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Paní 
Zuzana Candigliota 
Liga lidských práv 
-------------------------------------   
 
Věc: trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů při činnosti generální 
inspekce bezpečnostních sborů – vyrozumění  
 

Na  Městské státní zastupitelství v Praze bylo dne 2.4.2014 postoupeno z  Nejvyššího  
státního zastupitelství Vaše podání včetně dvou příloh (Generální inspekce bezpečnostních 
sborů – utržená ze řetězu právního státu a stínová výroční zpráva) označené jako „trestní 
oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, 
zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku při činnosti 
Generální inspekce bezpečnostních sborů“, s tím, že k této trestné činnosti má docházet 
jednak ze strany příslušníků GIBS a jednak ze strany státních zástupců, kteří jsou podezřelí ze 
spáchání trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.   

 
Nejprve je nezbytné uvést, že podání došlá na státní zastupitelství se posuzují vždy 

podle obsahu (§16a odst. 1  zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, v platném znění, 
případně podle § 59 tr. řádu).  
  

Po prostudování a vyhodnocení Vašeho podání  včetně jeho příloh jsem dospěla 
k následujícím závěrům: 
 
1) V jednání spočívajícím v odmítnutí poskytnou konkrétní informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, v případech, kdy bylo 
vyšetřováno podezření ze špatného zacházení a násilné trestné činnosti policistů a konečné 
výsledky těchto vyšetřování, nelze spatřovat podezření z žádného trestného činu Vámi 
uváděného, neboť v daném případě je nezbytné případné nápravy se domáhat v souladu 
s příslušnými ustanoveními výše citovaného zákona. 
2) Pokud dovozujete možné podezření ze spáchání trestné činnosti spočívající ve 
zneužívání odměn, v nekalém nakládání s majetkem určeným k rekreaci příslušníků, ve  
zneužití velkých objemů peněz tzv. zvláštních finančních prostředků (zejména zjistit jaké 
prostředky a na jaké konkrétní účely byly využity) a v předražených zakázkách při stavebních 
pracích na pobočce 1.oddělení GIBS (zejména zjistit, jaké konkrétní stavební práce byly na 
1.oddělení GIBS provedeny a zda vyfakturovaná částka odpovídala skutečně provedeným 
pracím a jejich obvyklé ceně) z toho,  že GIBS na vaše žádosti o informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nereaguje Vámi očekávaným způsobem, 
resp. že na žádosti odmítá odpovídat legitimním způsobem, nelze automaticky tento postup 
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kriminalizovat.  V daném případě je nezbytné se nápravy domáhat opětovně v souladu se  
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jednak máte 
možnost se obrátit na kontrolní komisi Poslanecké sněmovny.  
3) Podání v části,  týkající se věci vedené na GIBS, 11 oddělení pod č.j.GR-R-1577-
8/2012,  bude vyloučeno na MSZ v Praze pod samostatnou spisovou značku a státním 
zástupcem bude vyžádán od GIBS příslušný spisový materiál k posouzení, neboť z vašeho 
podání není zřejmé,  jaké konkrétní trestní oznámení bylo vámi  vyhodnocováno. O dalším 
postupu pak  budete následně vyrozuměna.  
4) Podání v části, kde nesouhlasíte s postupem státního zástupce a policejního orgánu 
GIBS ve věci vedené pod č.j. GI-TČ- 96- 22/2013 a na Městském státním zastupitelství 
v Praze pod sp. zn. 2 KZN 331/2013, budete o dalším postupu vyrozuměna pod touto 
spisovou značkou, neboť v této části by podání mohlo být posouzeno jako podnět k výkonu 
dohledu nad postupem státního zástupce podle § 12d  odst. 1 zákona o č. 283/1993 Sb., o 
státním zastupitelství v platném znění.  
5)  Podání v části, kde nesouhlasíte s postupem státního zástupce Obvodního státního 
zastupitelství pro Prahu 1 JUDr. Jana Binka ve věci tam vedené pod sp. zn. 0 SZN 25/2013, 
bude vedeno pod samostatnou spisovou značkou, neboť v této části by podání mohlo být 
posouzeno jako podnět k výkonu dohledu nad postupem státního zástupce podle § 12d  odst. 1 
zákona o č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství v platném znění.  
6) Podání v části, kde nesouhlasíte s postupem státního zástupce a policejního orgánu 
GIBS ve věci vedené na Městském státním zastupitelství v Praze pod sp. zn. 2 KZN 
212/2013, budete o dalším postupu vyrozuměna pod touto spisovou značkou, neboť v této 
části by podání mohlo být posouzeno jako podnět k výkonu dohledu nad postupem státního 
zástupce podle § 12d  odst. 1 zákona  č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství v platném 
znění,  
7) Podání v části, kde upozorňujete na nečinnost GIBS při podání trestního oznámení 
účastníků akce v objektu Milada, bude vyřízeno příslušným státním zástupcem MSZ v Praze 
pod sp. zn. 2KZN 91/2012  a o způsobu vyřízení budete vyrozuměna. 
8) Podání v části, kde poukazujete na postup GIBS, 11. oddělení Praha ve věci stíhání 
příslušníka Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Kotrče, bude postoupeno na 
VSZ v Praze, neboť MSZ v Praze není věcně a místně příslušné k vyřízení s ohledem na ust. § 
15 odst. 1 písm. d) vyhl. č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení 
poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními 
čekateli. 
9) K vyřízení podání v části, kde nesouhlasíte s postupem státního zástupce Okresního 
státního zastupitelství Plzeň-město a státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství 
v Plzni v případu Kumer  proti České republice, není věcně a místně příslušné MSZ v Praze a 
proto bylo v této části podání postoupeno Krajskému státnímu zastupitelství v Plzni k dalšímu 
opatření. 
10) K vyřízení podání v části, kde upozorňujete činnost příslušníků GIBS – 13.oddělení 
Liberec není věcně a místně příslušné MSZ v Praze a proto bylo v této části podání 
postoupeno Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem  k dalšímu opatření. 
 
 V souladu s ust. § 16a odst. 7 zák.č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství v platném 
znění Vás poučuji o tom, že v případě nespokojenosti  s vyřízením podání, můžete požádat o 
přezkoumání způsobu vyřízení Vrchní státní zastupitelství v Praze.  
 

JUDr. Ivona Horská,v.r. 
I.náměstkyně městské státní zástupkyně v Praze 

Za správnost : Perglová H. 
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