
 

 

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6 
______U Roháčových kasáren 1500, 100 83 Praha 10, tel. 251 445 924, fax 224 320 158____ 
 
ZN 121/2014 - 5                                                                                     V Praze dne 17.4.2014 
 
 
Oživení, o.s. 
Lublaňská 18 
120 00 Praha 2 
-------------------- 
 
 
K Vašemu trestnímu oznámení na členy rady Městské části Praha 6 – sdělení 
 

Dne 10.3.2014 podal oznamovatel trestní oznámení na členy rady MČ Praha 6, 
pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle 
ust. § 220 trestního zákoníku, popř. trestného činu porušení povinnosti při správě cizího 
majetku z nedbalosti podle ust. § 221 trestního zákoníku. Trestní oznámení bylo Obvodnímu 
státnímu zastupitelství pro Prahu 6 doručeno prostřednictvím elektronické pošty dne 
11.4.2014. 

 
Po pečlivém přezkoumání Vašeho trestního oznámení Vám sděluji, že z něj nevyplývá, 

že by jednáním rady MČ Praha 6 nebo některého z jejích členů byla naplněna skutková 
podstata některého z trestných činů uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku.  

 
Ve shodě s názorem vedoucího právního odboru MČ Prahy 6 mám za to, že vzhledem 

k probíhajícímu civilnímu sporu, kdy MČ Praha 6 nesouhlasí s rozhodnutím Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a s uložením pokuty ve výši 250.000,-Kč, neboť má za to, 
že se ničeho protiprávního při zadávání veřejné zakázky nedopustila, nelze zároveň uplatnit 
nárok na náhradu škody vůči tomu, kdo by za tuto škodu odpovídal. MČ Praha 6 je v tomto 
okamžiku přesvědčena, že pokuta jí byla uložena v rozporu s právními předpisy, uloženou 
pokutu zaplatila pouze proto, aby se vyhnula případnému postihu za její nezaplacení, a 
zaplacenou částku tak nemůže až do pravomocného ukončení soudního sporu označit jako 
způsobenou škodu. Je pravdou, že vzhledem k probíhajícímu civilnímu sporu došlo 
k promlčení případného nároku na náhradu škody vůči konkrétní osobě, avšak tuto skutečnost 
nelze dávat k tíži členům rady MČ Prahy 6, neboť toto je pouze důsledkem délky 
probíhajícího soudního řízení. 
 

Ze shora uvedených důvodů proto Vaše trestní oznámení ze dne 10.3.2014 jako 
nedůvodné odkládám. 
 
 Dle § 16a zák.č.283/1993 Sb., o státním zastupitelství Vás poučuji, že pokud nebudete 
se způsobem vyřízení podání spokojeni, můžete požádat o přezkoumání vyřízení nejblíže 
vyšší státní zastupitelství, jehož rozhodnutí v téže věci je konečné. 
    
 

      Státní zástupkyně 
      Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 

  JUDr. Jana Maršnerová, v.r.   
 

Za správnost vyhotovení: Černá  
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