Právo ve veřejném zájmu, z.s.
IČO: 03853462
Sídlem: Praha 4, Chalupkova 1367, PSČ: 149 00
www.pvvz.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace
Doručeno do datové schránky

K rukám:
Mgr. Barbora Prágerová - ředitelka

V Praze dne 23. srpna 2019

Věc: Výzva k vymáhání nároku na náhradu škody, která vznikla na majetku příspěvkové organizace

Vážená paní ředitelko,
obracíme se na Vás ve věci nároku KINO METRO 70 Prostějov, příspěvkové organizace města Prostějov
(dále jen příspěvková organizace) na náhradu škody ve výši 888.354,28 Kč. Podle informací, které jste nám
v minulosti poskytli, nebyla způsobená škoda na majetku příspěvkové organizace dosud po žádné
odpovědné osobě vymáhána.
Konkrétně se jedná o škodu, která příspěvkové organizaci vznikla v souvislosti s neplatným rozvázáním
pracovního poměru pana Ivana Čecha, kdy vzniklá škoda je tvořena jednak částkou, která byla vyplacena
samotnému bývalému zaměstnanci (414 300 Kč) a jednak dalšími souvisejícími částkami, jako je sociální
pojištění zaměstnance, zdravotní pojištění zaměstnance, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, penále
za pozdní platby sociálního a zdravotního pojištění a náhrada nákladů řízení pana Jakuba Čecha. Tyto částky
dle informací, které jste nám poskytli v dopise ze dne 28.6.2019, činí souhrnnou částku 888.354,28 Kč.
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Podle § 159 občanského zákoníku platí, že
„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s
potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře
schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky."
Mezi řádný výkon funkce ředitele lze zcela jistě počítat i vymáhání škody, která na majetku příspěvkové
organizace vznikla. Za včas uplatněný nárok lze považovat jen takový postup, kdy odpovědná osoba nebude
moci vůči příspěvkové organizaci s úspěchem uplatnit námitku promlčení. Na daný případ se vztahuje
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého se nárok na náhradu škody promlčí za tři roky ode
dne, kdy se příspěvková organizace dozvěděla o tom, kdo za škodu zodpovídá (tzv. subjektivní lhůta).
Nejpozději se přitom právo na náhradu škody promlčí za deset let ode dne, kdy škoda vznikla, tj. od za
deset let od data zaplacení pokuty.

Za způsobenou škodu odpovídá příspěvkové organizaci každý, kdo se podílel na realizaci nezákonného
ukončení pracovního poměru pana Jakuba Čecha, pravděpodobně tedy Vy sama jako statutární orgán
příspěvkové organizace.
Pokud jde o Váš argument, kdy nás odkazujete na rozhodnutí rady města Prostějov nevymáhat vzniklou
škodu, pak si Vás dovolujeme upozornit, že příspěvková organizace má vlastní právní subjektivitu a proto
musí své nároky vymáhat sama vlastním jménem. Je proto logické, že město Prostějov škodu související
s nezákonně skončeným pracovním poměrem pana Jakuba Čecha nevymáhá, protože ji ani vymáhat
nemůže. Tato škoda vznikla nikoli na majetku města, ale na majetku příspěvkové organizace a ta je povinna
ji vymáhat.
Zároveň si dovolujeme Vás výslovně upozornit, že pokud se Vy jako statutární orgán příspěvkové
organizace rozhodnete i přes naše výslovné upozornění škodu nevymáhat, dopustíte se trestného činu
porušení povinnosti při správě cizího majetku.
S pozdravem

Právo ve veřejném zájmu, z.s.
Marek Eliáš, předseda
Vyřizuje: Mgr. Petra Bielinová

