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Odpověď na žádost ze dne 1. 2. 2021 

Vážený pane *******, 
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 1. 2. 2021 Vaši žádost o poskytnutí 

informace, ve které žádáte následující: 

„1) Žádám sdělit, jestli starosta obce může ze své pozice podávat na občana trestní oznámení. 

2) Jestliže starosta obce ze své pozice podává trestní oznámení na občana, kdo musí procesně schválit postup, 

a kdo o tom dále rozhoduje?“ 

K výše uvedeným dotazům přijměte, prosím, níže uvedené sdělení. 

Podávání trestních oznámení, jejich náležitosti a další postup s tím spojený je upraven právními předpisy 

procesního práva trestního, zejména zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů (dále je „trestní řád“).  

Trestní oznámení lze v souladu s trestním řádem podat pouze na Policii České republiky nebo na státním 

zastupitelství. V této souvislosti považujeme za nezbytné upozornit, že krajský úřad nemá ve vztahu k obcím ani 

jejich orgánům, mezi které patří také starosta, žádné kompetence. Není ani oprávněn podávat výklad ustanovení 

zákonů, které tuto oblast upravují, tedy v tomto případě zejména trestního řádu. 

Pokud jde o Vaše dotazy, doporučujeme obrátit se na některý z výše uvedených orgánů, tedy Policii České 

republiky nebo státní zastupitelství, případně na advokáta či advokátní kancelář, nejlépe se specializací na trestní 

právo. 

S pozdravem 

 

 

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. 

vedoucí odboru právního a organizačního 

Váš dopis zn.:  Vážený pan  

******* 

******* 

******* 

(do datové schránky) 

Ze dne: 2021-02-01 
Čj.: MSK  16719/2021 
Sp. zn.: POR/4079/2021/JaS 

 084.1 S3   N 
Vyřizuje: Mgr. Silvie Janečková 
Telefon: 595 622 255 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2021-02-15 


