitelství v Olomouci k vyhodnocení a dalším opatřením. Nejvyšší státní
zastupitelství není ve věci příslušné k jiným opatřením.
S pozdravem
JUDr. Jiří Hajda, v.r.
státní zástupce
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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.:
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Události zprávy:
19. 12. 2018 v 10:19:59 EV0: Datová zpráva byla podána.
19. 12. 2018 v 10:19:59 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.
29. 12. 2018 v 10:19:59 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky
příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na
rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst.
4, zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění). Zpráva byla označena jako
doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci
nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva
doručena tímto okamžikem.
2. 1. 2019 v 07:20:46 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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