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Vážený pane inženýre,
v návaznosti na Vaše podání ze dne 13. 3. 2020, označené jako žádost o
doplnění prověřování, Vás, ačkoli již není vedeno trestní řízení, neboť věc byla
pravomocně skončena, ve smyslu § 157a odst. 1 trestního řádu per analogiam
vyrozumívám o tom, že ze strany státního zastupitelství nebudou ve věci činěny
žádné další kroky.
Celé trestní řízení, jehož součástí bylo i prověřování a následné vyšetřování
skutku spočívajícího v tom, že neustanovená osoba (neboť Vy jste byl, v duchu
zásady in dubio pro reo, obžaloby z tohoto jednání pravomocně zproštěn) poslala
dne 4. 2. 2016 kolem 9:00 hod. z telefonu užívaného Janou Vlčkovou SMS zprávu
s výhružným obsahem na Vámi užívaný telefon, bylo totiž pravomocně skončeno
poté, co Krajský soud v Praze dne 22. 1. 2020 zamítl jak Vaše odvolání proti
rozsudku soudu prvního stupně, tak odvolání státního zástupce.
Vaše podání je dle jeho obsahu nutno chápat jako podání, jímž se domáháte
úkonů trestního řízení, přičemž materiálně jde o totožné podání, jako bylo Vaše
trestní oznámení učiněné dne 30. 3. 2016 před policejním orgánem v Praze 1,
Bartolomějské ulici.
Obsah tohoto Vašeho podání, totiž popis skutku spočívajícího v zaslání
předmětné SMS zprávy, přitom již byl řádně prověřen/vyšetřen a formou obžaloby
předložen soudu. Na věc nelze pohlížet tak, že v proběhlém trestním řízení
se jednalo o trestný čin křivého obvinění, jenž jste měl spáchat Vy, a nyní že jde o
jinou věc, totiž trestný čin vydírání, jehož se měla dopustit Jana Vlčková, naopak,
jedná se stále o jedno jediné jednání, které přitom bylo podrobeno obsáhlému
dokazování v rámci přípravného řízení i řízení před soudem.
Stěžejní pak na tomto místě je zmínit základní zásadu trestního práva, totiž
že trestní řízení se zásadně vede pro skutek, nikoli pro trestný čin, tj. pro právní

kvalifikaci tohoto skutku. V téže věci, která již byla pravomocně skončena přitom
nelze činit žádné další úkony dle trestního řádu, neboť je položena překážka rei
iudicate.
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