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NÁVRH USN. ZM/N 3161
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
1. průběh správního a soudního řízení ve věci uložení pokuty

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci spáchání
správního deliktu při uzavírání dodatku č. 7 ze dne 2.1.2013
k " Mandátní smlouvě č. 13-2000-OF/OMP" ze dne 28.1.2000

2. posouzení hmotných a procesních aspektů vymáhání škody
představující uloženou a uhrazenou pokutu ve výši 250.000
Kč

B. r  o  z  h  o  d  u  j  e  
   po zhodnocení všech skutečností nečinit procesní úkony k

vymáhání eventuální škody představující uhrazenou smluvní
pokutu

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Jednání Zastupitelstva města Jablonec na Nisou dne 22.4.2021 

Bod jednání ZM: Závěry k pravomocnému uložení smluvní pokuty ÚOHS za 

správní delikt při uzavírání dodatku č. 7 ze dne 2.1.2013 k " Mandátní smlouvě č. 

13-2000-OF/OMP" ze dne 28.1.2000 

 

Důvodová zpráva: 

Předkládaný bod vychází z úkolu ZM stanoveného usnesením č. 244/C/2/2017 ze dne 

17.12.2017, kterým bylo zastupitelstvo města informováno o probíhajících řízeních u 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a následně uložen úkol primátorovi 

k odpovědnosti k uloženým pokutám. 

K uvedené sporné věci přikládáme stručnou kazuistiku: 

Sporné řízení ve věci uzavření dodatku č. 7 dne 2.1.2013 k Mandátní smlouvě č. 

13-2000-OF/OMP ze dne 28.1.2000 

Město uzavřelo dne 2.1.2013 dodatek č. 7 (schválený Radou města) k výše uvedené 

mandátní smlouvě uzavřené se spol.  Ria Reality, a.s. Předmětem mandátní smlouvy bylo 

vyvíjení činnosti mandatáře (RIA) k tomu, aby měl mandant (město) příležitost uzavřít 

smlouvy o převodu bytových jednotek, resp. domu na vlastníky či bytová družstva. 

Uzavření dodatku č. 7 k předmětné mandátní smlouvě předcházela tato historie:  

Mandátní smlouva, jejímž podkladem, byla předcházející veřejná soutěž, byla podepsána 

28.1.2000, tedy za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a 

tedy ještě před účinností zákona 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl později 

nahrazen zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Limit 2mil.Kč pro zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby stanovil až zákon č. 

40/2004 Sb., tento limit se v průběhu času i na přechodné období změnil na 1 mil. Kč (po 

transparentní novele zákona č. 137/2006 Sb., v dubnu 2012 - 31.12.2013). 

Předmětná smlouva byla v průběhu času několikrát dodatkována, kdy dodatky č. 1 - 4 

byly pouze dodatky zcela revizními, bez zásadní změnám předmětu smlouvy či podstatné 

změny podmínek smlouvy. Dodatek č. 5 uzavřeným 26.4. 2004 došlo ke změně doby na 

kterou se smlouva uzavírá z doby určité na neurčitou, opět je nutné připomenout, že 

tomu tak bylo pře účinností zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. 

Dodatek č. 6 měnil pouze příslušný depozitní účet mandanta (města) a upřesňoval model 

úpravu smluvní pokuty pro mandatáře. 

Dodatek č. 7 poté jednak upřesnil některá práva a povinnosti, obsahově je však neměnil 

a dále deklaratorně potvrzoval výše odměn mandatářovi za prodej jedné bytové 

jednotky, tj. v domech sídlištního typu á 5092,- Kč /jednotka a v případě ostatních domů 

5756,- Kč/jednotka. Výše odměn zcela korespondovala s výši odměn stanovených ve 

vlastní Mandátní smlouvě uzavřené mezi městem a spol. RIA v roce 2000 (konkr. čl. II 

odst. 1). 

Dílčí změnou smlouvy dle Dodatku č. 7 byla v čl.II. odst. 6 stanovena prémiová složku 

odměny mandatáře (spol. RIA Reality a.s.) z původního rozsahu 3 - 12 %* dle 

příslušného počtu obstaraných prodejů bytových jednotek (smlouva z roku 2000) na 

neměnnou hodnotu 5 % (dodatek č.7) 

* prémiový řád pro rok 2000 

Počet prodaných bytů  Prémie v % z celkové částky za prodej 

bytů 

301 - 350 2% 



351 - 400 3% 

401 - 500  5% 

501 – 600 8% 

601 – 700 10% 

701 – více  12% 

 

 

Na základě obdrženého podnětu zahájil ÚOHS dne 16.9.2015 správní řízení ve věci 

možného spáchání deliktu, a to tím, kdy dle názoru ÚOHS měl být dodatek č. 7 resp. jeho 

předmět posuzován jako samostatná veřejná zakázka, která měla být zadána v některém 

zadávacím řízení podle zákona o VZ. 

 

O tyto své závěry opřel ÚOHS rozhodnutí ze dne 5.11.2015, kterým rozhodl tak, že 

město při uzavírání dodatku č. 7 spáchalo správní delikt dle § 120 odst. 1 písm.a) zákona 

a uložilo městu pokutu ve výši 250.000,- Kč. ÚOHS mimo jiné konstatoval k problematice 

„historických smluv“, že i předchozí dodatky k mandátní smlouvě po roce 2000 byly 

možná způsobilé ke správní deliktnosti, tyto však neposuzoval s ohledem na zánik lhůt 

pro prošetření správního deliktu. 

 

Do tohoto rozhodnutí podalo město rozklad k předsedovi ÚOHS. Město zejména 

poukazovalo na historický vývoj zákonů regulujících zadávaní veřejných zakázek a právní 

názory odborné části dle které jsou „historické smlouvy“ stále zcela platné a je v souladu 

se zákonem v nich pokračovat a uzavírat k těmto revizí dodatky (neměnící zásadní obsah 

ve prospěch dodavatele), za který považuje město i dotčený dodatek č.7 k mandátní 

smlouvě. 

 

Dne 22.11. 2016 vydal předseda ÚOHS rozhodnutí, ve kterém potvrdil předchozí 

rozhodnutí ÚOHS a rozklad zamítl. 

V zákonné lhůtě podalo město ke Krajskému soudu v Brně dne 19.1.2017 žalobu proti 

rozhodnutí předsedy ÚOHS. Soudní řízení bylo vedeno pod čj. 31Af 6/2017. 

