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98/30
Hospodaøení s majetkem státního podniku Státní léèebné láznì Tøeboò vèetnì privatizace
Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èinnosti Nejvyího kontrolního úøadu na rok 1998 pod èíslem 98/30 na základì podnìtu vlády ÈR.
Kontrolní akci øídil a kontrolní závìr vypracoval èlen
NKÚ MVDr. Rudolf Nìmeèek.
Kontrolu provedli v období od kvìtna do záøí 1998
kontroloøi NKÚ z odboru hospodáøské politiky a zahranièních vìcí a z oblastního odboru v Táboøe.
Cílem kontroly bylo provìøit výsledky hospodaøení
státního podniku Státní léèebné láznì Tøeboò, postup
jeho privatizace a èinnost Ministerstva zdravotnictví jako
jeho zakladatele a souèasnì provìøit vyhláení veøejných
soutìí ze strany Fondu národního majetku ÈR, jejich
prùbìh a výsledky.
Kontrolované osoby:
Ministerstvo financí (dále jen MF), Ministerstvo
zdravotnictví (dále jen MZ), Fond národního majetku
ÈR (dále jen FNM), Státní léèebné láznì Tøeboò, s. p.
(dále jen SLL Tøeboò), Èeská státní pojiovna, Èeská
pojiovna, s. p., Èeská pojiovna, a. s.
Proti kontrolním protokolùm podaly námitky MF,
FNM a SLL Tøeboò. Námitky byly vypoøádány rozhodnutími vedoucích skupin kontrolujících. Odvolání proti
rozhodnutí o námitkách SLL Tøeboò, bylo vypoøádáno
usnesením Kolegia NKÚ.
K o l e g i u m N K Ú na svém VI. zasedání, konaném
dne 22. bøezna 1999,
s c h v á l i l o usnesením è. 6/VI/99
k o n t r o l n í z á v ì r v tomto znìní:

tury Enterprises, Inc. (dále jen Firma 21st.), které v prùbìhu dubna a èervna 1991 poskytly na zálohách celkem
40 578 000 Kès, pøièem bylo dodavatelem úètováno pouze 26 103 881 Kès za provedené práce. O èástce 26 103 881
Kès SLL Tøeboò neúètovaly. Za Firmu 21st. pøevzaly v únoru 1991 záruku za úvìr poskytnutý jí Agrobankou, a. s.,
ve výi 3 440 000 Kès. (Na finanèní vypoøádání podaly
SLL Tøeboò proti Firmì 21st.v únoru 1994 alobu.)
Na rekonstrukci interiérù ÚLHP uzavøely dne 25. 4.
1991 SLL Tøeboò s Èeskou státní pojiovnou úvìrovou
smlouvu registraèní èíslo 12/91 (mj. podle ustanovení § 14
zákona è. 158/1989 Sb., o bankách a spoøitelnách) o støednìdobém investièním úvìru ve výi 85 000 000 Kès. Byl
dohodnut zpùsob a termín splácení úvìru i koneèná splatnost 31. 3. 1995. Následující den po podepsání úvìrové
smlouvy byly finanèní prostøedky pøipsány na úèet SLL
Tøeboò.
Úvìr byl podle zástavní smlouvy è. VIII/91 zajitìn
nemovitostmi v hodnotì 85 039 782 Kès. Pøedmìtem zástavního práva vak byly pozemky, které byly zákonem
chránìny a nebyly pro úèely zástavního práva ocenìny.
Zástavní smlouva byla dne 19. 4. 1991 (est dnù pøed
podepsáním úvìrové smlouvy) pøedloena Støedisku geodézie pro okres Jindøichùv Hradec k zápisu zástavního
práva do evidence nemovitostí. Zápis zástavního práva
ke stavbám na zastavených pozemcích nebyl proveden,
nebo stavby nebyly k datu zápisu zástavy v evidenci
nemovitostí vedeny. Vìtinu staveb na pozemcích uvedených v zástavní smlouvì nechaly SLL Tøeboò zapsat
do katastru nemovitostí a 20. 10. 1994, regulaèní stanici
plynu a plynovod a 13. 10. 1997. V letech 1992 a 1997
vak uvádìly v privatizaèních projektech tyto stavby jako
zástavní smlouvou zastavené.

Od roku 1991 bylo pro léèebný areál v Tøeboni také
uíváno oznaèení Ústav léèby hybných poruch (dále
jen ÚLHP). ÚLHP, aè nebyl právním subjektem, takto
vystupoval a na listinách uvádìl vlastní IÈO, které
nebylo zapsáno v Registru ekonomických subjektù.

MZ provedlo v souvislosti se zastavením majetku a
z toho plynoucích splátkových a úrokových povinností
ve SLL Tøeboò v záøí 1991 kontrolu. Ve zprávì z kontroly
je mj. konstatováno: Úvìr byl zajitìn zastavením nemovitostí - zástavní smlouvou z 25. 4. 1991 - v hodnotì
85 039 782 Kès. Nebylo zjitìno, e v zástavní smlouvì byly uvedeny pouze pozemky, které byly chránìny,
nebyly ocenìny, nebyly vedeny v úèetnictví a e úvìr
v této dobì nebyl zajitìn ádnou stavbou. Bylo navreno mj.  zpracovat reálnou finanèní analýzu zdrojù a
potøeb na zabezpeèení lázeòského provozu i splátek
úvìrù do doby privatizace vèetnì vyèíslení . Analýza provedena nebyla.

