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Vážený pane inženýre, 
 
 
 Ministerstvo spravedlnosti obdrželo Vaše podání ze dne 16. 8. 2021, v němž pokládáte 
dotazy týkající se postupu Policie ČR, Okresního státního zastupitelství v Ostravě 
a Okresního soudu v Ostravě ve věci sp. zn. 71T 121/2021. 
 
 Jak jste již byl informován přípisem ze dne 7. 9. 2021, č. j. MSP-721/2021/ODKA-
DOH/4, Ministerstvo spravedlnosti sleduje a hodnotí postup vrchních, krajských a okresních 
soudů v řízení a rozhodování pouze z hlediska dodržování zásad důstojnosti jednání, 
soudcovské etiky a toho, zda v řízení nedochází ke zbytečným průtahům. Jakožto ústřednímu 
orgánu moci výkonné mu proto nepřísluší, s výjimkou zákonem vymezených případů, 
hodnotit rozhodovací činnost nezávislého orgánu moci soudní a zasahovat do ní. Fyzické 
a právnické osoby jsou oprávněny obracet se na orgány státní správy soudů se stížnostmi, jen 
jde-li o průtahy v řízení nebo o nevhodné chování soudních osob anebo narušování 
důstojnosti řízení před soudem. Stížností se však nelze domáhat přezkoumání postupu soudu 
ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti.  
 

Skutečnosti svědčící ve prospěch obžalovaného má tento předkládat v rámci hlavního 
líčení před soudem, a to buď sám, nebo prostřednictvím obhájce. Způsob vedení řízení určuje 
samosoudce/předseda senátu, kterému je věc přidělena k vyřízení, stejně tak, které důkazy 
budou v hlavním líčení provedeny. Pakliže obžalovaný není spokojen s průběhem 
či výsledkem řízení u soudu I. stupně, může proti rozsudku podat odvolání, o kterém bude 
rozhodovat nadřízený soud. Proti pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, 
jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení, může 
ministr/ministryně spravedlnosti podat u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona.  
 
 K námitce týkající se postupu policejního orgánu uvádím, že ministerstvu nepřísluší 
zasahovat do jeho činnosti, přičemž dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení 
vykonává státní zástupce. Ministerstvo spravedlnosti však dohled nad soustavou státního 
zastupitelství nevykonává. Nejblíže vyšší státní zastupitelství je oprávněno vykonávat dohled 
nad postupem nejblíže nižších státních zastupitelství ve svém obvodu při vyřizování věcí 
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v jejich příslušnosti a dávat jim k jejich postupu písemné pokyny. Každý je oprávněn podat 
stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních 
zástupců. K vyřízení stížnosti je příslušný vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu 
zástupci, proti němuž stížnost směřuje. Stížnost se podává u toho, kdo je příslušný k jejímu 
vyřízení. 
 
 S ohledem na skutečnost, že řízení doposud nebylo pravomocně skončeno, 
Ministerstvo spravedlnosti nemůže být ve Vaší věci činné. Zároveň si Vás dovoluji 
informovat, že Vaše další podání shodného či obdobného obsahu budou bez dalšího úkonu 
zakládána. 
 
 

S díky za pochopení a pozdravem 
 
 

     
                              Mgr. Kateřina Skalková 

           ředitelka odboru dohledu a kárné agendy 
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