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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality 
SKPV

Odbor korupce

1. oddělení

Strojnická 27

170 89 Praha 7

k č. j. OKFK-1378-449/TČ-2014-251001

k rukám pplk. Mgr. et Mgr. Vladislava Hřebíčka

V Praze dne 11. 2. 2016

Obvinění: JUDr. Petr Sisák, nar. 31. 8. 1967, Ing. Ivo Hala, nar. 30. 5. 1974, a spol. 

Poškozená: Městská část Praha 10, sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10,

zastoupena zmocněncem JUDr. Jaroslavem Tajbrem, advokátem Felix a spol. 
advokátní kancelář, s.r.o., sídlem U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5, ID datové 
schránky: z2f525p  

- připojení se poškozené s nárokem na náhradu škody podle ust. § 43 
odst. 3 tr. řádu

Vážený pane rado,

dovoluji se na Vás obrátit v zastoupení mého klienta, Městské části Praha 10, IČ: 00063941, 

sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10, PSČ 101 38 (dále také jen „MČ Praha 10“ nebo 

„klientka“), a to v návaznosti na Váš přípis ze dne 29. 1. 2016, č. j. OKFK-1378-449/TČ-

2014-2511001.

Ve výše zmíněném přípise jste mou klientku, jako poškozenou v trestním řízení, poučil dle 

ustanovení trestního řádu a vyzval k vyrozumění v případě využití práv poškozeného. K výše 

uvedenému si předně dovoluji policejnímu orgánu oznámit, že má klientka MČ Praha 10 si 

tímto na základě přiložené plné moci v souladu s ust. § 50 odst. 1 tr. řádu volí jako svého 

zmocněnce Mgr. Jaroslava Tajbra, advokáta, ev. č. ČAK 02304. Současně pak v příloze 

tohoto přípisu zasílám policejnímu orgánu příslušné poučení poškozeného v trestním řízení, 

které bylo přílohou č. 2 Vašeho přípisu, opatřené podpisem zmocněnce, a dále Vás 

petrja
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 2
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v návaznosti na výše specifikované sdělení ze dne 29. 1. 2016 žádám o doručení opisu 

usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 15. 1. 2016.

Tímto si Vám dále dovoluji sdělit, že má klientka MČ Praha 10 v předmětném trestním řízení, 

č. j. OKFK-1378/TČ-2014-2511001, uplatňuje v souladu s ust. § 43 odst. 3 tr. řádu svůj nárok 

na náhradu škody, a to nejméně ve výši 99 951 500,- Kč, přičemž současně požaduje, aby 

soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovaným JUDr. Petru Sisákovi, Mgr. Ing. Ivo Halovi, 

Mgr. Petru Kovaříkovi, Mgr. Milanu Kučeříkovi, Mgr. Janu Pacovskému, Ing. Vladimíře 

Jechové Vápeníkové, panu Tomáši Machotkovi a Ing. Vladimíru Sisákovi, povinnost tuto 

zapravit společně a nerozdílně. 

Výše specifikované trestní řízení je proti jednotlivým obviněným vedeno mimo jiné 

v souvislosti s jejich činností ve vtahu ke společnosti Via Chem Group, a.s., IČ: 266 94 590, 

se sídlem Rudolfovská tr. 303/113, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice (dále také 

jen „Via Chem“). Městská část Praha 10 je věřitelkou společnosti Via Chem, a to jako držitel 

935 ks dluhopisů společnosti Via Chem Group a.s. CZK 2008, ISIN SK4120006289,

o jmenovité hodnotě každého z nich 100 000,- Kč, jejichž jmenovitá hodnota a výnos za 

poslední období byly splatné k datu 1. října 2013 (dále jen „Dluhopisy“). Výše uvedené 

Dluhopisy byly společností Via Chem emitovány dne 24. 11. 2008 dle práva Slovenské 

republiky, tedy dle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen „Zákon o cenných papieroch“), 

a v souladu se zákonem č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch. V současné chvíli jsou vedeny na 

účtu člena depozitáře cenných papírů Slovenské republiky (tj. Centrálny depozitár cenných 

papierov SR, a.s.), a to Československé obchodní banky a.s., která je eviduje na klientském 

účtu MČ Praha 10 dle Smlouvy o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů, 

která byla uzavřena dne 20. 12. 2011 

Městská část Praha 10 se stala držitelkou Dluhopisů v roce 2009, kdy byla jejich podstatná 

část zakoupena společností KEY INVESTMENTS a.s., IČ 257 48 611, se sídlem Praha 1, 

Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00 (dále také jen „KI“) jako správcem finančních 

prostředků MČ Praha 10 dle smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů ze dne 

4. 3. 2009 ve znění jednotlivých dodatků do portfolia MČ Praha 10. 

