
 

Sázka na špatného koně – Dostihové závodiště v Chuchli.
Tisková zpráva Oživení, o. s., 24. ledna 2012

Rozsáhlých machinací a porušení povinnosti p i správ  cizího majetku se podle nevládníř ě  
organizace Oživení o. s. dopustil Ji í Slaví ek, správce konkurzní podstaty státního podnikuř č  
Dostihové závodišt  Praha. Pro nevýhodný prodej pozemk  závodišt  vě ů ě  Chuchli firm  Turfě  
Praha a pronájem pozemk  za nápadn  výhodných podmínek pro spole nost TMM, podalaů ě č  
protikorup ní organizace trestní oznámení kč  Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 
1, podn t M stskému soudu vě ě  Praze ke zprošt ní funkce správce konkurzní podstaty aě  
podn t k provedení kontroly Nejvyššímu kontrolnímu ú adu.ě ř

Podle dokument , které ob anské sdružení shromáždilo, prodával Ji í Slaví ek vů č ř č  pr b huů ě  
posledních deseti let pozemky závodišt  hluboko pod cenou. Prodej proě b hl vě  n kolika vlnách,ě  
vždy mimo dražbu, bez vypracovaných znaleckých posudk  a vždy jedinému zájemci spole nostiů č  
Turf Praha, a. s. Tato spole nost je také jediným vlastníkem a je personáln  propojena seč ě  
spole ností TMM, které konkurzní správce více než deset let umož oval bezplatné užíváníč ň  
závodišt .ě

Oživení odhaduje, že tak konkursní správce Slaví ek zp sobil státnímu podniku škody ve výšič ů  
desítek milión  korun. Pokud trestní ízení podez ení nevládní organizace potvrdí, Ji ímuů ř ř ř  
Slaví kovi hrozí až osm let odn tí svobody a také náhrada zp sobené škody. „č ě ů eský právní ádČ ř  
neumož uje zrušení pro stát zjevn  nevýhodných p evod  majetku. Nový správce konkurzníň ě ř ů  
podstaty však m že po firm  TMM vymáhat bezd vodné obohacení za užívání pozemk  a to ažů ě ů ů  
dva roky zp tně ě,“ upozor uje Št pán Rattay, p edseda sdružení Oživení.ň ě ř

Bližší informace k p ípadu, v etn  trestního oznámení, podn ty NKÚ a konkurznímu souduř č ě ě  
naleznete zde.
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