Aèkoli ÚLHP jako právní subjekt neexistoval, zøídil a
umístil zde v záøí 1991 ministr zdravotnictví ÈR katedru
diagnostiky a léèby hybných poruch Institutu pro dalí
vzdìlávání lékaøù a farmaceutù v Praze.

SLL Tøeboò v r. 1991 vykázaly zisk ve výi 3 237 000
Kès. Neocenily vekeré pozemky, k nim mìly právo hospodaøení, a neúètovaly o nich. Tím dolo ke zkreslení
stavu majetku.

V roce 1991 SLL Tøeboò uzavøely dohodu o stavebních pracích na rekonstrukci ÚLHP s Firmou 21st. Cen-

V roce 1992 byly SLL Tøeboò zadlueny investièním
úvìrem 72 600 000 Kès, dlunými úroky 14 000 000 Kès

Zaloení a hospodaøení SLL Tøeboò
SLL Tøeboò byly zaloeny Ministerstvem zdravotnictví a sociálních vìcí ÈR k uspokojování veøejnì prospìných zájmù a zapsány do podnikového rejstøíku dne
29. 6. 1990. Kmenové jmìní bylo ve výi 129 633 000 Kès
zapsáno a ke dni 30. 10. 1990.
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a ostatními úvìry 11 000 000 Kès. Vykázaly ztrátu
z výsledku hospodaøení 3 008 000 Kès. Nezaúètovaly
úroky z úvìru na rekonstrukci ÚLHP. Celková výe úrokù ke dni 31. 12. 1992 èinila 16 335 000 Kès. Úrok z úvìru
pouitého v souladu s úèelem mìly SLL Tøeboò kapitalizovat do hmotného majetku. Neúètovaly o vekerých
pozemcích a trvalých porostech ani o dodávkách Firmy 21st. V listopadu byl odvolán øeditel SLL Tøeboò a
jmenován nový.
V roce 1993 vykázaly ztrátu z výsledku hospodaøení
3 386 000 Kè. Bankovní úvìry vykázaly ve výi 3 141 000
Kè a nezaúètovaly úroky z úvìru na rekonstrukci ÚLHP,
které èinily 13 068 000 Kè. Neúètovaly o vekerých pozemcích, k nim mìly právo hospodaøení ji v roce 1991,
a o trvalých porostech.
Dne 4. 1. 1993 byla uzavøena Smlouva mandátní mezi
ÚLHP v Tøeboni (jak je ve smlouvì uvedeno) zastoupeným øeditelem Ing. Stanislavem Pøibilem a První jindøichohradeckou advokátní a komerèní kanceláøí, Tyrova 627/II,
Jindøichùv Hradec, JUDr. Boleslava Tomíka (dále jen
Kanceláø). Pøedmìtem smlouvy uzavøené na dobu neurèitou bylo poskytování právní pomoci. Ke smlouvì byly
v letech 1995 a 1998 uzavøeny celkem ètyøi dodatky, avak
v nich ji byly uvedeny SLL Tøeboò jako klient a JUDr. Boleslav Tomík, advokát, jako mandatáø.
SLL Tøeboò zaplatily Kanceláøi v letech 1993 a 1997
za poskytování právní pomoci èástku celkem 8 182 268 Kè.
Èástka z vyhraných soudních sporù, kterou vak povinné osoby SLL Tøeboò neuhradily, èinila za stejné období celkem 11 300 975 Kè.

V roce 1994 vykázaly zisk 2 067 000 Kè. Nevykázaly
ádné bankovní úvìry. Zaøadily do hmotného investièního majetku rekonstrukci ÚLHP v nesprávné èástce
74 219 217 Kè. Hodnotu investice zatíily úrokem z celého úvìru, z èeho 24 096 270 Kè bylo neoprávnìných.
Nadále neúètovaly o vekerých pozemcích a trvalých porostech.
V roce 1995 vykázaly ztrátu z výsledku hospodaøení
87 337 000 Kè. Nevykázaly ádné bankovní úvìry. Poøídily investice v cenì 8 723 000 Kè. Na opravy vynaloily
2 261 000 Kè, do nákladù zaúètovaly úroky z úvìru na
rekonstrukci ÚLHP za rok 1995 ve výi 58 969 000 Kè,
do mimoøádných nákladù zaúètovaly úroky nezaúètované v pøedchozích letech ve výi 41 548 000 Kè. Úroky za
rok 1995 zvýily uznáním dluhu Ing. Janu Petøíkovi.
V roce 1996 vykázaly ztrátu z výsledku hospodaøení
18 242 000 Kè. Uzavøely smlouvu o pøeklenovacím bankovním úvìru ve výi 10 000 000 Kè s Èeskou Kooperativou, drustevní pojiovnou. Za úvìr ruèily smìnkou
se smìneènou sumou 11 280 000 Kè, kterou avaloval
Ing. Jan Petøík. Splátku úvìru a úroku ke dni 1. 10. 1996
ve výi 3 175 068 Kè uhradily.
Zaúètovaly do nákladù úroky ve výi 22 095 000 Kè,
z toho 21 390 289 Kè dle dohody o uznání dluhu na úèet
562 13 - Placené úroky Petøík.

