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Město Uherský Brod 
- finanční výbor 
- kontrolní výbor 
- zastupitelstvo města 
zastupitelstvo Města Uherský Brod 
Masarykovo nám. 100 
688 17  Uherský Brod 

Zlínský kraj 
- finanční výbor 
- kontrolní výbor 
- zastupitelstvo kraje 
zastupitelstvo Zlínského kraje 
třída Tomáše Bati 21 
761 90 Zlín 

V Praze dne 2. června 2011 

Věc: Podnět k vymáhání škody způsobené obci / kraji vydáním nezákonného rozhodnutí 

Vážení, 

Občanské sdružení Oživení je nevládní nezisková organizace prosazující principy transparentní samosprávy a 
udržitelného rozvoje. V rámci těchto aktivit poskytujeme veřejnosti bezplatné právní protikorupční poradenství 
a od ledna 2011 provozujeme také protikorupční linku 199. V únoru 2011 jsme prostřednictvím protikorupční 
linky 199 obdrželi podnět, týkající se nezákonného rozhodování města Uherský Brod a Zlínského kraje. 

Dle našich informací usilovalo v roce 2000 město Uherský Brod o získání dotace na rekultivaci skládky Prakšice. 
V rámci realizace této stavby požádalo město Uherský Brod jako stavebník o stavební povolení. Příslušný 
stavební úřad Uherský Brod, odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále také jen „stavební úřad 
Uherský Brod“), vydal dne 1.8.2000 nezákonné rozhodnutí - Stavební povolení pro stavbu „Sanace a rekultivace 
skládky odpadů Prakšice“, sp. zn. STAV 1564/00 a dále vydal dne 26.9.2001 nezákonné rozhodnutí o změně 
stavby a kolaudaci stavby – Sanace a rekultivace skládky odpadů Prakšice, sp.zn. STAV 1914/01/Ha, přestože 
neměl souhlas minimálně jednoho z vlastníků pozemku, na kterém byla stavba realizována, respektive tohoto 
vlastníka pozemku ani nezahrnul mezi účastníky řízení. Obě citovaná rozhodnutí byla nakonec zrušena 
rozhodnutím Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 16.1.2002, sp. zn. R 4/2002 ve spojení s rozhodnutím 
Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 13.5.2002, č.j.  UP 123/02/D. 

Za situace, kdy již fakticky rekultivovaná skládka neměla v souladu se zákonem vydané stavební povolení pro 
tuto rekultivaci, zahájil dne 28. 2. 2003 stavební úřad Uherský Brod řízení o odstranění stavby, které však 
vzápětí přerušil a to až do vydání rozhodnutí o účelové žalobě města Uherský Brod na zřízení věcného břemene 
na jeden z pozemků pod skládkou Prakšice. Žaloba města Uherský Brod byla Okresním soudem v Uherském 
Hradišti zamítnuta, rozhodnutí Okresního soudu bylo následně dne 7. 3. 2006 potvrzeno Krajským soudem v 
Brně.  
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Následně stavební úřad Uherský Brod sice formálně pokračoval v řízení o odstranění stavby, avšak vzápětí na 
základě žádosti stavebníka – města Uherský Brod - vydal dne 2.11.2006 další nezákonné rozhodnutí a to 
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, č.j. STAV/422/03/Ha, přestože stavebník (město Uherský Brod) 
nedoložil podklady požadované stavebním zákonem, zejména pak souhlas vlastníka pozemku se stavbou 
skládky. Toto nezákonné rozhodnutí stavebního úřadu Uherský Brod bylo následně potvrzeno rozhodnutím 
Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 16.3.2007, č.j. KUZL 4329/2007. Obě tato rozhodnutí byla později 
rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne 18.11.2008, č.j. 29 Ca 70/2007-77, pro svou nezákonnost zrušena. 

Jen pro úplnost je třeba dodat, že za této situace je stavební úřad Uherský Brod vázán právním názorem soudu 
a je povinen vydat rozhodnutí o odstranění stavby. Přesto dle našich informací stavební úřad Uherský Brod 
nepokračuje v řízení o odstranění stavby, když toto řízení bylo opět přerušeno z důvodu druhé zcela formální a 
prakticky totožné žaloby Města Uherský Brod na zřízení věcného břemene na pozemek pod skládkou Prakšice.  

V souvislosti s nezákonným postupem stavebního úřadu města Uherský Brod a Krajského úřadu Zlínského 
kraje vznikla městu Uherský Brod a Zlínskému kraji škoda, a to minimálně ve výši vynaložených nákladů na 
právní zastoupení územních celků a dále na zaplacení soudních výloh protistrany za prohrané soudní spory. 
Tyto náklady byly městem Uherský Brod vyčísleny ke dni 30. 3. 2011 na částku 74.303,- Kč, a Zlínským krajem 
byly tyto náklady ke dni 14. 3. 2011 vyčísleny na částku 6.000,- Kč. 

Vznikne-li obci / kraji (dále také jen „územní celek“) škoda zaviněným jednáním konkrétní osoby, je územní 
celek povinen v souladu s ustanovením § 38 odst. 6 zákona o obcích, § 17 odst. 6 zákona o krajích, vymáhat 
vzniklou škodu po tom, kdo ji způsobil a to v plném rozsahu. Územní celek je povinen vymáhat náhradu škody 
nejen proti subjektům stojícím vně soustavy orgánů územního celku, ale i proti vlastním zaměstnancům. Je totiž 
vyloučeno, aby škoda způsobená nezákonným postupem zaměstnance šla k tíži všech obyvatel územního celku 
a nebyla vymáhána po tom, kdo ji zavinil. Stavební úřad Uherský Brod ve výše uvedeném řízení opakovaně 
pochybil, když opakovaně v rozporu se zákonem vyhověl žádosti stavebníka – města Uherský Brod o vydání 
stavebního povolení, kolaudačního povolení a posléze dodatečného stavebního povolení, ačkoli stavebník 
nesplnil zákonem požadované podmínky. Krajský úřad Zlínského kraje pak rovněž pochybil, když nezákonné 
rozhodnutí v rozporu se zákonem potvrdil. Škůdcem pak není jen ten, kdo o věci rozhodl a je tedy podepsán 
pod nezákonným rozhodnutím, avšak i ten, kdo k rozhodnutí připravoval podklady, tyto podklady zpracovával, 
popř. ten, kdo k takovému rozhodnutí dal pokyn. Posouzení míry odpovědnosti jednotlivých pracovníků 
územního celku je pak úkolem případné škodní komise, znovu však opakujeme, že územní celek 
prostřednictvím svým orgánů je povinen způsobenou škodu vymáhat. V opačném případě se odpovědné osoby 
vystavují riziku trestního postihu pro trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku. 

S pozdravem 

 
 

 
Oživení, o.s.  
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 

 
Příloha 1 – vyčíslení nákladů Města Uherský Brod 
Příloha 2 – vyčíslení nákladů Zlínského kraje 


