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Vyrozumění 
 
 
 
Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen GIBS) obdržela dne 30. 3. 2019 
prostřednictvím datové schránky: u2zs3bk Vaše podání s názvem: "Věc: Stížnost na nekonání 
PČR Ostrava...".  
  
Kvalifikovaným posouzením obsahu podání ve smyslu ust. § 59 odst. 1 trestního řádu nebyly 
zjištěny takové skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by se kterýkoliv příslušník Policie ČR 
(dále jen PČR) či jiný subjekt spadající do kompetence GIBS dopustil trestného činu nebo 
skutečnosti odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu. Z výše 
uvedeného důvodu a s přihlédnutím k zákonu č. 341/2011 Sb. není GIBS příslušná k dalšímu 
šetření.  
  
Jelikož lze v obsahu podání spatřovat Vaší stížnost na nečinnost Policie ČR Ostrava ve věci 
týkající se soudního znalce MUDr. Igora DVOŘÁČKA (vedeno pod č.j. KRPT36784/ČJ-2019-
070781) a nesouhlas s jejím uložením, podání bylo dle věcné a místní příslušnosti postoupeno 
Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě k přezkoumání postupu policejního orgánu ve 
smyslu § 157 odst. 2 trestního řádu, neboť policejní orgán GIBS není oprávněn přezkoumávat 
postup policejního orgánu Policie ČR. Toto právo má státní zástupce, který může dle § 157 odst. 2 
trestního řádu uložit policejnímu orgánu provedení takových úkonů, které je tento orgán oprávněn 
provést a jichž je třeba k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele.   
  
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) trestního řádu je státní zástupce oprávněn na policejním orgánu vyžadovat k přezkumu i spisy, v nichž 
nebyly zahájeny úkony trestního řízení. 

 
 
   
Zpracoval: 
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