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Stanovisko k možnosti prominutí smluvní pokuty – Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

 

 

Vážený pane vedoucí, 

ve Vaší žádosti ze dne 15. 3. 2021 jste požádali o stanovisko k možnosti prominutí úhrady 
smluvní pokuty dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. na základě jeho písemné žádosti ze dne 
22. 2. 2021. K tomuto Vám sdělujeme následující stanovisko. 

Při posouzení vycházíme z předložených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti 
Vejprtsko (dále jen „Smlouva „Vejprtsko“) a Chomutovsko (dále jen „Smlouva Chomutovsko“) 
s tím, že dle interního sdělení jsou smlouvy pro oblasti Chomutovsko, Kadaň – Žatec, 
Mostecká pánev a Šluknovsko shodné (a není tedy závadou, že nám nebyly předloženy). 
 
V interním sdělení dále uvádíte, že všechny Smlouvy mají až desítky dodatků, kdy se žádný 
nedotýká sankčních ustanovení. Z tohoto důvodu docházíme k závěru, že stanovisko lze 
vyhotovit bez jejich předložení a jejich nepředložení tedy rovněž není závadou. Právní 
stanovisko lze patrně vyhotovit také bez příloh Smlouvy Chomutovsko, když z příloh Smlouvy 
Vejprtsko lze dojít k závěru, že přílohy jsou ryze technickou záležitostí (např. jízdní řády, tarifní 
pásma atd.). Dle předloženého materiálu byly společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. 
vystaveny 2 výzvy k úhradě smluvní pokuty, jde o výzvy č.j. KUUK/021482/2021/DS (výzva č. 
1) a č.j. KUUK/021484/2021/DS (výzva č. 2), obě výzvy jsou datovány 5.2.2021. 
 
K výzvě č. 1 
 
Dle výzvy č. 1 je v souladu s čl. 10 odst. 20. Smlouvy Vejprtsko požadována úhrada smluvní 
pokuty za porušení ustanovení čl. 10 odst. 16 Smlouvy Vejprtsko. Tato smluvní pokuta je 
stanovena ve smluvní výši 50,- Kč za každý vynechaný kilometr v jednom kalendářním měsíci, 
který přesáhne 70 km. Smluvní pokuta je tak vyčíslena a požadována plně v souladu se 
sjednanou smlouvou. 
 
K výzvě č. 2 
 
Dle výzvy č. 2 je v souladu s čl. 10 odst. 57 uzavřených smluv totožných se Smlouvou 
Chomutovsko požadována úhrada smluvní pokuty za porušení ustanovení čl. 10 odst. 9 
Smlouvy Chomutovsko a jí obdobných smluv. Tato smluvní pokuta je stanovena ve smluvní 
výši 5.000,- Kč za každé započaté procento, o které dopravní výkon realizovaný 



prostřednictvím zálohových vozidel překročil hranici % v případě, že byla zálohová vozidla 
užita v rozsahu 5 % -10 %, nebo ve výši 25.000,- Kč a 10.000,- Kč za každé započaté procento 
přesahující 10 %. I tato smluvní pokuta je tedy vyčíslena a požadována plně v souladu 
se sjednanou smlouvou. 
 
Žádost o prominutí úhrady smluvní pokuty 
 
Ze samotného textu žádosti lze dovodit, že společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. porušování 
konkrétních ustanovení smlouvy připouští, když uvádí, že k nim docházelo a dále definuje 
důvody, proč se tomu tak dělo. Z textu žádosti a s telefonického doplnění informací s p. 
Václavem Malcem plyne, že k porušení smluv z důvodu dlouhodobých oprav autobusů 
docházelo již dříve. 
 
Ačkoli je samotná žádost uvozena „Vážení radní Rady Ústeckého kraje“ a v závěru obsahuje 
žádost k prominutí povinnosti zaplacení smluvní pokuty radou kraje v souladu s ust. § 59 odst. 
2 zákona o krajích, je nutno konstatovat, že předmětnou žádostí by se dle našeho názoru mělo 
zabývat Zastupitelstvo Ústeckého kraje. K tomuto závěru docházíme na základě ust. § 36 
písm. e) zákona o krajích, které stanoví, že zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování 
v otázkách „vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 200 000 Kč“. Pro určení orgánu 
okraje, jemuž přísluší o žádosti rozhodnout, pak tedy není stěžejním celková výše uložené 
pokuty, ale výše dluhu, jehož prominutí je žádáno. Vzhledem k tomu, že předmětem žádosti o 
prominutí povinnost k zaplacení smluvní pokuty je pokuta ve výši 249.500,- Kč, spadá tato 
žádost do pravomoci zastupitelstva kraje. 
 
