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Příloha č. 1 

 

 
Zpráva BM Education s.r.o., v likvidaci 
 

Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.06 Podpora 

nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského 

sociálního fondu, Číslo smlouvy: 11/SML0355, ze dne 25. 2. 2011 (dále jen „Smlouva č. 1“), 

byla uzavřena mezi Ústeckým krajem, jako poskytovatelem, a 2S Agency s.r.o., IČ: 273 05 295, 

se sídlem 434 01 Most, Krátká čp. 2676, statutárně zastoupené  

jako příjemcem. Finanční podpora byla schválena v maximální výši 5 013 288,- Kč, kdy podíl 

příspěvku z Evropského sociálního fondu činil 4 261 294,80 Kč a podíl národního 

spolufinancování ze státního rozpočtu ČR 751 993,20 Kč. Podpořený projekt s názvem 

Moderní postupy pro precizní a efektivní řízení zemědělské firmy v oblasti živočišné 

výroby reg. č. CZ.1.07/3.2.06/02.0026 byl zahájen dne 1. 3. 2011 a ukončen dne 29. 2. 2012. 

V souladu se Smlouvou č. 1 byly příjemci zároveň přiznány nepřímé náklady projektu, které 

prokazoval procentuálním poměrem vůči způsobilým přímým nákladům skutečně 

vynaloženým a prokázaným. Výše nepřímých nákladů dle schváleného rozpočtu projektu byla 

stanovena ve výši 691 488,- Kč, což je 16% přímých nákladů. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě 

č. 11/SML0355 o realizaci grantového projektu, ze dne 20. 10. 2011, došlo ke změně data 

ukončení realizace projektu z původního data 29. 2. 2012 na nové datum 31. 5. 2012. 

Maximální výše schválené dotace zůstala nedotčena.  Dodatkem č. 2 ke Smlouvě 

č. 11/SML0355 o realizaci grantového projektu, ze dne 29. 12. 2011, došlo k technickým 

změnám, konkrétně k povinnosti předkládat všechny monitorovací zprávy příjemcem výhradně 

v elektronické podobě.  

 

Na základě monitorovací zprávy č. 2 projektu byly Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem 

strategie, přípravy a realizace projektů, administrativní kontrolou zjištěny výdaje nezpůsobilé 

k financování. Dne 27. 7. 2012 došlo ekonomickým odborem k uložení odvodu za porušení 

rozpočtové kázně v částce 1 910 000,- Kč. Nezpůsobilé výdaje byly podrobně specifikovány 

v Rozhodnutí JID: 98068/2012/KUUK, Č.j.: 3894/EK/2012-3. Dne 7. 8. 2012 příjemce podal 

žádost o prominutí povinnosti odvodu a na základě Usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 22/31Z/2012 došlo k částečnému povolení prominutí odvodu ve výši 1 432 500,- Kč 

a k rozhodnutí, že subjekt uhradí penále ve výši 25% vypočtené částky. Ekonomický odbor 

v této věci vydal dne 18. 9. 2012 rozhodnutí o prominutí s výrokem, že o zbývající 

neprominutou část odvodu ve výši 477 500,- Kč bude příjemci krácena závěrečná žádost 

o platbu.  

 

Dne 23. 8. 2012 došlo u příjemce ke změně ve funkci statutárního orgánu – jednatele z

na , narozeného , do 19. 10. 2015 

místem pobytu , od 20. 10. 2015 

místem pobytu . 

 

Na základě závěrečné monitorovací zprávy č. 5 projektu byly Krajským úřadem Ústeckého 

kraje, odborem strategie, přípravy a realizace projektů, administrativní kontrolou zjištěny 

výdaje nezpůsobilé k financování. Následně dne 28. 1. 2013 došlo ekonomickým odborem 

k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně v částce 13 000,- Kč. Nezpůsobilé výdaje 

byly podrobně specifikovány v Rozhodnutí JID: 12948/2013/KUUK, Č.j.: 85/EK/2013-2 a za 

vrácené byly považovány dne 20. 12. 2012 krácením závěrečné žádosti o platbu. 



2 
 

 

Příjemci u projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.06/02.0026 bylo ke dni 20. 12. 2012 celkem 

proplaceno 4 444 308,- Kč (přímé a nepřímé náklady projektu). 

