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Žádost o doplnění podání 
 
 
 
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky obdržel dne  
19. července 2022 prostřednictvím e-podatelny z elektronické adresy:  jan@sinagl.cz Vámi 
zaslaný e-mail týkající se oznámení o podání podnětu na soudního znalce. 
  
K tomu, aby mohl policejní orgán na Váš e-mail pohlížet jako na podání, popřípadě jako trestní 
oznámení nebo jiný podnět, na jehož podkladě by bylo možné učinit závěr o podezření ze 
spáchání trestného činu, je nezbytné, aby byly odstraněny nedostatky a Vaše oznámení bylo 
doplněno o níže popsané požadavky a náležitosti a tím byla také odstraněna jeho zmatečnost. 
  
Pokud je podání zasláno elektronickou poštou, může vlastnoruční podpis nahradit elektronický 
podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., nebo doručení prostřednictvím datové schránky podle 
zákona č. 300/2008 Sb. V případě, že podání není doručeno elektronicky v souladu se zákonem č. 
297/2016 Sb., nebo zákonem č. 300/2008 Sb., lze tuto skutečnost napravit opětovným zasláním 
podání v písemné podobě prostřednictvím provozovatele poskytujícího poštovní službu 
s uvedením jména, příjmení a dalších údajů, podle nichž bude podatel jednoznačně identifikován, 
nebo opětovným podáním elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem, nebo 
opětovným podáním prostřednictvím datové schránky. Zašlete-li doplněné podání některým z výše 
uvedených způsobů, budete o vyřízení vyrozuměni, v opačném případě nikoli.  
  
Ustanovení § 158 odst. 1, 2 trestního řádu ukládá státnímu zástupci a policejnímu orgánu přijímat 
jakákoliv oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Podle 
ustanovení § 59 odst. 1 trestního řádu lze učinit podání jen způsobem tam uvedeným, v policejní 
praxi se však připouští i telefonické a elektronické trestní oznámení, které je však vždy možno 
považovat za jiný podnět k trestnímu stíhání a jako takové je policejním orgánem posuzováno, 
resp. rozhodováno o důvodnosti dalšího postupu podle příslušného ustanovení trestního řádu. Při 
přebírání trestních oznámení učiněných tímto způsobem, je třeba provést prověrku oznamovatele. 
Při podávání trestního oznámení online, resp. formou e-mailu je třeba uvést všechny skutečnosti, 
které jsou oznamovateli známy o spáchaném trestném činu a jeho pachateli, s uvedením adresy či 
jiného kontaktu na osobu oznamovatele za účelem případného provedení výslechu, resp. sepsání 
protokolu o trestním oznámení. Zároveň je nutno uvést, zda-li podatel žádá vyrozumění 
o učiněných opatřeních (§ 59 odst.3 tr. řádu). Sepsání protokolu o trestním oznámení se provádí, 
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jestliže oznamovatel podal trestní oznámení a na jeho podkladě nelze ihned provést úkon k získání 
poznatků a důkazů o trestném činu a ke zjištění pachatele. Oznamovatele je tedy třeba poté 
vyslechnout zejména k okolnostem, za nichž byl čin spáchán, k osobním poměrům toho, na něhož 
bylo trestní oznámení podáno, k důkazům (svědci, listinné a věcné důkazy, stopy apod.) a k výši 
škody způsobené oznámeným trestným činem. Cílem samotného výslechu je jednak potvrdit nebo 
vyvrátit existenci skutečností uvedených v trestním oznámení, jednak získat poznatky potřebné 
k odhalení jiných, z hlediska znaků skutkové podstaty významných skutečností a oznamovatele 
dále řádně poučit o jeho právech a povinnostech souvisejících s jeho procesním postavením. 
  