Dle bodu 14 ve spojení s bodem 17 emisních podmínek Dluhopisů publikovaných 

v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky OV 223A/2008 (dále také jen „Emisní 

podmínky“), byla jmenovitá hodnota Dluhopisů ve výši 93 500 000,- Kč splatná 

jednorázově ke dni 1. 10. 2013. Spolu se jmenovitou hodnotou Dluhopisů byl k témuž dni 

splatný také výnos z dluhopisů Via Chem, určený pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,9% p.a. 

ze jmenovité hodnoty dluhopisů Via Chem po dobu jejich životnosti, který činil do 

předmětného data 6 451 500,- Kč. K datu 1. 10. 2013 tudíž měla být MČ Praha 10 vyplacena 

částka ve výši 99 951 500,- Kč. Dle bodu 15 Emisních podmínek měl být výnos z dluhopisů 

a splacení jejich jmenovité hodnoty zajištěno z činnosti společnosti Via Chem jako jejich 

emitenta v souladu s jejím předmětem činnosti zapsaným v obchodním rejstříku.

K úhradě výše uvedeného ze strany společnosti Via Chem však nikdy nedošlo, přičemž 

následně na sebe společnost Via Chem podala dlužnický insolvenční návrh, na základě 

kterého bylo u Krajského soudu v Českých Budějovicích zahájeno insolvenčního řízení 

(sp. zn. KSCB 28 INS 1350/2014). 

Poškozená je toho názoru, že se obvinění svým jednáním blíže popsaným v usnesení 

o zahájení trestního stíhání ze dne 15. 1. 2016 dopustili mimo jiné umělého navýšení
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závazků společnosti Via Chem, a to jak z funkce statutárního orgánu společnosti, tak 

z pozice osob stojících vně této společnosti avšak majících úzké vazby na členy statutárního 

orgánu či společnost jako takovou, v důsledku čehož se společnost Via Chem ocitla 

v úpadku ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (dále také jen „IZ“). K tomuto poškozená dále uvádí, že dle jejího právního názoru 

byly u společnosti Via Chem naplněny znaky úpadku dle insolvenčního zákona již několik 

měsíců před skutečným podáním dlužnického insolvenčního návrhu dne 21. 1. 2014, 

přičemž tímto bylo ze strany jednotlivých osob zastupujících společnost Via Chem porušeno

ust. § 98 odst. 1 IZ. Ačkoliv v tuto chvíli stále běží u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, sp. zn. KSCB 28 INS 1350/2014, insolvenční řízení na majetek společnosti Via 

Chem, přičemž v rámci tohoto insolvenčního řízení byla povolena reorganizace, má 

poškozená důvodné pochybnosti o možnosti uspokojení se z majetkové podstaty společnosti 

Via Chem. Majetková podstata Via Chem byla totiž v minulosti v důsledku trestné činnosti 

obviněných, předně pak v důsledku jejich trestné činnosti blíže specifikované ve výroku I. 

bodě 1.1 usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 15. 1. 2016, snížena mimo jiné 

o 1 144 250 ks listinných akcií na majitele o nominální hodnotě 500,- Kč za kus, emitovaných 

Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, a.s., IČ: 000 11 789, se sídlem Revoluční 1930/86, 

Ústí nad Labem, PSČ: 400 32. 

Vzhledem k výše uvedenému je MČ Praha 10 toho právního názoru, že má vůči jednotlivým 

obviněným nárok na náhradu škody jí vzniklé v důsledku úpadku společnosti Via Chem 

zapříčiněného jednáním jednotlivých obviněných, a to nejméně ve výši 99 951 500,- Kč 

sestávající se z částky 93 500 000,- Kč, která představuje nesplacenou jmenovitou hodnotou 

Dluhopisů, a z částky 6 451 500,- Kč odpovídající dlužnému výnosu z Dluhopisů 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby soud uložil obžalovaným

JUDr. Petru Sisákovi, Mgr. Ing. Ivo Halovi, Mgr. Petru Kovaříkovi, Mgr. Milanu 

Kučeříkovi, Mgr. Janu Pacovskému, Ing. Vladimíře Jechové Vápeníkové, panu Tomáši 

Machotkovi a Ing. Vladimíru Sisákovi, v odsuzujícím rozsudku povinnost nahradit 

poškozené Městské části Praha 10 škodu (majetkovou újmu) ve výši 99 951 500,- Kč, 

přičemž současně požaduji, aby se výše uvedení obžalovaní na jejím zapravení 

podíleli společně a nerozdílně. 

S úctou

Městská část Praha 10

Mgr. Jaroslav Tajbr, advokát 

Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

Přílohy:    Poučení poškozeného v trestním řízení podepsané dne 11. 2. 2016

    Plná moc pro Mgr. Jaroslava Tajbra ze dne 29. 8. 2014

     Emisní podmínky Dluhopisů

     Výpis z majetkového účtu MČ Praha 10 ke dni 1. 9. 2013 
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