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  OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V JABLONCI NAD NISOU 
Liberecká 8/593, 466 58 Jablonec nad Nisou 

e-mail: podatelna@osz.jbc.justice.cz   tel.: 483369830 fax 483320878, ID DS 524ah2c 2014 

  

ZN 3241/2015-28                                                              V Jablonci nad Nisou dne 28.7.2017 

 

 Oživení, o.s. 
 
Muchova 232/13 
160 00 Praha 6 
 
 
 
Věc: Žádost o přezkoumání vyřízení trestního oznámení 
 
Okresnímu státnímu zastupitelství v Jablonci nad Nisou byla dne 23.3.2017 doručena Vaše 
žádost nazvaná  „Žádost o přezkoumání vyřízení trestního oznámení“. Po vyhodnocení 
obsahu této žádosti v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 trestního řádu jsem dospěla 
k závěru, že se jedná o žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu v dané věci podle § 
157a odst. 1 trestního řádu. 
 
Na podkladě Vaší žádosti byl vyžádán spis policejního orgánu PČR, Krajské ředitelství 
policie Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, oddělení hospodářské 
kriminality sp. zn. KRPL-69484/TČ-2015. Přezkoumáním obsáhlého spisového materiálu 
v dané věci shromážděným v souvislosti se skutečnostmi Vámi uváděných v žádosti, lze 
konstatovat, že v postupu policejního orgánu shora citovaného jsem neshledala žádné závady 
ani průtahy, které by se v rámci prověřování vyskytly, usnesení policejního orgánu zcela 
odpovídá důkazům ve věci shromážděných v prověřování a je plně v souladu s trestním řádem 
a zákoníkem.   
 
Jen pro úplnost lze uvést, že v dané věci nebylo možno zjistit výši škody, která je znakem 
skutkové podstaty trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 
odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. V dodatku č. 7 uzavřeným mezi společností RIA Reality 
a.s., IČ 25786946, se sídlem Praha 3, Šrobárova 2182/3 a Statutárním městem Jablonec nad 
Nisou, Mírové náměstí 19, je stanoveno rozmezí výše prémie ..od….do.., kdy vyplacená 
prémie byla v tomto rozmezí. Je pravdou, že mělo být správně vypsáno výběrové řízení, 
nicméně tato otázka byla vyřešena uložením sankce za toto pochybení Statutárnímu městu 
Jablonec nad Nisou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.  
    
Vaši žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu tímto považuji za vyřízenou. 
 
 
                                                                                                         Mgr. Hana Šmejcká 
                                                                                                         Státní zástupkyně OSZ 
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