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V Bmě dno ]. tt. 2020

stěŽovate|é: .\|&rtinu Polúšková' roz Holová, dřír,e l\,lengrová. nar' rlrre l l' 7. l97j,
bytent YiŠtlot.á 9ál. 262 61 Višňová.

Zdeněk Hrltolj'' rrar. drre 7. 4. l 940 Višňová lj5. 262 ól Yi!ňi:vli,

nttrcí ze dnť j0. ]. 2020právně Zas|oupeni e
Mgr. Mar{inem vokánlÍ karrcr.lafi Pťlikán &
Schclle, FoLt,**n

Učastníci: Kraiské stúÍní zas.upitelsl 
"{.í 

v Prazc, I lusova 24.3/ l | . l | 0 0 | Proha l ,

PoIicic.Českó rcpubliky' Kr:rjskó ictlitelsÍví policir Srřcrločrskéha
kra.je' Uz'cnťnírrtlbor Plíbram, SIuŽba krimilúlní p0:icie a ryšetřÓ}á[í,
trddě|ení rrhccnó kritnina|ily. Žežická {98. |'řihranr Y'Zdaboř,264 0|
(dálc.jcn 

''PoIiccj 
ní orgrin..)

VedlcjŠí účastníci: okl**ni státní z:rstuPilcl$tví v Přílrr:rmi' ['' Netrrocnice |l9' Příbranr l.
26t 0l

Ůsr,rrv:rÍ sr'iŽxost

proti rrrzhodnttlí Kruj:kóho sláttriho zsstupilels.ví v |'razt zc rtnc.1. ó. 2020 ó' j. KZ){
{0112$12 - r9r

proti usncscní Policcjního orgÍnu o odlož,cni věci ze dnc t{.3. 20l l č. j. KJ{|'l 
,1]]]-{'

4t /TC-2010-0! I l7l



prcti Usn€scní Po|iccjního orgán:! o odtrržení r'ěci ze dnc l6. 7.2014 sp. zn' KRPS.
{3l7.|/TČ-20t 0.0| l t7l

t
\ryhotol,eno r.e ěl1.řech (.l) stejnopiscch,

Přílahy:

(t) l,tná mocze tbe 30' 3. 2Ů2il;

(2) I,htú noc, :e clne 30. 3. 2a20:

(., Rozhotlnuti Kraiského ,s|a|ního zastupílelŠ!,,í 1. P],ažL| ze <|ne 3. ó. !020 č. 
'i. KZly- 10]ila! ?tA1.

(1) {isttt,-eni Police jnihrs ot.gtilltl tt ot!|uženi yéci :t tlne l 1. 3, 20 t I č. .i' K R}JS-( J r 74.1 !.|TČ.)0t0_0t I t? l; a

6 L.rnescní Policejního orgútttt o oltatt:)nÍ vec! ze dne |6. ?. t0|1sp" zs,t, KR|,s-,t3 t 74/TČ.
2r)10-01I t7t.



t.

Sh rn utí slttttkol'éhc s.avu 
}

|]ne j0. l2. 20]0 l' l6:j5 htrdjn drršlrl na si]nici 1,,18, katastr úzcnli ViŠňtrr.i. rrjir. Přib:.anr

ve strrěrtt Scdlčany. - Přibraln k úopravní nehodě (dálc.icll .,Doprlvní nchotlrt..) ostthnihtt

ntotoror.ilro \'ozidla to!. zn, Škt'da ocLavia. RZ: 8s0 0]-52 (clálc .jcn ',lV|oíorovó 
roz,ir|]rÍ.).

které ři<|il \,lar.tin Štetka' nirr. rlne ó. 4. 1973. b1'tcnr Naci stadioncnr .1j]. Králův Dr.úr. PSČ;

2ó7 0l (dátc.icn 
',Řidič*). 

s nez]e|i|Ýnl cht|cenr přcchazciícínr r.|ě".né b|ízkt:sti přechoriu

prt-r chtrdc': l)aniulcnl N'Íengrenr' nlr.' dnc l9' I 0. l 9ql.

