
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 7.1

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Řešení důsledků korekcí v souvislosti s projekty Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Řešení sporných nároků vzniklých na základě Rámcové mandátní smlouvy ze dne 12. 1. 2009

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Komise Komise legislativně právní

Dne: 15. 10. 2019 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 5/14/LPK/2019

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 10. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

7.1-1 Název: bod 7.1 priloha 1 black.pdf Důvodová zpráva AK U

7.1-2 Název: bod 7.1 priloha 2.pdf Dohoda o narovnání U

7.1-3 Název: bod 7.1 priloha 3.pdf Dopis kvalifikovaného akcionáře ze 
dne 14. 10. 2019 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

o uzavření dohody o narovnání mezi Ústeckým krajem a Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého 
kraje, a.s., IČ 60279524, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení.

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dohodu o narovnání dle bodu A) tohoto 



usnesení.
Termín: 1. 11. 2019

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu Ústeckého kraje je předkládána k rozhodnutí o uzavření dohoda o narovnání (příloha č. 2 
tohoto usnesení), jejímž obsahem je závazek Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. (dále jen 
"společnost") k úhradě částky 8.234.685,31 Kč formou splátek, kdy první splátka ve výši 1.500.000,-Kč by 
měla být uhrazena do 15 dnů od uzavření dohody o narovnání a následně jsou sjednávány splátky ve výši 
680.000,-Kč 1 x ročně s koncem splácení v roce 2028, kdy poslední splátka bude činit částku 614.685,31 Kč, 
a to z důvodů uvedených v Důvodové zprávě (příloha č. 1 předloženého materiálu) vypracované Advokátní 
kanceláří Kříženecký & partneři, s.r.o., jež Ústecký kraj v této věci zastupuje. Materiál byl projednán na 
jednání Legislativně právní komise Rady Ústeckého kraje dne 15. 10. 2019, která doporučila Radě Ústeckého 
kraje přijmout návrh usnesení tak, jak jí byl předložen a jak je předkládán Zastupitelstvu Ústeckého kraje na 
jednání dne 21. 10. 2019.
Je navrhováno, aby Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o uzavření dohody o narovnání dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení. Představenstvo společnosti bylo požádáno o svolání valné hromady dopisem dne 14. 10. 
2018 (příloha č. 3 předloženého materiálu). Materiál je předkládán na základě rozsáhlých jednání mezi 
krajem a společností ve věci řešení nároků kraje na náhradu škody způsobené společností. Návrh dohody byl 
zaslán k vyjádření společnosti a po jednání konaném dne 14. 10. 2019 mezi vedením kraje a společnosti bylo 
dohodnuto, že o svolání valné hromady za účelem projednání uvedené dohody bude požádáno krajem. 
Považujeme obsah dohody za předjednaný se společností. Ústecký kraj je přesvědčen, že uzavření dohody 
je rovněž v zájmu společnosti, neboť se touto řeší nesrovnalosti při postupu společnosti v rámci administrace 
jednotlivých projektů tak, jak tyto byly kontrolovány ze strany Úřadu regionální rady regionu Soudržnosti 
Severozápad a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, když za tyto skutečnosti došlo k uložení sankcí. Do 
předkládané hodnoty byly na základě výsledků proběhlých jednání zahrnuty pouze ty projekty, resp. vzniklé 
škody, u kterých má kraj za to, že za ně nese společnost odpovědnost a případné soudní spory by pro 
společnost mohly přinést platební povinnost v celkové částce přesahující částku, která je předmětem 
předkládané dohody o narovnání, neboť společnost by se mohla ocitnout v tzv. důkazní nouzi, vzhledem k 
tomu že by nemusela unést svojí důkazní povinnost v rámci své procesní obrany. Nezanedbatelnou okolností 
je dle kraje také ta skutečnost, že společnost je v současné době stále aktivní na trhu poskytování 
komplexních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území 
prostřednictvím činností administrace projektů, včetně postupů dle zákona o zadávání veřejných zakázek, a v 
případě medializovaných soudních řízení by toto mohlo poškodit do budoucna obraz společnosti jako 
úspěšného subjektu na relevantním trhu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

JUDr. Milan Boháček,
ved. právního oddělení 
legislativně-právního odboru

Advokátní kancelář Kříženecký & 
partneři, s.r.o.

JUDr. Simona Hejnová,
vedoucí legislativně-právního odboru

Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 16. 10. 
2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 16. 10. 
2019

Podpis zpracovatele:  Miroslava Mašková 16. 10. 2019


