Jednací číslo: 11Cm 122/2009 - 322

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Slaběňákovou ve věci
žalobce: Město Nový Jičín, IČ 00298212, sídlem Masarykovo nám. 1, 747 01 Nový Jičín,
zastoupeného
JUDr. Ritou Kubicovou, advokátem, sídlem Ruská 87/11, 70300
Ostrava – Vítkovice, proti žalovanému: JUDr. Jaromír Kubis, IČ 10613749, Gen. Hlaďo
155/35, 74101 Nový Jičín o zaplacení částky 3.044.630,36 Kč s příslušenstvím
takto:

I.

Návrh, aby žalovaný zaplatil žalobci částku 3,044.630,36 Kč s úrokem z prodlení
z částky 2,714.502,- Kč ve výši 9,25% ročně od 01.03.2009 do 30.06.2009, ve výši
8,5% ročně od 01.07.2009 do 31.12.2009, ve výši 8% ročně od 01.01.2010 do
30.06.2010, ve výši 7,75% ročně od 01.07.2010 do 09.03.2012 a od 10.03.2012 do
zaplacení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou v každém
kalendářním pololetí a platné pro první den příslušného kalendářního
pololetí, v němž prodlení trvá, zvýšené o sedm procentních bodů a s úrokem
z prodlení z částky 330.128,36 Kč ve výši 7,75% ročně od 20.02.2012 do
zaplacení, se zamítá.
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II. Žalobce je povinen zaplatit náklady státu ve výši 609,- Kč, a to do tří dnů od
právní moci rozsudku na účet Krajského soudu v Ostravě vedený u ČNB č. 194123761/0710, KS 1148, VS 1122012209.
III. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
Právní předchůdce žalobce se žalobou ze dne 20.5.2009 a posléze i dalšími doplněními
svých skutkových tvrzení domáhal po žalovaném zaplacení částky 2.714.502,- Kč s přísl.
z titulu náhrady škody, kterou mu žalovaný měl způsobit tím, že se jako advokát, který
zastupoval Bytový podnik Nový Jičín (dále jen BP) na základě objednávky na právní služby
ze dne 24.11.2005 a generální plné moci založené u OS v Novém Jičíně, ve lhůtě dle § 114 b,
odst. 1 o.s.ř. nevyjádřil k žalobě žalobce Miroslava Petra (žaloba byla vedena u Okresního
soudu v Novém Jičíně pod sp.z.n: 13 C 343/2005) a tím způsobil, že OS v Novém Jičíně o
návrhu Miroslava Petra (který vůči BP uplatnil nárok na náhradu škody ve výši 2.568.000,Kč) rozhodl rozsudkem pro uznání. Žalobce tvrdil, že na základě pravomocného rozsudku,
kterým bylo žalobě vyhověno, zaplatil BP celkem částku 2.714.502,- Kč, ač v případě, že by
žalovaný včas na výzvu soudu reagoval, by byla žaloba Miroslava Petra jako zcela nedůvodná
zamítnuta. Miroslav Petr se totiž touto žalobou domáhal náhrady škody, která mu měla
vzniknout tím, že BP násilně dne 3.11.2003 uzavřel jeho prodejnu na Masarykově náměstí 4/5
v Novém Jičíně a zajistil v této prodejně jeho majetek ve zboží a vybavení prodejny. Žalobce
tvrdil, že žaloba Miroslava Petra tak, jak byla koncipována, nebyla řádně uplatněným
nárokem - touto žalobou byla požadována náhrada škody, ač by důvodná byla žaloba na
vydání věci (vlastnická žaloba).
Žalobce ale dále tvrdil, že ani vlastnická žaloba by neměla šanci na úspěch, neboť
uzavřením prodejny dne 3.11.2003 vykonával po právu zadržovací právo dle § 175 OZ ve
vazbě na § 672 OZ, neboť Miroslav Petr, který měl na základě platně uzavřené nájemní
smlouvy pronajaty nebytové prostory na Masarykově nám. 4/5 v Novém Jičíně, dlužil na
nájemném (dlužné nájemné představovalo ke dni 11.10.2004, tedy ke dni, kdy právní
předchůdce žalobce podal na Miroslava Petra žalobu, částku 1.293.065,90 Kč).
Dále žalobce tvrdil, že pro zastupování BP byl žalovaný vybaven plnou mocí (pokud
žalovaný nechtěl žalobce v této věci zastupovat, měl mu to neprodleně sdělit) a právní služby
poskytoval na základě mandátní smlouvy ze dne 10.02.2002.
Podáním ze dne 1.3.2012 navrhl žalobce rozšíření žaloby o částku 330.128,36 Kč
s přísl. (tato částka dle žalobce představuje další náklady, které právní předchůdce zaplatil
v přímé souvislosti s vydaným rozsudkem pro uznání č.j. 13 C 343/2005-92 z 7.8.2007),
usnesením ze dne 9.3.2012 č.j. 11 Cm 122/2009-145 soud změnu žaloby připustil.
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Podáním ze dne 20.7.2012 navrhl žalobce změnu účastníků na straně žalobce, neboť
původní žalobce zanikl a do jeho práv a povinností vstoupilo Město Nový Jičín. Usnesením
ze dne 6.8.2012 č.j. 11 Cm 122/2009 soud rozhodl o právním nástupnictví.
Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, a to z několika důvodů:
Jednak tvrdil, že ve sporu BP s Miroslavem Petrem neměl oprávnění zastupovat BP a
ani mu nebyla předána objednávka k zastupování BP v tomto sporu. Pokud mu byla udělena
plná moc k zastupování BP, tak ta je absolutně neplatná, neboť BP nebyl oprávněn
v takovémto rozsahu plnou moc žalovanému udělit, neboť ji sám neměl. Oprávnění BP bylo
limitováno tím, k čemu byl zmocněn zastupitelstvem a v tomto rozsahu mohl udělit plnou
moc žalovanému. Nemohl mu tedy udělit plnou moc ve větším rozsahu. Řediteli BP nebyla
udělena plná moc obecním zastupitelstvem k udělení další generální plné moci advokátu.
Ředitel BP měl v době, kdy podával Miroslav Petr žalobu, zmocnění na základě zřizovací
listiny ze dne 21.12.2004, v této zřizovací listině takovéto oprávnění neměl. Oprávnění mu
bylo uděleno až ve zřizovací listině z 15.12.2005.
Dále tvrdil, že svým jednáním nezpůsobil BP škodu, když žaloba Miroslava Petra byla
podána po právu (i kdyby reagoval na výzvu soudu ve věci 13 C 343/2005, soud by žalobě
vyhověl), dále tvrdil, že BP není oprávněn podávat žalobu, a to pro nedostatek jeho aktivní
legitimace a rovněž tvrdil, že sice jako advokát zastupoval BP, a to na základě plné moci
z roku 2001, avšak v březnu 2005 BP již zaměstnával právníka a BP zmocnil žalovaného
pouze k zastupování ad hoc a pro tyto účely jej vybavil speciální plnou mocí. Pro zastupování
BP ve sporu Miroslava Petra mu takovouto speciální plnou moc neudělil (i když objednávku
na zastupování učinil).
K žalobě Miroslava Petra vůči BP dále tvrdil, že k uzavření prodejny tímto způsobem
přistoupil BP proto, že vedl s panem Miroslavem Petrem spory, kde po něm požadoval