Podstatou sporu byl odlišný právní názor na plnění na základě „historických smluv“ 

z hlediska veřejných zakázek, definice podstatných změn smluv a další. 

KS v Brně rozsudkem č.j. 31 Af 6/2017-65 ze dne 30.1.2019 žalobu města zamítl a tím 

potvrdil rozhodnutí ÚOHS ve věci vč. podstaty a výše uhrazené pokuty 250.000,- Kč. 

S ohledem na to, že pokuta je konečná, zabývalo se PaVZ na základě úkolového usnesení 

č. 244/C/2/2017/C bod. 2 aspekty uložení pokuty a odpovědnosti v rovině škodní. 

Posuzovaný dodatek č. 7 byl schválen Radou města dne 20.12.2012 pod č. usnesení 

RM/334/2012, předkladatelem byl odbor majetku. Dne 2.1.2013 byla smlouva 

podepsána.  

Zjištění či označení osob odpovědných za „škodu“ a prokázání takové škody je v této věci 

obtížné. 

Obecně pro úspěšně vymáhání jakékoliv případné škody představující uhrazenou pokutu 

je nutné přesně označit osoby odpovědné za vznik takové škody, ať již k ní došlo 

úmyslným či nedbalostním zaviněním a prokázat těmto, že škoda je důsledkem jejich 

protiprávního jednání.  

Teoreticky se tak v posuzovaném případě jedná o možný soubor osob, a to teoreticky od 

členů tehdejší Rady města až po další zaměstnance statutárního města Jablonec nad 

Nisou. Dále je nutné určit podíl míry odpovědnosti u takto odpovědných osob, tento jim 



přičíst a zejména prokázat těmto osobám porušení právní povinnosti v příčinné 

souvislosti se vznikem škody 

- u zaměstnanců tedy detekovat konkrétní porušení právní povinnosti při plnění 

pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi, jednal-li zaměstnanec (v době konání nebo 

opomenutí), jimiž porušil své povinnosti v rozporu právními předpisy, vnitřními předpisy, 

pracovní smlouvou nebo pokynem nadřízeného  

- u členů orgánů identifikovat porušení povinnosti konkrétních členů a určit odpovědnost i 

její míru z hlediska konkrétních právních předpisů či jiných podepsaných titulů vázajících 

se k výkonu funkce. 

Jedním z pojmových znaků odpovědnosti za škodu je prokázání příčinné souvislosti mezi 

vznikem škody a jednáním osoby označené jako škůdce. O vztah příčinné souvislosti se 

jedná tehdy, vznikne-li škoda následkem zavinění porušení (pracovních) povinností 

zaměstnancem, příp. členem orgánu (tj. bez zaviněného porušení povinnosti by škoda 

nevznikla, tak jak vznikla). Otázka příčiny a souvislosti mezi porušením (pracovních) 

povinností a vznikem škody není otázkou právní, nýbrž otázkou skutkovou, která nemůže 

být řešena obecně, ale v konkrétních souvislostech.  Pro naplnění příčinné souvislosti 

jako jednoho z předpokladů obecné odpovědnosti zaměstnance dle § 250 zák. práce sice 

nemusí být porušení pracovní povinnosti zaměstnancem jedinou příčinnou vzniku škody; 

musí však být jednou z příčin, a to příčinou důležitou, podstatnou a značnou. 

Ke vzniku povinnosti k náhradě škody je zapotřebí, aby všechny shora uvedené 

předpoklady byly naplněny současně, což se v dané věci jeví jako velmi problematické, a 

to s ohledem ke specifikám případu. 

V daném případě se nejednalo o svévolné zadání zakázky „na přímo“, ale uzavření 

dodatku č. 7 k již existující smlouvě, přičemž konsekvence na teoretické zvýhodnění 

původního dodavatele nebyly takto posuzovány a obmýšleny, o čemž svědčí i názorový 

rozpor ÚOHS a města Jablonec nad Nisou ve správních řízení a další obranou města při 

podání žaloby do dotčených rozhodnutí. 

Zaměstnanci města předkládající konkrétní dodatek k mandátní smlouvě, stejně tak 

osoby schvalující či posuzující předmětný dodatek vycházeli v dobré víře z kontinuity 

předchozích dodatků k mandátní smlouvě, přičemž až v odůvodnění rozhodnutí ÚOHS 

bylo okrajově konstatováno, že již předchozí dodatky uzavírané ke smlouvě byly nejspíše 

v rozporu s veřejnými zakázkami, nicméně je blíže neposuzovali, neboť u nich zanikla 

správní deliktnost. 

V rámci rozhodování obecných soudů k náhradě škody zaměstnance za škodu 

představující uhrazenou pokutu ÚOHS odkazuji na rozsudek Okresního soudu v Českých 

Budějovicích č.j. 9 C 245/2015 – 218, kde statutární město České Budějovice (ČB) 

v případě, dle mého názoru s mnohem přesvědčivějšími důkazy a prokázání předpokladů 

shora uvedených, neuspělo se svou žalobou části škody ve výši 344.151 Kč (odpovídající 

4,5 násobku platu) na svém vedoucím zaměstnanci, který z pozice vedoucího předložil a 

nechal schválit jednacím řízením bez uveřejnění zakázku jedné společnosti formou 

dodatku, přičemž ÚOHS posoudil danou věc jako správní delikt a uložil ČB pokutu ve výši 

1.300.000,- Kč. Žalobce tak vyjma neuspokojení náhrady škody uhradil žalovanému 

nadto náklady řízení téměř 90tis. Kč. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracovatel tohoto materiálu by mohl být hypoteticky 

jakožto osoba podílející se na procesu schvalování smluv/dodatků označen za osobu ve 

střetu zájmů či osobu podjatou, bylo zadáno ve věci vypracování právního stanoviska 

nezávislou advokátní kanceláří. Toto stanovisko, které přikládáme v příloze, ve svých 

závěrech koresponduje se závěry shora uvedenými. 



Závěr a doporučení:  

S ohledem na shora uvedené navrhujeme zastupitelstvu města s ohledem na obtížné 

určení samotné škody, případných osob odpovědných, prokázaní všech předpokladů pro 

náhradu škody takto určených osob, plynutí času a další aspekty od procesních úkonů 

vedoucích k nalezení odpovědných osob a následného vymáhání škody upustit.  