Strana 174

Zaplatily Ljubljanska banka LB CONSULTING PRAHA, spol. s r. o. èástku 623 023 Kè za finanèní revizi
SLL Tøeboò. Výsledek této revize pøi kontrole NKÚ nepøedloily.
Zaúètovaly do nákladù na úèet 582 - Manka a kody
èástku 700 000 Kè. koda vznikla z ruèení SLL Tøeboò za
úvìr pro Ing. Jaroslava Vágnera na nákup technologie
pekárny, k nìmu se zavázaly Èeskoslovenské obchodní
bance prohláením o ruèitelském závazku dne 6. 8. 1991.
Pøestoe soud v roce 1995 uloil podnikateli uhradit SLL
Tøeboò èástku 700 000 Kè vèetnì úroku z prodlení a náklady øízení ve výi 36 490 Kè, neobdrely z tohoto vyhraného soudního sporu ádné finanèní plnìní.
V roce 1997 vykázaly ztrátu z výsledku hospodaøení
8 448 000 Kè. Pøeklenovací bankovní úvìr z roku 1996
v termínu splatily. Zaúètovaly na úèet 582 - Manka
a kody poloky ze soudních sporù s dluníky, nebo
soudní spor s Agrobankou skonèil v neprospìch SLL
Tøeboò a v dùsledku toho zaplatily ke dni 29. 3. 1997
celkem èástku 1 491 412 Kè.
Z jiného, vyhraného soudního sporu neobdrely
ádné finanèní plnìní a odepsaly do nákladù èástku
10 600 975 Kè.
SLL Tøeboò poruily ustanovení § 4 odst. 2 a § 7
odst. 1 zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, kde je mj.
uvedeno:
Úèetní jednotky jsou povinny dodrovat pøi vedení
úèetnictví úètové osnovy a postupy úètování ..., které
stanoví federální ministerstvo financí a vyhlauje je oznámením o jejich vydání ve Sbírce zákonù.
Úètovou osnovou a postupy úètování pro podnikatele, vydanou opatøením FMF è. j. V/20 100/1992, je stanoveno:
Na úètì 562 - Úroky se úètuje platební povinnost
z titulu úrokù vùèi bankám vèetnì úrokù z prodlení
podle smlouvy o úvìru (podle bankovního výpisu),
v pøípadì pùjèek, finanèních operací (napø. eskontace
cenných papírù). Nepatøí sem kapitalizované úroky,
tj. úroky, které se zahrnují pøímo do poøizovací ceny
nehmotného a hmotného investièního majetku. Kapitalizace úrokù se zahájí od zaèátku vynakládání výdajù
na poøízení nehmotného a hmotného investièního majetku, nebo od zahájení jeho poøizování, nebo od zahájení úrokování podle toho, která okolnost nastane døíve. Kapitalizace úrokù konèí uvedením nehmotného a
hmotného investièního majetku do pouívání.
Úèetní jednotky jsou povinny vést úèetnictví úplnì,
prùkazným zpùsobem a správnì tak, aby vìrnì zobrazovalo skuteènosti, které jsou jeho pøedmìtem.,
tím, e
- hodnotu pozemkù a trvalých porostù vykazovaly
v úèetnictví roku 1992 o více ne 6 000 000 Kè nií, ne vyplývalo z evidence nemovitostí (správnou
hodnotu uvedly a v rozvaze sestavené ke dni 31. 10.
1997);
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- neúètovaly o platební povinnosti z titulu úrokù z úvìru
vùèi Èeské pojiovnì, s. p., v letech 1992 a1993 na
úètì 562 - Úroky ani na úètì 042 - Poøízení hmotných
investic, pøestoe jim vyplývala povinnost úètovat
o dluných úrocích za roky 1992 a 1993 v celkové
výi 26 136 000 Kè;
- o dodávkách investic Firmy 21st. v roce 1991 úètovaly a v roce 1994;
- do nákladù na rekonstrukci ÚLHP v roce 1994 zahrnuly kapitalizovaný úrok z celého úvìru, pøestoe z èástky 85 000 000 Kè bylo na pøedmìtnou investici vynaloeno 42 448 004 Kè, tudí do nákladù na rekonstrukci mohly být zahrnuty úroky v maximální výi
24 038 508 Kè;
- v roce 1995 a v roce 1996 uznaly pohledávky a zaúètovaly úroky ve výi, je není doloena prùkazným zpùsobem.
SLL Tøeboò v souladu s úèelem, na který byl úvìr
poskytnut, tj. rekonstrukce ÚLHP, vyèerpaly celkem
èástku 42 448 004 Kè.
V rozporu s dohodnutým úèelem vyèerpaly v letech
1991 a 1994 èástku 42 551 996 Kè. Z tìchto prostøedkù pouily napø. na splátky úvìru a úrokù
19 152 778 Kè, více ne 10 000 000 Kè k úhradì faktur provozního charakteru.
Èeská státní pojiovna vznikla dne 1. 1. 1969 zákonem è. 162/1968 Sb. rozdìlením státní pojiovny organizované podle zákona è. 82/1966 Sb., o pojiovnictví; nebyla bankou ani spoøitelnou a nepøedloila (resp. Èeská
pojiovna, s. p.) povolení k provozování èinností podle § 9
odst. 2 písm. b) zákona è. 158/1989 Sb. Vyjádøení k povolení neposkytla ani Èeská národní banka (právní nástupce Státní banky èeskoslovenské), kterou o nì NKÚ ádal.
Dne 28. 5. 1991 nabyl úèinnosti zákon è. 185/1991 Sb.,
o pojiovnictví, který zruuje zákon è. 82/1966 Sb., ve
znìní zákona è. 162/1968 Sb., a mj. stanoví: Èeská státní pojiovna ... se od dne nabytí úèinnosti tohoto zákona
povauje za pojiovnu zaloenou podle tohoto zákona jako
státní podnik.
MF vydalo zakládací listinu, ve které je mj. uvedeno:
Majetek Èeské pojiovny, státního podniku tvoøí kmenové
jmìní a podnikové fondy ... a ostatní majetek, který má Èeská
státní pojiovna v rozsahu vyplývajícím z úèetnictví ke dni
30. 4. 1991. Úèelové pojistné fondy èiní ke dni 30. 4. 1991
40 298 976 tis. Kès., a stanovilo pøedmìt èinnosti.
Podle privatizaèního projektu byl majetek vloen do
novì zaloené spoleènosti Èeská pojiovna, a. s. Prostøedky základního rezervního fondu, fondu zábrany kod a
rezerv pojistného nejsou souèástí majetku Èeské pojiovny,
s. p., a nejsou podle tohoto privatizaèního projektu pøedmìtem privatizace. ...
Èeská pojiovna, a. s., byla zaloena podle ustanovení § 172 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Jediným zakladatelem byl FNM. Do obchodního rejstøíku byla zapsána dne 1. 5. 1992.

