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Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun
U Mlýna 2232/23
141 00 Praha 4
(odesláno do datové schránky ID g4kvibk)
Vyrozumění, vrácení podání
Kvalifikovaným posouzením obsahu Vašeho podání ze dne 25. 9. 2018 ve smyslu § 59 odst. 1 tr.
řádu, které Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen "GIBS") obdržela téhož dne
prostřednictvím datové schránky ID g4kvibk, označeného jako “Oznámení o skutečnostech
nasvědčujících podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem Policie ČR kpt. PhDr. Aloisem
Kubienou", bylo zjištěno, že se jedná o stížnost na procesní postup policejního orgánu Policie
České republiky v trestním řízení spočívající v údajném nepřesném či nepravdivém přepisu
uskutečněných hovorů.
K tomuto Vám sděluji, že GIBS nepřísluší přezkoumávat procesní postup jiného policejního
orgánu, neboť toto je ve výlučné pravomoci příslušného dozorového státního zástupce. Rovněž tak
GIBS nepřísluší ve smyslu zákona č. 341/2011 Sb., o GIBS, a tr. řádu hodnotit zákonnost zajištění
důkazů. V této věci je příslušný pouze nezávislý soud, který zná právo. V případě, že by soud zjistil
podezření ze spáchání trestného činu, pak by přijal odpovídající opatření.
Nad rámec výše uvedeného je třeba uvést, že dle Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2009,
sp. zn. 5 Tdo 572/2009, přepis pořízeného odposlechu a záznamu představuje pouze způsob
vyjádření obsahu tohoto důkazu a závisí pouze na úvaze soudu, zda provede tento důkaz jeho
přehráním na technickém zařízení nebo přečte jeho přepis. Z Usnesení Vrchního soudu v Praze ze
dne 18. 1. 2001, sp. zn. 4 To 3/01, pak vyplývá, že přepis jednotlivých hovorů na provedeném
záznamu není podstatnou náležitostí samotného protokolu o záznamu telekomunikačního provozu.
Vzhledem k tomu, že předmětná věc byla projednávána před příslušným nezávislým soudem
a GIBS nepřísluší zasahovat do činnosti nezávislého soudu a už vůbec mu nepřísluší procesní
postup a rozhodnutí soudu revidovat, ani jej jakkoli komentovat, vracím Vám předmětné podání
zpět bez dalšího opatření ze strany GIBS.
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) tr. řádu je státní zástupce oprávněn na policejním orgánu vyžadovat k přezkumu i spisy v nichž nebyly
zahájeny úkony trestního řízení.
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