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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 08.12.2021

Uplatnění škody ze strany MČ Brno-střed jako poškozeného v trestním
řízení vedeném pod č.j. NCOZ-2237-144/TČ-2020-417704-H (STOKA)
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
priloha_c_1_Sdeleni_
priloha_c_2_Zadost_NCOZ_

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - vedoucí odboru/právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
v rámci trestního řízení vedeného pod č.j. NCOZ-2237-263/TČ2020-417704-H (STOKA) s případným sjednáním a uzavřením dohody
o vině a trestu ve smyslu § 175a zákona č. 141/1961 Sb.,
trestní řád, (dále jen "dohoda") s obviněnými
[osobní údaj
odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] (dále jen "obvinění"),
přičemž pro účely sjednání a uzavření dohody schvaluje
uplatnění nároku MČ BS na náhradu škody vůči obviněným ve výši
nejméně 73.254 Kč vč. DPH, a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení právního zástupce
MČ BS JUDr. Zdeňka Odehnala.

Důvodová zpráva:
Společnost
[osobní údaj odstraněn]
a
[osobní údaj
odstraněn] (jednatel) jsou v rámci trestního řízení vedeného
pod č.j.
[OSOBNÍ ÚDAJ ODSTRANĚN]
obviněni
[osobní údaj
odstraněn] a to v souvislosti s činností organizované
zločinecké skupiny, vůči které je vedeno trestní řízení u
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Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 40 T 4/2020 (trestní věc
STOKA, nebo též "obž. Švachula a spol.").
[osobní údaj
odstraněn]
Na základě informací o předběžných jednáních o možném odklonu
uvedeného trestního řízení vůči obviněným
[osobní údaj
odstraněn]
a
[osobní údaj odstraněn]
(jednatel)(dále jen
"obvinění")existuje reálná možnost ke sjednání dohody o vině
a trestu ve smyslu § 175a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.
MČ BS vůči obviněným dosud uplatnila náhradu škody v celkové
výši
[osobní údaj odstraněn]
(viz příloha č. 1 materiálu),
přičemž při vyčíslení nároku vycházela z obžaloby Vrchního
státního zastupitelství v Olomouci ze dne 6.3.2020 (dále jen
"obžaloba"), která byla podkladem pro uplatnění a vyčíslení
škody v uvedeném trestním řízení vedeném před soudem, a dále z
usnesení RMČ/2021/106/48 ze dne 15.03.2021, kterým RMČ BS
vzala na vědomí uplatnění škody ze strany MČ Brno-střed jako
poškozeného ve výše uvedené trestní věci. Škoda, která byla
vůči obviněným dne 15.11.2021 uplatněna v souvislosti s
jednáním obviněných při zadání veřejné zakázky „Pekařská 25 –
rekonstrukce plynové kotelny" je již zahrnuta v celkové škodě
uplatněné MČ Brno-střed jako poškozeným v rámci trestního
řízení před soudem (KS v Brně, sp. zn. 40 T 4/2020).
Obsahem sjednané dohody má být i dohoda o rozsahu náhrady
škody poškozeného, tj. MČ Brno-střed. Náhradu škody je
navrhováno na základě předběžných jednání sjednat co do výše
[osobní údaj odstraněn] . Navrhovaná částka
[osobní údaj
odstraněn]
odpovídá 8% neoprávněnému prospěchu obviněných
(zaokrouhleno na celé koruny) z ceny veřejné zakázky „Pekařská
25 – rekonstrukce plynové kotelny" (dle vyčíslení v obžalobě).
Nebyla by tak uspokojena část nároku uplatněného MČ Brno-střed
spočívající v předání úplatků ve výši 10 % z ceny uvedené
veřejné zakázky.
Projednání nároku MČ Brno-střed jako poškozeného pro případ
sjednání dohody o vině a trestu v rámci odklonu trestního
řízení vůči obviněným v nižší výši než ve výši dříve
uplatněné, spadá, s ohledem na ust. § 85 písm. f) zákona o
obcích (obecní zřízení)/"vzdání se práva a prominutí dluhu
vyšší než 20.000 Kč“/ do vyhrazené pravomoci ZMČ Brno-střed.
Nárok na případné uplatnění zbytku uplatněné škody v adhézním,
případně civilním řízení však MČ BS zůstává zachován.
Přílohu č. 1 materiálu tvoří vyčíslení škody ze dne
15.11.2021,
přílohu č. 2 materiálu tvoří žádost PČR o vyčíslení způsobené
škody ze dne 11.11.2021.
Stanoviska dotčených orgánů:
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 materiál projednala 141. RMČ BS dne 29.11.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/141/44 Uplatnění škody ze strany MČ Brnostřed jako poškozeného v trestním řízení vedeném pod č.j.
NCOZ-2237-144/TČ-2020-417704-H (STOKA)
RMČ BS na 141. schůzi, konané dne 29.11.2021,
souhlasí
v rámci trestního řízení vedeného pod č.j. NCOZ-2237-263/TČ2020-417704-H (STOKA) s případným sjednáním a uzavřením dohody
o vině a trestu ve smyslu § 175a zákona č. 141/1961 Sb.,
trestní řád, (dále jen "dohoda") s obviněným UCHYTIL s.r.o.,
IČO: 60734078 (dále jen "obviněný"), přičemž pro účely
sjednání a uzavření dohody souhlasí s uplatněním nároku MČ BS
na náhradu škody vůči obviněnému ve výši 73.254 Kč vč. DPH,
doporučuje
ZMČ BS v rámci trestního řízení vedeného pod č.j. NCOZ-2237263/TČ-2020-417704-H (STOKA) souhlasit s případným sjednáním a
uzavřením dohody o vině a trestu ve smyslu § 175a zákona č.
141/1961 Sb., trestní řád, (dále jen "dohoda") s obviněným
UCHYTIL s.r.o., IČO: 60734078 (dále jen "obviněný"), přičemž
pro účely sjednání a uzavření dohody doporučuje ZMČ BS
schválit uplatnění nároku na náhradu škody vůči obviněnému ve
výši 73.254 Kč vč. DPH, a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín:
31.12.2021
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořec Dumbrovs
ký
ká
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Jílko
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Kancelář tajemníka Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2021/0191417
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 2100/MCBS/2021/0189574/2
Vyřizuje: Mgr. Dana Vernerová, tel. 542 526 328
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 15.11.2021
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Národní centrála proti organizovanému zločinu
SKPV
expozitura Ostrava
3. oddělení
30. dubna 24/1682
728 99 Moravská Ostrava