 

 

 

Za PaVZ 11.4.2021. 

 

Kučera 

 



 

 

Naše zn.: MC; MM Vaše zn.: Datum: 10. březen 2020 Kontakt: CAK@agmpartners.cz 

 
 

 
 
1 

 
 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | LAW OFFICE | e-mail: office@agmpartners.sk | adresa dátovej schránky: 3th882t | 

www.agmpartners.sk 

Česká republika, Anenská 26, 602 00 Brno | Slovenská republika, Hlavné nám. 3, 811 01 Bratislava – Staré Mesto 

PRÁVNÍ STANOVISKO K REGRESNÍ NÁHRADĚ ŠKODY 

ULOŽENÍ POKUTY ÚŘADEM PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

ROZHODNUTÍ ČJ. ÚOHS-S0606/2015/VZ-38069/2015/532/ZČa 

I. Zadání 

Statutární město Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále jen „klient“ nebo 

„město“) nás požádalo o právní stanovisko k možnostem uplatňování regresní náhrady škody v souvislosti se situacemi 

obdobnými se situací, ve které došlo k uložení pokuty ve výši 250.000,- Kč ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské 

(dále jen „ÚOHS“) soutěže na základě rozhodnutí jmenovaného orgánu ze dne 5. 11. 2015, č. j. ÚOHS-S0606/2015/VZ-

38069/2015/532/ZČa.  

Dle informací od klienta byly opravné prostředky neúspěšné (jak bude uvedeno níže) a k úhradě pokuty klientem mělo 

dojít dne 20. 12. 2016, tedy regresní nároky v tomto případě mají být dle pravidel občanského práva promlčeny. Proto je 

předmětem tohoto právního stanoviska dle zadání zejména posouzení hypotetické odpovědnosti za 

nevymáhání regresní náhrady škody v promlčecí době a možnosti uplatňování regresní náhrady škody 

v budoucnu, v obdobních případech k tomu, který je popsán níže.  

Klient pro účely vypracování právního stanoviska poskytl podklady emailem ze dne 1. 3. 2020 a další vysvětlující 

informace na osobním setkání dne 27. 2. 2020. Na pro toto stanovisko zásadní část informací odkazujeme, resp. tato 

uvádíme níže. 

II. Opis skutkového stavu dle klienta 

Město uzavřelo dne 2. 1. 2013 dodatek č. 7 (schválen Radou města) k mandátní smlouvě č. 13-2000-OF/OMP ze dne 28. 

1. 2000 (dál jen „Mandátní smlouva“) uzavřené se spol.  Ria Reality, a.s., IČ: 25786946. Předmětem mandátní smlouvy 

bylo vyvíjení činnosti mandatáře (Ria Reality, a.s.) k tomu, aby měl mandant (město) příležitost uzavřít smlouvy o převodu 

bytových jednotek, resp. domu na vlastníky či bytová družstva. 

Uzavření dodatku č. 7 k předmětné mandátní smlouvě předcházela tato historie:  

Mandátní smlouva, uzavřená na základě veřejné soutěže, byla podepsána 28. 1. 2000, tedy za účinnosti zákona č. 199/1994 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, a tedy ještě před účinností zákona 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl 

později nahrazen zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Limit 2 mil. Kč bez DPH pro zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby stanovil až zákon č. 40/2004 Sb., tento 

limit se v průběhu času i na přechodné období změnil na 1 mil. Kč (po transparentní novele zákona č. 137/2006 Sb., v 

dubnu 2012 - 31. 12. 2013). 

Předmětná smlouva byla v průběhu času několikrát dodatkována, kdy dodatky č. 1 - 4 byly pouze dodatky zcela revizními, 

bez zásadních změn předmětu smlouvy či podstatné změny podmínek smlouvy. Dodatkem č. 5 uzavřeným 26. 4. 2004 

mailto:CAK@agmpartners.
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došlo ke změně doby, na kterou se smlouva uzavírá, z doby určité na neurčitou. Opět je nutné připomenout, že tomu tak 

bylo před účinností zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. 

Dodatek č. 6 měnil pouze příslušný depozitní účet mandanta (města) a upřesňoval model úpravy smluvní pokuty pro 

mandatáře. 

Dodatek č. 7 ze dne 2. 1. 2013 poté jednak upřesnil některá práva a povinnosti, obsahově je však neměnil a dále 

deklaratorně potvrzoval výši odměn mandatáři za prodej jedné bytové jednotky, tj. v domech sídlištního typu á 5092,- Kč 

/jednotka a v případě ostatních domů 5756,- Kč/jednotka. Výše odměn zcela korespondovala s výší odměn stanovených 

v Mandátní smlouvě (konkrétně čl. II odst. 1). 

Dílčí změnou Mandátní smlouvy dle Dodatku č. 7 byla v čl. II. odst. 6 stanovena prémiová složka odměny mandatáře 

(spol. Ria Reality a.s.) z původního rozsahu 3 - 12 %* dle příslušného počtu vykonaných prodejů bytových jednotek 

(Mandátní smlouva z roku 2000) na neměnnou hodnotu 5 % (dodatek č. 7). 

* prémiový řád pro rok 2000 

Počet prodaných bytů  Prémie v % z celkové částky za prodej bytů 

301 - 350 2% 

351 - 400 3% 

401 - 500  5% 

501 – 600 8% 

601 – 700 10% 

701 – více  12% 

Na základě obdrženého podnětu zahájil ÚOHS dne 16. 9. 2015 správní řízení ve věci možného spáchání deliktu, a to tím, 

že dle názoru ÚOHS měl být dodatek č. 7 resp. jeho předmět posuzován jako samostatná veřejná zakázka, která měla být 

zadána v některém zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách. 

O tyto své závěry opřel ÚOHS rozhodnutí ze dne 5. 11. 2015, kterým rozhodl tak, že město při uzavírání dodatku č. 7 

spáchalo správní delikt dle § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách a uložilo městu pokutu ve výši 250.000,- 

Kč. ÚOHS mimo jiné konstatoval k problematice „historických smluv“, že i předchozí dodatky k mandátní smlouvě po 

roce 2000 byly možná způsobilé ke správní deliktnosti, tyto však neposuzoval s ohledem na zánik lhůt pro prošetření 

správního deliktu. 

