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Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9 
K rukám Mgr. Heleny Kroupové 
U Roháčových kasáren 1500 
100 83 Praha 10 
 
Ke sp. zn.  4 ZN 276/2011 
 
 

V Praze dne 11. listopadu 2011 
 
Věc: Podnět k přezkoumání postupu policejního orgánu v trestní věci vedené u Policie České republiky, 
Obvodního ředitelství policie Praha III pod č.j. ORIII-23999-21/ČJ-2011-001392 
 
 

Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, se sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 (dále jen „oznamovatel“) 
podalo dne 25. 8. 2011 prostřednictvím datové schránky k rukám Obvodního státního zastupitelství pro 
Prahu 9 trestní oznámení na jednotlivé členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti Dopravní 
podnik hl.m. Prahy, a.s., IČ: 000 05 886, se sídlem Praha 5, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 (dále jen 
„Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.“) pro podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě 
cizího majetku podle § 220 odst. 1 trestního zákoníku. 

 
Přípisem ze dne 31. 8. 2011 byl oznamovatel ze strany Obvodního státního zastupitelství pro 

Prahu 9 informován o skutečnosti, že podané trestní oznámení bylo postoupeno PČR. Dne 24. 10. 2011 
bylo oznamovateli doručeno vyjádření Policie ČR, Obvodního ředitelství policie Praha III ze dne 18. 10. 
2011, č.j. ORIII-23999-21/ČJ-2011-001392 (viz příloha č. 1), že kvalifikovaným posouzením obsahu podání 
oznamovatele ze dne 25. 8. 2011 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, a to 
zejména proto, že nebyla naplněna objektivní stránka projednávaného přečinu, tedy že nebyla poškozené 
společnosti způsobena škoda alespoň 25.000,- Kč.  Oznamovatel se s tímto závěrem neztotožňuje, a to 
z následujících důvodů: 

 
Ve vyjádření se uvádí, že ve věci byl vyslechnut Ing. Martin Dvořák, předseda představenstva 

společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. a JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, předseda dozorčí rady 
společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., a že tito založili do spisu nějaké blíže neurčené listiny, ze 
kterých má zřejmě vyplývat závěr učiněný por. Kostorkem. Z důkazů založených do spisu oznamovatelem 
však naopak vyplývá (konkrétně z Oznámení o příjmech učiněné JUDr. Tomášem Homolou), že společnosti 
musela vzniknout škoda v požadované výši, neboť  jen v roce 2009 byla členům dozorčí rady společnosti 
vyplacena odměna ve výši 110.000,- Kč. Vzniká proto pochybnost, zda skutečně policejní orgán provedl 
všechny úkony, které by mohly vést k objasnění této trestní věci, zejména k zjištění výše neoprávněně 
vyplacené odměny Ing. Karlu Březinovi za výkon funkce člena/předsedy dozorčí rady, respektive k vyčíslení 
způsobené majetkové škody společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.  
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Oznamovatel má za to, že měl být proveden důkaz výslechem i JUDr. Tomáše Homoly, který se 
v rozhodném období nacházel v obdobném postavení jako Ing. Karel Březina a pobíral od společnosti 
Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. odměny spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady. Výše 
vyplacených odměn je dále zřejmá z veřejně dostupných výročních zpráv poškozené společnosti z let 2009 
a 2010, které jsou umístěny na webových stránkách poškozené společnosti: http://www.dpp.cz/vyrocni-
zpravy/. V letech 2009 a 2010 bylo členům orgánů společnosti vyplaceno na odměnách vždy po 2.433.000 
Kč v každém z těchto let. Za uvedené období byla na odměnách vyplacena částka 4.866.000 Kč. Vzhledem 
k tomu, že představenstvo i dozorčí radu tvoří 9 členů a při standartní úvaze, že předseda orgánu pobírá 
odměnu dvojnásobnou, lze zmíněnou částku podělit číslem 20 a zjistit, že průměrně obdržel každý člen 
orgánů společnosti odměnu ve výši cca. 240 000 Kč. Pro úplnost oznamovatel uvádí, že náklady na 
odměny jsou uvedeny ve výroční zprávě za rok 2009 na straně 150, resp. ve výroční zprávě za rok 2010 na 
straně 193. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem má oznamovatel za to, že za účelem důkladného 
objasnění všech skutkových okolností měl policejní orgán zajistit a prověřit veškeré dokumenty a 
účetnictví společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., což, jak vyplývá z jeho vyjádření, neučinil. 

 

Podezření na nedbalou práci policie pak zvyšuje skutečnost, že stejný policejní orgán prováděl 
šetření i ve dvou věcně obdobných trestních věcech a ve všech třech případech dospěl k naprosto 
totožnému závěru, když ve svých vyrozuměních vždy pouze změnil název poškozené společnosti a jména 
osob, které údajně v rámci šetření vyslechl (viz příloha č. 2, příloha č. 3). Ani v jednom případě pak 
policejní orgán oznamovateli nesdělil, jaké listiny a s jakým obsahem byly podezřelými osobami do spisu 
založeny a z jakého důvodu tedy dospěl k závěru, že v dané věci nebyla naplněna skutková podstata 
přečinu a to ani ve stádiu pokusu. 

 
Vzhledem ke shora uvedenému žádáme, aby si státní zástupce na základě § 157 odst. 2 písm. a) 

trestního řádu vyžádal od policejního orgánu spis v dané trestní věci a prošetřil všechna v úvahu 
přicházející opatření, která by mohla vést k zahájení úkonů trestního řízení, a pokud po přezkoumání 
shledá, že jsou dány skutečnosti důvodně nasvědčující, že byl spáchán trestný čin, aby dal policejnímu 
orgánu pokyn k zahájení trestního řízení sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení.  

 
Zároveň si dovolujeme požádat o vyrozumění o výsledku prošetření. 

 
 
 
 
 
                                                                                                        Oživení, o.s.  

Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 
 

Příloha č. 1 – vyjádření Policie ČR, Obvodního ředitelství policie Praha III ze dne 18. 10. 2011, č.j. ORIII-
23999-21/ČJ-2011-001392 
Příloha č. 2 – vyjádření Policie ČR, Obvodního ředitelství policie Praha III ze dne 13. 10. 2011, č.j. ORIII-
24007-10/ČJ-2011-001392 
Příloha č. 3 - Vyjádření Policie ČR, Obvodního ředitelství policie Praha III ze dne 31. 10. 2011, č.j. ORIII-
24576-10/ČJ-2011-001392 


