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Vyrozumění 
 
Kvalifikovaným posouzením obsahu Vašeho podání (§ 59 odst. 1 trestního řádu) ze dne 
19.09.2022 označeného jako „ BENDL PODVOD “ 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. 
 
 Policejní orgán vycházel z podaného trestního oznámení, šetření u Kanceláře poslanecké 
sněmovny, šetření na internetových stránkách poslanecké sněmovny a z vyhodnocení aktuální 
právní úpravy k poskytování náhrad poslancům. 
  
 Provedeným šetřením a vyhodnocením policejní orgán zjistil, že JUDr. Jiří Černý je veden 
jako asistent poslance Ing. Petra Bendla. Poslanec má dle zákona nárok na náhrady spočívající v 
užívání jedné přiměřeně vybavené kanceláře ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním 
obvodu zřízené po dohodě s poslancem. Podmínky pro sjednání smlouvy o užívání mezi 
pronajímatelem a nájemce, kterým je Kancelář Poslanecké sněmovny České republiky jsou 
upraveny v usnesení  výboru Poslanecké sněmovny č. 230/2019, konkrétně v příloze č. 2 tohoto 
usnesení. V dané věci bylo zjištěno, že podmínky pro sjednání a uzavření smlouvy byly splněny. 
Zákonem nejsou vymezeny podmínky upravující skutečnost s jakým subjektem může, respektive 
nemůže být nájemní smlouva uzavřena, tedy asistent poslance není vyloučen z možnosti uzavření 
této smlouvy. Zákonem je specifikováno, že kancelář může užívat pouze poslanec, asistent 
a osoby vykonávající pro poslance odborné a administrativní práce. Není ovšem již specifikováno, 
jaké činnosti tyto osoby v pronajaté kanceláři mají vykonávat a jaké činnosti v kanceláři vykonávat 
nemohou. Sám oznamovatel ve svém oznámení dodává fotografiemi místa důkaz, že na budově je 
označeno, že je v budově kancelář poslance Bendla, a také skutečnost, že v budově sídlí 
JUDr. Jiří Černý, který je jeho asistentem. Oznamovatelem svým provedeným šetřením dále ověřil, 
že v prvním patře se nachází kancelář, kterou využívá JUDr. Jiří Černý, který je asistentem 
poslance Bendla, kdy toto koresponduje s uzavřenou smlouvou, kde je kancelář specifikována jako 
kancelář v prvním patře označená 92/2. Na základě provedených šetření a vyhodnocení tedy 
policejní orgán dospěl k závěru, že v daném oznámení nejsou dány skutečnosti odůvodňující 
možné spáchání trestného činu nebo přestupku, a nezbylo mu než věc uložit. 
  
 Policejní orgán musí upozornit, že v rámci svého šetření posuzoval pouze případnou 
protiprávnost daného jednání. Policejnímu orgánu nepřísluší soudit morálnost či amorálnost 
určitých jednání, a už vůbec nemůže pojem morálky vztahovat k pojmu protiprávnosti. 
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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.  
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