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Obec Kostelec u Holešova
RNDr. Marcela Pospíšilíková
oprávněná úřední osoba
Kostelec u Holešova čp. 58
768 43 Kostelec u Holešova

Sdělení k žádosti
K č. j. OUKUH-985/2021
Komisařem POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního
odboru Kroměříž, Oddělení hospodářské kriminality, jsou pod č.j.KRPZ-75204/ČJ-2021-150881RME, prověřovány skutečnosti uvedené Ing. Petrem ŽŮRKEM, trv. bytem Kostelec u Holešova č.
p. 73, 768 43 Kostelec u Holešova, v jeho písemnosti ze dne 14.07.2021 označené: "Žádost
o vysvětlení postupu Obvodního oddělení policie Holešov", adresované na Krajské ředitelství
policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, Zlín,
které, mimo jiné, směřují vůči neznámému pachateli pro podezření z trestného činu pletichy při
zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle ust. § 257 odst. 1 tr. zákoníku, ke kterému mělo
dojít v souvislosti s výběrovým řízením na obsazení funkce ředitele či ředitelky Mateřské školy
Kostelec u Holešova, při kterém měli být blíže neuvedenými osobami ovlivňováni členové rady
obce, členové hodnotící a výběrové komise a v návaznosti mělo dojít k ovlivnění samotného
výsledku hlasování o výběru.
Pro účely prověření výše uvedených skutečností, týkajících se oznamovatelem zmiňovaných
pletich při výběrovém řízením na obsazení funkce ředitele či ředitelky Mateřské školy v Kostelci u
Holešova, vyžádal policejní orgán v souladu s ust. § 8 odst. 1 tr. řádu, kdy jsou státní orgány,
právnické a fyzické osoby povinny bez zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak,
i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů,
o součinnost, písemné sdělení k prověřované věci a doložení souvisejících listin.
Součástí žádosti policejního orgánu dle § 8 odst. 1 tr. řádu ze dne 10.08.2021, bylo poučení
o poskytování informací o trestním řízení a o osobách na něm zúčastněných v níže uvedeném
znění:
Podle § 8b odst. 1 trestního řádu osoby, kterým byly orgánem činným v trestním řízení poskytnuty
informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného,
zúčastněné osoby a svědka, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností
stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále poskytnout, pokud jejich
poskytnutí není nutné k uvedeným účelům.
Podle § 8b odst. 2 trestního řádu nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na
poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného,
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který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin vraždy (§ 140 trestního
zákoníku), zabití (§ 141 trestního zákoníku), některý z trestných činů, kterým byla způsobena těžká
újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí (§ 155 trestního zákoníku), některý
z trestných činů proti těhotenství ženy (§ 159 až 162 trestního zákoníku), trestný čin obchodování
s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální
oblasti (§ 185 až 193 trestního zákoníku), trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195
trestního zákoníku), týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve
společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§
200 trestního zákoníku) nebo nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku).
Podle § 8c trestního řádu nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace týkají,
zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
podle § 88 trestního řádu nebo informace z něj získané, údaje o telekomunikačním provozu
zjištěné na základě příkazu podle § 88a trestního řádu, nebo informace získané sledováním osob
a věcí podle § 158d odst. 2 a 3 trestního řádu, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li
použity jako důkaz v řízení před soudem.
Podle § 8d odst. 1 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až
8c trestního řádu, lze v nezbytném rozsahu zveřejnit pro účely pátrání po osobách, pro dosažení
účelu trestního řízení, nebo umožňuje-li to tento zákon. Uvedené informace lze také zveřejnit,
odůvodňuje-li to veřejný zájem, pokud převažuje nad právem na ochranu soukromí dotčené osoby;
přitom je třeba zvlášť dbát na ochranu zájmů osoby mladší 18 let.
Podle § 8d odst. 2 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až §
8c, lze zveřejnit, pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, udělila ke zveřejnění informace
výslovný souhlas. Zemřela-li nebo byla-li tato osoba prohlášena za mrtvou, souhlas se
zveřejněním informací je oprávněn udělit její manžel, partner nebo její děti, a není-li jich, její rodiče;
v případě osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou svéprávností její zákonný zástupce nebo
opatrovník. Souhlas se zveřejněním informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem trestného
činu spáchaného vůči osobě, jež zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou.
Podle § 8d odst. 3 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až
8c trestního řádu lze také zveřejnit, pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, zemřela, nebo byla
prohlášena za mrtvou a není-li žádné osoby oprávněné udělit souhlas se zveřejněním podle odst.
2.
Porušení této povinnosti může být postiženo v případě fyzické osoby, právnické osoby nebo
podnikající fyzické osoby podle § 61 zákona číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
pokutou až do výše 1 000 000,- Kč, v případě spáchání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně
přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutu
do 5 000 000,- Kč, případně posouzeno i jako trestný čin. Neoprávněné nakládání s osobními údaji
podle § 180 trestního zákoníku.
Každý je povinen zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl v souvislosti se součinností
požadovanou podle § 8 odst. 1 až 3 trestního řádu; této povinností mlčenlivosti není vázán
pro účely řízení před soudem nebo jiným orgánem, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho
práv nebo pro výkon jeho povinností. Porušení této povinnosti může být postiženo v případě
fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, která poskytuje součinnost orgánům činným
v trestním řízení, podle § 5a zákona č. 251 /2016 Sb., o některých přestupcích, pokutou až do výše
500.000 Kč.

Ve stejném rozsahu výše uvedených ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád v platném
znění, byla při osobním jednání policejním orgánem poučena oprávněná úřední osoba zastupující
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Obec Kostelec u Holešova, zejména o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděla
v souvislosti se součinností požadovanou podle § 8 odst. 1 až 3 tr. řádu.

Za policejní orgán:
por. Mgr.Richard Melichárek, DiS.
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