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SODALES SOLONIS o.s.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-
com:office:office" /> 
předseda Jan ŠINÁGL 
Nejedlých 335 
267 53 ŽEBRÁK 
  
trestní oznámení na JUDr. Hanu MARVANOVOU - vyrozumění o uložení věci 
  
            Tímto Vám sděluji, že dne 20.7.2015 byla na zdejší součásti policie uložena věc 
Vašeho trestního oznámení směřujícího proti jednání JUDr. Hany MARVANOVÉ, advokátky, 
která měla ze spol. Advokátní kancelář Veverka & Partneři s.r.o. v likvidaci se sídlem Praha 
2, Londýnská 730/59, v úpadku, jíž byla jednatelkou, získat finanční prostředky ve výši 3,2 
mil. Kč neodpovídající hodnotě jejího vkladu, kdy předmětnou částku s podivnými výmluvami 
odmítá vrátit, čímž mohla poškodit věřitele uvedené společnosti a způsobit jim škodu v dosud 
nezjištěné výši. 
  
            Z obsahu písemného trestního oznámení vyplývá, že v současné době je u 
Obvodního soudu pro Prahu 1 pod spisovou značkou 38 C 73/2014 veden soudní spor ve 
věci žaloby insolvenčního správce spol. Advokátní kanceláře Veverka & Partneři s.r.o. v 
likvidaci, AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, IČ 28490738 proti žalované 
JUDr. Haně MARVANOVÉ o zaplacení částky 3,2 mil. Kč z titulu bezdůvodného obohacení. 
            Provedeným šetřením na Obvodním soudu pro Prahu 1 bylo k soudnímu sporu 
vedenému pod spisovou značkou 38 C 73/2014, zjištěno, že ve věci bylo nařízeno další 
jednání na říjen 2015. 
  
            Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že věc Vámi oznamovaného 
možného trestného činu, který lze kvalifikovat jako Poškození věřitele podle § 222 trestního 
zákoníku, je řešena v rámci civilního řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 a to 
prostřednictvím občanskoprávní žaloby současného insolvenčního správce úpadce spol. 
Advokátní kanceláře Veverka & Partneři s.r.o. v likvidaci, AS ZIZLAVSKY v.o.s. proti JUDr. 
Haně MARVANOVÉ o zaplacení částky 3,2 mil. Kč z titulu bezdůvodného obohacení a tedy 
je insolvenčním správcem postupováno v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 trestního 
zákoníku, kde je uvedeno, že Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní 
spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje 
uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu, kdy se tedy insolvenční správce 
domáhá ochrany práv věřitelů úpadce za pomoci prostředku civilního práva, přičemž 
podotýkám, že prostředky trestního práva jsou až nejkrajnějším prostředkem k dosažení 
ochrany práv. 
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            Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, nezbylo než Vaše trestní oznámení uložit 
na zdejší součásti policie, pro možné další využití v budoucnu.  
  
                                                                                  mjr. Mgr. Valdemar MARTÍNEK  
                                                                                                     komisař 
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