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Jindřichovice pod Smrkem 
STAROSTA 

Obvodní 
státní zastupitelství 
pro Prahu 1 
nábřeží E. Beneše 3 
 
110 00 Praha 1 

 
Jindřichovice pod Smrkem, 29. června 2005 

 
PODNĚT K PROŠETŘENÍ PODEZŘENÍ Z MOŽNÉHO SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU 

VE SMYSLU ZÁKONA č. 140/1961 Sb. v platném znění 
 
V souladu s usnesením Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem se 
jako starosta obracím na orgány činné v trestním řízení s podezřením na 
možné spáchání trestného činu „Maření úkolu veřejného činitele z nedba-
losti“ podle § 159 a „Šíření poplašné zprávy“ podle § 199 ve smyslu 
Trestního zákona č. 140/1961 Sb. v platném znění, kterého se dopustil 

 
neznámý pachatel z Ministerstva financí ČR 

 
tím, že jako osoba: 
 

1. při výkonu své pravomoci vytvořila z nedbalosti, úmyslu nebo ne-
znalosti nepoužitelnou a zkreslující metodiku výpočtu ukazatele 
dluhové služby, předala jí Vládě ČR ke schválení a následně, přes-
tože o této skutečnosti musela být informována nejpozději z dopisu 
starosty obce Jindřichovice pod Smrkem Ministru financí ČR, nepo-
zastavila platnost uvedené metodiky, ani neuznala chybu a tak zma-
řila nebo podstatně ztížila plnění důležitého úkolu obce, kterým 
je shánění finančních prostředků z různých kapitol státního roz-
počtu, státních fondů, evropských fondů a dalších veřejných a sou-
kromých zdrojů, zajišťujících rozvoj obce. Tímto svým konáním způ-
sobila tato osoba vážnou poruchu v činnosti veřejné organizace ve 
smyslu Ústavy ČR a Zákona o obcích. V případě neúspěšného vyhodno-
cení žádostí o finanční prostředky ze státního rozpočtu nebo stát-
ních fondů kvůli zkreslenému ukazateli dluhové služby, působí tato 
osoba značnou škodu se zvlášť závažnými následky pro obec, zejména 
v oblasti školství, zaměstnanosti a fungování infrastruktury. 

 
2. rozšířila do sféry veřejné správy a následně i do veřejnosti po-

plašnou zprávu, že je obec Jindřichovice pod Smrkem předlužená, a 
způsobila tak vážné znepokojení mezi obyvateli obce, Mikroregionu 
Frýdlantsko i Libereckého kraje, které se přeneslo i do sdělova-
cích prostředků a zasáhlo tak širokou veřejnost. Tato skutečnost 
se negativně odráží v přístupu představitelů veřejné správy, in-
vestorů i běžných občanů. Tímto činem způsobila tato osoba vážnou 
poruchu v hospodaření obce. 

 
Podrobnosti jsou v příloze tohoto podnětu. 

 
 

Ing. Petr  P á v e k 
starosta 