finanční nároky. Dříve než bylo o těchto nárocích pravomocně soudem rozhodnuto, přistoupil
BP k tomu, že pro budoucí vykonatelnost těchto svých budoucích pohledávek si zajistil
majetek pana Petra ve zboží a vybavení prodejny. O všem co probíhalo v prodejně dne
03.11.2003 byl sepsán Mgr. Marcelem Kubisem, koncipientem exekutora JUDr. Vrány, zápis.
V prodejně zůstalo veškeré účetnictví firmy včetně pokladny s hotovostí a veškeré zboží.
Žalovaný dále uvedl, že pohledávky, které si BP chtěl zajistit zbožím, které zůstalo v
prodejně, prodal třetí osobě firmě ppm czech s.r.o., sídlem Praha 10, U trati 445/2b, PSČ
10000, IČ 26712253, a to v době probíhajícího a dosud neukončeného soudního řízení
s panem Petrem.
Pokud žaloba Miroslava Petra vůči BP měla vady, pak se jednalo o vady odstranitelné
a Miroslav Petr by je nepochybně odstranil, když v tomto řízení udělil plnou moc advokátu
JUDr. Rakovi. Žaloba Miroslava Petra tedy nebyla nedůvodná, neboť BP přistoupil
k uzavření prodejny Miroslava Petra bez pravomocného rozhodnutí o tom, že Miroslav Petr
má vůči BP nějaký dluh, tedy že by BP měl vůči Miroslavu Petrovi pohledávky, které by ho
opravňovaly k zajištění majetku Miroslava Petra. Tvrdil dále, že pokud se BP po Miroslavu
Petrovi domáhal zaplacení nájemného, pak takovýto nárok vůči němu neměl, neboť mezi BP
a Miroslavem Petrem nebyla platně uzavřena nájemní smlouva pro absenci souhlasu
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Městského úřadu. BP tedy nemohl aplikovat zadržení movitých věci dle § 175 OZ ve vazbě
na § 672 OZ.
Pokud jde o výši žalované částky, pak žalovaný namítl její nesprávnou výši, kdy
částka, která je předmětem žaloby (i jejího rozšíření o částku 330.128,36 Kč), nebyla BP
Miroslavu Petrovi vyplacena, případně pokud jde o náklady řízení, pak tyto byly vyplaceny
duplicitně. Žalovaný zpochybňuje částky 19.986,50 Kč, 78.773,- Kč a 7.735,- Kč (z původní
žaloby) neboť tyto částky pokud byly vyplaceny exekutorovi Dr. Fišerovi, pak mu byly
zaplaceny podruhé, neboť tento si již na exekutorskou odměnu zadržel věci v hodnotě
245.161,35 Kč, jednalo se o věci, které si zadržel při vyklizování prostorů, které užíval
Miroslav Petr na základě neplatné nájemní smlouvy.
Žalobce k právní subjektivitě BP a nedostatku plné moci uvedl, že BP byl
příspěvkovou organizací zřízenou dle zákona č. 250/2000 Sb. zřizovací listinou, kterou
schválilo zastupitelstvo města a jako takový měl oprávnění jednat sám za sebe v rozsahu této
zřizovací listiny. Nebylo tedy zapotřebí, aby měl speciální plnou moc k udělení plné moci
advokátovi, neboť toto jeho oprávnění vyplývalo přímo ze zřizovací listiny.
Pokud jde o předání objednávky k zastupování žalovanému, pak žalobce tvrdil, že
bylo běžnou prací mezi BP a žalovaným, že objednávky byly předávány jeho manželce (tak
jak se tomu stalo v tomto případě) a současně s objednávkou byla žalovanému
prostřednictvím jeho manželky předána i kvalifikovaná výzva soudu, a to dne 01.03.2006.
Nedůvodnou považoval žalobce i námitku žalovaného týkající se případné úspěšnosti
ve sporu s Miroslavem Petrem, poukázal na to, že v obdobném případě (kdy žalobu vůči BP
uplatnila Ing. Němčíková, která spolupodnikala s Miroslavem Petrem v nebytových
prostorách na Masarykově nám. 4/5), kdy žalovaný rovněž zastupoval BP a nárok Ing.
Němčíkové v tomto řízení nebyl prokázán.
To, že veškerá částka, která byla předmětem žaloby, nebyla Miroslavu Petrovi
vyplacena, bylo z toho důvodu, že vůči němu byly exekuční příkazy na přikázání pohledávky,
které takto byly realizovány.
V řízení byly provedeny důkazy mandátní smlouvou uzavřenou mezi Bytovým
podnikem města Nový Jičín jako mandantem a žalovaným jako mandatářem ze dne
10.02.2002, správním deníkem OS v Novém Jičíně - plnou mocí z 23.08.2001, objednávkou
právního předchůdce žalobce č. 01/SEK/2005 z 24.11.2005, objednávkou právního
předchůdce žalobce č. 01/SEK/2005 z 28.02.2006, zřizovací listinou ze dne 09.02.2001,
zřizovací listinou ze dne 21.12.2004, zřizovací listinou ze dne 15.12.2005, výpovědí svědka –
JUDr. Vojtěcha Hyvnara, svědka – Ing. Miloslava Holiše, listinou označenou jako
„Objednávka č. 01/Sek/2005 z 24.11.2005“ včetně žaloby z 03.11.2005, listinou označenou
jako „Objednávka č. 01/Sek/2005 z 28.02.2006“ včetně usnesení z 13.02.2006, výslechem
svědkyně – Alena Čipová, listinami z OS v Novém Jičíně, a to dopisem žalovaného ze dne
17.09.2004, plnou mocí ze dne 02.01.2004, dopisem předsedy OS v Novém Jičíně
žalovanému ze dne 23.09.2004, plnou mocí ze dne 03.01.2005, plnou mocí ze dne
13.04.2006, plnou mocí ze dne 10.09.2007, plnou mocí ze dne 21.11.2007, plnou mocí ze dne
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03.03.2008, plnou mocí ze dne 30.04.2008, odvoláním plné moci ze dne 30.03.2009
adresovým OS NJ, č.l. 61 – plnou mocí udělenou žalovanému k podání odvolání ze dne
13.04.2006, č.l. 98 – plnou mocí udělenou žalovanému k podání odvolání ze dne 20.08.2007,
potvrzením MUDr. Blaženy Janyškové z 24.07.2006, přípisem žalovaného adresovaným OS
v Novém Jičíně ze dne 04.09.2001 – založení plné moci, zřizovací listinou a jmenováním do
funkce, pověřením exekutorského koncipienta k sepsání exekutorského zápisu ze dne
11.11.2003, exekutorským zápis Ex Z 19/2003 ze dne 11.11.2003, podstatným obsahem
rozsudku OS v Novém Jičíně ze dne 16.10.2007 č.j. 16 C 305/2004-127, žádostí o provedení
soupisu movitého majetku zadrženého Miroslavu Petrovi ze dne 06.112003 včetně usnesení
OS v Novém Jičíně ze dne 10.11.2003 č.j. 51 Nc 2001/2003, návrhem Bytového podniku
města Nový Jičín ze dne 10.07.2003 na nařízení exekuce pro vyklizení nebytových prostor,
usnesením OS v Novém Jičíně ze dne 16.12.2004 č.j. 53 Nc 2951/2004-9, příkazem k úhradě
nákladů exekuce ze dne 07.05.2008 sp. zn. 022 1215/05-7, seznamem zboží v úschově
soudního exekutora, smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 28.11.2005, oznámením o
postoupení pohledávek ze dne 09.12.2005, usnesením OS v Novém Jičíně ze dne 09.03.2006
