Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové
Zieglerova 189, PS 39, 500 39 Hradec Králové
Tel 495 054 211; Fax 495 512 946; E-mail: ksz@ksz.hrk.justice.cz; ID datové schránky: p7jabdi

1 KZT 182/2019-544

Hradec Králové dne 15. 7. 2019

Human Rights Defense z.s. – NGO
P.O.Box 8
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová
Pražská 142
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Vyrozumění o vykonaném dohledu
Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové byla dne 14. 5. 2019 prostřednictvím
datové schránky doručena podání Human Rights Defense z.s. – NGO a Ing. Ladislavy
Kryžové ze dne 13. 6. 2019, která byla označena jako „Věc: Informace pro Vrchní státní
zástupkyni v Praze.“
V předmětných podáních je podateli uváděno, že došlo k opakovanému předvedení, resp.
únosu Ing. Ladislavy Kryžové, předsedkyně Human Rights Defense z.s. – NGO, a to za účasti
Okresního státního zástupce v Hradci Králové, JUDr. Alexandra Pumprly, který se však před
předsedkyní NGO skrýval. Na příkaz JUDr. Pumprly byl podatelce zabaven notebook, když
tímto krokem se výše jmenovaný dostal ke všem přístupovým údajům na server, e-mail i do
datových schránek. Shodné podání bylo Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové
doručeno i dne 21. 6. 2019, a to prostřednictvím Vrchního státního zastupitelství v Praze.
Dále byla dne 8. 7. 2019 Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové na vědomí
doručena ústavní stížnost Human Rights Defense z.s. – NGO, ve které je mimo jiné
zmiňováno, že vlastní trestní stíhání je nezákonné, jelikož … „nejdříve se dokazuje a teprve
potom obviňuje.“ Ing. Marian Rochl a JUDr. Alexandr Pumprla uvedený postup zaměnili,
dozorující státní zástupce odmítl podatelce nahlédnutí do spisu. Dále je v předmětné stížnosti
podrobně popisován postup policejního orgánu a reakce, resp. vyjádření plk. JUDr. Davida
Fulky, MBA, přičemž je dovozováno, že policisté při zákroku vůči podatelce jednali
s úmyslem tuto zavraždit. Ve stížnosti je rovněž (bez dalších konkrétních skutečností)
uváděno, že na Krajském ředitelství Policie ČR existují korupční aktivity, a to ve vztahu ke
kpt. Ing. Rochlovi.
Předmětná podání státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové
s ohledem na ust. § 16a odst. 1 zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění
pozdějších právních předpisů, vyhodnotil dle jejich obsahu, když dospěl k závěru, že se jedná
o podnět k výkonu dohledu ve smyslu § 12d odst. 1 zák. č. 283/1993 Sb., o státním
zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů, nad postupem Okresního státního
zastupitelství v Hradci Králové, a to v jejich věci vedené pod sp. zn. 1 ZT 65/2019, současně
se jedná i o podání trestního oznámení na kpt. Ing. Rochla pro přijímání úplatků.
Za účelem výkonu dohledu bylo u Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové dne
18. 6. 2019 vyžádáno předložení dozorového spisu sp. zn. 1 ZT 65/2019 vč. příslušného