Žádost o vyčíslení způsobené škody a potvrzení poučení poškozeného
Vážení,
ve věci Žádosti o vyčíslení způsobené škody a potvrzení poučení poškozeného ze dne 11.11.2021,
č. j.
(dále jen „žádost“) si dovolujeme sdělit, že Statutární
město Brno, městská část Brno-střed, se jako poškozený tímto připojuje ke shora označenému
trestnímu řízení, a to s konkrétním nárokem na náhradu škody ve výši
, kterou
odůvodňuje následovně:
I.
Statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla jednáním obviněných, tedy poskytováním
úplatků ve výši 10 % z ceny jmenované veřejné zakázky (konkrétně: „Pekařská 25 – rekonstrukce
plynové kotelny“) způsobena škoda v souvislosti s poskytnutím úplatků, která ve vztahu k MČ
Brno-střed jakožto poškozenému představuje sumu, o níž se majetek poškozeného:
1) nezvýšil o částku, kterou obvinění předali jako úplatek namísto toho, aby v dané výši pro
poškozeného sjednali slevu na ceně předmětné zakázky,
2) snížil v důsledku bezdůvodného obohacení konkrétních dodavatelů, a to o částku, o kterou
byla hodnota díla účelově a bezdůvodně navýšena tak, aby se vytvořil ekonomický prostor
pro tvorbu úplatku.
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II.
V odůvodnění a vyčíslení způsobené škody poškozený vychází z obžaloby podané Vrchním státním
zastupitelstvím v Olomouci dne 6. 3. 2020, č. j. 3 VZV 2/2019, ke Krajskému soudu v Brně, na
základě které bylo zahájeno trestní řízení před soudem pod sp. zn. 40 T 4/2020, přičemž si
dovolujeme na podanou obžalobu plně odkázat, a to konkrétně na vylíčení skutečností týkajících se:
1) předávání úplatků ve výši 10 % z ceny uvedené veřejné zakázky ze strany obviněných ve
Vámi prošetřované trestní věci, a to konkrétně:
-

