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Oživení , o.s. 
Pelléova 7 
160 00 PRAHA 6 
 
Vyrozumění 
 
Kvalifikovaným posouzením obsahu Vašeho podání (§ 59 odst.1 trestního řádu) ze dne  
 
25.8.2011 označeného jako „ TR. OZNÁMENÍ - podezřelí členové statutárního orgánu - 
představenstva spol. Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s., IČ: 00005886 “ 
 
a provedeným šetřením podle § 158 odst.1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb., o 
Policii České republiky, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl 
spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst.3 
trestního řádu. 
 

 Do dnešního dne bylo prováděno šetření věci trestního oznámení spol. Oživení, o.s., 
IČO: 67365353, se sídlem Praha 2, Lublaňská 18 ze dne 25.8.2011, týkající se podezření z 
možného spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1 
zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, kterého se mohli dopustit jednotliví členové statutárního 
orgánu - představenstva spol. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., IČO: 00005886, se sídlem 
Praha 9, Sokolovská 217/42 tím, že nejednali v souladu se zákonem jim uloženou povinností 
jednat s péčí řádného hospodáře, když po Ing. Karlu Březinovi, nar. 25.11.1972 nevymáhali 
zpět mu bez právního důvodu vyplacené odměny za období od 5.3.2009 do 4.8.2011, které 
měl obdržet jakožto člen dozorčí rady spol. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., ačkoli 
nejméně v období od 5.12.2008, kdy byl prohlášen konkurz na spol. Porcela Plus, a.s., v níž 
byl Ing. Karel Březina členem dozorčí rady, neměl splňovat podmínky pro výkon funkce ve 
statutárním orgánu ve smyslu ust. § 38l zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a ode dne 
5.3.2009, kdy nedošlo k naplnění eventuality předpokládané v § 38l odst. 6 obchodního 
zákoníku, mu tak měl zaniknout nárok na jakékoli odměny související s výkonem funkce ve 
statutárním orgánu spol. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.  

 Ve věci byl vyslechnut Ing. Martin Dvořák, předseda představenstva spol. Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, a.s.,  který k dané věci předložil i listinný materiál, prokazující jeho 
tvrzení a JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, předseda dozorčí rady spol. Dopravní podnik hl. 
m. Prahy, a.s. 

 Vzhledem k tomu, že dle zjištění nedošlo ve věci k naplnění všech znaků skutkové 
podstaty přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 trestního zákoníku, 
zejména nebyla naplněna objektivní stránky tohoto přečinu, tím, že by byla jinému 
způsobena škoda nikoli malá, ve věci nelze uvažovat ani o případném spáchání tohoto 
přečinu ve stádiu pokusu dle § 21/1 tr. zákoníku, nemůže se v dané věci jednat o trestný čin. 



2. strana  
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Poučení :  

Orgány činné v trestním řízení projevují svoji vůli  jak rozhodnutím, tak i opatřením. Obsah a forma opatření 
nejsou přesněji trestním řádem upraveny a nelze proti nim uplatnit opravný prostředek. 

Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody k zahájení trestního řízení podle § 158 odst.3 tr.řádu, není možno 
ve věci podat řádný opravný prostředek( stížnost dle § 141 tr. řádu). 

Místo opravného prostředku (stížnosti § 141 tr. řádu) máte právo v dané věci podat opětovný podnět, pokud bude 
obsahovat nové skutečnosti  důvodně nasvědčující  tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo se s tímto podáním 
obrátit na příslušné státní zastupitelství v rámci jeho působnosti v dozoru nad zachováním zákonnosti v 
předsoudním stádiu trestního řízení. 

Podle § 157 odst.2, písm.a) trestního řádu je státní zástupce oprávněn na policejním orgánu vyžadovat k 
přezkumu i spisy v nichž nebyly zahájeny úkony trestního řízení.  

 
Na podkladě výše uvedených skutečností, bude Vaše podání uloženo bez dalšího opatření  
pod výše uvedeným Č.j. 

 por. Tomáš Kostorek 
 
 

komisař 
 

 


		2011-10-21T12:15:12+0000
	Not specified