č.j. 24 C 55/2003-20, výpisem z účtu právního předchůdce žalobce ze dne 09.05.2008,
13.05.2008 a 20.06.2008, přípisem bytového podniku ze dne 12.01.2009, spisem OS v Novém
Jičíně spis. zn. 13 C 343/2005, a to č.l. 1, 2,17,18., spisem OS v Novém Jičíně spis. zn. 51 Nc
2001/2003, a to č.l. 1, 2, Vyčíslením ušlého nájemného z 03.11.2003, č.l. 7, 10 – 74,
76,77,78,81, rozsudkem OS v Novém Jičíně z 11.01.2007 č.j. 18 C 342/2005-34 (č.l. 34 – 36),
podstatným obsahem rozsudku KS v Ostravě z 28.11.2007 č.j. 11 Co 608/2007-64,
podstatným obsahem dopisu zástupce žalobce žalovanému z 09.02.2012, výpisem z účtu
právního předchůdce žalobce z 30.11.2011, z 22.11.2011, z 28.11.2011, podstatným obsah
exekučního příkazu č. j. 103 Ex 01917/04-43 z 07.05.2008, podstatným obsahem příkazu
k úhradě nákladů exekuce z 02.03.2009, přípisem exekutorského úřadu v Přerově
z 25.11.2011, vyrozuměním o právní moci z 22.11.2011, podstatným obsahem exekučního
příkazu č.j. 103 Ex 01119/07-23 ze 07.05.2008, podstatným obsahem příkazu k úhradě
nákladů exekuce z 21.11.2011 č.j. 103 Ex 01119/07-27, vyrozuměním o právní moci
z 14.11.2011, podstatným obsahem emailové korespondence mezi Bronislavem Bartoněm a
Exekutorským úřadem JUDr. Vrány ( emailová adresa nucova@exekuce.cz), podstatným
obsahem Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín z 08.02.2001 a to konkrétně
bodu 10a), podstatným obsahem Smlouvy o nájmu s Miroslavem Petrem z 15.09.1993,
Dodatku č. 1 ze dne 10.03.1994 ke smlouvě o nájmu, Dodatku č. 2 ze dne 28.06.1996 ke
smlouvě o nájmu, rozpisu nájemného z 15.09.1993 a výpočtového listu úhrad za nájemné
nebytových prostor. Důkazy, jež s projednávanou věcí nesouvisí, připuštěny nebyly.
Jelikož nárok uplatněný žalobcem (resp. právním předchůdcem žalobce) je nárokem
na náhradu škody, kterou měl způsobit žalovaný jako zmocněnec žalobce (advokát) a jelikož
neexistovala mezi stranami shoda o tom, zda takovýto vztah mezi žalobcem a žalovaným
existoval, zabýval se nejprve soud důkazy k tvrzením o existenci zastoupení právního
předchůdce žalobce žalovaným v době vzniku žalobcem tvrzené škody.
Nebylo sporu o tom, že právní předchůdce žalobce byl příspěvkovou organizací,
zřizovatelem bylo Město Nový Jičín. Ze zřizovací listiny ze dne 09.02.2001 soud mimo jiné
zjistil, že Město Nový Jičín zřídilo a na zastupitelstvu dne 8.2.2001 vydalo tuto zřizovací
listinu příspěvkové organizace Bytový podnik města Nový Jičín. Hlavním účelem a
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předmětem činnosti této organizace byla správa domovního fondu, nemovitostí ve vlastnictví
a spoluvlastnictví zřizovatele s tím, že podrobněji je rozsah práv a povinností organizace
upraven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Statutárním orgánem
organizace je ředitel jmenovaný Radou Města Nový Jičín, který je oprávněn jednat ve všech
věcech jménem organizace. Organizace byla oprávněna hospodařit s nemovitým a movitým
majetkem, který jí byl svěřen, byla oprávněna vykonávat veškerá práva a povinnosti vlastníka,
nejsou-li zřizovací listinou nebo právními předpisy bez možnosti zastoupení vyhrazeny
vlastníkovi (např. zcizovat, zatěžovat apod.). Z vymezení práv a povinností organizace
(příloha č. 1) soud mimo jiné zjistil, že právo rozhodovat o nájemnících bytů a nájemcích
nebytových prostor je vyhrazeno zřizovateli. BP byl svěřen výkon činností v oblasti
provozní, údržby a oprav, technického zhodnocení, kontroly investic, v oblasti ekonomické
mu bylo svěřeno právo uzavírat nájemní smlouvy s nájemníky určenými zřizovatelem a
zajišťovat výběr nájemného (i podáváním soudních žalob) na účet zřizovatele.
Statutární orgán – ředitel této příspěvkové organizace uzavřel dne 10.02.2002
s žalovaným mandátní smlouvu na poskytování právní pomoci. Smlouva byla uzavřena na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, strany se mimo jiné dohodly na tom, že BP
bude přednostně využívat právních služeb žalovaného a žalovaný mu bude za to poskytovat
individuální přístup při vyúčtování odměny. Strany se dohodly i na způsobu vyúčtování
odměny, na úroku z prodlení a dalších technických záležitostech, součástí smlouvy bylo
rovněž ujednání o tom, že BP uděluje advokátovi plnou moc zvláštní listinou.
Ze správního deníku Okresního soudu v Novém Jičíně soud zjistil, že ředitel BP JUDr.
Vojtěch Hyvnar udělil žalovanému dne 23.08.2001 (před uzavřením mandátní smlouvy)
plnou moc.
Z objednávky č. 01/SEK/2005 z 24.11.2005 soud zjistil, že BP vystavil objednávku na
právní zastupování ve věci Miroslava Petra a z výpovědi svědkyně Aleny Čipové, bývalé
pracovnice BP (která tuto objednávku zpracovávala) dále zjistil, že k vystavení objednávky
přistoupila na základě požadavku ředitele ing. Holiše a JUDr. Kubisovi byla objednávka
předána tak, že to zprostředkovala sekretářka paní Zapalačová, která to dala (jako i v jiných
případech) paní Kubisové – manželce JUDr. Kubise, která v jeho kanceláři měla svůj stůl, u
kterého pracovala a nebo chodila na BP pro písemnosti ke spisům. Dále z výpovědi této
svědkyně soud zjistil, že se současně s objednávkou nepředala JUDr. Kubisovi plná moc.
Z objednávky č. 01/SEK/2005 z 28.02.2006 soud zjistil, že BP předal žalovanému
usnesení ze dne 13.2.2006 č.j. 13 C 343/2005-51 (ve věci nároku Miroslava Petra vůči BP ),
dále pak taky usnesení 18C 342/2005 o náhradě škody ing. Marie Němčíkové proti BP.
Z výpovědi svědkyně Aleny Čipové pak zjistil, že způsob předání byl shodný.
Z výpovědi JUDr. Vojtěcha Hyvnara (jelikož v minulosti vykonával funkci statutár.
zástupce BP, považoval soud tento důkaz za účastnickou výpověď) soud zjistil, že v r. 2001
nebo 2002 vyhrál výběrové řízení na funkci ředitele BP. Když nastoupil, tak zjistil, že
vymáhání dlužných nájmů a dalších pohledávek není dobré, existovaly tam velké dluhy, a
proto se rozhodl pro spolupráci s JUDr. Kubisem, a to tak, že JUDr. Kubis bude BP
zastupovat a bude pro něj provádět veškeré právní služby. Dohoda o spolupráci byla taková,

