Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2017
7. volební období
NÁVRH

USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 54. schůze
ze dne 2. února 2017

k závěrečné zprávě Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků
Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie
České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti
s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016

Poslanecká sněmovna
I.

Bere na vědomí závěrečnou zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru
pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních
zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti
s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016

II.

Vyzývá vládu, aby v rámci její ústavní odpovědnosti za činnost státního
zastupitelství zvážila, zda pro zajištění zákonnosti v činnosti Vrchního státního
zastupitelství v Olomouci postačuje podaná kárná žaloba Nejvyšším státním
zástupcem či zda nejsou nutná další opatření včetně personálních

III.

Žádá vládu, aby jí do tří měsíců předložila návrh zákona, který bude
obsahovat:
a) Změnu trestního řádu tak, aby dozor nad zachováním zákonnosti v
přípravném řízení trestním nevykonával státní zástupce, pokud půjde o
trestné činy, kde podezřelým a obviněným je státní zástupce či bývalý státní
zástupce, který je spáchal při výkonu funkce či v souvislosti s výkonem
funkce státního zástupce, a aby případně upravila i příslušná ustanovení o
zastupování trestní obžaloby před soudem, pokud bude obžalovaným státní
zástupce či bývalý státní zástupce a půjde o trestné činy spáchané při výkonu
funkce.
b) Změnu trestního zákona tak, aby promlčecí doba neběžela v případě, že
půjde o trestný čin zneužívání pravomoci vedoucím státním zástupcem nebo
jeho náměstkem po dobu, kdy jsou ve vedoucí funkci na státním
zastupitelství.

IV.

Žádá vládu, aby jí do tří měsíců předložila návrh zákona, který bude
obsahovat změnu trestního řádu tak, aby
a) bylo vypuštěno oprávnění státního zástupce přikázat, aby úkony ve věci
prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu
(§ 174/2f trestního řádu)
b) bylo vypuštěno oprávnění státního zástupce osobně provádět jednotlivé
úkony trestního řízení nebo i celé vyšetřování namísto policejního orgánu
(§ 174/2c trestního řádu)

předseda Poslanecké sněmovny

ověřovatel Poslanecké sněmovny

