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Datovou schránkou
Policie ČR
KŘP hlavního města Prahy
Odbor hospodářské kriminality
Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4
Oznamovatel: JUDr. Norbert Naxera, nar. 14. 5. 1985
Rebcova 555, Přeštice, 334 01
Podezřelý: neznámý pachatel
Věc: Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zkreslování údajů o
stavu hospodaření a jmění podle § 254 trestního zákoníku
Podávám trestní oznámení na neznámého pachatele, pracovníka zodpovědného za vedení
účetnictví obecně prospěšné společnosti
The Project Syndicate, o.p.s., IČ 28249429, se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Na Kozačce 7,
PSČ 120 21
případně i na další osoby,
neboť je podezření že v této společnosti dochází ke zkreslování účetnictví, nebo dokonce ke
krácení daní.
Nadace George Soröse a Billa a Melindy Gates financovaly v letech 2012 až 2019 miliony dolarů
pražskou neziskovou organizaci The Project Syndicate o.p.s. Například nadace Gatesových podle
svého účetnictví darovala této pražské neziskovce v roce 2012 2 miliony amerických dolarů (dále
jen $), v roce 2016 1,6 milionu $, v roce 2019 1,6 milionu $§.
důkaz: internetové stránky této nadace :
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/k=project
%20syndicate
viz příloha
Podezření ze spáchání trestného činu spatřuji v tom, že takto obdarovaná společnost The Project
Syndicate o.p.s. podle svého účetnictví tyto dary nepřiznala
důkaz: audit_zprava_project_syndicate_za_rok_2012.pdf viz příloha, strana 11-13)
V účetnictví zveřejněném v obchodním rejstříku se přiznává pouze 6.532.000 KČ. Podle účetnictví
nadace Gates foundation ovšem bylo darováno v roce 2012 přes 2 miliony $ ( Protože v roce 2012
byl kurz $ ke koruně těsně pod 20 KČ, muselo by účetnictví přiznávat dary a přijmy ve výši
nejméně 40 milionů KČ, a ne 6,5 milionu KČ).
Vzájemně tedy účetnictví nesedí a buďto peníze ve skutečnosti vyplaceny nebyly, a tak byl daňový
podvod spáchán v USA, nebo vyplaceny byly, a poté byl trestný šin spáchán v České republice. V
takovém případě, pokud The Project Syndicate, o.p.s., není veřejně prospěšnou organizací s
nárokem na osvobození od daní, se jedná o krácení daně, i v případě že je veřejně prospěšnou

JUDr. Bc. Norbert Naxera, advokát

1

JUDr. Bc. Norbert Naxera
číslo advokáta 19087
ID dat. schránky: 23ufr6t

Advokátní kancelář Bolzanova 1, Praha 1, 115 03
pobočka Přeštice 555, 334 01
Tel: 737 742 110
email: Norbert10@seznam.cz

organizací a daně platit nemusí, pak se jedná o podezření ze spáchání trestného činu zkreslování
údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 trestního zákoníku. Vzhledem k tomu, že se jedná
o velký rozsah (nad 5 milionů Kč) nejsou tyto činy dosud promlčeny.
Navíc poslední zveřejněné účetnictví v obchodním rejstříku je za rok 2015, proto z veřejně
dostupných zdrojů není možné zjistit, zda byly řádně zaúčtovány dary od Gatesovy nadace z let
2016 a 2019, a zda tedy i v těchto letech nemohlo dojít ke spáchání trestného činu. Navrhuji, aby
OČTŘ prověřily hospodaření společnosti The project syndicate i v následujících letech po roce
2012 do současnosti.
Oznamovatel žádá orgány činné v trestním řízení, aby ho informovaly o průběhu a výsledku
vyšetřování.
přílohy: výpis z obchodního rejstříku
audit theproject syndicate o.p.s. z roku 2012
screen obrazovky ze stránek www.gatesfoundation.org

V Praze dne 18.6. 2020

JUDr. Bc. Norbert Naxera, advokát

JUDr. Norbert Naxera, nar. 14. 5. 1985
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2