6

Pokračování:

11 Cm 122/2009

že poté, co se případ vyskytl a JUDr. Kubis byl kontaktován, byl případ společně probrán.
Před podáním žaloby JUDr. Kubis připravil veškeré podklady včetně plné moci. Ke každé
jednotlivé kauze byla vystavena speciální plná moc pro ten který případ (a to bez ohledu na
to, že na soudě byla založena plná moc z 23.08.2001). Spory, které měly fungovat a
fungovaly popsaným způsobem, byly spory, kdy BP byl na straně žalobce, JUDr. Hyvnar si
nevzpomíná, že by za dobu jeho působení v BP byl v nějakém sporu BP jako žalovaný.
V případě, že by ale takovýto spor měl být veden u soudu, pak by k němu byla určitě
vystavena speciální plná moc. JUDr. Hyvnar v BP vykonával funkci ředitele cca 3,5 roku.
Skončil v r. 2004 před vánocemi. Po jeho odchodu byl pověřen vedením bytového podniku
Ing. Radek Růsek.
JUDr. Hyvnar dále uvedl, že v kanceláři JUDr. Kubise, v níž vykonával advokátní
praxi, pracovala i jeho manželka, která mu dělala sekretářku, písařku a přijímala poštu. O tom,
že manželka byla takovéto činnosti oprávněna dělat, věděl. Materiály JUDr. Kubisovi nosila
sekretářka paní Zapalačová nebo Saxová, někdy pro materiály přišla i manželka JUDr.
Kubise. Vždy se to stalo po telefonickém kontaktu buď s JUDr. Kubisem nebo s jeho paní.
Často se stávalo, že si ale materiály odnesl JUDr. Kubis sám.
Ze zřizovací listiny ze dne 21.12.2004 soud mimo jiné zjistil, že Město Nový Jičín
zřídilo a na zastupitelstvu dne 21.12.2004 vydalo tuto zřizovací listinu příspěvkové
organizace Bytový podnik města Nový Jičín. Hlavním účelem a předmětem činnosti této
organizace bylo plnění úkolů zřizovatele na úseku bytového hospodářství a správy majetku
zřizovatele. Tato zřizovací listina dle čl. XI. V plném rozsahu zrušila a plně nahradila
Zřizovací listinu ze dne 09.02.2001. Obsah práv a povinností byl vymezen obdobně jako
v případě zřizovací listiny ze dne 09.02.2001.
Ze zřizovací listiny ze dne 15.12.2005 soud mimo jiné zjistil, že Město Nový Jičín
zřídilo a na zastupitelstvu dne 15.12.2005 vydalo tuto zřizovací listinu příspěvkové
organizace Bytový podnik města Nový Jičín. Hlavním účelem a předmětem činnosti této
organizace bylo plnění úkolů zřizovatele na úseku bytového hospodářství a správy majetku
zřizovatele. Tato zřizovací listina dle čl. XI. v plném rozsahu zrušila a plně nahradila
Zřizovací listinu ze dne 21.12.2004. Obsah práv a povinností byl vymezen obdobně jako
v případě zřizovací listiny ze dne 21.12.2004.
Z výpovědi Ing. Miloslava Holiše (jelikož v minulosti vykonával funkci statutár.
zástupce BP, považoval soud tento důkaz za účastnickou výpověď) soud zjistil, že od února
2005 do října 2011 vykonával funkci ředitele BP. Pokud se týče právních služeb, pak od
svého nástupu učinil změny - přijal právničku paní Jiřičkovou a po jejím odchodu pana
Bartoně, a to proto, aby toto oddělení pracovalo pružněji. S JUDr. Kubisem ale činnost
ukončena nebyla, byly nějaké případy, pro které si jej najímal. Dělo se tak formou
objednávky, přičemž tuto objednávku vystavovala paní Čipová po vzájemné konzultaci.
Mohlo se stát, že tyto objednávky vystavovala paní Čipová i samostatně pokud se jednalo o
jasné případy. Pokud jde o plné moci, pak pro tyto případy byly vystavovány JUDr. Kubisovi
v některých případech, kdy to JUDr. Kubis požadoval. O tom, že by existovala na soudě plná
moc k zastupování BP, neví. K Objednávce č. 01/Sek/2005 z 24.11.2005 a z 28.02.2006 Ing.
Holiš uvedl, že toto byl způsob, jakým si právní služby u advokátní kanceláře JUDr. Kubise
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objednávaly. Pokud se týče žaloby pana Petra vůči BP na částku 2.568.000,- Kč, pak žaloba
byla doručena BP pak předána JUDr. Kubisovi. Dále se Ing. Holiš o věc nezajímal. Když
přišla výzva ze soudu k vyjádření, tak Ing. Holiš JUDr. Kubisovi volal a on jej ujišťoval, že to
vyřeší, že nemusí mít obavy, že by se muselo něco platit. Pokud jde o odměnu, pak vycházel
z toho, že existovala nějaká dohoda.
Do sídla advokátní kanceláře JUDr. Kubise chodil Ing. Holiš pouze mimořádně.
V kanceláři byla kromě JUDr. Kubise i jeho manželka, která dělala sekretářku nebo
pracovnici advokátní kanceláře. S ní jednal i osobně a telefonicky. Písemné materiály pro
JUDr. Kubise byly předávány buď přímo jemu nebo jeho manželce a to buď v advokátní
kanceláři, nebo v BP. JUDr. Kubis nevyžadoval u nějakých materiálů, že by měly být
předávány výhradně jemu. JUDr. Kubis si na jednotlivé případy nevyžadoval samostatnou
plnou moc, spousta případů běžela na základě plné moci založené u soudu.
Z plné moci ze dne 03.01.2005 soud zjistil, že ji udělil zastupující statutární orgán BP
(po odvolání JUDr. Hyvnara) žalovanému k zastupování. Z plné moci ze dne 13.04.2006 a
20.8.2007 soud zjistil, že ji udělil statutární orgán BP žalovanému k zastupování ve věci
odvolání proti rozsudku OS v Novém Jičíně sp.zn.: 343/2005 (věc Miroslava Petra proti BP).
Z plné moci ze dne 10.09.2007 soud zjistil, že ji udělil statutární orgán BP žalovanému
k zastupování ve věci 18 C 255/2006. Z plné moci ze dne 21.11.2007 soud zjistil, že ji udělil
statutární orgán BP žalovanému k zastupování ve věci o náhradu škody u KS Ostrava č.j. 11
Co 608/2007. Z plné moci ze dne 3.3.2008 soud zjistil, že ji udělil statutární orgán BP
žalovanému k zastupování ve věci 11 Co 650/2007. Z plné moci ze dne 30.4.2008 soud zjistil,
že ji udělil statutární orgán BP žalovanému k zastupování ve věci 13 C 343/2005. Z dopisu
adresovaného OS v Novém Jičíně soud zjistil, že BP odvolal plnou moc udělenou JUDr.
Kubisovi ve věci 18 C 342/2005.
Ze spisu Okresního soudu v Novém Jičíně sp.zn.: 13 C 343/2005 soud mimo jiné
zjistil, že dne 4.11.2005 byla Okresnímu soudu v Novém Jičíně doručena žaloba Miroslava
Petra o náhradu škody ve výši 2.568.000,- Kč s přísl. proti žalovanému Bytovému podniku
města Nový Jičín, že tato částka měla dle žaloby představovat škodu, která měla Miroslavu
Petrovi vzniknout tím, že v důsledku provedeného zadržovacího práva přišel o částku
2.568.000,- Kč, která představuje rozdíl mezi prodejní hodnotou zboží, které bylo v prodejně
v době výkonu zadržovacího práva (3.565.796,- Kč) a nákupní hodnotou zboží (997.798,Kč). Dne 13.2.2006 vydal soud usnesení č.j. 13 C 343/2005-51 v němž vyzval žalovaného
(BP), aby se ve věci písemně vyjádřil do 30-ti dnů od doručení usnesení s tím, že pokud se
nevyjádří, bude mít soud zato, že nárok uznává. Usnesení bylo doručeno BP 27.2.2006. BP se
ve věci nevyjádřil, proto soud vydal dne 3.4.2006 rozsudek pro uznání č.j. 13 C 343/2005-55.
Rozsudek, který byl opětovně vydán 7.8.2007 nabyl právní moci 28.4.2008.