Èeské pojiovnì, s. p., zaplatily SLL Tøeboò splátku úvìru k 30. 9. 1991 ve výi 12 400 000 Kès, splátky úrokù z úvìru k 30. 6. 1991 ve výi 2 927 778 Kès a
k 30. 9. 1991 ve výi 3 825 000 Kès. Dalí splátky úvìru
ani splátky úrokù z úvìru nezaplatily.
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Èeská pojiovna, a. s., uzavøela se SLL Tøeboò celkem tøi dodatky k úvìrové smlouvì, v nich zruila èást
textu týkající se umoøovacího plánu a na ádost SLL Tøeboò nadvakrát nahradila novým textem ujednání o splátkách úmoru a splátkách úroku.
Dle podmínek úvìrové smlouvy, ve znìní dodatkù
k úvìrové smlouvì, èinila výe dluné èástky k 31. 12.
1994 celkem 115 051 000 Kè, k 28. 2. 1995, tj. den pøed
postoupením pohledávky, celkem 120 361 120 Kè a
k termínu koneèné splatnosti úvìru, tj. k 31. 3. 1995,
celkem 121 873 620 Kè.
Postoupení pohledávky
Èeská pojiovna, a. s., (postupitel) uzavøela dne 1. 3.
1995 s Ing. Janem Petøíkem (postupník) Smlouvu o postoupení pohledávky. Pøedmìtem smlouvy je postoupení pohledávky postupitele vùèi dluníkovi SLL Tøeboò z úvìrové smlouvy registraèní èíslo 12/91 ze dne
25. 4. 1991; ke dni 28. 2. 1995 èinil nesplacený úvìr
bez pøísluenství 72 600 000 Kè, celková výe pohledávky spolu s jejím pøísluenstvím k 28. 2. 1995 èinila 120 361 120 Kè.
Ve smlouvì o postoupení pohledávky je mj. uvedeno, e pohledávka je zajitìna zástavním právem k nemovitostem dluníka a postupitel postoupí za úplatu
pohledávku spolu s pøísluenstvím, vèetnì zástavního
práva k nemovitostem dluníka, kterým je zajitìna pohledávka, do výhradního vlastnictví a neomezené dispozice postupníka. Cena pohledávky a jejího pøísluenství byla stanovena dohodou smluvních stran na èástku 117 249 000 Kè.
Dne 25. 3. 1995 zaslal postupník SLL Tøeboò výzvu
k úhradì dluhu a náhradì kody, s ní statutární orgán
SLL Tøeboò podpisem potvrdil souhlas.
Následnì dne 1. 9. 1995 uznaly SLL Tøeboò postupníkovi  svùj dluh co do dùvodu a výe k 31. 8. 1995
ve výi zaokrouhlenì 165 421 000 Kè ..., a to vèetnì
pøísluenství pohledávky, tj. bìných úrokù a úrokù
z prodlení , a podepsaly listinu Uznání dluhu.
V návaznosti na výe uvedenou listinu tý den uzavøeli postupník a SLL Tøeboò Dohodu o èásteèném
plnìní dluhu takto:
1) SLL Tøeboò budou poskytovat vìøiteli poèínaje
1. 9. 1995 èásteènou úhradu splatného dluhu, a to
vdy nejménì 1 milion korun mìsíènì a do privatizace, s tím, e tato èástka je moná i vyí dle ekonomické situace lázní.
2) Poskytnuté splátky budou zapoèítávány na úhradu
dluhù a budou zúètovány v rámci privatizaèního projektu, kde poskytnuté splátky budou zahrnuty do aktualizace projektu.
3) Vìøitel pøistupuje na tuto dohodu, kdy nechce ohrozit provoz lázní, vyhrazuje si vak právo právních
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krokù k zajitìní svých práv, nebude-li privatizace
urychlenì vyøeena v jeho prospìch.
4) Tato dohoda navazuje na uznání dluhu co do dùvodu a výe ze dne 1. 9. 1995.
5) Vìøitel dále prohlauje, e jsou mu známy investièní
zámìry SLL Tøeboò na rok 1996 (zejména rekonstrukce kuchynì) a nemá z hlediska dobytnosti své pohledávky vùèi tìmto zámìrùm námitek, kdy jeho pohledávka je zajitìna zástavním právem k nemovitostem
a je øeena privatizaèním projektem.
Podle podmínek stanovených úvìrovou smlouvou a
dodatky uzavøenými mezi SLL Tøeboò a Èeskou státní pojiovnou, Èeskou pojiovnou, s. p., resp. Èeskou
pojiovnou, a. s., kdy nedolo k modifikaci smluvního
závazku ani s postupníkem, byla NKÚ vypoètena k datu 1. 9. 1995 dluná èástka ve výi 128 953 620 Kè.
Rozdíl mezi uznanou pohledávkou k 1. 9. 1995 a
výpoètem dle smluvního závazku èiní 36 467 380 Kè ve
prospìch postupníka.
SLL Tøeboò uhradily postupníkovi ji od 29. 8. 1995
do 5. 2. 1996 celkem 6 600 000 Kè.
Privatizace a oddluení SLL Tøeboò
Problematikou privatizace a oddluení SLL Tøeboò
se zabývala i vláda ÈR, která usnesením ze dne 31. 1.
1996 è. 92 souhlasila s tím, aby FNM uhradil pohledávku vìøitele vùèi SLL Tøeboò v prokazatelné výi s tím, e
majetek státního podniku bude privatizován formou
