
Městský soud v Praze
Ke sp. zn. 91 K 61/96

Doručeno datovou schránkou

V Praze dne 23. ledna 2012 

Konkurzní řízení na majetek úpadce: Dostihové závodiště Praha, státní podnik, IČ: 00017388

Konkurzní správce: JUDr. Jiří Slavíček

 

Podnět soudu, aby dle § 8 odst. 6 zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání zprostil správce 
konkurzní podstaty JUDr. Jiřího Slavíčka funkce a ustanovil správce nového

Obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace, prosazující již od roku 1999 boj proti korupci.  
V rámci  našich aktivit  poskytujeme veřejnosti  bezplatné právní  a  protikorupční  poradenství  a  od 
ledna 2011 provozujeme také protikorupční linku 199. Na této lince jsme obdrželi podnět, který se 
týká nakládání se státním majetkem v rámci konkurzního řízení vedeného Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. 91 K 61/96. Dle našich informací JUDr. Jiří  Slavíček porušil své povinnosti uložené mu 
zákonem  o  konkurzu  a  vyrovnání,  když  umožnil  bezplatné  užívání  nemovitého  majetku  úpadce 
firmou TMM s.r.o., IČ: 25164449, sídlem Praha 5, Radotínská 69, PSČ 159 00, dále také jen „TMM“ a 
zároveň opakovaně,  vždy  mimo dražbu,  bez vypracovaných znaleckých posudků a  za  cenu nikoli  
obvyklou prodával  majetek úpadce vždy jediné společnosti  Turf  Praha a.s.,  IČ:  25157736,  sídlem  
Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 159 00, dále také jen  „Turf Praha“, která je personálně i 
majetkově propojená se společností TMM (faktickým uživatelem pozemků). Dle našeho přesvědčení 
SKP  svým  nezákonným  postupem  poškodil  nejen  konkurzní  věřitele,  ale  i  samotného  Úpadce. 
Pochybení SKP jsou podrobně rozebrány v trestním oznámení, které jsme zároveň na JUDr. Slavíčka 
podali a které zasíláme soudu na vědomí v příloze tohoto podnětu.

Zároveň si  dovolujeme požádat,  abychom byli  vyrozuměni  o  tom,  jakým způsobem bylo  s  naším 
podnětem naloženo.                                                                                        
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