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Kverulant.org o.p.s. 
Pražská 1148 
102 00 Praha 
 
Vyrozumění 
 
Kvalifikovaným posouzením obsahu Vašeho podání (§ 59 odst. 1 trestního řádu) ze dne 
15.12.2020 označeného jako „ Ozn. KVERULANT, o.p.s. x podezř. JAN ČIŽINSKÝ - vyrozumění “ 
a provedeným šetřením dle § 158 odst. 1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky, 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. 

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.  

 
 
   

  por. Mgr. Jan Kratochvíl 
  komisař 
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