Z těchto zjištění učinil soud (ohledně existence zastoupení BP žalovaným) tento
skutkový závěr:
Nebylo sporu o tom, že zřízení BP jako příspěvkové organizace zřízené Městem Nový
Jičín, dne 8.2.2001 schválilo zastupitelstvo a schválilo rovněž její zřizovací listinu. Tato
příspěvková organizace byla zřízena pro správu domovního fondu, nemovitostí ve vlastnictví
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a spoluvlastnictví zřizovatele a ve zřizovací listině (konkrétně v její příloze č. 1) jí byl
vymezen rozsah práv a povinností. Oprávnění jednat ve všech věcech jménem organizace
zřizovatel svěřil statutárnímu orgánu organizace - řediteli jmenovanému Radou Města Nový
Jičín.
Bylo prokázáno, že statutárním orgánem (ředitelem) této příspěvkové organizace byl
jmenován JUDr. Vojtěch Hyvnar. Bylo dále prokázáno, že tento statutární orgán udělil dne
23.08.2001 plnou moc k zastupování BP u Okresního soudu v Novém Jičíně JUDr. Jaromíru
Kubisovi s nímž následně nato dne 10.02.2002 uzavřel smlouvu na poskytování právní
pomoci.
Příspěvková organizace je konstruována jako právnická osoba, která vyvíjí
hospodářskou činnost, ale která nemá tzv. majetkovou složku - není subjektem vlastnického
práva k majetku, který je vlastnictvím jejího zřizovatele a tudíž má k němu jen tolik práv,
kolik jí její zřizovatel svěřil. Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro
takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a
složitost vyžadují samostatnou subjektivitu. V případě BP byla tato příspěvková organizace
zřízena k hospodářskému využívání majetku města. Územní samosprávný celek jakožto
zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace, jmenuje statutární orgány a
určuje, jakým způsobem mohou jednat navenek, ve zřizovací listině vymezuje majetek ve
svém vlastnictví, který příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití a současně vymezuje taková majetková práva, jež příspěvkové
organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena. Skutečnost, že příspěvková organizace je
konstruována jako právnická osoba, jež zpravidla vyvíjí hospodářskou činnost, ale nemá tzv.
majetkovou samostatnost (tedy vlastní majetek, jenž je oddělen od majetku zřizovatele),
vyjadřuje její specifické postavení a mnohem těsnější vztah ke svému zřizovateli. Pojem
správa proto vyjadřuje vlastnickou nezpůsobilost příspěvkové organizace (není vlastníkem
svěřeného majetku), zatímco pojem vlastní hospodářské využití vyjadřuje skutečnost, že
příspěvková organizace využívá do správy svěřený majetek k vlastní hospodářské činnosti, a
to v tom smyslu, že majetková práva s touto hospodářskou činností spojená vykonává namísto
vlastníka, který vymezí rozsah těchto práv ve zřizovací listině.
Nebylo sporu o tom, že Město Nový Jičín, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace
Bytový podnik města Nový Jičín na zasedání zastupitelstva dne 21.12.2004 vydalo novou
zřizovací listinu, která plně nahradila Zřizovací listinu ze dne 09.02.2001 a na zasedání
zastupitelstva dne 15.12.2005 vydalo novou zřizovací listinu, která plně nahradila Zřizovací
listinu ze dne 21.12.2004.
Ač Město Nový Jičín pro příspěvkovou organizaci Bytový podnik města Nový Jičín
vydalo za období od 8.2.2001 do 15.12.2005 celkem 3 zřizovací listiny, které na sebe
kontinuálně navazovaly, nebylo prokázáno, že by schválením zřizovacích listin dne
21.12.2004 a dne 15.12.2005 bylo jeho vůlí jako zřizovatele příspěvkové organizace tuto
příspěvkovou organizaci ke dni 21.12.2004 a ke dni 15.12.2005 zrušit a nově zřídit, proto
soud vzal za prokázané, že těmito nově vydanými a zastupitelstvem schválenými zřizovacími
listinami docházelo pouze k úpravám původní zřizovací listiny.
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Bylo prokázáno, že zřizovací listinou ze dne 8.2.2001 svěřil zřizovatel – Město Nový
Jičín statutárnímu orgánu této příspěvkové organizace - řediteli jmenovanému Radou Města
Nový Jičín oprávnění jednat ve všech věcech jménem organizace (po dobu jeho nepřítomnosti
zástupci ředitele) a toto oprávnění nebylo omezeno ani zřizovací listinou ze dne 21.12.2004
ani zřizovací listinou ze dne 15.12.2005. Bylo tedy prokázáno, že ředitel BP byl oprávněn
udělit JUDr. Kubisovi plnou moc k zastupování BP u Okresního soudu v Novém Jičíně a
uzavřít s ním i mandátní smlouvu na poskytování právních služeb. JUDr. Jaromír Kubis tedy
od 23.08.2001 byl oprávněn jednat jménem BP u Okresního soudu v Novém Jičíně.
Na tom nemění nic skutečnost, že kromě plné moci ze dne 23.08.2001 udělil BP
žalovanému mimo jiné dne 03.01.2005 plnou moc k zastupování (bez jakéhokoliv omezení),
dne 13.04.2006 a 20.8.2007 k zastupování ve věci odvolání proti rozsudku OS v Novém
Jičíně sp.zn.: 343/2005 (věc Miroslava Petra proti BP), dne 10.09.2007 k zastupování ve věci
18 C 255/2006, dne 21.11.2007 k zastupování ve věci o náhradu škody u KS Ostrava č.j. 11
Co 608/2007, dne 3.3.2008 ve věci 11 Co 650/2007 a dne 30.4.2008 k zastupování ve věci 13
C 343/2005 a dne 30.3.2009 BP odvolal plnou moc udělenou JUDr. Kubisovi ve věci 18 C
342/2005, neboť těmito důkazy nebylo prokázáno, že by snad plná moc, která byla udělena
JUDr. Kubisovi dne 23.8.2001 a založena u Okresního soudu v Novém Jičíně pod Spr
1265/2001 zanikla.
Bylo prokázáno, že ve věci komunikace mezi BP a žalovaným participovalo více osob
– za BP to byl jednak ředitel (statutární orgán), ale rovněž pracovníci BP – Alena Čipová,
sekretářka paní Zapalačová a za žalovaného rovněž jeho manželka, která s ním seděla
v kanceláři.
Bylo prokázáno, že BP si objednal u žalovaného poskytování právních služeb ve věci
žaloby Miroslava Petra vůči BP , a to objednávkou č. 01/SEK/2005 z 24.11.2005 – tuto
objednávku předala (po předchozí informaci o této věci, která byla realizována mezi
tehdejším ředitelem BP ing. Holišem a JUDr Kubisem) sekretářka paní Zapalačová, manželce
JUDr. Kubise.
Bylo prokázáno, že stejným způsobem, jakým byla předána objednávka, bylo
žalovanému předáno i usnesení ze dne 13.2.2006 č.j. 13 C 343/2005-51 (ve věci nároku
Miroslava Petra vůči BP ) a usnesení 18 C 342/2005 o náhradě škody ing. Marie Němčíkové
proti BP, a to s průvodním listem - objednávka č. 01/SEK/2005 z 28.02.2006.
Bylo tedy prokázáno, že žalovaný měl od 23.8.2001 od BP udělenu pro jednání u
Okresního soudu v Novém Jičíně plnou moc a že mu BP dne 24.11.2005 předal případ žaloby
Miroslava Petra vůči BP a rovněž bylo prokázáno, že BP dne 28.2.2006 předal žalovanému
usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 13.2.2006 č.j. 13 C 343/2005-51.
Bylo dále prokázáno, že žalovaný na výzvu soudu
343/2005-51 ve stanovené lhůtě nereagoval.