 

Dne 10. 1. 2013 ekonomický odbor vystavil platební výměr na penále na částku 132 568,- 

Kč, která odpovídala 25% vypočteného penále. Dne 27. 2. 2013 byly peněžní prostředky ve 

výši 132 568,- Kč připsány na hlavní účet Ústeckého kraje. 

 

Dne 24. 1. 2013 došlo ke změně adresy sídla na adresu 618 00 Brno – Černovice, U Svitavy 

čp. 1077/2.  

 

Dne 26. 11. 2013 došlo u příjemce ke změně obchodního názvu na BM Education s.r.o. 

 

Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK CZ.1.07/3.2.06 

Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji s nepřímými náklady a veřejnou 

podporou spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního 

fondu, Číslo smlouvy: 14/SML0380, ze dne 31. 3. 2014 (dále jen Smlouva č. 2) byla uzavřena 

mezi Ústeckým krajem, jako poskytovatelem, a BM Education s.r.o., IČ: 273 05 295, se 

sídlem 618 00 Brno – Černovice, U Svitavy čp. 1077/2, statutárně zastoupené 

 jako příjemcem. Finanční podpora byla schválena v maximální výši 

1 556 464,84 Kč, kdy podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu činil 1 322 995,11 Kč 

a podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR 233 469,73 Kč s tím, že příjemci 

se na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu poskytuje částka ve výši maximálně 

1 131 948,04 Kč a partnerovi projektu (Com-peto.CZ, s.r.o. IČ: 286 81 436) poskytuje částka 

ve výši maximálně 424 516,80 Kč. Podpořený projekt s názvem Rozšíření nabídky dalšího 

vzdělávání v Ústeckém kraji pro profesi Zemědělec – farmář dle NSK reg.č. CZ.1.07/ 

3.2.06/04.0003 byl zahájen dne 1. 4. 2014 a ukončen dne 30. 6. 2015. V souladu se Smlouvou 

č. 2 byly příjemci zároveň přiznány nepřímé náklady projektu, které prokazoval procentuálním 

poměrem vůči způsobilým přímým nákladům skutečně vynaloženým a prokázaným. Výše 

nepřímých nákladů dle schváleného rozpočtu projektu byla stanovena ve výši 237 426,84 Kč, 

což je 18% přímých nákladů.  

 

Na základě veřejnosprávní kontroly provedené dne 28. 8. 2015 Krajským úřadem Ústeckého 

kraje, odborem strategie, přípravy a realizace projektů, byly u příjemce identifikovány 

neoprávněně použité peněžní prostředky ve výši 67 884,40 Kč a dále byla kontrolou 

konstatována mylná platba v částce 4 810,10 Kč, za kterou byl stanoven odvod ve výši 

10%. Dne 4. 8. 2016 došlo ekonomickým odborem k uložení odvodu za porušení rozpočtové 

kázně v částce 68 365,41 Kč. Nezpůsobilé výdaje byly podrobně specifikovány v Rozhodnutí 

JID: 122611/2016/KUUK, Č.j.: 988/EK/2016-2 a za vrácené v částce 67 884,- Kč byly 

považovány dne 4. 11. 2015 krácením závěrečné žádosti o platbu a procentní sankce 

v částce 481,01 Kč byla splatná na hlavní účet Ústeckého kraje. Dne 4. 8. 2016 ekonomický 

odbor vystavil platební výměr na penále na částku 22 638,- Kč. Obě písemnosti byly 

doručeny fikcí dne 15. 8. 2016 a příjemce na ně žádným způsobem nereagoval. Do účetní 

evidence pohledávek Ústeckého kraje byly předepsány částky 481,01 Kč a 22 638,- Kč.  

 

Příjemci u projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.06/04.0003 bylo ke dni 11. 11. 2015 celkem 

proplaceno 1 277 313,66 Kč (přímé a nepřímé náklady projektu). 



3 
 

 

Dne 23. 11. 2015 došlo u příjemce ke změně ve funkci statutárního orgánu – jednatele  

na , narozenou , do 8. 6. 2016 místem pobytu  

, od 9. 6. 2016 místem pobytu . 
 

Dne 26. 11. 2015 došlo ke změně adresy sídla na adresu 602 00 Brno – Veveří, Lidická 

čp. 700/19. 

