
Městská část Praha 10 
Mgr. David Ekstein 
Vršovická 68 
101 38 Praha 10 
 

V Praze dne 24. února 2016 

 

Věc: Key Investments, a. s. – žádost o doplňující informace na Vaši odpověď  

ze 12. 2. 2016 

 

Vážený pane magistře, 

 

děkuji Vám za odpověď na mé dotazy ze ZMČ dne 14. 1. 2016. Ráda bych 

se touto cestou  vyjádřila především k části Vaší odpovědi, která se věnuje  

Key Investments. a.s. Shrnujete zde závěry ze svého dopisu ze dne 2. 10. 2015.  

a v textu zdůrazňujete své předchozí stanovisko o nepromlčení nároků  

m. č. Praha 10. 

Doslova zde uvádíte: "nároky MČ Praha 10 nejsou promlčeny a ani jejich 

promlčení nehrozí", toto Vaše stanovisko tedy vnímám jako oficiální vyjádření 

právního odboru m. č. Praha 10, které Vy osobně svým podpisem stvrzujete  

a za které zodpovídáte. 

Měla jsem za to, že promlčecí lhůta vůči odpovědným osobám (aby opět 

nedošlo k nedorozuměním, zdůrazňuji, že jde o odpovědné osoby na straně Prahy 

10, nikoliv na straně Key Investments) stále plyne, neboť je vázáno na běh času  

a staví se pouze ze zákonných důvodů, tj. uplatněním práva na náhradu škody vůči 

odpovědným osobám u soudu (srov. §112 starého občanského zákoníku). 

Pokud však máte tento jiný a značně originální názor na problematiku 

promlčení je to samozřejmě otázka Vaší odborné erudice. V takovém případě však 

doufám, že jste srozuměn s Vaší osobní odpovědností za tento přístup („promlčení 

nehrozí“), v případě, že by se v budoucnu vedení MČ Prahy 10 rozhodlo tyto nároky 

vymáhat, avšak buď shledalo, že jde o nároky promlčené nebo ještě hůře, by spor  

o náhradu škody s odpovědnými osobami díky promlčení prohrálo.  

Dovolím si Vás tedy ještě jednou požádat o prověření této záležitosti  

a ideálně, pokud podle Vás promlčení nehrozí, písemné sdělení, zda vůbec a kdy 



případně se promlčí nárok MČ Prahy 10 na náhradu škody za tak extrémně 

nezodpovědné chování bývalého vedení (rozumí se složení RMČ  

ze dne 25. 2. 2009), které bez jakékoliv racionálního zhodnocení provedlo „investici 

cca 200 mil. Kč“ prostřednictvím pochybné společnosti Key Investments, tak aby bylo 

pro všechny nyní odpovědné zřejmé, s jakým datem musí pracovat. 

Opět si dovolím zdůraznit, že tu nejde o osobní finanční zdroje odpovědných 

osob (kteří si mohou svých vlastních 200 milionů Kč dle libosti třeba vyhodit  

do kanálu nebo si za ně koupit tiket do loterie), ale o obrovské množství finančních 

prostředků, které měli s přiměřenou péčí dotyční spravovat pro Městskou část a měli 

s péčí řádného hospodáře hájit její zájmy. 

Dále si Vás dovoluji požádat o zaslání vyjádření od AK Felix a spol., s.r.o., 

který je zmíněn ve Stanovisku odboru majetkoprávního ze dne 20. 2. 2009 – příloha 

k bodu č. 59 „Návrh diverzifikaci rizika volných finančních prostředků MČ Praha 10“  

z jednání RMČ ze dne 25. 2. 2009. Tento bod byl kladně odhlasován všemi osmi 

přítomnými radními, takže určitě není problém identifikace jednotlivých hlasujících. 

 

Děkuji. 

 

S pozdravem, 

 

Bc. Jana Komrsková 

Zastupitelka MČ Praha 10 

 

 

 

 

 

 

Kopie: Ing. Vladimír Novák, 1. místostarosta 

 

 


