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OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V ÚSTÍ NAD LABEM 
Národního odboje 1274/26, 400 21Ústí nad Labem  
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1 ZN 127/2014 – 29 
Oživení, o.s. 
Muchova 232/13 
160 00  Praha 6 

 
 

V Ústí nad Labem dne 20. června 2014 
 

Věc:  Vyrozumění o založení věci 
 

 
 Okresnímu státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem bylo podle věcné a místní 
příslušnosti postoupeno Krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem trestní oznámení 
sdružení Oživení, o.s., na Jiřího Nováka, nar. 30. 7. 1946, Jaroslava Dubského, nar. 20. 10. 
1949, Františka Pelanta, nar. 26. 9. 1950, Jiřího Zelenku, nar. 14. 1. 1956, Josefa Macíka, nar. 
27. 12. 1960, Radka Scherfera, nar. 26. 12. 1974, Ing. Petra Fialu, nar. 2. 9. 1967, a Ing. 
Eduarda Reichelta, nar. 14. 10. 1962, pro podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti 
při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 trestního zákoníku. 
 
 Důvodem pro podání oznámení bylo podezření oznamovatele, že členové 
představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s., IČ: 254 88 627, se sídlem Sociální péče 
3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem (dále jen „společnost“), potažmo osoby v dalších řídících 
orgánech společnosti, se dopustili výše uvedeného trestného činu tím, že porušili povinnost 
uloženou jim zákonem, konkrétně pak ustanovením § 194 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, t.č. v platném a účinném znění (dále jen „obchodní zákoník“), a 
ustanovení § 52 až 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, když nepřistoupili 
k včasnému a řádnému vymáhání škody vzniklé společnosti. Tato škoda měla být způsobena 
společnosti uložením pokuty ve výši 200.000,- Kč rozhodnutím Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže č.j.: ÚOHS-S245/2009/VZ-5686/2010/530/SWa ze dne 7. 4. 2011, 
potvrzeným na základě společností podaného rozkladu rozhodnutím předsedy Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže č.j.: ÚOHS-R113/2011/VZ-18616/2011/310/ASc/JSI ze dne 13. 
12. 2011, s nabytím právní moci dne 14. 12. 2011. Splatnost uložené pokuty byla stanovena 
dva měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí, přičemž k faktické úhradě mělo dle sdělení 
společnosti ze dne 18. 11. 2013 dojít dne 26. 3. 2012 (přestože zde společnost uvádí odlišné 
označení veřejné zakázky, s ohledem na její přípis ze dne 10. 7. 2013 vyplývá, že se jedná 
velmi pravděpodobně o předmětnou veřejnou zakázku). Výše uvedeným rozhodnutím bylo 
shledáno, že společnost se při zadávání veřejné zakázky „Šicí materiály“ dopustila správního 
deliktu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy nedodržela zákonem 
stanovený postup, mimo jiné nebyla shledána hodnotící kritéria v souladu se zásadou 
transparentnosti, kdy při vyhodnocování této veřejné zakázky bylo jednotlivým dílčím 
kritériím přiřazováno bodové hodnocení výrazně v rozporu s jejím zadáním. Oznamovatel se 
svými podáními ze dne 1. 7. 2013 a 7. 10. 2013 obrátil na společnost a konkrétně i na výše 
uvedené osoby s dotazem a výzvou k vymáhání škody před promlčením tohoto nároku, kdy 
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mu bylo společností sděleno, že tato je přesvědčena o tom, že z její strany k pochybení 
nedošlo a tedy ani nebylo přistoupeno k vymáhání škody. 
 
 Státní zástupce po prostudování tohoto oznámení a přiložených písemností existenci 
skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, v dané věci neshledal, a to 
z následujících důvodů. 
 
 Předně státní zástupce posoudil, zda skutečně vznikl nárok společnosti na vymáhání 
škody dle § 194 odst. 5 obchodního zákoníku a § 52 až 54 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích, vůči členům představenstva. Členové představenstva byli a jsou ze 
zákona povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, přičemž ti členové 
představenstva, kteří by způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu 
působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Tedy lze 
dovodit právo a zároveň povinnost představenstva k vymáhání škody jménem společnosti, 
přičemž v tomto případě mohl být vznik škody způsoben porušením povinnosti 
nekonkretizovaných osob jednat s péčí řádného hospodáře při zadávání veřejné zakázky, kdy 
toto jednání bez pochyby patřilo do kompetencí členů statutárního orgánu, jehož následkem 
bylo správní řízení a rozhodnutí o uložení pokuty. 
 