V daném ustanovení není zohledňováno z jakého důvodu, nebo právního titulu je žádost 
podávána, ale za stěžejní je považována stanovená finanční hranice, kterou dokonce 
judikatura a odborná literatura nepovažují za hranici pro každá jednotlivý případ žádosti, ale 
hranici za celkový součet případů v rámci jednolitého kalendářního roku (viz např. článek 
Realizace vybraných opatření a úkonů na úrovni obcí v době trvání nouzového stavu, 
JUDr. Václav Dobrozemský, uveřejněno v časopisu Unes - účetnictví neziskového sektoru, 
5/2020 či na internetové adrese https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=278796). 
Tento článek se sice věnuje pravomoci zastupitelstva a rady obce, avšak tato ustanovení jsou 
s odlišnými finančními limity obdobná i pro kraj. V článku JUDr. Dobrozemský mimo jiné uvádí, 
že „Je-li promíjený dluh nižší než 20.000,- Kč, spadalo by jeho prominutí do zbytkové 
pravomoci rady obce dle § 102 odst. 3 zákona o obcích. O celkovém prominutí dluhu z jedné 
nájemní smlouvy do 20.000,- Kč může rozhodnout rada obce. V případě, že by prominutí dluhu 
ve svém úhrnu přesáhlo částku 20.000,- Kč, musí od překročení této výše již rozhodovat 
zastupitelstvo. Rozhodovala-li nejprve postupně, více dílčími prominutími (přičemž žádné 
z nich by nepřekročilo částku 20.000 Kč), o prominutí dluhu rada, od překročení této výše by 
již pak rozhodovalo zastupitelstvo….Výši daru je potřeba sčítat v jednom kalendářním roce 
u jednoho subjektu (obdarovaného). Poskytne-li obec dar ve výši 15.000,- Kč (o poskytnutí 
daru rozhodla rada obce), a následně bude chtít poskytnout dar ve stejné výši, rozhodnutí 
o tomto druhém daru již bude v pravomoci zastupitelstva.“ V tomto konkrétním případě tedy 
docházíme k závěru, že dle ust. § 36 písm. e) zákona o krajích, půjde o pravomoc 
zastupitelstva kraje. 
 
Právní posouzení možnosti prominutí pokuty 
 
V dané věci byl tlumočen předchozí právní názor advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges 
s.r.o. dle kterého by v dané situaci mohl být dopravci dluh prominut jen v případě, že by pro 
to existovaly naléhavé důvody a takové prominutí by bylo v souladu se zájmy kraje a jeho 
úkoly. S tímto názorem je třeba souhlasit a rozhodně není možné konstatovat, že by byl 
překonaný. V odůvodnění tohoto názoru odkazujeme na základní práva a povinnosti kraje 
stanovené mimo jiné v ust. § 17 odst. 1, 6 a 7 zákona o krajích z nich plyne, že „Majetek kraje 
musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze 

https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=278796


zákonem vymezené působnosti. Kraj je povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. 
Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem 
kraje, které sleduje jiný důležitý zájem kraje, který je řádně odůvodněn. Kraj vede účetnictví 
podle zákona o účetnictví“, také, že „Kraj je povinen chránit svůj majetek před neoprávněnými 
zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení“ a v neposlední řadě, že „Kraj je povinen trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně 
plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků 
vyplývajících“. 
 
Kraj je tedy v první řadě nucen posuzovat, zdali je prominutí dluhu v souladu s povinností kraje 
využívat majetek s péčí řádného hospodáře. Při takovém posuzování je vhodné brát v úvahu 
charakter dluhu a jeho případný vliv na majetek kraje (ať již pozitivní v podobě dalšího příjmu 
kraje, či negativní v podobě zvýšených nákladů). Dle shora uvedených povinností je možné 
rozhodovat nejen na základě ryze ekonomického hlediska, ale lze zohlednit i zájmy kraje. 
 
Posuzování tohoto pojmu již není otázkou právní, avšak otázkou skutkovou, spadající na 
základě shora uvedeného do kompetence zastupitelstva kraje. Lze však poukázat na to, že 
pokud docházelo k realizaci spojů zálohovými autobusy již dříve, patrně nepůjde o přímý 
důsledek aktuální pandemie koronaviru, jak se snaží žadatel akcentovat. Nehledě na to, že 
nedostatečné množství provozuschopných autobusů patrně nijak nesouvisí s případně 
nařízenou karanténou řidičů žadatele. Naopak jako takový dopad pandemie koronaviru se pak 
do jisté míry může zdát nerealizování/vynechání dopravních výkonů, pokud bylo skutečně 
zapříčiněno kritickým nedostatkem řidičů žadatele. Posouzení konkrétních skutkových 
okolností však, jak již bylo uvedeno dříve, spadá do kompetence výhradně zastupitelstva kraje. 
 
Nad rámec shora uvedeného v rámci komplexního posouzení dodáváme, že v rámci výzvy č. 
1 by patrně neměla být citována ustanovení Smlouvy Chomutovsko (a jí podobných), neboť 
tato Smlouva Vejprtsko předmětná ustanovení neobsahuje, resp. je obsahuje pod jinými čísly. 
K výzvě 2 pak úvodní formulace v uvozovkách vzbuzuje dojem, že se jedná o název smlouvy, 
avšak fakticky by zde měly být vyjmenovány všechny smlouvy obdobné se Smlouvou 
Chomutovsko, na jejichž základě se smluvní pokuta vyčísluje a pro tyto by měla být vytvořena 
zkratka „Smlouvy“. Nicméně tato formalita nemá vliv na právní hodnocení zákonnosti výzev, 
které jsou v souladu se smlouvami. 
 
Závěr 
 
V rámci právního posouzení jsme došli k závěru, že případné prominutí dluhu je dle 
zákona o krajích možné, ale dle stejného zákona musí být řádně zdůvodněno v duchu 
ust. § 17 zákona o krajích. 
 

 

S pozdravem 

 

 

 
JUDr. Simona Hejnová 
vedoucí odboru 
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