Danicl lvlengl v důsleilkrr l)oprrar.tti nclrot1y Lrtrpěl zrirnědÍ nes]učiLe|ná sť Živ()tcnl.

i)oplirr.ní nclrrrdu Šetřila Policic Českó rcpubliky' Klajské řcdirť|st\.i ptllicic Střcdočeskébrr

k:aic. t'llemrri odlrrrr Pří|rranr' Š[trŽtra krinrinálrli policie rl r 1 šctřrrr.;i:-rí. rlrlr,léletrí rlbeťrré

lirirrrint|iry. ŽeŽická 198, Přib1anl \i Zdaboř' l,SC 2ó.l 0| {rlliIe.ien ',Po|iccjní 
rrrgÍn..).

lrrtr ptrdezřenÍ z9 spáchánj přcčinrt ustr:recrri zncrlha|rrsti podIe $ l{3 ods{' i' 2 ziikona č.

40l2009 sb.. ttcstní zákoníli (clá|c.ien .'Trcsíni z'ákonik'.).

Prů}rěh trcstrríko řizcni

l}ne l5' ].20l1 lr1.I ve lěci v1'pt'ncol.á* znalccký posltdck znirlcctn lltg. l)rtrcrrt Ptáčkcttt.

I,h'D. (t,lále jen ,,Znalccký posuelek č. l..), na základč ktr..re{ltt.l cinc l4. ]' 20]l Policr.:ini

ttt.glin usnesetlítll tr rrilloŽcni r.čci č' j' KRPS-.J ] | 7+-..l ] '|Č-]0l0.0l]l7| (dá|c.ic:l ''Pn.ní
odložcni r.ěci..) odloŽi! trcsrni řizcní r.c včci |)opral'ní nr-.llildl. l)trl[i |)rr nírtlu l,'.]]ožcrti r ěci

b1.la pcrdiírra stižntls|. nicnrélrě rrlzlrlrdnuli PrrJicejníhlt rrt.gálru 1rtl!r.rtlilu r.e slíŽnrlslrrílrr ř.ízcní

c1ozor<lvá okťcsní státní zlrsLup|1'ně v Příhrarlri. LLr.'rlt usnesc:rinl zc tlne -]' -s. :()l ] ZanlÍ1li|

iaktl ncdůr.tldnč stíŽnosli pÓdanú 1rrtlti I'rrnínrrL tldl0žL]ní \.ěťi.

Drrc ]. 6' 2013 b:'l OSZ r, lrřÍbrnnli adrokátcnt .1l'|]]r. l]lg. PctÍcn] 
,l'on]aŠt jkL1n. tČhdy

zastripujicim pa|i lvlarrinr-r \{crtgrrlvou a pant l-LLd'ka lvlcngra. zrrirle'cki postlclck z |.rl'oru

doprar.\, l1,pracor.nný ztta|ccllt Doc. lng. ,,\lcŠcn: Véttto|oir. Plr'D'. klcrý.ic datován dnctrl

6' {' ]0]] 1dálc.ic:l .'Znrr|ecký posutle k č. 2..)' 
'|.cnto znirlr:cký pr.l.sudck zastával rozdilné

nirzot.y tlp:"oli /'ntlcckénlrr p(]stILll.U č. l ' P:tttit si PtlIicciní rrrgzirl v.vŽ:idal r vsr.čtIcní rozptlrů

rrtl obotr znalcri.-

Z tlůvrrdLr přcrn.írr.r'1]íc i l1c.i;|sl].')sIi' ;rtl l.1sr'ětleni trlz;rtlrů.ld ltbtru zt'tllců. byl l.1lrořen

rcl il'ni znaIr:r:ký pilsrrrlek. ktcrý b1''l r.;.1r.ilřen IL. ]' ]0i.1. a tÓ Č\'t,1.l.\.PrůZc. lrckul1ou

rlt.rpral'rti. l'sla,.cnl strurlni]tlr zna|cc|r'í v dopraré { diilc .jr.rr ..I{tvizrr í znalecký Posudcli'.)'