10

ze dne 13.2.2006 č.j. 13 C

Pokračování:

11 Cm 122/2009

Provedeným dokazováním k existenci zastoupení BP žalovaným v době, kdy se BP
prostřednictvím Okresního soudu v Novém Jičíně (věc sp.zn.: 13 C 343/2005) dověděl o
podané žalobě Miroslava Petra o2.568.000,- Kč s přísl. dospěl soud k závěru, že bylo
prokázáno, že BP byl zastoupen žalovaným, že mu tento právní případ včas předal a že
žalovaný měl pro zastupování BP u Okresního soudu v Novém Jičíně udělenu plnou moc.
Bylo rovněž prokázáno, že BP předal žalovanému, jakožto zmocněnci usnesení soudu vydané
dle § 114 b o.s.ř. s poučením, že pokud se nevyjádří, bude mít soud zato, že nárok uznává.
Bylo prokázáno, že na tuto výzvu žalovaný nereagoval.
Po vyřešení této prejudiciální otázky se soud zabýval tím, zda žalovaný porušil své
povinnosti zmocněnce žalobce, zda žalobci (resp. právnímu předchůdci žalobce vznikla
tvrzená škoda a pokud ano, zda tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením
povinnosti žalovaným.
Vycházeje z tvrzení uvedených v žalobě o tom, v čem žalobce spatřuje porušení
povinností žalovaného jako advokáta ve vztahu k žalobci, pak tím, že bylo prokázáno, že
právní předchůdce žalobce žalovanému předal případ nároku na náhradu škody, který vůči BP
uplatnil Miroslav Petr a rovněž tak usnesení soudu ze dne 13.2.2006 č.j. 13 C 343/2005-51,
pak tím, že se žalovaný ve stanovené lhůtě nevyjádřil a soud vzal tento projev za uznání
závazku (fikce uznání), bylo prokázáno, že žalovaný jako advokát porušil své povinnosti
chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a využívat důsledně všechny zákonné
prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá
za prospěšné.
Po vyřešení i této další předběžné otázky soud dále zkoumal, zda žalobci (právnímu
předchůdci žalobce) vznikla tvrzená škoda, tedy zkoumal, zda to, o čem žalobce tvrdí, že je
škoda, je škodou či nikoliv. Žalobce za škodu považuje částku, kterou musel zaplatit na
základě pravomocného rozsudku ve věci 13 C 343/2005 Miroslavu Petrovi a ač (jak tvrdil) by
v případě, že by žalovaný neporušil svou povinnost a na výzvu soudu reagoval, by byla žaloba
Miroslava Petra zamítnuta jako zcela nedůvodná. Z toho důvodu soud zkoumal oprávněnost či
neoprávněnost nároku Miroslava Petra na náhradu škody vůči BP ve výši 2.568.000,- Kč
s přísl.
Ze spisu Okresního soudu v Novém Jičíně sp.zn.: 13 C 343/2005 soud zjistil, že
Miroslav Petr žalobou dne 4.11.2005 uplatnil nárok na náhradu škody ve výši 2.568.000,- Kč
vůči BP a tvrdil, že tato škoda mu vznikla tím, že BP dne 3.11.2003 uzavřel provozovnu
v Novém Jičíně na Masarykově nám. 4/5, v níž Miroslav Petr podnikal a zadržel veškeré věci,
které se v této provozovně nacházely a tím mu způsobil škodu. Žalobu dále doplnil tvrzením,
že na základě neshod mezi ním a BP přistoupil BP k podání žaloby na vyklizení nebytových
prostor. Dříve než bylo toto řízení skončeno, vykonal BP zadržovací práv dne 3.11.2003.
Škoda, kterou po BP touto žalobou požadoval, představuje rozdíl mezi prodejní hodnotou
zboží, které bylo v prodejně v době výkonu zadržovacího práva (3.565.796,- Kč) a nákupní
hodnotou zboží (997.798,- Kč).
Z žádosti o provedení soupisu movitého majetku zadrženého Miroslavu Petrovi soud
zjistil, že dne 06.11.2003 požádalo Město Nový Jičín zastoupené Bytovým podnikem města
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Nový Jičín Okresní soud v Novém Jičíně o provedení soupisu movitých věcí, které zadržel
dne 3.11.2003 v nebytových prostorách nacházejících se v domě č.p.4 a 5 na Masarykově
náměstí v Novém Jičíně. Z této žádosti soud rovněž zjistil, že žádost byla odůvodněna tím, že
Miroslav Petr za období od září 1996 do 3.11.2003 dluží nájemné ve výši 3.538.792,40 Kč
(bez poplatků z prodlení), že BP uplatnil u Okresního soudu v Novém Jičíně žalobu na dlužné
nájemné (které činilo 1.027.836,- Kč) a věc není (do dne podání žádosti) pravomocně
skončena. Dále žádost obsahovala informaci o tom, že žadatel zjistil, že Miroslav Petr
likviduje část prodejny a snižuje zásoby, proto provedl v souladu s ust. § 175 a násl. Za
použití § 672, odst. 1 a 2 OZ zadržení movitých věcí z majetku Miroslava Petra.
Z usnesení OS v Novém Jičíně ze dne 16.12.2004 č.j. 53 Nc 2951/2004-9 soud zjistil,
že na základě vykonatelného rozsudku OS V Novém Jičíně ze dne 18.2.2003 č.j. 8 C 270/96151 byla k vymožení povinnosti vyklidit nebytové prostory v domě č.p. 4 a 5 na Masarykově
nám. V Novém Jičíně nařízena exekuce a provedením této exekuce byl pověřen soudní
exekutor JUDr. Jiří Fišer. Soud vydal toto usnesení na návrh BP zastoupeného žalovaným ze
dne 10.07.2003. V tomto návrhu jako důvod pro nařízení exekuce bylo uvedeno, že Miroslavu
Petrovi bylo rozsudkem OS v Novém Jičíně ze dne 18.2.2003 č.j. 8 C 270/96-151, který nabyl
právní moci 18.2.2003 uloženo vyklidit nebytové prostory v Novém Jičíně na Masarykově
nám. 4/5 a předat je oprávněnému.
Ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 28.11.2005 soud zjistil, že BP postoupil
pohledávku za Miroslavem Petrem (úhrada za užívání nebytových prostor v domě č.p. 4 a 5
na Masarykově nám. V Novém Jičíně za období od 1.9.1996 do 30.4.2000 v celkové výši
2.482.101,72 Kč s přísl. na společnost ppm czech s.r.o. se sídlem Praha 10, U Trati 445/2b IČ
26712253. Ze spisu OS v Novém Jičíně sp.zn.: 12 C 178/2000 bylo zjištěno, že BP
pohledávku za Miroslavem Petrem z titulu dlužného nájemného (za dobu do 31.8.1996) a
z titulu bezdůvodného obohacení po ukončení nájemného vztahu ve výši 1.277.980,- Kč
s přísl. postoupil 28.11.2005 rovněž na společnost ppm czech s.r.o. se sídlem Praha 10, U
Trati 445/2b IČ 26712253 a ta následně 30.11.2005 na PhDr. Olgu Konvičkovou, nar.
