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Nejvyšší kontrolní úřad 

Jankovcova 1518/2 

170 04 Praha 7 

Elektronická adresa podatelny: podatelna@nku.cz   

V Praze dne 27. 2. 2020 

Věc:  Podnět k provedení šetření v kauze Diag Human 

 

Autor podnětu Kverulant.org je obecně prospěšná společnost, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především na: 

1. prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky; 

2. dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě státu 

a územních samospráv; 

3. dohled nad dodržováním principu rovnosti před zákonem, zejména při správě státu a územních 

samospráv; 

4. prosazování opatření vedoucích k omezování prostoru pro korupci a klientelismus při správě státu 

a územních samospráv; 

5. vyvolávání tlaku veřejnosti, poskytování podpory takovému tlaku, jeho koordinace a uplatňování s cílem 

dosahovat pozitivních změn ve shora naznačených oblastech. 

 
Na základě dokumentů a vyjádření uveřejněných zejména Ministerstvem zdravotnictví, společností Diag Human 

a rozhovoru s právním zástupcem společnosti Diag Human jsme dospěli k následujícím faktům: 

1. Firma Diag Human se s Českem pře řadu let kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Obchodní 

arbitráž mezi Diag Human a státem skončila v roce 2015. Posledním meritorním rozhodnutím byl 

konečný rozhodčí nález z roku 2008 odsuzující stát k zaplacení na náhradě škody a úroků z prodlení do 

dne 30. 6. 2007 částku cca 8,3 mld. Kč.  Od následujícího dne pak běží úrok z prodlení ve výši cca 1,3 mil. 

Kč denně. 

2. Od té doby běží v různých jurisdikcích řízení o uznání a výkon tohoto nálezu s různým výsledkem. Nález 

byl uznán v prosinci 2019 a je vykonáván dále v Lucembursku a Belgii. Podle zpráv společnosti v lednu 

t. r. bylo o rozhodnutí lucemburského exekučního soudu rozhodnuto týmž soudem jako o evropském 

exekučním titulu podle nařízení EU č. 1215/2012 a tak uznáno exekučními soudy v Rakousku 

a Německu. I zde exekuce majetku ČR běží. 

3. Diag Human zveřejnila usnesení vlády z 22. listopadu 2000 č. j. 1186/V a usnesení z prosince 2001, č. j. 

1337/V. Jsou-li texty dokumentů autentické, vyplývá z nich, že Ministerstvo zdravotnictví detailně 

informovalo vládu již před dvaceti lety o expertním vyčíslení výše svého závazku i jeho úročení (tam 

částkou 1,2 mil. Kč denně). Současně varovalo před růstem závazku státu z tohoto důvodu. Není nám 
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známo, zda tato usnesení (přijata ve stupni utajení „vyhrazeno“) byla zrušena, a předpokládáme tak, že 

stále zavazují členy vlády. 

4. Podle stručných reakcí státu na vývoj sporů se společností se ukazuje, že postup státu se omezuje již jen 

na „ochranu majetku státu“, míněno tím odstraňování státních aktiv z jurisdikcí, kde byl nárok 

společnosti uznán a je exekuován, nyní již v rozsahu jurisdikce EU. Jinými slovy, postup státu je omezen 

na defenzivní a mimoprávní postupy, čímž se fakticky maří uspokojení věřitele, tak jak je nárok 

postupně vymáhán v dalších zemích. Nejde tedy již o úspěch ve sporech, ale o únik před věřitelem 

a o oddálení doby placení. 

5. Konstatujeme, že právní řád upravuje možnosti dlužníka zamezit úročení svého dluhu. 

 

Shrnujeme výše uvedené a docházíme k závěru, že: 

1. Účelnost vynaložených nákladů na „ochranu majetku státu“ uvedeným způsobem je značně 

problematická.  

2. Účelnost postupu státu v tom smyslu, že kompetentní státní orgány neučinily nic k zamezení růstu 

závazku státu (úroků z prodlení), je značně problematická. Přinejmenším po pravomocném uznání 

konečného nálezu v Lucembursku v roce 2017 bylo zákonnou povinností kompetentních ministerstev 

(jako organizačních složek státu spravujících majetek státu) proti růstu dluhu zasáhnout. Neboť složky 

státu jsou povinny spravovat majetek státu účelně. Tato povinnost je samozřejmým průmětem obecné 

prevenční povinnosti a vyplývá i z normy upravující majetek státu (zákon č. 219/2000 Sb.1, 2). 

3. Vyjádřeno ve zkratce: Česká republika v kauze Diag Human prohrává jeden spor za druhým. Stát se 

však stále tváří, že se nic neděje, a nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst úroků z prodlení. Ty tak 

rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. 

 

Z výše uvedených důvodů žádáme o zahájení šetření Nejvyššího kontrolního Úřadu, 

a to především s cílem hodnověrně popsat postup státní správy v kauze Diag Human a 

identifikovat jednotlivá pochybení.  

 

Žádáme, abychom byli informováni o učiněných opatřeních. Preferujeme pouze elektronicky. Adresa pro 

doručování je elektronická adresa info@kverulant.org. Informaci požadujeme jako právnická osoba: Kverulant.org 

o.p.s., IČO 28925165, zastoupená pro tento účel svým ředitelem Vojtěchem Razimou, bytem Pražská 1148, 102 00 

Praha 10. Žádost je digitálně podepsána.  

                                          Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org o.p.s.   

                                            
1 Majetek musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností; jiným způsobem lze 

majetek použít nebo s ním naložit pouze za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem anebo tímto zákonem. 

Organizační složka si počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu 

anebo výnos z tohoto majetku. 

 
2 Příslušná organizační složka pečuje o zachování majetku a jeho údržbu, a pokud to připouští jeho povaha, i o jeho zlepšení nebo 

rozmnožení. Chrání jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. 
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