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Trestní oznámení pro důvodné podezření z přečinu podvodu dle § 209 z. č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění  

 

Oznamovatel: …………………..(jméno a příjmení), nar. …………………… 

   trvale bytem ………………………………………….. 

  

 

podává ve smyslu znění ustanovení § 158 odst. 1 z. č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), v platném znění toto: 

trestní oznámení 

o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že mohl být spáchán přečin podvodu dle 

§ 209 trestního zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou, společností 

BOHEMIA ENERGY Group a.s., IČ: 061 80 353, se sídlem Na poříčí 1046/24, 

Nové Město, 110 00 Praha 1 a členů představenstva Ing. Jiřího Písaříka, datum 

narození 25. června 1977, bytem Barrandovská 492/35, Hlubočepy, 152 00 

Praha 5 a Hany Písaříkové, nar. 4. května 1975, trvale bytem Janáčkovo nábřeží 

478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5 došlo k jednání, které naplňuje znaky přečinu 

podvodu ve smyslu ustanovení § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

v platném znění. Se společností BOHEMIA ENERGY Group a.s. jsem uzavřel dne 

…………………….. Smlouvu o dodávkách elektřiny/plynu, řádně jsem platil 

stanovené zálohy, které společnost přijímala, přestože věděla, že již nebude 

schopna plnit své smluvní povinnosti a dodávat elektřinu/plyn.  

Trestní zákoník vymezuje přečin podvodu v ustanovení § 209 trestního zákoníku, 

kde se uvádí: „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije 

něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku 

škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci.“ Oznamovatel má za to, že shora uvedeným 

postupem došlo ke spáchání přečinu podvodu ve smyslu ustanovení § 209 

trestního zákoníku. 

Oznamovatel žádá, aby orgány činné v trestním řízení tyto skutečnosti prověřili, 

a dále aby byl oznamovatel orgány činnými v trestním řízení vyrozuměn o 

přijatých opatřeních.  

 

V ………………………… dne ………………………… 

 

        …………………………………. 

               podpis 