Do tohoto rozhodnutí podalo město rozklad k předsedovi ÚOHS. Město zejména poukazovalo na historický vývoj 

zákonů regulujících zadávání veřejných zakázek a právní názory, dle které jsou „historické smlouvy“ stále zcela platné a 

je v souladu se zákonem v nich pokračovat a uzavírat k těmto nepodstatné dodatky (neměnící zásadním způsobem obsah 

ve prospěch dodavatele), za který považuje město i dotčený dodatek č. 7 k Mandátní smlouvě. 

Dne 22. 11. 2016 vydal předseda ÚOHS rozhodnutí, ve kterém potvrdil předchozí rozhodnutí ÚOHS a rozklad zamítl. 
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V zákonné lhůtě podalo město ke Krajskému soudu v Brně dne 19. 1. 2017 žalobu proti rozhodnutí předsedy ÚOHS. 

Soudní řízení bylo vedeno pod čj. 31Af 6/2017. 

Podstatou sporu byl odlišný právní názor na plnění na základě „historických smluv“ z hlediska veřejných zakázek, definice 

podstatných změn smluv a další. 

KS v Brně rozsudkem č. j. 31 Af 6/2017-65 ze dne 30. 1. 2019 žalobu města zamítl a tím potvrdil rozhodnutí 

ÚOHS ve věci vč. podstaty a výše uhrazené pokuty 250.000,- Kč. 

Posuzovaný dodatek č. 7 byl schválen Radou města dne 20. 12. 2012 pod č. usnesení RM/334/2012, 

předkladatelem byl odbor majetku. Dne 2. 1. 2013 byl dodatek č. 7 podepsán.  

Úhrada pokuty nastala dne 20. 12. 2016. 

III. Regresní nároky – posouzení a doporučení  

Pro lepší přehlednost věci bez dalšího posuzování, které by bylo vzhledem k zadání nadbytečné, uvádíme, že regresní 

nárok na úhradu pokuty jakožto škody ve vztahu k výše uvedenému je bezesporu promlčený, kdy promlčení nastalo dne 

20. 12. 2019 dle ust. § 619 odst. 2, ve spojení s ust. § 620 odst. 1 a ve spojení s ust. § 629 odst. 1 OZ1, tedy 

uplynutím subjektivní promlčecí lhůty tří let. Tato lhůta začala plynout v den úhrady pokuty klientem (= vznik škody), 

protože vzhledem k okolnostem případu v daném čase klient již musel být schopen skutkově (nikoliv právně) stanovit 

odpovědné osoby. Je proto podstatné posuzovat pouze otázku, zda klient „měl“ vymáhat náhradu škody, nikoliv zda 

„může“ vymáhat náhradu škody.  

Níže proto dále analyzujeme možnosti uplatňování regresní náhrady škody v hypotetickém kontextu nepromlčené 

pohledávky, a dále v souvislosti se situacemi obdobnými se situací popsanou výše. 

A) Obecně k povinnosti vymáhat škodu 

Problematiku povinnosti obcí vymáhat škodu a možnosti od upuštění od vymáhání škody poměrně komplexně řeší 

Stanovisko Ministerstva vnitra č. j. MV- 39770-2/ODK-2017 ze dne 7. 4. 2017 (dále jenom „Stanovisko“), závěrům 

kterého v zásadě není co vytknout.  

Jak kromě jiného vyplývá ze Stanoviska: 

- Uplatňování práva na náhradu škody je s ohledem na zákonnou dikci povinností obce. Zákon o obecním zřízení 

tak za účelem toho, aby veřejné prostředky byly vynakládány v maximální možné míře hospodárně a účelně uvedeným 

ustanovením2 vedle povinnosti obce o svůj majetek řádně pečovat a chránit ho, akcentuje taktéž obci (a tím i jejím 

příslušným orgánům či odpovědným zaměstnancům) výslovně uloženou povinnost vystupovat aktivně, co se mj. 

náhrady škody týče, to znamená v souladu s povinností řádného hospodáře, je-li škoda již obci způsobena, uplatnit 

nárok na náhradu škody u toho, kdo za ni odpovídá.3 

- Starosta (primátor) ve své funkci nepožívá nějaké imunity, která by ho zbavovala odpovědnosti za škodu jím 

způsobenou, nýbrž jako každá jiná fyzická osoba nese odpovědnost za své jednání či opomenutí, v jehož důsledku 

 
1 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“).  
2 Totiž § 38 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) (dále jen „Zákon o obcích“). 
3 https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2013/09/19.4.2017_stanovisko-mv-k-vymahani-odpovednosti-3.pdf  

https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2013/09/19.4.2017_stanovisko-mv-k-vymahani-odpovednosti-3.pdf
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vznikla jinému majetková újma. Ani „politická odpovědnost“ osoby vykonávající veřejnou funkci nezakládá důvod ke 

zproštění její odpovědnosti za způsobenou škodu.4 Z tohoto závěru plyne, že statutární orgán obce musí postupovat 

obezřetně, pečlivě, odborně a respektuje právní řád, vyhýbaje se rizikovým „politicky odůvodněným“ krokům, které 

by mohly vést ke vzniku škody.   

- Z ust. § 38 odst. 6 Zákona o obcích a v něm zakotvené povinnosti platí, že pokud obci vznikne škoda, musí být z její 

strany učiněny takové kroky, které vedou k identifikaci škodné události, vyčíslení způsobené škody (určení výše škody) 

a zejména ke zjištění škůdce, resp. osoby odpovědné za škodu. Je záležitostí obce posuzovat, zda vznik předmětné 

škody byl zapříčiněn např. nesplněním smluvního závazku jiných subjektů, nesprávným postupem ze strany 

zaměstnanců úřadu, jednáním představitelů obce, členů jejích orgánů apod. S ohledem na složitost, jež mnohdy 

kvantifikaci výše škody, zjišťování škůdce či posuzování nároků na náhradu škody, provází, lze v dané souvislosti 

využít znaleckých posudků či právních služeb. Pokud je škůdce obcí zjištěn a jsou přitom splněny zákonem stanovené 

předpoklady odpovědnosti za škodu (ať již občanskoprávní či pracovněprávní), musí být (s ohledem na obci zákonem 

stanovenou povinnost) škoda vůči němu uplatněna. 

