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T r e s t n í  o z n á m e n í  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.  

1. Tímto podáváme ke shora nadepsanému orgánu činnému v trestním řízení toto 

trestní oznámení. 

 

2. Dle našeho názoru existují skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že neznámá 

osoba nebo neznámé osoby, jako osoby rozhodující o nakládání s majetkem 

České republiky, spáchala(y) trestný čin porušení povinnosti při správě cizího 

majetku ve smyslu ust. § 220 odst. 1 a 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), případně porušení povinnosti při 

správě cizího majetku z nedbalosti ve smyslu ust. § 221 odst. 1 a odst. 2 písm. b) 

TZ.  

 

3. Současně, s ohledem na průběh a povahu věci, nelze vyloučit ani to, že stejné 

nebo i další osoby spáchaly některý z trestných činů korupčního charakteru ve 

smyslu ust. 331, 332 či 333 TZ.  

 

4. Dne 29. 1. 2020 zveřejnil internetový portál IDNES.CZ článek „Polní nemocnice v 

Letňanech skončí. Nejsou lidi, je nepoužitelná“ (viz zde: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-vyvoj-epidemie-blatny-

statistika-ministerstvo-zdravotnictvi.A210129_095342_domaci_brzy).  

 

5. V něm je uvedena informace, že státem zřízená polní nemocnice v Letňanech 

je od samého začátku nepoužitelná, a to zejména z důvodu absence 

personálních kapacit k jejímu provozu.  

 

6. Současně je v něm uvedena informace, že za dosavadní provoz této 

nepoužitelné nemocnice zaplatila Česká republika částku nejméně 51.000.000 

Kč.  

 

7. Z uvedeného, jakož i z dalších veřejně dostupných informací, tak lze dovodit 

následující:  

a. osoba, nebo osoby, pověřené správou prostředků státního rozpočtu, 

rozhodla(y) o zřízení této polní nemocnice, a to dokonce na pozemku 

soukromého vlastníka, jemuž za její zřízení Česká republika hradila 

nájemné,  

b. k tomuto rozhodnutí došlo bez toho, aby současně byly předem zajištěny 

kapacity pro provoz nemocnice, a tedy aby naložení s veřejnými 

prostředky mohlo být účelné,  



 

c. k volbě pozemku došlo zřejmě bez veřejné soutěže, na základě 

rozhodnutí konkrétních osob, zastupujících Českou republiku,  

d. škoda, kterou tímto projektem Česká republika utrpěla, dosahuje dle 

veřejně dostupných informací částky nejméně 51.000.000 Kč.  

 

8. Ve smyslu ust. § 12a odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů: „Organizační složky mohou užívání nebo požívání 

majetku, který není ve vlastnictví státu, sjednat pouze tehdy, je-li toto užívání 

nebo požívání nezbytné pro zabezpečení výkonu jejich působnosti anebo 

činnosti, popřípadě pro řádné hospodaření s majetkem, s nímž jsou příslušné 

hospodařit, a bude-li trvat jen po dobu nezbytně nutnou.“ 

 

9. Ve smyslu ust. § 14 odst. 1 stejného zákona pak platí následující povinnost: 

„Majetek musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k 

výkonu stanovených činností; jiným způsobem lze majetek použít nebo s ním 

naložit pouze za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem anebo 

tímto zákonem. Organizační složka si počíná tak, aby svým jednáním majetek 

nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo 

výnos z tohoto majetku.“ 

 

10. Ve smyslu ust. § 7 odst. 1 předmětného zákona „Za stát právně jedná vedoucí 

organizační složky, jíž se toto právní jednání týká, pokud zvláštní právní předpis 

nebo tento zákon nestanoví jinak.“ 

 

11. Jsme přesvědčeni, že existuje velice důvodná obava, že neznámá osoba či 

neznámé osoby svým shora popsaným jednáním, kdy za Českou republiku 

sjednala(y) pronájem pozemku pro provoz polní nemocnice v Letňanech, jakož 

zřejmě i další služby a plnění s provozem této nemocnice související, naplnila(y) 

skutkovou podstatu některých ze shora uvedených trestných činů, když:  

a. rozhodla(y) o nájmu předmětného pozemku bez řádné soutěže (dle 

dostupných informací měla ČR dokonce nabídku na pronájem jiného 

místa, a to bezplatně),  

b. rozhodla(y) o zřízení polní nemocnice bez toho, aby předem zajistila(y) 

potřebné kapacity k jejímu provozu,  

c. uzavřela(y) s pronajímatelem dotčeného pozemku smlouvu o nájmu,  

d. v důsledku čehož vznikla České republice škoda přesahující částku 

10.000.000 Kč, tedy škoda velkého rozsahu ve smyslu ust. § 138 odst. 1 

písm. e) TZ.  

 



 

12. S ohledem na celkovou netransparentnost celého procesu pak nelze vyloučit 

ani to, že v průběhu celého procesu mohlo dojít k dalším, vysoce škodlivým, 

společenským jevům, jakými jsou např. nabízení či přijetí úplatku apod. V tomto 

směru nemáme k dispozici žádné konkrétní informace, přesto žádáme orgány 

činné v trestním řízení i o přezkoumání této možnosti pro vyloučení pochyb, že 

by k takovému jednání snad mohlo dojít.  

 

13. K jednání přitom došlo vědomě v době nouzového stavu, vyhlášeného Vládou 

České republiky dle čl. 2 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

 

14. Závěrem žádáme, abychom byli prostřednictvím našeho právního zástupce v 

souladu s ust. § 158 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, informováni o učiněných opatřeních. Budou-li v 

případném trestním řízení činěny jakékoli procesní úkony, žádáme, abychom 

byli o jejich konání v dostatečném předstihu předem informováni. V případě 

potřeby rádi poskytnuteme orgánům činným v trestním řízení další součinnost.  

 

 

Zdravé fórum, z.s. 

JUDr. Tomáš Nielsen, na základě plné moci 
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