 Státní zástupce ovšem nesouhlasí s tvrzením oznamovatele, že by z předložených 
dokumentů vyplývalo promlčení nároku společnosti na vymáhání škody. V tomto bodě je 
státní zástupce toho názoru, že vztah společnosti a statutárního orgánu, k jehož vzniku došlo 
před 1. 1. 2014, byl v souladu s ustanovením § 261 odst. 3 písm. f) obchodního zákoníku 
vztahem obchodně závazkovým, a proto se pro běh promlčení nároku na náhradu škody 
neuplatní lhůty dle zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ale ustanovení § 391 an. 
obchodního zákoníku, kdy dle § 398, ve spojení s § 397 obchodního zákoníku, běží tzv. 
subjektivní 4-letá promlčecí doba u práva na náhradu škody ode dne, kdy se poškozený 
dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě; končí však 
nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. V tomto případě by 
objektivní lhůta neskončila před uplynutím 10 let od zadání veřejné zakázky, tj. nikoliv před 
rokem 2019, zatímco subjektivní lhůta promlčení počítána od právní moci rozhodnutí Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže by uběhla ke dni 14. 12. 2015, a počítána od faktického 
vzniku škody, tj. od uhrazení pokuty, pak ke dni 26. 3. 2016. Nepřerušení běhu těchto lhůt 
potvrzuje i ustanovení § 3036 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. O tom, že se 
ustanovení obchodního zákoníku o běhu promlčecích lhůt použijí v případě obchodních 
závazkových vztahů namísto úpravy občanskoprávní, bylo judikováno Nejvyšším soudem 
například usnesením sp.zn. 29 Cdo 3180/2008 ze dne 24. 6. 2009. 
 
 S ohledem na skutečnost, že k promlčení nároku na náhradu škody ke dni podání 
trestního oznámení ani k dnešnímu dni nedošlo, je státní zástupce toho názoru, že nelze 
spatřovat jakýkoliv trestný čin v jednání členů představenstva spočívajícím v prozatímním 
nevymáhání škody, neboť toto rozhodnutí náleží stále do soukromoprávní sféry rozhodování 
společnosti, kdy členové představenstva mají právo a zároveň povinnost učinit rozhodnutí, 
zda (a samozřejmě v odůvodněných případech, zda nikoliv) a po kterých osobách se budou 
domáhat vymáhání vzniklé škody. V této souvislosti je nezbytné uvést, že i kdyby byl 
současný statutární orgán názoru, že nepřistoupí k vymáhání nároku na náhradu škody nebo 
dosud neučinil rozhodnutí, vůči kterým osobám by tyto kroky měly směřovat, není vyloučeno, 
že před uběhnutím promlčecí lhůty nedojde ke změně názoru představenstva nebo dokonce 
k obměně jeho členů. Z tohoto důvodu státní zástupce považuje trestní oznámení za 
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neodůvodněné a přinejmenším předčasné, neboť trestněprávní intervence do rozhodování 
společnosti by v tomto případě byla nemístným zásahem do soukromoprávní sféry. 
 
 Státní zástupce vzal do úvahy rovněž možnost vymáhání škody po administrátorovi 
zakázky, ovšem z podání oznamovatele nevyplývají skutečnosti, na jejichž základě by měl být 
tento vztah posuzován podle jiného právního předpisu nežli podle obchodního zákoníku 
v souladu s jeho ustanovením § 261 odst. 1, tedy i zde by se uplatnila na běh promlčecí lhůty 
příslušná ustanovení obchodního zákoníku. 
 
 Na základě shora uvedeného tedy státní zástupce nepostoupí předmětné trestní 
oznámení k šetření policejnímu orgánu, ale v souladu s ustanovením § 16a odst. 4 zákona č. 
283/1993 Sb., o státním zastupitelství, dnešního dne rozhodl o založení uvedeného podání 
bez dalšího opatření. 
 
  
P o u č e n í : Není-li oznamovatel se způsobem vyřízení věci spokojen, může požádat o 

přezkoumání jeho podání Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. 
  

 
Mgr. Jan Fuchs 
státní zástupce 
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