\a zírk|arlě výsledků Reviznihtl znolc'ckehrr posLrtlkir dtršJo k tlpě|trvnélnu r'tdlrrž'cní r'čci.

al(] usn.sl.11in) PoIic.-'inÍho tlrgťitiLt zc clrrc 2ti' 4' ]01'] (tiálc.icn .'Drrrhó or|lrržcní včei..'1'

'|.ť)t. rLstlcŠL.Ili brlIcl zrlršctltl dLtzrl'iltttu stj(ni 7áslupki.ní rra zákIadč stíŽ|IÓsti patrí N,Ír in}.

\'len1terrtr é a panl l'tLďka lv|err1lera' Prr|icejni:rlu ()ruínLt b\l() lliožČIro y}.Žádat

oi] znaleckého ťtstavrt pÍscnrné v)''světlerrí k Reviznínrtr ztla|eckétrru ptlsuiJku. 'lo h"vlcl

l?l
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t?l

a]a|ťckÝln posudkem učiněno dnc 7' 7' ](}|4 n nás]edl]ě polirc.iI]í olpán dr1e ló.7.20]'l
r.trzhorll o' l. pořadí třetinl. rrd}oŽcní l'Čcl {tlúlc ien .,.|.řeti rrt||ožtní věci..). Třetí crrlloŽcrli

i.crěci' bvlo trpČt napadeno sljŽ.nosti. .icŽ b].la <lozortlr,ýnt stálrrínt zlstupiicIstvitlr
za|lrí(lluta. Jedrrá se urk o poslcc|ni odloŽení včci.

Dne ]2' 7' 20l9 bt'l vc véei l'vpracor.á;t znalecký pttsudck z-nalccnt lng. Kallenr .leničkcnr
(dtilc.icn ,"Zna|ccký 1rosudek č. {..}. kter1i orgiirrl'Činnc \ t|L'Štl]i|,l1 řizr..ni 1rře zk trr:nta lv. ,lrle

ncr:lr'lirnilo tcljejiclr ptrs]cdni z;ivčt'. lr:dy crc||oŽeni r.čci. |ionkÍitně'1 řelínl odIožcnínt věci'

Dric | 5. 4. 2020 ll1''l kc K laiskúnlu státrrínru zir.slrrpitL-|Slvi \, l'.aze poLlán ptrdně| '.NÓvr h

na výkon dohlcdu ve věci č' .|. KRPS.4:] 17;l-l{5..TČ.]()|0 - 0] l l7l.. (dnle jcn .,Návrh
na dohlct|..). který. árial doh|ed KSZ v Prale \, řizcní vc r.ěci Doprur,trí rrchtrt.Iy. KSZ
v Praze r'roz]rrlduuti ze dnc .]. 6' 2020 č. 'j. K7,N 40li20l2 - |9l (dílejen ''|lozhodnu(í
o nrivrhu nu dohIerl..} shir..i.lalo návrh tlcdÚvrr<lnÝttt.

t1t,

Důr rx|t tistlr.n í stižnosÍi

|9] PÚstlLpul)l orgánů. klťrý jc Lrr.edcný \ číisti II. tétcr t-]stavni stíŽnosli. h}.l() po|LLšŮl() práv.)

