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oznámení na spol. AK Veverka s.r.o., IČ 28241096 - vyrozumění oznamovatele 
 
 
 
     Ve věci Vašeho podání v části týkající se možné trestné činnosti zástupce spol. Advokátní 
kancelář Veverka & Partneři s.r.o. v likvidaci, IČ 28241096, sídlem ul. Londýnská 59, Praha 
2, páchané v souvislosti s tím, že přes bankovní účet spol. Advokátní kancelář Veverka & 
Partneři s.r.o. v likvidaci mělo v blíže nezjištěném období roku 2008 docházet k tzv. "praní 
peněz" pocházejících od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Vám tímto sděluji, že policejní orgán 
po prošetření věci neshledal nové skutečnosti, které by zakládaly důvodné podezření ze 
spáchání trestného činu platného trestního zákoníku, a proto Vaše podání bez zahájení 
úkonů tr. řízení dle §158 odst. 3 tr. řádu, policejní orgán dnešního dne uzavřel v souladu s 
PPP č. 170/2015, čl. 42, odst. 8, písm. a) a bez dalšího uložil na zdejší součásti SKPV 
k dalšímu možnému využití. 
  
  
  

Poučení: 
  

      Orgány činné v tr. řízení projevují svoji vůli jak rozhodnutím, tak i opatřením. Obsah a 
forma opatření nejsou přesněji trestním řádem upraveny a nelze proti nim uplatnit opravný 
prostředek. Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody k zahájení tr. řízení dle §158 odst. 
3 tr. řádu, není možno ve věci podat řádný opravný prostředek. Místo opravného prostředku 
máte právo v dané věci podat opětovný podnět, pokud bude obsahovat nové skutečnosti 
důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán tr. čin nebo se s tímto podáním obrátit na 
příslušné státní zastupitelství v rámci jeho působnosti v dozoru nad zachováním zákonnosti 
v předsoudním stádiu tr. řízení. Podle §157 odst. 2, písm. a) tr. řádu je státní zástupce 
oprávněn na policejním orgánu vyžadovat k přezkumu i spisy v nichž nebyly zahájeny úkony 
trestního řízení. 
  
 
 

 por. Bc. Jiří Viktorin 
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