na str. 18 obžaloby (poskytnutí a přijetí úplatku v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem
„Pekařská 25 – rekonstrukce plynové kotelny“) - úplatek ve výši 10 % z ceny zakázky bez
DPH, tedy poskytnutí úplatku za zadání veřejné zakázky ve výši
,
poškozený uplatňuje škodu ve výši
Nad rámec obžaloby poškozený připočítává ke škodě DPH, neboť o výši úplatků byla
navýšena cena díla bez DPH, což způsobilo i narůst DPH. Statutární město Brno, městská
část Brno-střed si neuplatňuje odpočet DPH.

2) Dále poškozený v souladu se závěry obžaloby (viz str. 26 obžaloby) uplatňuje
po obviněných škodu spočívající v jejich neoprávněném prospěchu přímo souvisejícím se
získáním předmětné veřejné zakázky výše popsaným způsobem (tedy předáním úplatků).
Škodu spočívající v neoprávněném prospěchu obviněných poškozený vyčísluje v souladu
s obžalobou ve výši 8 % hodnoty konkrétní veřejné zakázky (pro účely výpočtu škody
spočívající v neoprávněném prospěchu je opět připočtena k ceně veřejné zakázky DPH). U
předmětné zakázky tedy vyčísluje neoprávněný prospěch následovně:
-

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Pekařská 25 – rekonstrukce plynové kotelny“
poškozený uplatňuje škodu ve výši

Celkem tedy poškozený vyčísluje škodu označenou v čl. I. bod 1) a 2) a dále specifikovanou
v čl. II. tohoto přípisu, která mu byla způsobena obviněnými na částku
.
III.
Závěrem tedy poškozený shrnuje, že se připojuje ke shora označenému trestnímu řízení s nárokem
na náhradu škody ve výši
, a to proti všem obviněným, jak jsou orgánem činným
v trestním řízení označeni v žádosti, a to společně a nerozdílně. Současně poškozený uvádí, že
aktuálně uplatňovaný nárok na náhradu škody vůči obviněným je již zahrnut ve škodě uplatněné
vůči všem obviněným společně a nerozdílně v rámci trestního řízení vedeného před Krajským
soudem v Brně pod sp. zn. 40 T 4/2020 (trestní věc STOKA, nebo též „obž. Švachula a spol.“),
přičemž co do prokázání jeho nároku se poškozený odkazuje na označené již probíhající trestní
řízení.
IV.
V předmětném trestním řízení bude statutární město Brno, MČ Brno-střed, jako poškozeného,
zastupovat JUDr. Zdeněk Odehnal, advokát, IČO: 66216907, se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00
Brno, tel.:
.
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Pro upřesnění zasíláme přílohou tohoto přípisu materiál předložený k projednání na schůzi 106.
Rady městské části Brno-střed dne 15. 3. 2021 – Vyčíslení škody uplatňované ze strany MČ Brnostřed v pozici poškozeného v rámci trestního řízení ve věci č. j.
.
S pozdravem

Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
tajemník ÚMČ BS

Přílohy:
Poučení poškozené právnické osoby v trestním řízení
Materiál předložený k projednání na 106. RMČ BS