StčŽtlvutelri na ťtčinné v1.ŠcLřtlvlitti "l splt}vťdIi\.ý prrrces podlc čl. ]6 odst. l l,istirr1.

zál.IlilrrÍclr prúr n s', rlbtlr.l.r''

tY.

odůr orl něnÍ ústá\,ni stÍžn0s1i

It0l Ustavní soud r.trii|cz'u zednc t9. i'20l6sp.zn. Il. ť,s;.l'i6it+ 1uttito\.al. Žť tlestllí Íí7ť|]i
přcdsla\'uic vzlalr trtczi páchaiťlctl1 a stittťnr' coŽ Laké znanlená. Žc úst'lr\,nČ nctrí .zittučenrt

pťávl) li!ŤÍ trstrbv (např' o2rlalllor.atcle. poškolgnťho). uh;- 'iiná llstlba |r-'.l:r stiirána

A llrlstlttzr--ttit. Avšak t.star'ní stlud zírrlleň c1odár.á. Že jc prlzitivlti prll.inttosti státu ziriistit
oc|rrantl z:iklit<lnÍclr prár'. a tcl i prlrstiednictr'ínr c|.cktii.niho tresln1ho řizení..|c tcd1.

lczbr.tltó. at.tl sottd plostřcdnictYíxr strudů' rcsp. orgálrů činných v Llesttlinr řizcní. pror ťri.lě|

ůčiruré trestrrí řizcní, pod kler1irt si lze přcdstavit např. p:člivosl procestt t,tcbo nálcŽit()u

péči' kteru '1c věrrovátra l'Íesltrit.]ltl ŤíZellÍ'

Ill'l Vc snrys]lt výŠc ul.edcného.jl' zřejnÚ. žc se StčŽrlr'atelé nct}onráhlii stíháni ltebo snl:tl

tlds'.-ruzcní Řidi{r:' nýbrŽ rnuiízá|crlr na 1ont. ab1 lr1'la řízenir.čtxlr.1lna c|osLlLtcčnii póče. l tittl

b1,Jo c1ost/ini.r pl.ár.u SLěŽovatclti n:i spritr'edlir..{ prrrces a účinnó r,.r'Šetřování'

Ilt'] StěŽor'atclé se r. Návrlrt: ntr dolr]cd zlbýl.ali tinl. Žc ix.gtint ČinnJ \'t|r-stninl řízcll'
nedostatečnč 66]$r.6tlnil;. l)rtrlró odloŽc:rí \.éci a 

.rřctí 
oilIoŽr.:ni r.ěci. nebol' plaktickt. prrtlzc

Zkopiloval) trdi:rtrdnětri li\redťI1ť' \' l)r,r.rríl.n odltrŽcní r'čc i.

Ilrj KSZ v ])rrrze r.Roz]rtrd:tuti lt lrártlrtt na dtrhlř(l 0tgl'll)1ťnll]]Č l]a s1Iil11ě orgárrů ČinnÝcll

v n!sÍ|liln řiz...ní (tzrt. l)rrliceIníhrr orgánu a dozorového s|átníh() zas|upite|.sIr,,í. tcill
okrcsrríbo státrriho zas(upitclstvi l.Přibranri) a Lrr.lrdi. Žc v t:řínadĎ. |.rll' lrrr';in rti'rnri

t8t



\: tres1nín] řízcni odŮr.tldrjujť tlsl]csůl' na zák]atlě stc
priivní orgLtrre ntaci-iako v přcdclrilzínr přípatlč. 

lných důka7ů. n]ůŽc \.],uŽ'il 
"-[e.in()u

v. [|.lI Tlkrrri trazor hv h1ljisrč p|.rtlr\. prrkurJ bl.siltracr./ůsIilIa ncz|]lčl)ěl:l' \, přctlniLtIurrrpřipadě však riošlo nrezj P;r',nint odirlžením yčci a l)rLr
právnč v1:znanrn1:ch sku|cčnllsti. které l,šak ,."n,,, :,;il;jr:ll;::il'",j":.ffli]
odioŽcní r,ěci dostltečně rxlůvllt|něnv.

