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Vyrozumění k podání ze dne 4. 2. 2022

Vážený pane inženýre,
sděluji Vám, že Vaše podání ze dne 4. 2. 2022, doručené Nejvyššímu státnímu
zastupitelství téhož dne, které navazuje na Vaše předchozí podání ze dne
21. 12. 2020, v němž poukazujete na nečinnost neztotožněných fyzických osob
odpovědných za správu majetku České republiky v souvislosti s tím, že tyto osoby
neměly učinit právními předpisy uložené patřičné kroky k zastavení úročení
založeném na vykonatelnosti Konečného rozhodčího nálezu ve věci majetkového
sporu mezi Českou republikou a společností Diag Human, a.s., týkajícího se
obchodu s krevní plazmou, bylo postoupeno k dalšímu opatření Vrchnímu státnímu
zastupitelství v Praze. Tomuto státnímu zastupitelství bylo vedle výše označeného
aktualizovaného podání v dané věci postoupeno rovněž vyrozumění policejního
orgánu Policie ČR, NCOZ Praha, který se věcí meritorně zabýval na základě Vašeho
prvotního podání ze dne 21. 12. 2020 a jenž Vás dne 29. 3. 2021,
pod č.j. NCOZ-964-12/ČJ-2021-410092, písemně vyrozuměl, že po provedeném
prověření nezjistil žádné skutečnosti, na jejichž podkladě by mohl být učiněn závěr
o podezření ze spáchání trestného činu, které by vedly k postupu podle § 158 odst. 3
trestního řádu, a proto Vaše podání ze dne 21. 12. 2020 založil „AA“ (tedy ad acta).
Nejvyšší státní zastupitelství ohledně přezkumu prověření skutečností vyplývajících
z podaného oznámení nedisponuje ve vztahu k policejnímu orgánu žádným
zákonným oprávněním. Avšak vzhledem k tomu, že z obsahu vyrozumění policejního
orgánu Policie ČR, NCOZ Praha ze dne 29. 3. 2021, č.j. NCOZ-964-12/ČJ-2021410092, není v souladu s Vaší námitkou zřejmé, jaké skutečnosti v daných
souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený
závěr, v rámci dohledové působnosti jsem dal státnímu zástupci Vrchního státního
zastupitelství v Praze pokyn, aby způsobu vyřízení Vašeho doplňujícího podání
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ze dne 4. 2. 2022 věnoval náležitou pozornost, a to i s využitím jeho oprávnění vůči
policejnímu orgánu vyplývajících z § 157 odst. 2 písm. a) trestního řádu.
S pozdravem

JUDr. Pavel Bernát, v.r.
státní zástupce
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