Lze tedy obecně uzavřít, že funkcionáři obce, včetně odpovědných zaměstnanců, odpovídají za způsobenou 

škodu, pokud jsou splněny všechny zákonné předpoklady jejích odpovědnosti. Současně, obec je povinna 

škodu uplatnit a vymáhat, nedospěje-li ke kvalifikovaným závěrům a tomu odpovídajícímu odůvodněnému 

rozhodnutí o nevymáhání.     

Podmínky pro odpovědnost za škodu jsou: 

a) Porušení právní povinnosti; 

b) Vznik škody; 

c) Kauzalita mezi a) a b) výše; 

d) Zavinění – to se v případě funkcionářů dle obecných pravidel odpovědnosti za škodu presumuje v rovině nedbalosti, 

nicméně v případě zaměstnanců je povinností poškozeného (obce) zavinění kompletně prokázat. 

Rozsah možné náhrady se odlišuje dle toho, jestli škodu způsobili zaměstnanci (omezení 4,5 násobku průměrného 

měsíčního výdělku) nebo „nezaměstnanci“ – tedy např. primátor anebo radní (v zásadě bez omezení).  

V případě vícero škůdců je nutné rozlišovat, zda škodu způsobili zaměstnanci (kde bude každý odpovídat dle své účasti) 

nebo „nezaměstnanci“ (kde se uplatní zásady dle ust. § 2915 OZ, tedy prioritně budou „nezaměstnanci“ odpovídat 

solidárně za všechnu škodu a jenom v případě existence důvodů hodných zvláštního zřetele podle jejích účasti na 

škodlivém následku).  

V případě, kdy škodu způsobili společně tak zaměstnanci, jako i nezaměstnanci, nebýt důvodů hodných zvláštního zřetele, 

zaměstnanci boudou odpovídat solidárně s ostatníma škůdci, každý zaměstnanec však jenom v rozsahu do výši 4,5 

násobku průměrného měsíčního výdělku; to nevylučuje aplikaci ust. § 257 odst. 5 Zákoníku práce, pokud bude míra 

zavinění dílčích zaměstnanců ještě nižší.  

 
4 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1319/2004, ze dne 22. 2. 2005. 
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Nicméně, vždy je za potřeby stanovit odpovědné osoby (škůdce) a prokázat jím, jaké své (konkrétní) právní 

povinnosti porušili a prokázat kauzalitu (tedy příčinnou souvislost) mezi porušením právní povinnosti a 

škodlivým následkem. U zaměstnanců bude nevyhnutné prokázat i zavinění. O vztah příčinné souvislosti se jedná 

tehdy, vznikne-li škoda následkem zavinění porušení (pracovních) povinností zaměstnancem, příp. členem orgánu (tj. bez 

zaviněného porušení povinnosti by škoda nevznikla, tak jak vznikla). Otázka příčiny a souvislosti mezi porušením 

(pracovních) povinností a vznikem škody není otázkou právní, nýbrž otázkou skutkovou, která nemůže být řešena 

obecně, ale vždy jenom v konkrétních souvislostech. Pro naplnění příčinné souvislosti jako jednoho z předpokladů 

obecné odpovědnosti sice nemusí být porušení (pracovní) povinnosti zaměstnancem, resp. „nezaměstnancem“ jedinou 

příčinnou vzniku škody; musí však být jednou z příčin, a to příčinou důležitou a podstatnou, a v případě zaměstnance i 

značnou. 

B) Obecně k upuštění od vymáhání škody 

Od vymáhání škody, pokud o tom příslušný orgán obce řádně rozhodne, lze přitom v zásadě upustit pouze 

v odůvodněných případech. Důvodem pro upuštění může být, že: 

a) pohledávka neexistuje, nebo  

b) nebude v případě sporu právo klientovi přiznáno (např. z důvodu promlčení), nebo  

c) odpovědnost za škodu není v konkrétním případě dána nebo  

d) případy, kdy by náklady spojené s vymáháním náhrady škody zjevně překročily očekávaný výsledek, 

resp. byly ve zjevném nepoměru ke vzniklé škodě.5  

Máme za to, že uvedené závěry je možné vztahovat i na situace, kdy je úspěšnost v případném sporu nejistá 

(nad běžnou míru nejistoty v každém sporu) a ve spojení s očekávanými nutnými náklady na vedení soudního 

sporu (např. poplatky a odměna právním zástupcům v případě, kde je vzhledem ke komplikovanosti případu vhodné, 

aby byly angažovány) a riziky případného neúspěchu (zejména náklady řízení protistrany), se jeví jako lepší 

manažérské (ekonomické) rozhodnutí do sporu nejít.  

C) Vymáhání uložené pokuty 250.000,- Kč jako náhrady škody 

Ke vzniku povinnosti k náhradě škody je tedy zapotřebí, aby všechny shora v odst. A) uvedené předpoklady byly 

naplněny současně a tyto též prokázány, což se v dané věci jeví jako velmi problematické, a to s ohledem ke specifikám 

případu. Zároveň by neměly být dány důvody pro upuštění od vymáhání škody podle odst. B), protože by takový krok 

vedl k prohloubení úbytku na majetku obce. Uplatnění náhrady škody totiž nemá mít preventivní ani sankční funkci, 

nýbrž pouze funkci reparační.  

Co je ale dle našeho názoru v převažující míre rozhodující, v případě popsaném výše současně vzhledem k výši uložené 

pokuty 250.000,- Kč a vzhledem ke všem skutečnostem a potenciálnímu okruhu škůdců lze uzavřít, že vymáhaní škody 

v relevantním čase (tedy před promlčením), by bylo spojeno s rizikem neúspěchu v soudním sporu (nad obecnou 

míru rizika, které existuje u každého sporu) pro možné neprokázání zavinění, resp. pro možnou exkulpaci škůdců a pro 

 
5 Viz obdobně str. 5 Stanoviska. 
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spornou otázku, zda u jednotlivých osob došlo k takovým porušením právních povinností, které byly podstatnou příčinou 

vzniku škody. Jednotlivým dílčím úvahám pro tento názor se věnujeme dále.  

