
Vážený pan
Ing. Josef Bazala
předseda představenstva
ČD Cargo, a.s.
Na Ladách 1336/14
160 00 Praha 6

Praha, 20. července 2009

Věc: Podnět k uplatnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení 

Vážený pane předsedo,

naše občanské sdružení Oživení, o.s., které se dlouhodobě zabývá podporou 
transparentnosti veřejné správy a bojem proti korupci, zachytilo zprávu, že poslanec 
Parlamentu ČR Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D., který je předsedou dozorčí rady společnosti 
ČD Cargo, a.s., pobírá za výkon této své funkce odměnu. To však zakládá rozpor 
s ustanovením § 5 odst.  1 zákona č.159/2006 Sb.,  o střetu zájmů, ve znění poz-
dějších předpisů, podle kterého poslanci nebo senátorovi, který zastupuje stát v řídí-
cích, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, pokud v ní 
má stát, jím ovládané právnické osoby, Česká národní banka, nebo všechny tyto 
osoby společně, podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna.

Podle  §  451  odst.  2  občanského  zákoníku  je  bezdůvodným  obohacením 
rovněž plnění bez právního důvodu. Podle § 456 občanského zákoníku pak musí být 
předmět bezdůvodného obohacení vydán tomu, na jehož úkor byl  získán. Jelikož 
tedy panu Mgr. Oldřichu Vojířovi, Ph.D. podle zákona nenáleží za výkon jeho funkce 
předsedy dozorčí rady společnosti ČD Cargo, a.s. žádná odměna, je třeba považovat 
odměnu mu již vyplacenou za bezdůvodné obohacení, které musí být vráceno.

Podle § 194 odst. 5 obchodního zákoníku jsou členové představenstva povinni 
vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Porušení této jejich povinnosti 
pak zakládá jejich odpovědnost za škodu (úbytek majetku), která v důsledku toho 
vznikne, jakož i případně trestněprávní odpovědnost za trestný čin porušování po-
vinností při správě cizího majetku podle § 255 trestního zákona.

Z výše  uvedených  důvodů  Vás  proto  vyzýváme,  aby  představenstvo 
společnosti ČD Cargo, a.s., jehož jste předsedou, vyzvalo Mgr. Oldřicha Vojíře, Ph.D. 
k vrácení odměn, které mu byly vyplaceny za výkon jeho funkce předsedy dozorčí 
rady společnosti ČD Cargo, a.s., popř. vůči němu jménem této společnosti uplatnilo 
nárok na vydání bezdůvodného obohacení.
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Zároveň Vás žádáme o sdělení Vašeho stanoviska, zda považujete tento náš 
podnět  za důvodný a  zda představenstvo  společnosti  ČD Cargo,  a.s.  učiní  námi 
navrhované kroky.

S pozdravem
 

Mgr. Tomáš Kramár
předseda Oživení, o. s.

kontaktní adresa:
Pelléova 7
160 00  Praha 6
Česká republika

e-mail: tomas.kramar@oziveni.cz
 

sídlem:
Lublaňská 18
120 00  Praha 2 
IČ: 67365353
Tel.: 257 531 983
www.bezkorupce.cz
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