
 

 

Město Žamberk 
Masarykovo náměstí 166 
564 01 Žamberk 
 
Doručeno datovou schránkou k  
rukám všech zastupitelů města 
 

V Praze dne 20. 11. 2019 
 
 

Výzva zastupitelům města Žamberk k vymáhání náhrady škody 
 

 
 
Vážení, 
 

obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující 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 a v neposlední řadě šíření protikorupčního know-how. V rámci našich 
aktivit také poskytujeme veřejnosti bezplatné právní a protikorupční poradenství. 
 

Smyslem této výzvy je snaha o řešení situace ohledně již veřejně známé kauzy Pěší zóna. Dne 
19. 12. 2019 dle našich informací uplyne promlčecí lhůta k vymáhání náhrady škody 
způsobené na majetku obce rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 
“ÚOHS”). 
  
Pokuta ve výši 210 000,- Kč za porušení zákona při zadávání výše zmíněné veřejné zakázky 
udělená ÚOHS byla zaplacena dne 19. 12. 2016. Pokuta představuje jednoznačně škodu na 
majetku obce. Uplatní se zde subjektivní tříletá promlčecí lhůta podle § 629 odst. 1 zákona č. 
89/2012, občanský zákoník (dále jen “OZ”), která započala svůj běh dne 19. 12. 2016 a vyprší 
podle pravidel počítání času v § 605 odst. 2 OZ dne 19. 12. 2019. 
 

V této souvislosti Vás upozorňujeme, že městu Žamberk vznikla škoda již dnem, kdy uhradilo 
uloženou pokutu ve výši 210.000,- Kč, tedy právě dnem 19. 12. 2016. Hodnocení počátku 
běhu objektivní a subjektivní lhůty v tomto případě splývá v okamžik zaplacení pokuty 
uložené ÚOHS, neboť je zjevné, že se město Žamberk muselo dozvědět o okolnostech 
existence škody současně s jejím vznikem, tj. zaplacením na účet ÚOHS. Úvahy o vymáhání 
nároku na náhradu škody proto nejsou časově neomezené a nárok je nutné po tom, kdo 
škodu způsobil, vymáhat právě jen do vypršení promlčecí lhůty. V opačném případě bude 
nárok na náhradu škody nevymahatelný 

   
Pokud zastupitelé města Žamberk nepřistoupí k vymáhání škody a v důsledku této nečinnosti 
se nárok na náhradu škody vůči škůdci promlčí, budou zastupitelé odpovědní za škodu, která 
tím obci vznikne. Nad rámec výše uvedeného si Vás dovolujeme upozornit, že takovým 



 

 

postupem může být dokonce naplněna i skutková podstata trestného činu porušování 
povinností při správě cizího majetku. Vzhledem k výše uvedenému Vás tímto vyzýváme k 
včasnému vymáhání nároku na náhradu škody způsobené zaplacením pokuty za porušení 
zákona o zadávání veřejných zakázek po odpovědných osobách. 
  
S úctou, 
 
Za Oživení, o. s. 
Mgr. Marek Zelenka, LL.M. 
Předseda Oživení, o. s. 


