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Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
Vyrozumění
K č. j.347-2019/JK,DR
Na zdejší součásti Policie České republiky, Obvodní ředitelství Praha I, Služba kriminální policie
a vyšetřování bylo dle ust. § 158 odst. 1 tr. řádu vedeno šetření týkající se oznámení
pro podezření z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti dle § 221
tr. zákoníku.
Na základě shromážděného spisového materiálu a vyhodnocení všech dostupných důkazních
prostředků, které by jednoznačně prokazovaly spáchání trestného činu, dospěl policejní orgán k
závěru, že ve věci nedošlo k naplnění objektivní stránky přečinu porušení povinnosti při správě
cizího majetku z nedbalosti dle ust. § 221 tr. zákoníku, ani žádnému protiprávnímu jednání a není
dáno podezření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu. Prostudováním všech doložených
listinných materiálů nebylo zjištěno, že by Marie Špačková porušila jí zákonem uloženou nebo
smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, v uvedené věci
spíše selhala činnost volených orgánů České komory architektů, konkrétně předseda,
představenstvo a dozorčí rada, kteří měli dle Organizačního, jednacího a volebního řádu České
komory architektů činnost Marie Špačkové kontrolovat.
Vzhledem k tomu, že důvody k zahájení úkonů trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 tr. řádu v této
věci nejsou dány, byla celá věc uložena na zdejší součásti PČR pod shora uvedeným
č.j. k případnému dalšímu opatření.
Rozhodnutím policejního orgánu není nijak dotčeno právo oznamovatele, domáhat se ochrany
svých práv cestou občanskoprávní.
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