veøejné soutìe.
Vláda ÈR usnesením ze dne 21. 2. 1996 è. 144 zruila
usnesení vlády ÈR ze dne 31. 1. 1996 è. 92. Nové usnesení vìcnì nemìnilo pùvodní. Rozhodla o oddluení majetku SLL Tøeboò, ani by byly na tento majetek v té dobì
pøedloeny privatizaèní projekty.
Protoe nedolo k øeení dle dohody mezi postupníkem a SLL Tøeboò o odkupu lázní v rámci privatizace pøímým prodejem a dluh mezitím narostl, podal právní zástupce postupníka u Krajského soudu v Èeských Budìjovicích dne 27. 2. 1996 Návrh na vydání platebního
rozkazu èi rozsudku na zaplacení 198 147 907 Kè s pøísl.
proti SLL Tøeboò. Byl navren platební rozkaz, v nìm
byly SLL Tøeboò povinny zaplatit Ing. Janu Petøíkovi
do tøí dnù od pravomoci rozsudku 198 147 907 Kè spolu
s 18 % smluveného úroku a 14 % smluveného sankèního úroku z dluné èástky poèínaje dnem 1. 3. 1996 a do
zaplacení.
FNM a SLL Tøeboò uzavøely s Ing. Janem Petøíkem
celkem dvì dohody o èásteèné úhradì závazku. V první
dohodì ze dne 5. 3. 1996 se FNM zavázal, e splatí èástku
140 000 000 Kè, a tuto uhradil dne 6. 3. 1996. Dále se zavázal, e do dne 31. 3. 1996 zaplatí prokazatelnou výi
dluhu potvrzenou ministrem zdravotnictví.
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Vzhledem ke skuteènosti, e propoèet dluné èástky vypoèítané NKÚ v souladu s úvìrovou smlouvou a
dodatky uzavøenými mezi SLL Tøeboò a Èeskou státní
pojiovnou, Èeskou pojiovnou, s. p., resp. Èeskou
pojiovnou, a. s., k 6. 3. 1996 èinil 136 956 820 Kè,
ale FNM uhradil 6. 3. 1996 Ing. Janu Petøíkovi èástku
140 000 000 Kè, byly tímto dnem SLL Tøeboò oddlueny.
SLL Tøeboò vak informovaly MZ, e hodnota pohledávky Ing. Jana Petøíka èinila k 29. 2. 1996 èástku 198 147 000 Kè (v úèetnictví vedly 197 148 062
Kè), k 1. 4. 1996 èástku 203 518 473 Kè (v úèetnictví
vedly 202 518 628 Kè).
Ministr zdravotnictví dne 14. 3. 1996 sdìlil dopisem FNM mj.: ... k 1. 4. 1996 bude èinit výe pohledávky SLL Tøeboò, s. p. vùèi vìøiteli Ing. Janu Petøíkovi
203 518 473 Kè  FNM dne 29. 3. 1996 poádal ministra zdravotnictví o proetøení a zváení výpoètu výe
pohledávky a dluh potvrzený ministrem zdravotnictví do
dne 31. 3. 1996 vìøiteli neuhradil.
Ve druhé dohodì ze dne 21. 6. 1996 bylo mj. ujednáno, e pohledávka Ing. Jana Petøíka èinila k 1. 4. 1996 èástku 203 518 473 Kè a po zapoètení ji realizované platby 140 000 000 Kè èinila pohledávka 63 518 473 Kè. Dále
vìøitel prohlásil, e pøijetím èástky 63 518 473 Kè pominou dùvody, pro které bylo pøedbìné opatøení naøízeno, a zavazuje se podat soudu návrh, aby soud vydané
pøedbìné opatøení zruil.
FNM dne 24. 6. 1996 èástku 63 518 473 Kè uhradil, avak Ing. Jan Petøík návrh na zruení pøedbìného
opatøení nepodal.
Dne 15. 7. 1996 byl podán soudu návrh: Úprava
petitu - èásteèné zpìtvzetí v právní vìci navrhovatele
o zaplacení 198 147 907,- Kè s pøísl.
Ing. Jan Petøík v tomto návrhu pøiznal èásteènou
úhradu dluhu z prostøedkù FNM. V té dobì (15. 7. 1996)
ji byla zaplacena FNM èástka ve výi 203 518 473 Kè.
Vùèi SLL Tøeboò mohlo být uplatnìno pouze tolik
práv, kolik jich mìl v okamiku postoupení pohledávky
postupitel, a pouze takové pøísluenství pohledávky, které pøi postoupení pohledávky existovalo.
Náhrada kody nebyla sjednána v úvìrové smlouvì
è. 12/91 ze dne 25. 4. 1991 a v dodatcích této smlouvy, a
pøesto byla u soudu uplatnìna.
Krajský soud v Èeských Budìjovicích vydal dne 13. 2.
1997 platební rozkaz, v nìm byla SLL Tøeboò uloena
povinnost zaplatit ve lhùtì do patnácti dnù po doruèení
tohoto platebního rozkazu Ing. Janu Petøíkovi èástku
87 688 000 Kè s 16 % úroky z prodlení jdoucími od 1. 4.
1996 do zaplacení, a nahradit jeho právnímu zástupci
náklady øízení ve výi 1 210 200 Kè.
Dne 26. 2. 1997 podaly SLL Tøeboò prostøednictvím
svého právního zástupce JUDr. Boleslava Tomíka Od-
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por do platebního rozkazu, kde je mj. uvedeno, e alovaný nemá za prokázanou výi náhrady kody a ani ostatní alobcem tvrzené nároky a navrhl alobu zamítnout
v rozsahu neprokázaných nárokù.