Rádi bychom Vás také upozornili na ustanovení § 12 trestního zákoníku, ve kterém je uvedena 
zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe, která je uznávaným principem právního 
státu a vyjadřuje chápání trestní represe jako prostředku ultima ratio. Tato zásada v podstatě 
znamená, že trestní právo je nejkrajnějším prostředkem a že trestní odpovědnost pachatele 
a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, a ve 
kterých nepostačuje odpovědnost podle jiných předpisů. Trestní právo má z podstaty práva ultima 
ratio místo pouze tam, kde jiné prostředky ochrany práv fyzických a právnických osob jsou 
vyčerpané, neúčinné nebo nevhodné. Proto je třeba proti jednáním porušujícím práva vyplývající z 
občanskoprávních předpisů se svých nároků domáhat v řízeních ve věcech občanskoprávních 
podle zásady vigilantibus iura scripta sunt. Při jejich nedostatečnosti uplatnit sankce správní, 
a teprve na posledním místě, jako ultima ratio, právo trestní. Opačný přístup, tedy užití 
trestněprávního postupu, aniž by prostředky jiných právních odvětví byly použity, by byl v rozporu s 
již naznačeným principem subsidiarity trestní represe, který vyžaduje, aby stát uplatňoval 
prostředky trestního práva zdrženlivě. Zde uvedená interpretace příslušného ustanovení trestního 
zákoníku byla rovněž podpořena usnesením Ústavního soudu pod č.j. II. ÚS 4147/16, podle 
kterého právo na efektivní trestněprávní ochranu nelze uplatnit v případě, kdy se poškozený může 
svých práv účinně domáhat jinými právními prostředky. Uvedené právo není v judikatuře Ústavního 
soudu chápáno jako absolutní právo na policejní vyšetřování všech soukromých, újmu na právech 
způsobujících, záležitostí, nýbrž má, zejména z hlediska jeho efektivnosti, finanční náročnosti 
a přiměřenosti ochrany zájmů třetích osob, subsidiární povahu k ostatním způsobům ochrany 
individuálních zájmů. Vymezení trestného činu, stíhání pachatele a jeho potrestání je výhradně 
věcí vztahu mezi státem a pachatelem trestného činu, kdy stát svými orgány rozhoduje podle 
pravidel trestního řízení o tom, zda byl trestný čin spáchán.  
  
Své podání doplňte o náležitosti uvedené v ustanovení § 59 odst. 3 trestního řádu, zejména o: 
- Vaše jméno, příjmení, datum narození, 
- adresu Vašeho trvalého a současného bydliště, a dalších kontaktních údajů, 
- zaslání jména, příjmení, data narození, adresy trvalého případně současného bydliště, 
případně jiného kontaktu (tel. č., mailová adresa) osoby, která se protiprávního jednání měla 
dopustit, 
- popis protiprávního jednání (kdy, kde, jak k němu mělo dojít), 
- kopii podnětu, o kterém píšete v podání, 
- důkazy k tvrzenému (např. svědky, dokumenty, fotografie apod.). 
  
Výše uvedené skutečnosti budou sloužit k určení protiprávního jednání, osoby, která se jej 
dopustila a určení věcné a místní příslušnosti policejního orgánu, tak, aby toto protiprávní 
jednání mohlo být postihnutelné dle platných zákonů ČR. 
  
Pro odstranění nedostatků Vašeho oznámení (e-mailu) proto stanovím lhůtu 10 dnů od doručení 
této žádosti. Nebudou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, k podání nemůže být ex-lege 
dále přihlíženo a věc bude uložena ad acta. Informace však budou nadále analyzovány 
a zpracovávány. 
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Vzhledem k obsahu Vašeho podání však doporučujeme obrátit se s oznámením osobně 
buď na nejbližší služebnu Policie České republiky, nebo podle místa spáchání skutku na 
služebnu, která bude věcně a místně příslušná k dalšímu šetření, tento postup by výraznou 
měrou přispěl především k rychlosti, efektivitě a hospodárnosti případného trestního řízení.   
  
Děkujeme. 
  

 
 
   
Vyřizuje: 
Bc. Martin Nýdrle 
tel.974813902 

  

  plk. Mgr. Miroslav Zdeněk 
  vedoucí odboru 
   
   

podepsáno elektronicky 
   
 


