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Brno 7. 8. 2019
Podání ze dne 31. 7. 2019, doplněné podáním ze dne 2. 8. 2019 - vyrozumění
Vážený pane,
potvrzuji přijetí Vašeho podání datovaného dnem 31. 7. 2019, doplněného podáním
ze dne 2. 8. 2019 (dále jen „podání“), týkající se obsahu telefonního hovoru mezi
Vámi a JUDr. Liborem Grygárkem, který měl proběhnout na podkladě Vašeho článku
ve věci trestního stíhání JUDr. Libora Grygárka. Podání označujete jako „trestní
oznámení“ a uvádíte v něm skutečnosti, z nichž dovozujete nezbytnost prověřit
jednání jmenovaného, a to z důvodů, které velmi podrobně, stran proběhlé
komunikace, popisujete.
Nejdříve mi dovolte, abych Vám sdělila, že opatřením nejvyššího státního zástupce
ze dne 9. 2. 2016 č. 4/2016 (ve znění pozdějších změn) byl vydán Organizační
a aprobační řád Nejvyššího státního zastupitelství, jímž je mj. zřízen kabinet
nejvyššího státního zástupce, který organizačně zajišťuje činnost nejvyššího státního
zástupce. Do působnosti oddělení kabinetu, oddělení právních a kárných agend,
stížností a vztahů k veřejnosti patří i zabezpečení přijímání podání a i jejich
vyřizování, tedy i podání, která jsou adresována přímo nejvyššímu státnímu zástupci.
Tolik k vysvětlení toho, že Vaše podání nevyřizuje sám nejvyšší státní zástupce,
byť mu bylo Vaše podání přímo adresováno. S obsahem Vašeho podání byl nejvyšší
státní zástupce obeznámen.
Nejvyšší státní zastupitelství nemá samostatnou působnost prošetřovat trestní
oznámení, a proto se trestní oznámení postoupí podle § 17 odst. 2 vyhlášky
Ministerstva spravedlnosti 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 (dále jen „jednací řád“)
věcně a místně příslušnému státnímu zastupitelství.

Sděluji tedy, že Vaše podání tedy postupuji s odkazem na ustanovení § 17 odst. 2
jednacího řádu, k dalším opatření – zejména k vyhodnocení místní příslušnosti Městskému státnímu zastupitelství v Praze. Zdejší státní zastupitelství v dané věci
působit nemůže, neboť mu to trestní řád a výše citovaná vyhláška neumožňují.
S pozdravem
JUDr. Milena Čečotková v. r.
státní zástupkyně
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