MF realizaci tohoto usnesení vlády ÈR nezabezpeèilo neprodlenì. FNM uhradil celkem 120 920 259 Kè
(z toho 2 245 220 Kè èinila odmìna advokáta vìøitele)
a ve dnech 14. a 15. 5. 1998.

Mezitím, na základì rozhodnutí výkonného výboru
FNM ze dne 22. 4. 1997, sepsaly FNM a SLL Tøeboò
dne 28. 4. 1997 dohodu o èásteèné úhradì závazku a
èástku 6 747 159 Kè uhradil FNM dne 30. 4. 1997.

Privatizace SLL Tøeboò

FNM uhradil Ing. Janu Petøíkovi ke dni 30. 4. 1997
celkem 210 265 632 Kè.
Dne 29. 12. 1997 Krajský soud v Èeských Budìjovicích èinný ve vìcech obchodních rozhodl samosoudcem
v právní vìci navrhovatele Ing. Jana Petøíka zastoupeného JUDr. Jiøím Drahotou proti odpùrci SLL Tøeboò zastoupenému JUDr. Boleslavem Tomíkem o zaplacení
èástky 198 147 907 Kè s pøísluenstvím s tím, e SLL Tøeboò je povinen zaplatit èástku 111 164 577 Kè s 18%
úrokem z prodlení od 30. 12. 1997 do zaplacení. Zároveò
rozhodl o povinnosti odpùrce SLL Tøeboò zaplatit alobci na úèet jeho právního zástupce èástku 2 033 620 Kè
na úhradu nákladù øízení.
V odùvodnìní rozhodnutí je mj. uvedeno:
Odpùrce pøi jednání soudu dne 29. 12. 1997 uplatnìný nárok alobcem ve výi 111 164 577,- Kè zcela
uznal jako oprávnìný. Jestlie alovaný nárok uplatnìný alobcem zcela uznal jako oprávnìný, postupoval
soud podle § 153a o. s. ø. a rozhodl rozsudkem podle
tohoto uznání.
Dne 8. 1. 1998 nabyl rozsudek právní moci, ale SLL
Tøeboò uznaný dluh do tøí dnù nezaplatily.
Okresní soud v Jindøichovì Hradci usnesením ze dne
26. 1. 1998 pøikázal uplatnìnou pohledávku s pøísluenstvím odepsat z úètu SLL Tøeboò u penìního ústavu a
pøipsat na úèet Ing. Jana Petøíka.
Dne 4. 2. 1998 stejný soud svým usnesením naøídil
k uspokojení pohledávky Ing. Jana Petøíka výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí SLL Tøeboò a zakázal, aby
nemovitosti, které jsou pøedmìtem výkonu rozhodnutí,
pøevedl povinný na nìkoho jiného nebo je zatíil. Uloil
povinnému, aby oznámil, kdo má k nemovitosti pøedkupní právo.
Návrh na obnovu øízení, který SLL Tøeboò podaly
dne 16. 2. 1998, byl Krajským soudem v Èeských Budìjovicích dne 24. 4. 1998 zamítnut.
Vláda ÈR usnesením ze dne 8. 4. 1998 è. 251 mj. souhlasila s tím, aby FNM ... uhradil bezodkladnì pohledávku vèetnì pøísluenství vìøitele Ing. Jana Petøíka vùèi
státnímu podniku Státní léèebné láznì Tøeboò v prokazatelné výi;
ukládá ministru financí a pøedsedovi
prezidia Fondu národního majetku Èeské republiky neprodlenì zabezpeèit realizaci 