 

Je předem nutno zdůraznit, že každý spor má své specifika, které je nutno starostlivě posoudit a uvážit před rozhodnutím 

do sporu vstoupit, tedy prosím neberte níže uvedené jako univerzální návod, ten nelze poskytnout. Zkoumáním a 

úvahami lze dospět k určitým podstatným okolnostem, které by determinovali úspěšnost případného vymáhání náhrady 

škody způsobené správní pokutou od ÚOHS. Pro rozhodnutí o vymáhání promlčené pohledávky v době, kdy promlčena 

nebyla, poslouží závěry: 

1. Proces identifikace odpovědných osob 

Okruh osob, které by byly odpovědné, nelze obecně uvést, jelikož vždy je nutné individuálně zkoumat všechny povinnosti 

každé z ve věci angažovaných osob, tedy jestli došlo k jejich porušení jednáním anebo opomenutím, zda a v jakém 

rozsahu mělo porušení povinností za následek vznik škody a zavinění každé osoby vzhledem ke všem okolnostem. Na 

tom nic nemění ani skutečnost, že u „nezaměstnaných“ osob se sice zavinění presumuje, ale tyto se mohou exkulpovat, 

tedy vyvinit, co bude znamenat neúspěch ve sporu.  

Do úvahy vždy přichází otázka odpovědnosti zaměstnanců odpovědných ve vztahu ke konkrétní zakázce, dle rozsahu 

jejích úloh plynoucích z pracovní smlouvy, vnitřních předpisů, pokynů nadřízených, etc., pokud prokazatelně a zaviněně 

porušili své povinnosti.  

V posuzovaném případě je možné mluvit o odpovědnosti radních, kteří hlasovali pro a primátora, resp. dalších osob 

podílejících se na procesu nezákonného postupu při veřejné zakázce a uzavření dodatku č. 7.  

2. Využití odborných kapacit odpovědnou osobou 

Podstatnou okolností je, zda osoba činící právní nebo jiné jednání využila odborné kapacity klienta nebo externí odborní 

kapacity, aby si mohla učinit správný závěr o zákonnosti svého právního jednání. Osoba vykonávající veřejnou funkci se 

bez dalšího nemůže své odpovědnosti za způsobenou škodu zprostit poukazem na to, že se při své činnosti spoléhala na 

rady jiných.6 

I přesto, vzhledem ke skutečnosti, že pro výkon funkce radních, primátora a dalších osob není vyžadováno např. 

právnické nebo jiné vzdělání, tedy nemožno rozumně a spravedlivě očekávat a požadovat, že radní a primátor budou 

odborníky ve všech oblastech, o kterých jednají, lze po nich očekávat, aby si pro své rozhodování zaopatřili dostatečné a 

kvalifikované podklady (informace). 

Pro otázky odpovědnosti těchto osob proto bude klíčové, na jaké konkrétní podklady se při svém rozhodování spoléhali, 

co do autora, formy a obsahu, tedy jestli podklady vyhotovila kvalifikovaná osoba, jestli je v nich dostatečně podrobně a 

do důsledků obsažen předmět posouzení, etc.  

Jinými slovy, je rozdíl mezi (i) jednoduchou radou anebo jednoduchým posouzením a doporoučením, a mezi např. (ii) 

podrobnou důvodovou zprávou vypracovanou příslušným odborným oddělením klienta anebo právním stanoviskem 

advokátní kanceláře. Ve druhém případě již nelze požadovat, aby se radní anebo primátor na uvedené nemohli 

 
6 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1319/2004, ze dne 22. 2. 2005. 
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spolehnout, co bude vylučovat jejích zavinění. To by pochopitelně neplatilo, kdyby závěry příslušného odborného 

oddělení klienta anebo právního stanoviska advokátní kanceláře byly i pro laika nebo na první pohled nepřesvědčivé, 

neodůvodněné, neúplné, nedostatečné anebo zjevně nesprávné.    

3. Dodržení interních schvalovacích postupů  

Správní a samosprávní orgány mají standardně nastaveny procesy odsouhlasováni, které musí být u každého (vnějšího 

anebo vnitřního) rozhodnutí absolvovány. Tato pravidla jsou tradičně inkorporována v kompetenčních anebo 

podpisových řádech. K učinění úkonu tak je pravidelným předpokladem odsouhlasení věcně příslušným odborem, 

případně oddělením právním.  

Dojde-li k vykonání úkonu, který podle těchto interních pravidel měl být odsouhlasen anebo alespoň měl být dán 

k vyjádření stanoviska určitým orgánům klienta, lze takovou ignoraci pravidel považovat za okolnost přisvědčující 

odpovědnosti osob za škodu, které tyto procesy ignorovali.   

4. Jednoznačnost právního názoru a skutkového stavu v projednávané věci 

Dle našeho názoru jednou z nejpodstatnějších okolností pro posouzení odpovědnosti za škodu a zejména vymahatelnosti 

náhrady škody je otázka, zda se v konkrétním případě jedná o věc anebo otázku, na kterou existuje ustálený právní názor, 

anebo zda jde o právní téma, kde nelze s jistotou předvídat stanovisko orgánu aplikujícího právo (ÚOHS, soud nebo 

jiný). Tedy zda jde odpovědná osoba svým rozhodnutím „naproti“ předvídatelnému neúspěchu, anebo zda v dobré víře 

a současně ve víře v obecně dostupné informace a/nebo kvalifikovaná stanovisko (interní nebo externí) věří, že je její 

právní závěr, resp. jednání korektní.  

Totiž např. v případě, kdy nemožno předvídat rozhodnutí orgánu veřejné moci a nelze určit, který z postupů je méně 

rizikový, absentuje zavinění odpovědné osoby.  

Konstatování porušení pravidel veřejných zakázek v autoritativních rozhodnutích ÚOHS a Krajského soudu v Brně je 

v posuzovaném případě postaveno na těchto páteřních právních závěrech:  

a) Rozhodnutí ÚOHS-S0606/2015/VZ-38069/2015/532/ZČa (rozhodnutí I. stupeň): Stěžejní je bod 51: „K původní 

mandátní smlouvě Úřad, vzhledem k argumentaci zadavatele, že dodatkem č. 7 nedošlo k podstatné změně této smlouvy specifikované 

v § 82 odst. 7 písm. a) až d) zákona sděluje, že v šetřeném případě Úřad neposoudil předmětný dodatek č. 7 k mandátní smlouvě jako 

podstatnou změnu mandátní smlouvy uzavřené dne 28.1.2000, nýbrž jako novou veřejnou zakázku (viz taktéž body 26. a 27. 

odůvodnění tohoto rozhodnutí).“ Podstatou tedy je, že klient považoval dodatek č. 7 za změnu původní smlouvy. 

