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Podání na  zastupitele města Žamberk - vyrozumění. 
 
 
 
 Dne 9.7.2020 bylo nadepsanému policejnímu orgánu doručeno vaše nedatované podání 
označené jako "trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při 
správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen 
"TZ"), popř. porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 odst. 1, odst. 2 
písm. b) TZ."  Podání je směřováno proti J. Dytrtovi, který je současným zastupitelem a bývalým 
starostou města Žamberk, a ostatním zastupitelům města Žamberk. 
  
 Prostudováním uvedeného podání včetně jeho příloh, bylo zjištěno, že je svým obsahem 
shodné s předmětem trestního řízení, které bylo naší součástí prověřováno pod spisovou značkou 
č.j. KRPE-9321/TČ-2017-170080. Uvedené šetření pak bylo pravomocně skončeno odložením dle 
ust. § 159a odst. 1 trestního řádu, neboť ve věci nešlo o podezření z trestného činu. Vámi 
popisované jednání tak již bylo v minulosti kvalifikovaně posouzeno s uvedeným závěrem.  Vaše 
nynější podání pak neosahuje nové relevantní skutečnosti. 
  
 Zároveň policejní orgán zjistil, že shora specifikované podání bylo doručeno rovněž 
Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové, které jej posoudilo a dne 10.7.2020  shodně se 
závěrem policejního orgánu konstatovalo, že vámi popisované jednání již v minulosti bylo 
prověřeno a pravomocně ukončeno orgány činnými v trestním řízení. V podrobnostech se 
dovolujeme odkázat na toto citované vyrozumění vydané pod spisovou značkou 1 KZN 720/2017-
92 a vám doručené. 
  
 Dovoluji si tedy shrnout, že kvalifikovaným posouzením obsahu Vašeho podání (§ 59 odst. 
1 trestního řádu) nebyly zjištěny  skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný 
čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu. 
  
 
 Na podkladě výše uvedených skutečností, bude Vaše podání uloženo bez dalšího opatření 
pod výše uvedeným číslem jednacím. 
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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.  

 
 
   

  plk. Mgr. David Kakrda, v.r. 
  zástupce vedoucího OHK 
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