 

Dne 9. 6. 2016 byla u příjemce zahájena kontrola ode dne zahájení realizace udržitelnosti 

projektu tj. od 1. 6. 2012 u  projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.06/02.0026, a od 1. 7. 2015 u projektu 

reg. č. CZ.1.07/3.2.06/04/0003, obojí do dne předcházejícímu dni zahájení kontroly, tj. do 8. 6. 

2016. Kontrola byla zahájena doručením datové zprávy kontrolované osobě obsahující písemné 

pověření ke kontrole. Kontrolní skupina provedla směrem ke kontrolované osobě několik 

úkonů, které měly vést k řádnému zajištění průběhu kontroly. Datovou zprávou dne 4. 5. 2016 

byla zaslána žádost o sdělení kontaktu na osobu, se kterou bude možné v průběhu kontroly 

komunikovat a dále termín a místo provedení kontroly. Dne 30. 5. 2016 bylo opět datovou 

zprávou zasláno Oznámení o zahájení kontroly a Pověření ke kontrole, včetně Dodatku. 

Vzhledem k tomu, že příjemce nijak nereagoval, byl dne 2. 6. 2016 odeslán jednatelce 

společnosti doporučený dopis do vlastních rukou, který obsahoval kopie 

písemností zaslaných prostřednictvím datové zprávy. Tento dopis si jednatelka společnosti 

osobně převzala dne 15. 6. 2016. Požadavek na předložení dokumentace a dokladů vypsaných 

v Oznámení o zahájení kontroly s termínem dne 17. 6. 2016 v budově Krajského úřadu 

Ústeckého kraje v 9:00 v kanceláři č. 532 nebyl příjemcem akceptován. Kontrolní skupina 

neobdržela od kontrolované osoby žádnou informaci ani zdůvodnění nepředložení požadované 

dokumentace a dokladů v daném termínu. Kontrolní skupině tak nebyl umožněn výkon 

kontroly a nebyla jí umožněna kontrola dokumentace k projektům reg. č. CZ.1.07/ 

3.2.06/02.0026 a reg. č. CZ.1.07/3.2.06/04/0003, jejich archivace a způsob vedení. 

 

Dne 13. 7. 2016 odbor strategie, přípravy a realizace projektů vydal Příkaz a příjemci uložil 

pokutu v částce 5 000,- Kč a náklady řízení v částce 1 000,- Kč za neumožnění výkonu kontroly 

a neposkytnutí potřebné součinnosti. Příkaz byl doručen fikcí dne 23. 7. 2016. Do účetní 

evidence pohledávek Ústeckého kraje byla předepsána částka 6 000,- Kč. 

 

Úkony spojené s vymáháním počal ekonomický odbor činit dne 12. 8. 2016. Na 

Vyrozumění o nedoplatku nebylo příjemcem nijak reagováno. Stav zjištěného bankovního účtu 

byl 0,00 Kč. Exekuční příkaz JID: 191021/2016/KUUK, Č.j.: 4275/EK/2016, ze dne 21. 12. 

2016, nebyl poskytovatelem platebních služeb pro nedostatek peněžních prostředků vykonán, 

došlo však k blokaci bankovního účtu. Dne 31. 5. 2017 byl Ústecký kraj vyrozuměn, že není 

možné Exekuční příkaz realizovat, neboť dne 4. 5. 2017 byl bankovní účet zrušen. 

 

Tím, že kontrolovaná osoba neposkytla kontrolnímu orgánu povinnou součinnost, příjemce 

nijak neprokázal, že plní podmínky Smlouvy č. 1 včetně dodatků č. 1 a č. 2 a Smlouvy č. 2. 

Toto porušení závazných pravidel bylo poskytovatelem klasifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně a veškerá podkladová dokumentace byla dne 8. 9. 2016 předána na 

ekonomický odbor k zahájení řízení o stanovení povinnosti odvodu v částkách 4 444 308,- 

Kč a 1 277 313,66 Kč. 
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Ekonomický odbor, jako správce daně, posoudil podkladové materiály a dne 26. 1. 2017 zahájil 

s příjemcem řízení o porušení rozpočtové kázně u projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.06/02.0026 

v částce 4 444 308,- Kč a u projektu reg. č.CZ.1.07/3.2.06/04/0003 v částce 1 277 313,66 Kč.  