1.6.1948, bytem Anenská 592, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42.
Z usnesení OS v Novém Jičíně ze dne 09.03.2006 č.j. 24 C 55/2003-20 soud zjistil, že
ve sporu, kde BP žaloval Miroslava Petra o dlužné nájemné, soud připustil změnu účastníků
na straně žalobce a z usnesení OS v Novém Jičíně ze dne 7.2.2006 č.j. 12 C 178/2000-171
soud zjistil, že ve sporu, kde BP žaloval Miroslava Petra o dlužné nájemné, soud připustil
změnu účastníků na straně žalobce – do práv a povinností žalobce vstoupila Olga
Konvičková. Ze spisu OS v Novém Jičíně sp. zn. 12 C 178/2000 soud dále mimo jiné zjistil,
že BP žalobou ze dne 17.4.2000 požadoval po Miroslavu Petrovi částku 1.277.980,- Kč
s přísl. z titulu dlužného nájemného za období od 1.9.1996 do 30.4.2000. O nároku BP, resp.
jeho právního nástupce bylo pravomocně rozhodnuto až 26.11.2008 (rozsudek KS Ostrava,
kterým byl rozsudek OS v Novém Jičíně potvrzen nabyl právní moci 9.2.2009) . V tomto
řízení bylo ale zjištěno, že nárok, který BP po Miroslavu Petrovi požadoval, není nárokem
z titulu dlužného nájemného, ale nárokem na vydání bezdůvodného obohacení, když shledal
nájemní smlouvu jako neplatnou.
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Z pověření exekutorského koncipienta k sepsání exekutorského zápisu ze dne
11.11.2003 soud zjistil, že soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána pověřil ( na základě žádosti
BP ) exekutorského koncipienta Mgr. Marcela Kubise sepsáním exekutorského zápisu č. Ex Z
19/2003.
Z exekutorského zápisu Ex Z 19/2003 ze dne 11.11.2003 soud mimo jiné zjistil, že
tímto zápisem bylo osvědčeno, že ve dnech 3.a 4.11.2003 bylo v prostorách provozovny,
kterou provozoval Miroslav Petr vykonáno zadržovací právo k věcem movitým nalézajícím se
v tomto prostoru.
Ze spisu OS spis. zn. 51 Nc 2001/2003 soud mimo jiné zjistil, že Okresní soud
v Novém Jičíně dne 8.12.2003 sepsal movité věci v nebytovém prostoru na Masarykově nám.
Č 4/5 v Novém Jičíně i s uvedením jejich cen – na žádost Miroslava Petra byl soupis
sepsaných movitých věcí předán jeho zástupkyni 20.9.2004.
Ze spisu OS v Novém Jičíně sp. zn. 16 C 305/2004, zejména rozsudku OS v Novém
Jičíně ze dne 16.10.2007 č.j. 16 C 305/2004-127 ve znění rozsudku KS Ostrava ze dne
15.6.2009 č.j. 15 Co 486/2008-178 ( ve věci nároku uplatněného Městem Nový Jičín proti
Miroslavu Petrovi o dlužné nájemné) soud mimo jiné zjistil, že soud dospěl k závěru, že je
důvodný nárok Města Nový Jičín vůči Miroslavu Petrovi na zaplacení bezdůvodného
obohacení za užívání nebytových prostor na Masarykově nám. 4/5 v Novém Jičíně za období
od 1.2.2003 do 3.11.2003, neboť nájemní smlouvy ze dne 11.9.1991 a 15.9.1993 jsou
absolutně neplatné pro absenci souhlasu Národního výboru s jejím uzavřením (§ 3, odst. 3
zák.č. 116/1990 Sb. v tehdy platném znění).
Z dopisu zástupce žalobce žalovanému z 09.02.2012 soud zjistil, že BP vyzval
žalovaného k zaplacení částky 330.128,36 Kč z titulu náhrady škody představující částku
224.090,86 Kč, která byla 28.11.2011 zaplacena soudnímu exekutorovi JUDr. Vránovi,
částku 101.665,- Kč, která byla 22.11.2011 zaplacena soudnímu exekutorovi JUDr. Vránovi a
částku 4.372,50 Kč, která byla 30.11.2011 zaplacena soudnímu exekutorovi JUDr. Vránovi.
Z výpisů z účtu BP z 30.11.2011, z 22.11.2011 a z 28.11.2011 bylo zjištěno odepsání
shora uvedených částek z jeho účtu.
Z listin - exekuční příkaz č. j. 103 Ex 01917/04-43 z 07.05.2008, příkaz k úhradě
nákladů exekuce z 02.03.2009, přípis exekutorského úřadu v Přerově z 25.11.2011,
vyrozumění o právní moci z 22.11.2011, exekuční příkaz č.j. 103 Ex 01119/07-23 ze
07.05.2008, příkaz k úhradě nákladů exekuce z 21.11.2011 č.j. 103 Ex 01119/07-27,
vyrozumění o právní moci z 14.11.2011, emailová korespondence mezi Bronislavem
Bartoněm a Exekutorským úřadem JUDr. Vrány ( emailová adresa nucova@exekuce.cz) soud
zjistil, že částky, o něž BP žalobu rozšířil, odpovídají tomu, co bylo exekutorským úřadem
vyčísleno.
Ze smlouvy o nájmu s Miroslavem Petrem z 15.09.1993, dodatku č. 1 ze dne
10.03.1994 ke smlouvě o nájmu, dodatku č. 2 ze dne 28.06.1996 ke smlouvě o nájmu,
rozpisu nájemného z 15.09.1993 a výpočtového listu úhrad za nájemné nebytových prostor
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soud zjistil že Miroslav Petr užíval prostory na Masarykově nám. č.4 a 5 v Novém Jičíně od
1.9.1993.
Z těchto zjištění (k tvrzení žalobce o škodě, která mu vznikla v příčinné souvislosti
s porušením povinnosti žalovaným) učinil soud tento skutkový závěr:
Bylo prokázáno, že Miroslav Petr užíval prostory v Novém Jičíně na Masarykově
nám. č. 4 a 5 na základě nájemní smlouvy z 1.9.1993, kterou uzavřel s BP a bylo současně
prokázáno (spisem Okresního soudu v Novém Jičíně sp.zn.: 12 C 178/2000), že tato nájemní
smlouva nebyla uzavřena po předchozím souhlasu Městského úřadu v Novém Jičíně, resp.
nebylo ani prokázáno, že by byl Městský úřad v Novém Jičíně o souhlas požádán.
Bylo prokázáno, že BP dne 17.4.2000 uplatnil žalobu na Miroslava Petra (spis OS
v Novém Jičíně sp.zn.: 12 C 178/2000), v němž jej žaloval o dlužné nájemné (za dobu do
31.8.1996) a bezdůvodné obohacení po ukončení nájemného vztahu ve výši 1.277.980,- Kč
s přísl. V této věci bylo pravomocně rozhodnuto o nároku žalobce (tímto žalobcem ale již
byla PhDr. Olga Konvičková) až v roce 2009.
Dále bylo prokázáno, že rozsudkem OS v Novém Jičíně ze dne 18.2.2003 č.j. 8 C
270/96-151, který nabyl právní moci 18.2.2003, byla Miroslavu Petrovi uložena povinnost
vyklidit nebytové prostory v domě č.p. 4 a 5 na Masarykově nám. v Novém Jičíně a dále bylo
prokázáno, že k vymožení povinnosti vyklidit nebytové prostory v domě č.p. 4 a 5 na
Masarykově nám. v Novém Jičíně byla na návrh BP ze dne 10.07.2003 zastoupeného
