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PRAHA 10 - Rekreace, a.s.  

Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 10138  

k rukám Mgr. Bohdana Urbana, jediného člena představenstva 

 

v kopii na:  

 

Ing. ZDENĚK VÁVRA, Ph.D., dat. nar. 20. června 1974  

Pod Sychrovem II 1135/24, Michle, 101 00 Praha 10, 

jakožto předsedy dozorčí rady 

 

a 

 

PRAHA 10 - Majetková, a.s., IČ: 272 05 703  

Praha 10 - Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 10138, 

jakožto jediného akcionáře 

 

a 

 

rada Městské části Praha 10, jakožto osoby vlivné dle ZOK ve vztahu ke společnosti  

PRAHA 10 - Majetková, a.s. a PRAHA 10 - Rekreace, a.s.  

 

 

 

Věc: Vymáhání náhrady škody způsobené společnosti PRAHA 10 - Rekreace, a.s.  

 

Vážený pane magistře, 

jak je Vám patrně známo, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 27. 1. 2016 

rozhodnutí č. j.: ÚOHS-S0781/2015/VZ-03196/2016/553/VDy, kterým uložil společnosti 

PRAHA 10 - Rekreace, a.s. sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 10138 (dále jen 

„společnost“), pokutu ve výši 50.000 Kč za spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 

písm. a) ZVZ, tím, že společnost nedodržela postup stanovený v § 13 odst. 3 ZVZ, když 

rozdělila předmět veřejné zakázky na elektroinstalační práce v Horském hotelu na Černé hoře 

na dílčí veřejné zakázky. 

Vzhledem k tomu, že shora citované rozhodnutí nabylo již právní moci, předpokládám,  

že společnost již musela uloženou pokutu zaplatit. Je tedy zřejmé, že společnosti vznikla 

škoda ve výši 50.000 Kč tím, že příslušná odpovědná osoba postupovala v rozporu s péčí 

řádného hospodáře, a to v takové intenzitě, že společnost byla shledána odpovědnou  

za správní delikt dle ZVZ. 

S ohledem na právě uvedené si Vás dovolím požádat o informaci, zda osoba(y) odpovědná(é) 

za tuto škodu již byla(y) vyzvána(y) k úhradě této škody společnosti, případně zda již 

nesporně vzniklou a způsobenou škodu společnosti nahradila(y). V případě, že nikoliv, 

dovolím si na Vás apelovat, aby se tak stalo bez zbytečného odkladu, neboť vymáhat náhrady 

škod způsobených společnosti je Vaší povinností vyvěrající ze standardu péče řádného 

hospodáře, jímž jste vázán dle §159 občanského zákoníku, jakož i §51 a n. ZOK. Stejnou 
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povinnost jednat v souladu se standardem péče řádného hospodáře má pak dozorčí rada 

společnosti, v jejíž působnosti je dohlížet na řádnou činnost představenstva a v případě 

shledání pochybností o řádném výkonu funkce představenstva využít veškeré nástroje,  

které ji ZOK přiznává. 

Dovoluji si Vás tedy požádat o sdělení, jak bylo se shora popsanou škodou společnosti 

naloženo a zda již byly podniknuty kroky k její úhradě ze strany odpovědných osob. 

 

V Praze dne 18. 3. 2016 

S pozdravem,  

 

Bc. Jana Komrsková 

Zastupitelka MČ Praha 10 

V dolině 1515/1c 

101 00  Praha 10 

 

 

 

 