 

Dne 25. 7. 2017 byl příjemci Rozhodnutím JID: 122303/2017/KUUK, Č.j.: 476/EK/2017-3, 

které nabylo právní moci dne 5. 9. 2017 a ke dni 20. 9. 2017 se stalo splatným, uložen odvod 

peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 444 308,- Kč. Písemnost byla 

doručena prostřednictvím datové schránky fikcí dne 5. 8. 2017. Na písemnost příjemce žádným 

způsobem nereagoval. 

 

Téhož dne, tedy 25. 7. 2017, bylo příjemci Platebním výměrem JID: 122402/2017/KUUK, Č.j.: 

476/EK/2017-4, který nabyl právní moci dne 5. 9. 2017 a ke dni 20. 9. 2017 se stal splatným, 

vyměřeno penále ve výši 4 444 306,- Kč za prodlení s odvodem peněžních prostředků za 

porušení rozpočtové kázně. Písemnost byla doručena prostřednictvím datové schránky fikcí dne 

5. 8. 2017. Na písemnost příjemce žádným způsobem nereagoval. 

 

Dne 17. 8. 2017 byl příjemci Rozhodnutím JID: 134647/2017/KUUK, Č.j.: 475/EK/2017-3, 

které nabylo právní moci dne  27. 9. 2017 a ke dni 12. 10. 2017 se stalo splatným, uložen odvod 

peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 1 277 313,66 Kč. Písemnost byla 

doručena prostřednictvím datové schránky fikcí dne 27. 8. 2017. Na písemnost příjemce 

žádným způsobem nereagoval. 

 

Do účetní evidence pohledávek Ústeckého kraje byly předepsány částky 4 444 308,- Kč, 

4 444 306,- Kč a 1 277 313,66 Kč. 

 

Dne 12. 12. 2017 došlo Usnesením Krajského soudu v Brně Č.j.: 1 Cm 455/2017 – 15 ke 

zrušení společnosti BM Education s.r.o. s likvidací. Toto Usnesení nabylo právní moci dne 

20. 2. 2018. Téhož dne vstoupil příjemce do likvidace. Likvidátorem dlužníka byl jmenován 

Mgr. David Gregor, IČ: 704 60 060, se sídlem 602 00 Brno, Rašínova čp. 103/2. Důvodem pro 

zrušení dlužníka s likvidací byly následující skutečnosti: dlužník od 31. 7. 2017 nemá ve 

veřejném rejstříku zapsaný žádný předmět podnikání a dále dlužník nezakládá listiny do 

sbírky listin ve veřejném rejstříku.  
 

Dne 14. 3. 2018 došlo u příjemce ke změně obchodního názvu na BM Education s.r.o., 

v likvidaci. 

 

Dne 17. 10. 2018 provedl ekonomický odbor Přihlášku pohledávek do likvidace JID: 

164433/2018/KUUK, Č.j.: 5684/EK/2018, v jednotlivých částkách 6 000,- Kč, 481,01 Kč, 

22 638,- Kč, 4 444 308,- Kč, 4 444 306,- Kč a 1 277 313,66 Kč. Písemnost byla oznámena 

likvidátorovi i příjemci prostřednictvím datové schránky a byla doručena dne 18. 10. 2018. 

 

Dne 22. 10. 2018 bylo příjemci Platebním výměrem JID: 167751/2018/KUUK, Č.j.: 475/ 

EK/2017-7, který nabyl právní moci dne 23. 11. 2018 a ke dni 8. 12. 2018 se stal splatným, 

vyměřeno penále ve výši 1 277 311,- Kč za prodlení s odvodem peněžních prostředků za 

porušení rozpočtové kázně. Písemnost byla doručena prostřednictvím datové schránky dne 23. 

10. 2018. Na písemnost příjemce žádným způsobem nereagoval. 

 

Do účetní evidence pohledávek Ústeckého kraje byla předepsána částka 1 277 311,- Kč. 
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Dne 8. 1. 2019 provedl ekonomický odbor Přihlášku pohledávky do likvidace JID: 887/2019/ 

KUUK, Spis. zn.: 5684/EK/2018, v částce 1 277 311,- Kč. Písemnost byla oznámena 

likvidátorovi i příjemci prostřednictvím datové schránky a byla doručena dne 8. 1. 2019. 