Naproti tomu ÚOHS dodatek č. 7 považoval za novou veřejnou zakázku.  

b) Rozhodnutí ÚOHS-R376/2015/VZ-46443/2016/323/KKř (rozhodnutí o rozkladu): „Mandátní smlouva ve znění 

dodatku č. 4 ze dne 8. 6. 2003 byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2003. Číselně navazující dodatek (tj. dodatek č. 5 k 

mandátní smlouvě) však byl uzavřen až dne 26. 4. 2004, a to se zpětnou účinností ke dni 1. 1. 2004. I přesto, že judikatura explicitně 

v oblasti občanského práva obecně připouští smluvní retroaktivitu (k tomu viz například rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp. zn. 23 Cdo 5457/2014 ze dne 25. 6. 2015), je třeba říci, že v oblasti zadávání veřejných zakázek se princip zpětné účinnosti 

neuplatní. Je tomu tak proto, že smluvní retroaktivita jako taková je ve své podstatě důsledek autonomie vůle smluvních stran, avšak 

tato je v oblasti veřejných zakázek do jisté míry omezena v zájmu zachování účinné hospodářské soutěže a nutné kontroly při vynakládání 

veřejných finančních prostředků ze strany zadavatelů. Ostatně judikatura, hovoří-li o smluvní retroaktivitě, vztahuje ji vždy pouze k 

oblasti soukromého práva“. Podstatou tedy je, že dodatek č. 7 nemůže být změnou Mandátní smlouvy, ale novou 
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smlouvou, a to z toho důvodu, že „řetěz“ dodatků byl z pohledu kontinuity časové platnosti přerušen 

dodatkem č. 4, který byl uzavřen až několik měsíců po uplynutí platnosti Mandátní smlouvy. Leč dodatek 

č. 4 počítal s retroaktivním účinkem a pokrýval taky dobu mezi platností Mandátní smlouvy a uzavřením dodatku č. 

4, předseda ÚOHS vyslovil názor, že není možné smluvně domluvenou retroaktivitu aplikovat na oblast veřejných 

zakázek, přestože je v soukromém právu tato možnost obecně dovolena. Proto bylo konstatováno, že dodatek č. 7 

nemůže být změnou Mandátní smlouvy, ale novou smlouvou.    

c) Rozsudek čj. 31 Af 6/2017-65 (Krajský soud v Brně): Potvrdil závěry rozhodnutí o rozkladu.  

Zcela zásadní právně-teoretickou otázkou řešenou právním oddělením klienta, stěžejní pro autoritativní rozhodnutí 

orgánů dohledu ve věci, je možnost podstoupení nepodstatných změn7 v závazkovém právním vztahu založeném 

veřejnou zakázkou. Orgány dohledu se touto otázkou v podstatě ani nezabývali a postavili rozhodnutí na právní úvaze, 

že dodatek č. 7 není změnou smlouvy, ale pro diskontinuitu novou smlouvou, a to z důvodu nemožnosti aplikace jinak 

dovolené smluvní retroaktivity pozdě uzavřeného dodatku č. 4.   

Je obecně přijímáno a soudně judikováno, že „nelze vyloučit, aby účastníci založili účinnost smlouvy přede dnem jejího uzavření. 

Uvedený postup je přípustný tehdy, nestanoví-li zákon jako podmínku vzniku a účinnosti další okolnost (tak typicky souhlas určitého orgánu, 

který nutně musí přistupovat k smluvnímu projevu účastníků)8“  

Jak lze vidět ze všech citovaných rozhodnutí ve věci, ani v jednom z rozhodnutí není citována pre-judikatura anebo 

komentáře k zákonům o veřejných zakázkách. Studiem judikatury bylo zjištěno, že před podpisem dodatku č. 4 a ani do 

rozhodnutí v předmětné věci neexistovalo rozhodnutí, ve kterém by se konstatovalo, že nelze ve veřejných zakázkách 

aplikovat v soukromém právu použitelnou smluvní retroaktivitu.  

V době uzavírání dodatku č. 7 byl platný a účinný zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na změny závazků ze 

smlouvy se aplikoval § 82 odst. 7 tehdy platného zákona. Ze znění tohoto zákona neplyne, že by nebylo možné změny 

závazků podstupovat zpětně, tak jak je to dovoleno v soukromém právu. Studiem většiny tehdy dostupných právních 

komentářů k zákonu o veřejných zakázkách9 lze zjistit, že ani tyto neobsahují jedinou zmínku o tom, že by nebylo možné 

smluvně dohodnout zpětné účinky dodatku, ať už u podstatných anebo nepodstatných změn, tak jak je to běžné 

v soukromoprávních smluvních vztazích.      

Uzavíráme tedy, že právní závěr o nemožnosti aplikace smluvní retroaktivity v závazkových právních vztazích 

naplňujících znaky veřejné zakázky byl v době, kdy byl uzavírán dodatek č. 4, ale také dodatek č. 7, zcela 

neznámou informací a de iure se stal novou judikaturou až na základě rozhodnutí v posuzovaném případě.  

5. Proces identifikace škody 

 
7 Srov. Rozsudek SDEU C-454/06 ve věci „Pressetext Nachrichtenagentur p. Rakousku“. 
8 Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky čj. 23 Cdo 5457/2014.  
9 KRČ, R. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou. Praha: Linde 2013; KRUTÁK, T. Zákon o veřejných zakázkách 

s komentářem a příklady. Praha: ANAG 2013; KRČ, R. Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon s komentářem. Praha: Linde 

2008; JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck 2012. 

 



 
 
 

 
 
9 

 
 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | LAW OFFICE | e-mail: office@agmpartners.sk | adresa dátovej schránky: 3th882t | 

www.agmpartners.sk 

Česká republika, Anenská 26, 602 00 Brno | Slovenská republika, Hlavné nám. 3, 811 01 Bratislava – Staré Mesto 

Výše škody může býti v případech, jako je popsaný výše, ztotožněna s výší uhrazené pokuty, administrativních nákladů a 

nákladů řízení (zejména soudní poplatek za podání správní žaloby).    