L l5i Po prvniln rrdItržcn í l'ěci b1'l t 1.practrviin Znalr'-ck.l: ptlsu<lek č. 2. ktcrý uvírJěl" že fuclič nrotrtDlrplavllÍ nc'hlrdu tldvrálit .ir..jtrt r'časnott reatci. njl;t.ane bvl1. r.1.titřcny tlvě v1.iá<|řcni .sck lozpÓrůIl,] nrezi Znn|ccli1:l11 PtlsLiclkert: č, l a ] rr dtile [r1.l r'vtr.llřcn Rel'izní zna]cckí
Pl 'stl(]ťk

llói orgán1.óinni v tršslnín] řize.rlÍ. rtsp' Prriicejní orgán. r.lak tldůvodnil Dru|tó octlttŽr:ni l.ěcla Třetí crcl|oŽcní véci po<lolrnČ.jakri Prrní odlo}ení l.er'r a nttr.élntt vl,..voji sr-. vénovatmalgirrálnó. l)ruhé rrdltrŽerlí r.čci b)'Irl zrušetlo tt.1 ziikladě stížnos'ního řízcni. nicnrÉnepo dopInční písenrného l!ádřttí k Rer iznírnrr zttit|cckÚnu posudkLt doŠlo k 
.l'řetínrrr

ociIoŽ.'ni r.ěei- StěŽ.ovatcló .isilu přesvěděeltj. Žc j IÍerí trjloŽcni včci v otlúvlxlněníolrsa]tovaIo prli,s(a1tré nedostaLly (ptrdobnč jakrl or.lůvrldnění |)rrhóho odltržení věci).l.ltctttcně dozlttttvé státrlí zt".tlrpireIstr.i rrrč]o oc||išní nlizot.. nebol, stiŽtx-lst k Ltsne.'jeni\ ptíl].ldě 'třctího od]
nc|('l.IťktO\.al\.. 

"-, o"::-:i:''J:i:.'.í;ll:].i,J;.'iii;l':,:];i:..;;.:::':i,,j';;'..;Í:;
nlczj z-rra|eckÝnri postrdk.1.' 1{cl izni t nllecký posLrdc|. ačkl)li\. pře(Jl].]č.ntru Ýčc ttsL:cscnítrttldIrrŽil'l.

Il7] SlčŽrlr'llle|é t1álc přcdlož.ili vc věci Zlralccký prlsutJek č. .l' jcnŽ lJoprar,ní nc|rrrdu hr:c]notiltlhi|obně |ato Znalccký pcrsrtciek č. 2' avšak ildliŠnějako Zna|ccký posLrcJek č' ] l Rer.iet:lznalcck1: posttclr.k. ()rgán).činlró r tr*slrrim íízení se }i lé|o sxutr-.Čl:osti r'.r'júrlřiJi Lak, že tentozna|eck1,.posuclck nenrá priivrrí siltr řízcní tlvIii,njr a txlr,o]aly sc na \Ís]ťdky ReviznihoznaIeckélto posLrrlku' kte:rj byi r..vhorttr'etl znaieckýnt ť|sl0vc.l.

Il8] {ktu;ilně tak existtrií 4 znalccké ptlsuclkt,. kdr.tlr.a z'naleckÉ postr<lk,,(Znnlcck!'pt.lsutlck č'l ri Rcv jzní zna|ecki'ptlsucle k) na zákiadč r.ýslc'Jků kLlnsLatLrji .u. z" Ři.lie uop,n; .r'.n.:|l.;Ll;
ncuohl zabránit a dr.a znalce ke posLIclk1' (ZrulcckÝ ;rrrsudek ó' l a 4)' ktcrc .,*.ti .,p"t' r.a*Žc Doprllr ní nch dě Řidič tttLlltl ziilrrúnit.