 

Konečná zpráva likvidátora o průběhu likvidace, Sp. zn.: 1 Cm 455/2017, ze dne 29. 4. 2019, 

konstatovala, že příjemce nemá žádný majetek a není k dispozici řádný likvidační zůstatek, 

který by bylo možné rozdělit. Likvidátorovi nebylo poskytnuto žádných informací ze strany 

společnosti ani jednatele společnosti, a tedy nedošlo z jejich strany k předání jakýchkoliv 

podkladů, vážících se zejména k účetnictví společnosti. V rámci likvidace byly přihlášeny 

a zjištěny pohledávky v celkové výši 11 492 948,67 Kč, z toho pohledávky Ústeckého kraje 

činily 11 472 357,67 Kč. Zbývající pohledávky v podstatně nižších částkách byly přihlášeny 

Krajským úřadem Karlovarského kraje, Magistrátem města Brna, Městskou správou sociálního 

zabezpečení Brno a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.  

 

Likvidátor ukončil likvidaci dne 29. 4. 2019 a k datu 27. 6. 2019 došlo k výmazu 

společnosti BM Education s.r.o., v likvidaci, z Obchodního rejstříku vedeného 

u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 78187.  

 

Dne 16. 7. 2019 byl ekonomický odbor v e-mailové komunikaci požádán odborem strategie, 

přípravy a realizace projektů o ukončení případu porušení rozpočtové kázně příjemce, který byl 

již zlikvidován a vymazán z obchodního rejstříku tak, aby dozorující orgán, kterým je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, mohlo uzavřít sledování příjemce v rámci 

globálního grantu OP VK. MŠMT ČR jako řídící orgán sdělilo: Pokud kraj jako příjemce 

dotace na realizaci globálních grantů rozhodl o poskytnutí dotace a poté u některých příjemců 

v rámci kontrolní činnosti a činnosti vedoucí k odhalování nesrovnalostí identifikoval po 

proplacení dotace (a to i její části) nedodržení podmínek právního aktu, na základě kterého 

byly krajem prostředky poskytnuty (smlouva dle zákona č. 250/2000 Sb.) a postupoval dle 

platné legislativy (platební výměr, příp. poté exekuce, přihláška do insolvenčního řízení), 

nemohl se nikdy dopustit porušení rozpočtové kázně…. Pokud kraj označí tyto prostředky za 

nevymožitelné či potencionálně nevymožitelné, postupuje v souladu s ustanovením čl. IV. Části 

C odst. 18 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na „nové“ globální granty a zejména v duchu celého 

čl. 70 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. MŠMT ČR jako ŘO orgán poté pouze v rámci zprávy 

za Českou republiku tyto prostředky označí a popíše veškeré kroky učiněné k vymožení těchto 

prostředků. 

 

Ekonomický odbor následně učinil kroky vedoucí k prohlášení, že evidované nedoplatky 

příjemce jsou nedobytné. 

 

Dne 28. 11. 2019 ekonomický odbor provedl úřední záznam o odpisu nedoplatku pro 

nedobytnost u částek 6 000,- Kč, 481,01 Kč, 22 638,- Kč, 4 444 308,- Kč, 4 444 306,- Kč, 1 277 

313,66 Kč a 1 277 311,- Kč a došlo k přeúčtování všech jednotlivých částek na podrozvahový 

účet. Tento úkon znamená pouze evidenční přeřazení pohledávek, nedoplatky tímto nezanikají. 

 

Dne 7. 3. 2020 došlo k úmrtí osoby statutárního orgánu – jednatele . 
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Usnesením č. 012/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 Zastupitelstvo rozhodlo o odpisu 

nedobytných pohledávek Ústeckého kraje z veřejnoprávních vztahů z účetní evidence 

u subjektu BM Education s.r.o., v likvidaci, v celkové částce 11 466 357,67 Kč. Nedobytná 

pohledávka v částce 6 000,- Kč, týkající se pokuty a nákladů řízení, se neváže k porušení 

rozpočtové kázně v rámci projektů reg. č. CZ.1.07/3.2.06/02.0026 a reg. č. CZ.1.07/3.2.06/ 

04/0003 a její odpis z účetní evidence bude navržen Radě Ústeckého kraje. 

 

Z výše uvedeného 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 příspěvku 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 prominutí. 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 

právnická osoba pozbyla všechna podnikatelská oprávnění. Krajský soud v Brně shledal, 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.  

 

Závěr: 

Po důkladném prověření všech dostupných faktů a provedených úkonů konstatujeme, že 

v daném případě nelze učinit žádné potřebné kroky s cílem identifikovat odpovědnost 

konkrétních osob a vyvodit důsledky.  

 