6. Ekonomická racionalita uplatnění náhrady škody 

Podle Stanoviska, viz str. 5: „Případné přijetí rozhodnutí o tom, že nebude přistoupeno k uplatnění nároků vůči odpovědnému za škodu 

(náhrada škody nebude vymáhána) pak musí být nejen řádně odůvodněno, ale uvedené důvody musí být relevantní a přezkoumatelné. Za 

takové odůvodněné případy by patrně bylo možno považovat i situaci, kdy jsou pohledávky obce zjevně nedobytné, nebo případy, kdy by 

náklady spojené s vymáháním náhrady škody zjevně překročily očekávaný výsledek, resp. byly ve zjevném 

nepoměru ke vzniklé škodě.“ 

Neméně relevantním je tedy i aspekt nákladovosti řízení, tedy kvalifikovaného detailního posouzení všech skutečností, 

dokumentace a sumarizace důkazů, sepsání žaloby a vedení soudního řízení v tomto případě.  

Nákladovost takového sporu by dle našeho názoru tvořila i při použití nižších než tržních sazeb podstatnou 

část již vzniklé škody – při vedení sporu ve dvou instancích přibližně 180.000,- Kč i vzhledem k vyššímu počtu 

potenciálních žalovaných. Náhrada nákladů řízení by se ale řídila tarifem podle § 7 vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif a náhrada za jeden úkon právní služby by představovala částku 

9.100,- Kč, co by nemuselo krýt výdaje a to ani v případě úspěchu ve sporu, který by byl nejistý. 

To by ve spojení s možným neúspěchem ve sporu činilo rozhodnutí o vedení sporu pro sumu 250.000,- Kč za 

okolností výše velice rizikovým a současně ekonomicky nevýhodným rozhodnutím a řešením.  

Je třeba v dané souvislosti dodat, že v případě neúspěchu by bylo město zavázáno k náhradě nákladu řízení 

všech žalovaných, vůči kterým neuspělo, tedy by kromě vlastních nákladů bylo povinno ještě na náhradu těchto 

nákladů dle tarifu kumulovaně vzhledem k vyššímu množství žalovaných.  

IV. Závěry a doporučení 

Závěry nelze aplikovat univerzálně, přičemž každý případ má svá specifika, proto by bylo nezodpovědné tyto závěry bez 

ad hoc posouzení aplikovat pro budoucí případy. 

Podle Stanoviska, viz str. 5: „Od vymáhání škody, pokud o tom příslušný orgán obce řádně rozhodne, lze přitom v zásadě upustit pouze 

v odůvodněných případech. Orgán obce rozhodující o tom, že náhrada škody nebude vymáhána, by se však měl v takovém případě s ohledem 

na povinnost obce a jejích orgánů ve smyslu zákonem stanovené povinnosti uplatňovat právo na náhradu škody a § 38 odst. 7 zákona o obcích, 

dle kterého je obec povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z 

nich vyplývajících práv, zásadně vždy opírat o právní stanovisko, že pohledávka neexistuje, nebo že nebude v případě sporu právo 

obci přiznáno, nebo že odpovědnost za škodu není v konkrétním případě dána.“ 

Zaměstnanci města předkládající konkrétní dodatek k Mandátní smlouvě, stejně tak osoby schvalující či posuzující 

předmětný dodatek, vycházeli dle tvrzení klienta v dobré víře z kontinuity předchozích dodatků k Mandátní smlouvě, 

přičemž až v odůvodnění rozhodnutí ÚOHS bylo konstatováno, že již předchozí dodatky uzavírané ke smlouvě byly 

nejspíše v rozporu se zákonem, nicméně je ÚOHS blíže neposuzoval, neboť u jejich uzavření zanikla správní deliktnost.  

Vzhledem ke komplikovanosti odpovědnostních vztahů co se týče regresu při vzniku škody klientovi, je univerzálním 

doporučením prevence a prohlubování procesů, kvalifikace a nároků, striktní rozdělení odpovědnosti, jako i využití 

externích kapacit v složitějších případech. V případech veřejných zakázek je vždy lepší zachovat zvýšenou opatrnost, co 
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se týče aplikace ZVZ a v případě nejednoznačnosti preferovat aplikaci postupů dle ZVZ, resp. aplikaci přísnějších 

postupů dle ZVZ.  

Následně pak bude jednoznačnější – pokud ke škodě vůbec po aplikaci preventivních opatření dojde – identifikovat, které 

osoby se dopustili pochybení a jakých, bude možné jim pochybení přičíst jako zaviněné, jako i stanovit vliv těchto 

pochybení na případnou škodu (tedy založit kauzalitu). K identifikaci výše uvedeného mohou sloužit závěry a doporučení 

v části III. tohoto stanoviska. 

Doporučujeme zejména věnovat zvýšenou pozornost prevenci, tedy precizování vnitřních norem a postupů, 

prohlubování kvalifikace zaměstnanců a využití služeb externích poradců v komplikovanějších nebo finančně 

objemnějších případech.   

V případech skutkově jiných, ve kterých by došlo ke vzniku škody, zejména pokud je škoda vyšší, tedy náklady na 

vymáhání škody by nebyly v nepoměru se škodou, a/nebo pokud je jednoznačnější identifikace porušených povinností 

konkrétními osobami, včetně jejích zavinění a kauzality se škodou anebo pokud je porušení zákona zcela zjevné a 

v rozporu s notoricky známou výkladovou praxí, si dovolujeme uvést, že by v takových případech bylo přístojné přiklonit 

se k závěrům ve prospěch vymáhání škody.    

Jak jsme již uvedli výše, v případě popsaném v časti II. by bylo (i kdyby nebyla promlčena) na místě škodu 

raději nevymáhat, a to pro pravděpodobnou absenci zavinění škůdce jako předpokladu pro úspěch v soudním 

sporu. Absenci zavinění způsobuje ta skutečnost, že uložení pokuty je postaveno na zcela novém právním 

názoru správního orgánu, který byl v relevantní době excesivní oproti ustáleně judikovaným a v odborné 

veřejnosti známým právním závěrům. 

 

 

 

 

AGM partners 

JUDr. Miroslav Cák 

 


	C:\Users\vitvar\Documents\_2021\zm_materialy\2021-04-22\pdf\Usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou _ Petr Vitvar - Oddělení pro komunikaci s veřejností.pdf
	C:\Users\vitvar\Documents\_2021\zm_materialy\2021-04-22\pdf\07_dz_uohs.pdf
	C:\Users\vitvar\Documents\_2021\zm_materialy\2021-04-22\pdf\07_pravni_stanovisko_k_vymahani_nahrady_skody.pdf