V èervnu 1993 pøedloilo vedení SLL Tøeboò základní privatizaèní projekt (dále jen PP). Dne 25. 1. 1994
vydalo Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho
privatizaci (dále jen MSNMP) rozhodnutí o privatizaci
SLL Tøeboò metodou veøejné soutìe na základì schváleného PP 50 041, který byl aktualizován ke dni 8. 4. 1994
a pøedán FNM k realizaci. FNM vyhlásil veøejnou soutì
a dne 15. 12. 1994, tj. témìø po osmi mìsících. FNM
v souladu s podmínkami soutìe vybral nejvhodnìjího
uchazeèe, kterému tuto skuteènost oznámil dopisem dne
1. 2. 1995. Jeliko vítìz nesplnil vyhláené podmínky soutìe a do 15 dnù po obdrení dopisu nezaplatil 10 % nabídnuté kupní ceny, FNM dne 27. 3. 1995 veøejnou soutì zruil.
Zásadním nedostatkem schváleného PP 50 041 bylo, e souèástí majetku urèeného k privatizaci byl i majetek (loiska raeliny a léèivé pøírodní zdroje), který je výhradnì ve vlastnictví státu podle zákona è. 20/1966 Sb.,
o péèi o zdraví lidu, ve znìní pozdìjích pøedpisù. Z tohoto dùvodu poádal ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci dne 12. 10. 1995 ministra zdravotnictví o urychlené zpracování nového zakladatelského
PP, kde mimo urèení pozemkù ve výluèném vlastnictví
státu mìly být definovány právní vztahy mezi budoucím
vlastníkem nemovitostí a vlastníkem nerostných surovin. PP byl zpracován a dne 25. 4. 1996 pøedán ke schválení MSNMP, kde byl zaevidován pod è. 50 393.
Dne 20. 8. 1996 vydalo MF rozhodnutí o privatizaci
SLL Tøeboò opìt metodou veøejné soutìe. Tého dne
poádalo MZ o zabezpeèení aktualizace schváleného PP.
Aktualizovaný PP byl pøedán k realizaci FNM dne 17. 4.
1997, tedy témìø po osmi mìsících po jeho schválení,
aèkoliv Zásady dalího postupu pøi privatizaci schválené usnesením vlády ÈR ze dne 6. 10. 1993 è. 568, ve znìní
usnesení vlády ÈR ze dne 13. 7. 1994 è. 393 a usnesení
vlády ÈR ze dne 22. 3. 1995 è. 178, stanoví v èásti E. 2.
bodu 9 pro pøípravu aktualizovaných podkladù, které
zpracovává privatizovaný subjekt, lhùtu 14 dnù po obdrení rozhodnutí o privatizaci. MZ sice tento úkol privatizovanému subjektu stanovilo, avak SLL Tøeboò termín nedodrely.
Veøejnou soutì vyhlásil FNM dne 18. 7. 1997. Vyhradil si právo odmítnout vechny pøedloené soutìní
návrhy, pøípadnì zmìnit vyhláené podmínky nebo soutì zruit. Dne 8. 10. 1997 byla soutì vyhodnocena
s tím, e Lavana, a. s., a Ing. Jan Petøík nabídli stejnou
nejvyí cenu ve výi 251 001 000 Kè.
FNM nevyuil vyhláených podmínek veøejné
soutìe a nevyzval je, aby uèinili dalí nabídku. Dne
13. 10. 1997 rozhodl odmítnout vechny pøedloené ná-
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vrhy a zároveò rozhodl o urychleném vyhláení dalího
kola soutìe.
Opakovanou veøejnou soutì vyhlásil FNM dne
24. 10. 1997 s podmínkami jako v pøedchozím kole. Dne
25. 11. 1997 byla soutì komisí vyhodnocena s doporuèením vyhlásit vítìzem soutìe spoleènost Lavana, a. s.,
která nabídla nejvyí kupní cenu 301 000 100 Kè. FNM
tuto skuteènost dne 28. 11. 1997 oznámil dopisem spoleènosti Lavana, a. s., a upozornil ji na povinnost zaplatit
do 30 dnù ode dne odeslání oznámení doplatek ceny nebo
v odùvodnìných pøípadech pøedloit doklad finanèního
krytí doplatku kupní ceny, aby mohla být uzavøena smlouva o prodeji privatizovaného majetku.
V ustanovení èl. XIII odst. 1 a 2 podmínek veøejné soutìe je mj. uvedeno:
 Vyhlaovatel si vyhrazuje právo posoudit pøedloený doklad finanèního krytí doplatku kupní ceny ve vztahu k jeho vìrohodnosti, vánosti a pøípadnì dalím podmínkám uvedeným v tomto dokladu. Vyhlaovatel si vyhrazuje právo stanovit dodateènou lhùtu pro pøedloení nebo doplnìní dokladu finanèního krytí doplatku
kupní ceny.
V pøípadì e vítìz soutìe nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 1 tohoto èlánku, a to ani v dodateèné
lhùtì, ruí se jeho vítìzství v soutìi ...
Lavana, a. s., doplatek ceny nezaplatila a navrhla jako doklad finanèního krytí pøíslib úvìru banky. Tento
pøíslib vyhodnotil FNM jako nedostateèný. Banka
se jednoznaènì nezavázala poskytnout úvìr tak, aby doplatek kupní ceny byl zaplacen ve stanoveném termínu,
nejpozdìji do 90 dnù ode dne úèinnosti smlouvy. FNM
stanovil Lavanì, a. s., dopisem ze dne 13. 1. 1998 dodateènou lhùtu pro pøedloení dokladu, který bude jednoznaènou zárukou, e zbytek kupní ceny bude zaplacen
v souladu s podmínkami soutìe do 31. 1. 1998, a její vítìzství v soutìi nezruil.
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rodního majetku Èeské republiky v rámci své kompetence uèinit taková opatøení, aby pøi privatizaci státního podniku Státní léèebné láznì Tøeboò nebyly èinìny
nevratné úkony.
Na podnìt MZ vláda ÈR usnesením ze dne 29. 4. 1998
è. 300 uloila
Fondu národního majetku Èeské republiky zruit výsledek posledního kola veøejné soutìe
a
ministru financí zmìnit rozhodnutí o privatizaci majetku státního podniku Státní léèebné láznì Tøeboò na
mìsto Tøeboò 
s tím, e mìsto Tøeboò mj. uhradí FNM èástku vyplacenou na oddluení SLL Tøeboò v roèních splátkách po
dobu 10 let s úroky. MF vydalo rozhodnutí o privatizaci
a MZ rozhodnutí, na jeho základì byl majetek SLL Tøeboò pøeveden na FNM ke dni 10. 7. 1998.
FNM pøevedl urèený majetek za podmínek stanovených v novém rozhodnutí o privatizaci smlouvou o bezúplatném pøevodu majetku uzavøenou dne 10. 7. 1998
na mìsto Tøeboò.
Lavana, a. s., podala dne 12. 5. 1998 u soudu návrh
na pøedbìné opatøení, které by FNM uloilo do doby
vydání pravomocného rozsudku soudu ve vìci výsledku veøejné soutìe nepøevádìt majetek SLL Tøeboò na
jiné osoby ne Lavana, a. s.
Dále podala dne 19. 5. 1998 alobu ohlednì splnìní
povinnosti uzavøít smlouvu o prodeji privatizovaného
majetku SLL Tøeboò, která byla dne 14. 7. 1998 (v rozsudku je mylnì uvedeno datum 14. 7. 1997) soudem zamítnuta s odùvodnìním, e nebylo soudu úèastníky pøedloeno rozhodnutí zakladatele, tj. MZ, o vynìtí èásti majetku
SLL Tøeboò a jeho pøevodu na alovaného. Tý den byl
soudem zamítnut i návrh na vydání pøedbìného opatøení s totoným odùvodnìním. V dobì ukonèení kontroly
nenabyla citovaná rozhodnutí soudu právní moci.