spisového materiálu Policie ČR, KŘP Královehradeckého kraje, OOK SKPV, č.j. KRPH108219/TČ-2018-0500070, když tyto byly Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci
Králové doručeny dne 2. 7. 2019.
Podstatou výše uvedených podání je jednak nezákonnost trestního stíhání Ing. Ladislavy
Kryžové a jednak nesprávný postup policejního orgánu, resp. Okresního státního zástupce
v Hradci Králové při předvedení podatelky dne 6. 6. 2019. V této souvislosti je nutno zmínit,
že v dané věci již byl Krajským státním zastupitelstvím v Hradci Králové dne 6. 5. 2019 pod
č.j. 1 KZT 182/2019-151 vykonán dohled, který byl jako nedůvodný bez dalšího opatření
odložen. Z tohoto důvodu byl nynější výkon dohledu zaměřen na postup Okresního státního
zástupce v Hradci Králové po shora uvedeném datu. Prostudováním dozorového spisu
Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové, sp. zn. 1 ZT 65/2019 bylo zjištěno, že dne
6. 6. 2019 JUDr. Alexandr Pumprla k žádosti policejního orgánu udělil předchozí souhlas
k vydání příkazu o odnětí věci ve smyslu ust. § 79 odst. 1 tr. řádu. Následně dne 7. 6. 2019
dozorový státní zástupce přezkoumal dosavadní postup policejního orgánu, když v tomto
neshledal žádné pochybení.
Předně je třeba konstatovat, že Okresní státní zástupce v Hradci Králové nijak nepochybil,
pokud policejnímu orgánu dne 6. 6. 2019 udělil předchozí souhlas k vydání příkazu o odnětí
věci ve smyslu ust. § 79 odst. 1 tr. řádu. Proti Ing. Ladislavě Kryžové bylo na základě
usnesení policejního orgánu ze dne 7. 3. 2019, č.j. KRPH-108219-76/TČ-2018-050070
zahájeno trestní stíhání pro spáchání přečinů křivé obvinění dle § 345 odst. 2, 3 písm. b), c) e)
tr. zákoníku, když předmětné usnesení převzala dne 12. 3. 2019. Stížnost obviněné
Ing. Kryžové byla Okresním státním zástupcem v Hradci Králové dne 11. 4. 2019 podle ust.
§ 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu, zamítnuta. Dne 6. 6. 2019 byla obviněná Ing. Kryžová
policejním orgánem vyzvána k vydání věcí důležitých pro trestní řízení, přičemž poté, co
uvedené výzvě nevyhověla, tak policejní orgán dozorovému státnímu zástupci předložil
podnět k vydání příkazu k odnětí věci, což tento, jak je uvedeno shora, akceptoval, načež
policejní orgán vydal příkaz k odnětí věcí, na základě kterého byl dne 6. 6. 2019 obviněné
odejmut notebook zn. HP probook. Z výše uvedeného vyplývá, že byly splněny veškeré
podmínky vyžadované ust. § 79 tr. řádu pro to, aby Okresní státní zástupce v Hradci Králové
policejnímu orgánu udělil předchozí souhlas k vydání příkazu k odnětí věci, když obviněná
dobrovolně nevydala věc důležitou pro trestní řízení.
Současně dozorový státní zástupce nijak nepochybil, pokud v rámci přezkoumání postupu
policejního orgánu dne 7. 6. 2019 v tomto neshledal žádné pochybení.
Z těchto důvodů státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové sděluje, že
podnět k výkonu dohledu je bez dalšího opatření jako nedůvodný odkládán.
Nad rámec shora uvedeného státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci
Králové považuje za nutné Ing. Ladislavu Kryžovou upozornit, že v dané trestní věci má
postavení osoby obviněné. Práva obviněného jsou zakotvena v ust. § 33 tr. řádu, přičemž mezi
tato nepatří kladení podmínek policejnímu orgánu s tím, že po jejich splnění se obviněná
podrobí úkonům trestního řízení. Naopak policejní orgán, resp. orgány činné v trestním řízení
mají povinnost jednat tak, aby byl naplněn účel trestního řízení, když za tímto cílem jsou
oprávněni činit úkony, kterými mohou být dotčena práva obviněné (např. předvedení, uložení
pořádkové pokuty či např. rozhodnutí o pozorování ve zdravotnickém ústavu). Z tohoto
důvodu nelze dosavadní postup policejního orgánu v dané věci považovat za nezákonný.
Pokud je ze strany Ing. Ladislavy Kryžové naznačováno, že kpt. Ing. Marián Rochl je ve
svém jednání ovlivněn braním úplatků (viz ústavní stížnost), tak v této části státní zástupce
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Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Human Rights Defense, z.s. – NGO
a Ing. Ladislavu Kryžovou vyzývá, aby svá podání doplnily o konkrétní skutečnosti,
na základě kterých je shora uvedené podezření dovozováno (např. tedy kdy mělo dojít
k předání úplatku, jakou podobu měl úplatek či jaká byla jeho výše, kdo měl kpt. Ing. Rochla
uplácet, kdo byl předání úplatku přítomen atd.). Současně nechť Human Rights Defense, z.s.
– NGO a Ing. Ladislava Kryžová uvedou, jakým způsobem se o uvedené trestné činnosti
dozvěděly.
Na závěr je pak třeba žadatele o výkon dohledu ještě ve smyslu § 1 odst. 4 vyhlášky
č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních
zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších
předpisů, poučit, že další obsahově shodné podněty již nebudou ze strany Krajského státního
zastupitelství v Hradci Králové přezkoumávány a o jejich přijetí mu nebude zasíláno
vyrozumění.

JUDr. Lukáš Vodička v. r.
státní zástupce

Za správnost vyhotovení:
Alena Kabakčievová

Digitálně podepsal Alena
Alena
Kabakčievová
2019.07.16
Kabakčievová Datum:
08:24:58 +02'00'
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22. 7. 2019

Datové schránky

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

Přijatá zpráva - Detail zprávy
Předmět:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas:

1KZT182/2019, č.l.544-dohled
692955068
Přijatá datová zpráva
Doručená
22. 7. 2019 v 08:49:00

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
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:
Zakázáno doručení fikcí:

Nezadáno
1KZT182/2019 - 544
1KZT182/2019
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ano
Ne

Přílohy:
hrd+kryžová190715.PDF (233,18 kB)

Události zprávy:
16. 7. 2019 v 10:31:32 EV0: Datová zpráva byla podána.
16. 7. 2019 v 10:31:33 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.
22. 7. 2019 v 08:49:00 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.

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/op/tisk/zprava?inbox=true&msgid=692955068&XCSRF=707af6dbefe2abc287519779df04e23f
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16. 7. 2019

Datové schránky

Datová schránka: w4rtyrt, Ladislava Kryžová
Uživatel: Ladislava Kryžová

Přijatá zpráva - Detail zprávy
Předmět:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas:

1KZT182/2019, č.l.544-dohled
692954410
Přijatá datová zpráva
Doručená
16. 7. 2019 v 10:40:40

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
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:
Zakázáno doručení fikcí:

Nezadáno
1KZT182/2019 - 544
1KZT182/2019
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ano
Ne

Přílohy:
hrd+kryžová190715.PDF (233,18 kB)

Události zprávy:
16. 7. 2019 v 10:31:12 EV0: Datová zpráva byla podána.
16. 7. 2019 v 10:31:12 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.
16. 7. 2019 v 10:40:40 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.

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/op/tisk/zprava?inbox=true&msgid=692954410&XCSRF=909c61ca46ce38f158598a0546c382dd
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