
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: 10.2

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence Ústeckého kraje - BM Education s.r.o. v likvidaci, 
Občanské sdružení Spartakus v likvidaci

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesení č. 012/27Z/2020 bod B), ze dne 9. 3. 2020

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 5. 8. 2020 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 011/105R/2020

Výbor Finanční výbor

Dne: 31. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

10.2-1 Název: bod 10.2 priloha 1 black.pdf Zpráva BM Education s.r.o., v 
likvidaci U

10.2-2 Název: bod 10.2 priloha 2 black.pdf Zpráva Občanské sdružení Spartakus 
v likvidaci U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

1. Zprávu BM Education s.r.o., v likvidaci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Zprávu Občanské sdružení Spartakus v likvidaci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje Usnesením č. 012/27Z/2020 bod B), ze dne 9. 3. 2020, uložilo Radě 
Ústeckého kraje, aby učinila potřebné kroky s cílem identifikovat odpovědnost konkrétních osob a vyvodit 
důsledky v souvislosti se vzniklými pohledávkami v částkách 4 444 308,- Kč, 4 444 306,- Kč, 1 277 313,66 
Kč, 1 277 311,- Kč, 481,01 Kč, 22 638,- Kč, 5 252 128,- Kč, 5 252 128,- Kč, 20 526,45 Kč a 15 498,- Kč, vše v 
celkové částce 22 006 638,12 Kč, které byly odepsány z účetní evidence Ústeckého kraje, u těchto níže 
uvedených subjektů:

BM Education s.r.o., v likvidaci
IČ: 273 05 295 (z Obchodního rejstříku vymazáno dne 27. 6. 2019)
se sídlem 602 00 Brno – Veveří, Lidická čp. 700/19

Občanské sdružení Spartakus v likvidaci
IČ: 266 52 005 (z Obchodního rejstříku vymazáno dne 5. 8. 2016)
se sídlem 440 01 Louny, Jeronýmova čp. 672

V případě subjektu BM Education s.r.o., v likvidaci, je patrné, že Krajský úřad Ústeckého kraje učinil veškeré 
úkony směřující k řádné administraci a kontrole naplnění projektů reg. č. CZ.1.07/3.2.06/02.0026 a reg. č. 
CZ.1.07/3.2.06/04/0003 v rámci peněžních prostředků poskytnutých v částkách 4 444 308,- Kč a 1 277 
313,66 Kč, vždy podílem příspěvků ve výši 85 % z Evropského sociálního fondu a ve výši 15 % ze státního 
rozpočtu ČR. Ústecký kraj do projektů nevložil žádné své finanční prostředky, byl pouze v pozici 
zprostředkujícího subjektu. Příjemce se smluvně zavázal postupovat při využívání finanční podpory v souladu 
s Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho prováděcími dokumenty, platnými 
metodikami a příručkami. V případech porušení rozpočtové kázně zjištěných v rámci monitorovací zprávy č. 
2, závěrečné monitorovací zprávy č. 5 a veřejnosprávní kontroly provedené dne 28. 8. 2015 u projektu reg. č. 
CZ.1.07/3.2.06/02.0003 příjemce s poskytovatelem řádně spolupracoval a konstatované nezpůsobilé výdaje v 
rámci uložených odvodů a penále buď uhradil anebo zajistil krácením žádostí o platbu, anebo využil institutu 
promíjení. Příjemce přestal komunikovat a reagovat na zaslané dokumenty v průběhu jarních měsíců roku 
2016, tedy poté, co 23. 11. 2015 došlo u příjemce ke změně ve funkci statutárního orgánu jednatele na 
**********************. Příjemce na úřední písemnosti zaslané Krajským úřadem Ústeckého kraje nereagoval, 
ve většině případů byly příjemci oznamovány tzv. fikcí. Dne 4. 5. 2017 příjemce zrušil bankovní účet. Dne 18. 
10. 2017 Krajské státní zastupitelství v Brně podalo návrh na soudní zrušení právnické osoby – obchodní 
korporace s likvidací a jmenování likvidátora s odůvodněním, že společnost BM Education s.r.o. od 31. 7. 
2017 neměla ve veřejném rejstříku zapsaný žádný předmět podnikání a že obchodní korporace nezakládá 
listiny do sbírky listin ve veřejném rejstříku tak, jak je tomu povinna. Krajský úřad Ústeckého kraje tak řádně 
přihlásil své evidované pohledávky do likvidace. Dle závěrečné zprávy likvidátor konstatoval, že společnost 
nemá žádný majetek a není tak k dispozici žádný likvidační zůstatek, který by bylo možné rozdělit. Likvidace 
byla ukončena dne 29. 4. 2019 a k datu 27. 6. 2019 došlo k výmazu z obchodního rejstříku. Dne 7. 3. 2020 
došlo k úmrtí osoby jednatele.

