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V Praze dne 21. března 2016 

 

Věc: Výzva k vymáhání náhrady škody před promlčením nároku města Hostivice 

 

Vážení, 

obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující již devatenáctým rokem 

principy efektivního a transparentního fungování samosprávy. V této oblasti se věnujeme 

monitorování případů střetu zájmů, korupce a nehospodárnosti a následně informování 

veřejnosti, přípravě systémových opatření včetně ovlivňování legislativy, a v neposlední řadě 

šíření protikorupčního know-how. V rámci našich aktivit také poskytujeme veřejnosti bezplatné 

právní a protikorupční poradenství. 

V rámci naší činnosti jsme se dozvěděli, že rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

(dále jen „ÚOHS“) č.j. ÚOHS-S572/2014/VZ-23850/2014/552/SPo ze dne 10.11.2014 a č.j. 

ÚOHS-R411/2014/VZ-31194/2015/323/RBu ze dne 2.10.2015 byla městu Hostivice uložena 

pokuta ve výši 150.000,- Kč. Tato pokuta byla uložena za chybný postup zadavatele (města 

Hostivice) v souvislosti veřejnou zakázkou Rozšíření kapacity ZŠ Hostivice Základní škola 

Hostivice, objekt „B“ Hostivice (dále jen „Zakázka“). 

Pochybení zadavatele spočívalo ve skutečnosti, že ačkoliv v zadávací dokumentaci stanovil jako 

maximální nepřekročitelnou hodnotu veřejné zakázky částku ve výši 47.500.000,- Kč bez DPH, 

uzavřel smlouvu s uchazečem, který tuto hodnotu překročil o 1,3 mil Kč. ÚOHS přitom 

konstatoval, že zadavateli v šetřeném případě vznikla povinnost vyloučit všechny nabídky z další 

účasti v zadávacím řízení, jelikož všechny nabídky překročily hranici pevně stanovenou 

zadavatelem. 



 

 

Na základě projednání Rady města Hostivice konaného dne 19.10.2015 byla předmětná 

pokuta zaplacena. Zaplacením této pokuty vznikla městu Hostivice škoda ve stejné výši. 

Z pokladu pro jednání Rady města Hostivice je patrné, že osobou, která zajišťovala 

předmětné zadávací řízení a svým pochybením zavinila uložení předmětné pokuty, byla 

společnost Executive Project Group, a.s., sídlem Revoluční 655/1, Praha 1 (dále jen 

„EPG“). Pochybení společnosti EPG spočívalo ve skutečnosti, že ujistila zadavatele, že 

překročení zadavatelem stanovené hodnoty veřejné zakázky není důvodem ke zrušení 

zadávacího řízení. Tímto doporučením se zadavatel posléze řídil, což vyústilo právě 

v uložení předmětné pokuty.   

Jediným důvodem, proč po společnosti EPG nebyla vymáhána škoda ve výši 150.000,- Kč, měl 

být její zánik. Nicméně, jak jsme zjistili z obchodního rejstříku, společnost EPG nezanikla, 

nýbrž pouze dne 10.8.2010 změnila svou obchodní firmu na ML Compet, a.s. Není tedy 

žádného důvodu, proč škodu ve výši 150.000,- Kč nevymáhat po odpovědné osobě.    

K povinnosti města Hostivice vymáhat náhradu škody na majetku obce: 

Tím, že město Hostivice, resp. zastupitelé města Hostivice, nebudou vymáhat způsobenou 

škodu po odpovědných osobách, vystavují se mimo jiné i trestnímu stíhání. Jedná se 

zejména o trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku, jehož spáchání se dopustí 

takové osoby, které poruší podle zákona jim uloženou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí 

majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou.  

Povinnost, jejíhož porušení by se odpovědní zastupitelé dopustili tím, že by nevymáhali 

způsobenou škodu, je stanovena v ust. § 38 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), kdy je obec povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas 

uplatňovat právo na náhradu škody a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení jejích pohledávek.  

Za včas uplatněný nárok lze považovat jen takový postup, kdy odpovědná osoba nebude moci 

vůči městu Hostivice s úspěchem uplatnit námitku promlčení. V případě, že město Hostivice, 

respektive osoby, které město Hostivice reprezentují, nepřistoupí k vymáhání náhrady škody a v 

důsledku této nečinnosti se nárok na náhradu škody vůči škůdci promlčí, budou tyto osoby 

odpovědné za škodu, která tím obci vznikne. 

V této souvislosti Vás upozorňujeme, že městu Hostivice vznikla škoda již dnem, kdy uhradilo 

uloženou pokutu ve výši 150.000,- Kč. Dle relevantních ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník se právo na náhradu škody promlčí do tří let ode dne, kdy se oprávněná osoba 

dozvěděla o škodě a o osobě povinné k její náhradě.    

Vzhledem k výše uvedenému Vás tímto vyzýváme k okamžitému zahájení vymáhání 

náhrady způsobené škody po odpovědných osobách. 



 

 

Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem bude naše výzva vyřízena, popřípadě zda 

bude zařazena na jednání zastupitelstva, či jak se město Hostivice rozhodlo ve věci postupovat. 

 

Oživení, o.s. 

Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 

 

 

 

 
 

 

 

Přílohy:  Rozhodnutí ÚOHS-S572/2014/VZ-23850/2014/552/ ze dne 10.11.2014 

 Rozhodnutí ÚOHS-R411/2014/VZ-31194/2015/323/RBu ze dne 2.10.2015 

Zápis z jednání Rady města Hostivice č. 20/2015 konaného dne 19.10.2015 

Podklad pro jednání Rady města Hostivice konaného dne 19.10.2015 

Výpis z obchodního rejstříku EPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


