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Podání ze dnů 6. 6. a 14. 6. 2018 - sdělení
Vážená paní,
potvrzuji přijetí Vašich podání z výše uvedených dnů s přílohami. Podání ze dne
6. 6. 2018 jste označila jako žádost o přezkoumání vyřízení podání rozhodnutím
státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Ostravě Mgr. Dagmar
Jersákové ze dne 30. 5. 2018 sp. zn. 1 KZN 3122/2018. Podání ze 14. 6. 2018 jste
označila jako upozornění na podezření ze spáchání trestného činu výše jmenovanou
státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ostravě v souvislosti s jejím
postupem ze dne 30. 5. 2018 sp. zn. 1 KZN 3122/2018. Vlastním šetřením jsme
zjistili, že Krajské státní zastupitelství v Ostravě vykonalo k Vašemu podnětu ze
dne 19. 3. 2018 pod sp. zn. 1 KZN 3122/2018 dohled nad Okresním státním
zastupitelstvím ve Frýdku-Místku ve věci vedené pod sp. zn. 3 ZN 4751/2017. V jeho
postupu neshledalo pochybení, a proto Váš podnět pro neopodstatněnost odložilo,
o čemž Vás dne 30. 5. 2018 s patřičným poučením vyrozumělo.
Obsahovým vyhodnocením Vašich výše zmíněných 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
krajskému 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 Krajskému
státnímu zastupitelství v Ostravě 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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