Rada Ústeckého kraje Usnesením č. 011/105R/2020, ze dne 5. 8. 2020, vzala na vědomí Zprávu BM 
Education s.r.o., v likvidaci, odsouhlasila, že v případě subjektu BM Education s.r.o., v likvidaci, nebudou 
učiněny potřebné kroky s cílem identifikovat odpovědnost konkrétních osob a nebudou vyvozeny důsledky a 
navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí Zprávu BM Education s.r.o., v likvidaci, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu.

V případě subjektu Občanské sdružení Spartakus v likvidaci je patrné, že Krajský úřad Ústeckého kraje učinil 
veškeré úkony směřující k řádné administraci projektů reg. č. CZ.1.07/3.2.06/01.0020 a reg. č. 
CZ.1.07/1.1.34/01.0018 v rámci peněžních prostředků poskytnutých vždy podílem příspěvků ve výši 85 % z 
Evropského sociálního fondu a ve výši 15 % ze státního rozpočtu ČR. Ústecký kraj do projektů nevložil žádné 
své finanční prostředky, byl pouze v pozici zprostředkujícího subjektu. Příjemce se smluvně zavázal 
postupovat při využívání finanční podpory v souladu s Operačním programem Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a jeho prováděcími dokumenty, platnými metodikami a příručkami. V případech 
porušení rozpočtové kázně zjištěných na základě veřejnosprávních kontrol provedených dozorujícím 
orgánem, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, příjemce i likvidátor s poskytovatelem 
spolupracoval minimálně. Uložené odvody a penále příjemce neuhradil, neboť v době prováděných řízení již 
byl de facto zrušen a vstoupil do likvidace. Krajský úřad Ústeckého kraje do likvidace řádně přihlásil své 
pohledávky evidované do data 31. 5. 2016. Dle závěrečné zprávy likvidátor konstatoval, že společnost nemá 
žádný majetek a není tak k dispozici žádný likvidační zůstatek, který by bylo možné rozdělit. Likvidace byla 
ukončena dne 31. 5. 2016 a k datu 5. 8. 2016 došlo k výmazu ze spolkového rejstříku. Ve smyslu ustanovení 
§ 215 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, členové spolku neručí 



za jeho dluhy.

Rada Ústeckého kraje Usnesením č. 011/105R/2020, ze dne 5. 8. 2020, vzala na vědomí Zprávu Občanské 
sdružení Spartakus v likvidaci, odsouhlasila, že v případě subjektu Občanské sdružení Spartakus v likvidaci 
nebudou učiněny potřebné kroky s cílem identifikovat odpovědnost konkrétních osob a nebudou vyvozeny 
důsledky a navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí Zprávu Občanské sdružení Spartakus v 
likvidaci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Materiál bude předložen do jednání Finančního výboru ZÚK dne 31. 8. 2020.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 24. 8. 
2020

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
24.8.2020

Podpis zpracovatele:  Blanka Andresová 24. 8. 2020