Il9] Yzh1l.dcnl k |()nLJ. Žť cxistuii. i ntezi znalci. er,irJr''lttrlí ro'l.1ltlrt. pllr,aŽil1í taI StčŽovatcil'Za ploblcnlirljťké ttt' Že orgínt čjnni \ tr'ťs|]lín1 iiz!.],]i nc.
např' rrcpřisrLrpqí k ur,edcnýnl I(]2p{)fnÝlI tlúkirzůn.r.,'n,";:.:;;::;].'é 

Lt.cstni říZťni. |!.d.!

r?01 Takov1i po'stup zasalrujc Stčžovalelůnr c|o
poslt-tpu tllgánů čiun1j1;1 

' LresInínl řízenÍ
Ztlslul.}i|c]st\lí) ncntúŽc tlllnr1th;tt sr'ých prár'
StéŽor'atclr'{ b'r'li poškozcn1,rrrt.

pňva na spr*vedlil'ý ;rroces. ue|rot" sc kvůli
(PtrJiccjního tlrgÍnl a <|ozorovÚho stítnihrr
v řízcní ne|ro ptls|Úzc rnki'{ u soud|l. lidť bY



\'.

\ár'rh

í2ll Vzh]ccienr ke vŠent r.ýšc ttvťdenýnt sklltcčnť].-rťn. n frhllií StčŽ()ril|clé. ah1. Úslt}avrri .soLrd
rozhorll lakto:

i' Rozhodnutim Kra.jskóho stálníh|| Za$Íupi|e|slvÍ v Prrrzc,c dnc.]. 6.
2020 t,. j. K7.x 101|zu|7 - l9|, usncscnim Prr|icit České rrpublik1..
Kraiského řcrlitctsn'i 1rolicie S(řetločcskóho kraje, tjzcmního or|boru
Příbram, Sllžbv krintinální po|icie a v1.šctřování, o<lt|ělerí rrhccní'
krintinttit.y tl udltlžcní věci ze <|le IJ' 3. 20tl č. j. KRPs-4.1| 7{-{'/TČ-
20|{|.0ll|71 a usnesenim Po|icic České republiky, Krajské|lo
ředitc|stvi po|icie Slřetl<lčcskóho kraje, li.zemníhtl o<tboru l,řílrranr,
Služby kriminá|ní po|icie a vyšctřováni, ot|r|ěIení ohccni kri[)ina|it\,
o trdIožcní věci z.e t|nt ze dnr l6. 7. 20l.| sp. zn. KRPS.l3 |7.|irČ-zur tl.0ll17l lrv|o ;rorušcno prár.o Stěžol'a1c|íl nl účinnó vvŠctřorání
a sprll'ct|livÝ protes poti|c č|. .1ó otlsl. l Lislinv zúklar|ních nrír'
a sl'obod.

ii. Rozhorlnutí Krajskóho 5tátnib0 zaslu!i(e|str.í r. Prazc zc t|nc.1. 6. 2020
č' 'i. KZ]\ !Í||t2|||2 - l9|, usncsetli l,o|icit'Česki.rtpublik.r, Klajskri
řediÍe|s(rÍ poIicie Střcdočcs|iého |iraje' ťiz.cmnÍ rrrlboru I,ří|rr'lnr.
Slttžb:i kríminálni po|icie a ryšetřováni. orlrtěleaí obecné krinrinaIitr'
o orl|oženi věci zr: dlc | {. 3. 20| l č' j. KRPs.{3l7.l.{ l /TČ-zo t o-o t t t zl
a usneseni l,rrIicic Čcskť' rcpub|ili1., Kr jské ředile|r.1r,í po|itie
středoč€Škóh|} kraje, Úzcnrni ot|boru PřÍbram, Sllžbr krimin:i|ní
poIieic rr v.vštlřování, oddělení obccné kriminrrIitr, tr tl<lkržoní včci zc r|nc
ze rlnc l6. 7. 20l4 sp. zn. KRPS-{3t 7.l/TČ-20 

' 

0.0l l t?t sc ruŠí.


