
Ad 1) Jednalo se o případ, kdy žalobce vedl řízení proti České republice – Ministerstvu pro 

místní rozvoj ČR – v němž se domáhal zaplacení částky jako zadostiučinění za 

nemajetkovou újmu způsobenou délkou na sebe navazujících stavebních řízení. Dle 

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2015 vznikla povinnost uhradit žalobci 

částku ve výši 165.000 Kč a náklady řízení ve výši 18.140,48 Kč. 

Na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 11. 4. 2016 bylo město Karlovy 

Vary vyzváno, aby se podílelo na náhradě části nákladů vyplacených ministerstvem. Z výše 

uvedených částek byl podíl města Karlovy Vary spočítán na částku 59.970 Kč. Tato částka 

byla ve stanoveném termínu uhrazena. 

 

Ad 2) Důvodem, proč nebyla uhrazená částka vymáhána jako regrese náhrady škody, byly 

tyto skutečnosti: 

Dotčený zaměstnanec odpovědný za toto konkrétní řízení již nebyl v době rozhodnutí 

zaměstnancem Magistrátu města Karlovy Vary, tudíž nepřipadalo v úvahu provést regresi 

formou srážky z platu. 

Náklady na uhrazení byly pokryty z pojistky města Karlovy Vary příslušnou pojišťovnou - 

městu tudíž nevznikla škoda. 

S ohledem na výše uvedené bylo vyhodnoceno, že s ohledem na neexistenci škody 

a nutnost vymáhat takovéto případné náklady po bývalém zaměstnanci soudní cestou byla 

šance na úspěch takovéhoto vymáhání minimální a samotné náklady na soudní řízení by 

byly neadekvátní.  

 

Ad 3) Rok 2014 – Úhrada za porušení rozpočtové kázně, kdy odvod nařídil Finanční úřad pro 

Karlovarský kraj v částce 773.000 Kč a penále v částce 385.000 Kč. Důvodem bylo 

nedodržení indikátorů dotačních podmínek při realizaci projektu výstavby rodinných domů 

Rok 2015 – Městu Karlovy Vary byla vyměřena pokuta ve výši 500 Kč Magistrátem města 

Karlovy Vary za porušení povinnosti plynoucí z lesního zákona, ke kterému došlo v roce 

1977. 

Rok 2016 – 1. případ: Úhrada za porušení rozpočtové kázně, kdy odvod nařídil Finanční 

úřad pro Karlovarský kraj v částce 51.259.000 Kč a penále ve výši 17.549.000 Kč 

v souvislosti s veřejnou zakázkou na výstavbu Výstavního, sportovně-kulturního 

a kongresového centra kvůli nedodržení dotačních pravidel. 

2. případ: Úhrada za porušení rozpočtové kázně, kdy odvod nařídil Finanční úřad pro 

Karlovarský kraj v částce 24.000 Kč a penále ve výši 5.000 Kč v souvislosti s nenaplněním 

indikátorů při realizaci projektu vzdělávání e-governmentu. 

Rok 2017 - Úhrada za porušení rozpočtové kázně, kdy odvod nařídil Finanční úřad pro 

Karlovarský kraj v částce 23.971 Kč a penále ve výši 12.417. Kč v souvislosti s nesplněním 

termínu realizace akce NRPM – Karlovy Vary, ŽŠ Poštovní – bezbariérové přístupy do 

objektů v areálu školy. 



 

Rok 2018 – Pokuta od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže za přestupek v rámci 

schválené Obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary o stanovení míst a času, ve kterém 

mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. Jedná se o hypotetické 

narušení hospodářské soutěže. 

 

Ad 4) Rok 2014 – Částka byla městu Karlovy Vary uhrazena jiným způsobem než formou 

regrese – úhrada byla zaplacena v rámci jistiny složené spolupodílejícím se subjektem – 

městu nevznikla škoda. 

Rok 2015 - Sankce byla vyměřena za pochybení při vydávání stavebního povolení v roce 

1977 a vynětí pozemků, k němuž se sankce vztahuje, mělo být nepochybně vyřešeno v této 

době. Nebylo tedy možné dohledat konkrétní odpovědnou osobu, která zanedbala svou 

pracovní povinnost před téměř 40 lety. 

Rok 2016 1. případ: Škodu nebylo možné vymáhat – nebylo možné dohledat jednoznačně 

odpovědnou osobu za porušení, jehož následkem byla vyměřená sankce – jednalo se 

o rozhodnutí kolektivního orgánu. 

2. případ: Škodu nezpůsobil zaměstnanec Magistrátu města. Jednalo se o projekt 

„Vzdělávání v eGON Centru Karlovy Vary“, kde bylo plánováno úspěšné proškolení 4.000 

osob z funkcionalit eGovernmentu – CzechPOINT, konverze dokumentů, datové schránky, 

základní registry apod. Skutečně bylo úspěšně proškoleno 2.047 osob. Důvodem, proč 

nebylo reálné splnit indikátor, byla skutečnost, že po celou dobu realizace projektu se 

očekával rozvoj eGovernmentu v ČR, neboť právě na národní projekt byl projekt města 

Karlovy Vary navázán. Národní projekt ovšem nabral značné zpoždění (bez možnosti tuto 

skutečnost ovlivnit městem Karlovy Vary) a jeho hlavní část „Základní registry“ byly spuštěny 

až 1. 7. 2012, tedy 3 měsíce před koncem projektu. Zpoždění národního projektu tak mimo 

jiné výrazně ovlivnilo i zájem obcí v územní působnosti města Karlovy Vary, na které byl 

projekt rovněž cílen. 

Rok 2017 - Škoda nebyla způsobena vinou zaměstnance Magistrátu města Karlovy Vary – 

jednalo se o posunutí dokončení termínu realizace bezbariérových přístupů do školy, kdy 

realizace byla ukončena o 7 dní později, přičemž město Karlovy Vary obdrželo ze strany 

poskytovatele dotace rozhodnutí o 9 dnů později, než byla, v souladu se zákonem 

o zadávání veřejných zakázek, uzavřena smlouva se zhotovitelem, který nemohl posun 

rozhodnutí o 9 dnů ovlivnit. Dotčení zaměstnanci stáli před rozhodnutím, zda prodloužit 

termín realizace akce o 7 dnů a získat pro město dotaci, nebo kvůli tomuto zdržení akci zrušit 

a způsobit tak škodu značně větší – odejmutí celé dotace. 

Rok 2018 Škoda vznikla v důsledku rozhodnutí kolektivního orgánu – Zastupitelstva města 

Karlovy Vary – ve věci je podána žaloba ve správním soudnictví, neboť město Karlovy Vary 

trvá na správnosti svého postupu podloženého kvalifikovaným právním názorem. S odkazem 

na ustálenou judikatorní praxi panuje přesvědčení, že za podložený právní názor nelze 

sankcionovat.  

 