V ustanovení § 1 zákona è. 171/1991 Sb. je mj. uvedeno:
Ministerstvo
øídí èinnost Fondu národního majetku Èeské republiky pøi výkonu jeho funkce a pøi provádìní jeho dalích èinností.

Shrnutí

FNM nerespektoval upozornìní MF ze dne 6. 2. 1998,
ve kterém je uvedeno, aby FNM pokud mono nepøijímal
ádný závìr, který by pøedurèil s koneènou platností dalí postup v doøeení tohoto pøípadu. Dne 9. 2. 1998 vyslovil FNM souhlas s uzavøením kupní smlouvy s Lavanou, a. s., a rozhodl o pøevedení majetku SLL Tøeboò
na FNM ke dni 16. 2. 1998.

- v letech 1991 a 1997 nevedly úèetnictví úplnì, prùkazným zpùsobem a správnì;
- poskytovaly záruky za cizí úvìry a nakládaly s majetkem ve vlastnictví státu nehospodárnì;
- uzavíraly úvìrové smlouvy, ani by finanèní prostøedky pouily na sjednaný úèel;
- uzavøely zástavní smlouvu k nemovitostem, na které
se vztahoval reim ochrany;
- nesplácely úvìr dle sjednaných podmínek;
- uznaly výi pohledávky, která nebyla doloena doklady
a nevyplývala z uzavøené smlouvy.

Dne 11. 2. 1998 poádal FNM dle ustanovení § 11
odst. 1 zákona è. 92/1991 Sb., ve znìní zákona è. 210/
/1993 Sb., MZ o pøevod majetku SLL Tøeboò ke dni
16. 2. 1998 na FNM. MZ poadavek nesplnilo a majetek
ve stanoveném termínu nepøevedlo.
Vláda ÈR usnesením ze dne 18. 2. 1998 è. 98 uloila
 ministru financí a pøedsedovi prezídia Fondu ná-

SLL Tøeboò

MZ
- nepoadovalo doloení oprávnìnosti výe pohledávky,
jak byla uznávána statutárním orgánem SLL Tøeboò,
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a nedoloené finanèní èástky pøedkládalo vládì ÈR
k oddluení SLL Tøeboò jako prokázané;
- nereagovalo na nedostatky v úèetnictví a financování
SLL Tøeboò;
- nepozastavilo pøedloené PP, ve kterých byl uveden
majetek v rozporu se zákony.
FNM
- dostateènì neprovìøil oprávnìnost poadavku Ing. Jana Petøíka.
Èeská státní pojiovna
- uzavøela úvìrovou smlouvu a poskytla úvìr, ani bylo
doloeno povolení Státní banky èeskoslovenské
k poskytování úvìru.
Za pohledávku (spoèívající v nesplaceném úvìru
ve výi 72 600 000 Kè a pøísluenství) zakoupenou za
117 249 000 Kè bylo na základì uznání dluhu, který
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uznal statutární orgán SLL Tøeboò, a na základì uznání nároku uplatnìného u Krajského soudu v Èeských
Budìjovicích, z titulu oddluení SLL Tøeboò, vyplaceno prostøednictvím FNM 328 940 671 Kè.
Za úvìr z roku 1991 ve výi 85 000 000 Kès (z nìho bylo na daný úèel èerpáno pouze 42 551 996 Kè)
zaplatily SLL Tøeboò a FNM do 15. 5. 1998 celkem
357 000 000 Kè.
Neodpovìdný pøístup statutárních orgánù SLL
Tøeboò pøi správì majetku ve vlastnictví státu umonil vìøiteli zvyovat jeho finanèní poadavky vùèi SLL
Tøeboò, ani by byla doloena oprávnìnost tìchto poadavkù.
Postup MZ a FNM umonil proplacení finanèních
prostøedkù, na které nebyl ze strany vìøitele nárok. Oddluení SLL Tøeboò v prokazatelné výi, jak poadovala ve svém usnesení vláda ÈR, nebylo nikdy doloeno.

