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Marek GÁBA 
Za Školou 2840/10 
Zábřeh 
700 30 Ostrava 
 
Vyrozumění 
 
Kvalifikovaným posouzením obsahu Vašeho podání (§ 59 odst. 1 trestního řádu) ze dne 
04.11.2020 označeného jako „ GÁBA TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA FN OSTRAVA “ a provedeným 
šetřením dle § 158 odst. 1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 
nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující 
zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu. 
 
Za policejní orgán 10. oddělení obecné kriminality Vám uvádím, že byly vyhodnocena všechna 
Vaše oznámení s tím, že při šetření a samotném posouzení možného podezření ze spáchání 
trestného činu podle § 350 trestního zákoníku (padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, 
posudku a nálezu), jakožto jiných trestných činů, nebyla zjištěna taková jednání, která by 
naplňovala právě skutkovou podstatu předmětného trestného činu či jiných trestných činů, stejně 
tak nebyla zjištěna podezření naplňující skutkovou podstatu správního deliktu či jiného 
protiprávního jednání.  
  
Nadto lze zmínit, že v rámci trestního řízení vůči Vaší osobě, byl soudkyní vyžádán revizní 
znalecký posudek, kterýžto poukazuje na tu věc, že soudkyně se ze stran podnětů Vaší obhajoby, 
zabývá i tou skutečností, ke vztahu nesrovnalostí lékařské diagnózy Vaší bývalé manželky.  
  
Vzhledem k výše uvedenému, bylo rozhodnuto tak, jak je níže uvedeno.  

Na podkladě výše uvedených skutečností, bude Vaše podání uloženo bez dalšího opatření pod 
výše uvedeným číslem jednacím. 

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 trestního řádu, není možno 
ve věci podat řádný opravný prostředek (stížnost dle § 141 trestního řádu). 

Místo opravného prostředku (stížnosti § 141 trestního 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.  

 
 
   

  por. Ondřej Jankůj, DiS. 
  komisař 

 


		2021-06-07T13:41:15+0200
	Policie České republiky - kvalifikovaná pečeť