žalovaným, nařízena dne 16.12.2004 exekuce (usnesení OS v Novém Jičíně ze dne
16.12.2004 č.j. 53 Nc 2951/2004-9). Nebylo ale prokázáno, že by povinnost vyklidit
nebytové prostory v domě č.p. 4 a 5 na Masarykově nám. v Novém Jičíně byla Miroslavu
Petrovi uložena pro neplacení úhrady za užívání nebytových prostor.
Bylo prokázáno, že ve dnech 3.a 4.11.2003 vykonal BP v prostorách provozovny,
kterou provozoval Miroslav Petr zadržovací právo k věcem movitým nalézajícím se v tomto
prostoru za účasti exekutorského koncipienta Mgr. Marcela Kubise pověřeného soudním
exekutorem JUDr. Tomášem Vránou, v prostorách byly vyměněny zámky a tyto prostory byly
uzavřeny.
Bylo prokázáno, že Město Nový Jičín zastoupené Bytovým podnikem města Nový
Jičín požádalo dne 06.11.2003 Okresní soud v Novém Jičíně o provedení soupisu movitého
majetku zadrženého BP Miroslavu Petrovi dne 3.11.2003 v nebytových prostorách
nacházejících se v domě č.p.4 a 5 na Masarykově náměstí v Novém Jičíně a v žádosti uvedlo,
že Miroslav Petr dluží nájemné ve výši 3.538.792,40 Kč (bez poplatků z prodlení) za období
od září 1996 do 3.11.2003 a že bylo zjištěno, že Miroslav Petr likviduje část prodejny a
snižuje zásoby. Město Nový Jičín do žádosti uvedlo, že bylo provedeno zadržení movitých
věcí z majetku Miroslava Petra v souladu s ust. § 175 a násl. za použití § 672, odst. 1 a 2 OZ.
Bylo prokázáno, že Okresní soud v Novém Jičíně dne 8.12.2003 sepsal movité věci
v nebytovém prostoru na Masarykově nám. Č 4/5 v Novém Jičíně i s uvedením jejich cen
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(spis. zn. 51 Nc 2001/2003), tento soupis byl Miroslavu Petrovi na jeho žádost předán
20.9.2004 jeho zástupkyni.
Bylo prokázáno, že žalobou ze dne 4.11.2005 uplatnil Miroslav Petr nárok na náhradu
škody ve výši 2.568.000,- Kč vůči BP a tvrdil, že tato škoda mu vznikla tím, že BP dne
3.11.2003 uzavřel provozovnu v Novém Jičíně na Masarykově nám. 4/5, v níž Miroslav Petr
podnikal a zadržel veškeré věci, které se v této provozovně nacházely a tím mu způsobil
škodu (spis Okresního soudu v Novém Jičíně sp.zn.: 13 C 343/2005). Škoda mu měla
vzniknout tím, že dříve než bylo skončeno řízení o žalobě na vyklizení nebytových prostor,
přistoupil BP dne 3.11.2003 k výkonu zadržovacího práva, v důsledku čehož přišel o částku
2.568.000,- Kč, která představuje rozdíl mezi prodejní hodnotou zboží, které bylo v prodejně
v době výkonu zadržovacího práva (3.565.796,- Kč) a nákupní hodnotou zboží (997.798,Kč).
Skutkový stav byl dostatečně zjištěn z těchto důkazů, proto soud nehodnotil ty důkazy,
jež by byly nadbytečné nebo ty, které s projednávanou věcí nesouvisí (např. nárok ing.
Němčíkové vůči Bytovému podniku města Nový Jičín – věc vedená u OS Nový Jičín pod
sp.zn.: 18 C 342/2005).
Skutkov stav, k němuž soud dospěl, byl aplikován na platnou právní úpravu, kterou je
Občanský zákoník, Obchodní zákoník (oba ve znění platném do 31.12.2013), zákon č.
85/1996 Sb., zák.č. 250/2000 Sb., zák.č. 116/1990 Sb. o.s.ř. a soud učinil tento právní závěr:
Právní předchůdce žalobce byl příspěvkovou organizací zřízenou dle § 27 a násl.
zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Statutární orgán této
příspěvkové organizace – ředitel JUDr. Hyvnar udělil v rámci práv a povinností, které mu
byly zřizovací listinou ze dne 9.2.2001 svěřeny, žalovanému jako advokátovi dle § 4 zák.č.
85/1996 Sb. pro poskytování právních služeb dle § 1 zák.č. 85/1996 Sb, dne 23.8. 2001 plnou
moc k zastupování dle § 31 odst. 1 Občanského zákoníku (dále jen Obč.z.). Plná moc byla
udělena pro spory vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně (prezidiální plná moc). Smluvní
zastoupení mezi žalovaným jako advokátem a BP (jednalo se o vztah obchodně závazkový ve
smyslu ustanovení § 261 ObchZ.) tedy vzniklo na základě uzavření dvoustranného právního
úkonu (smlouvy) a navenek bylo vůči Okresnímu soudu v Novém Jičíně deklarováno touto
prezidiální plnou mocí založenou trvale u Okresního soudu v Novém Jičíně. Na tom, že ve
sporech vedených u Okresního soudu v Novém Jičíně byl žalovaný od udělení plné moci dne
23.8.2001 za BP oprávněn ( a taky povinen) jednat nic nemění ani skutečnost, že následně
poté žalovaný jako advokát dle § 4 zák.č. 85/1996 Sb a BP jako klient uzavřeli dne
10.02.2002 písemnou smlouvu na poskytování právní pomoci (mandátní smlouvu dle § 566 a
násl. Obch.z.). Mandátní smlouva je dvoustranným právním úkonem, který se týká pouze
vnitřního vztahu mandanta a mandatáře a proto v závazkovém právním vztahu založeném
mandátní smlouvou vznikají subjektivní práva a tomu odpovídající povinnosti jeho stranám.
Na rozdíl od plné moci, která je neadresným jednostranným právním úkonem zmocnitele,
kterým prohlašuje vůči třetím osobám, že zmocnil jinou osobu, aby ho v rozsahu uvedeném v
této plné moci jako zmocněnec zastupovala. Pro vymezení rozsahu oprávnění zmocněnce
jednat za zmocnitele je tak rozhodující obsah plné moci. Bylo tedy prokázáno, že od

15

Pokračování:

11 Cm 122/2009

23.8.2001 byl žalovaný oprávněn činit úkony za BP, a to vůči Okresnímu soudu v Novém
Jičíně.
Bylo prokázáno, že způsob komunikace mezi BP jako klientem a žalovaným jako
advokátem fungoval tak, že písemné materiály klienta byly advokátovi předávány buď
osobně, nebo jeho manželce (která pro něj vykonávala administrativu), a to buď v advokátní
kanceláři, nebo v sídle BP. Bylo tedy prokázáno, že mezi BP a žalovaným bylo obchodní
zvyklostí (§ 264 obch. zák.) předávání informací prostřednictvím manželky žalovaného.
Bylo prokázáno, že BP dle obchodních zvyklostí předal žalovanému dne 24.11.2005
objednávkou č. 01/SEK/2005 věc - nárok Miroslava Petra vůči BP (žaloba pod sp.zn.: 13 C
343/2005, která byla Okresním soudem v Novém Jičíně doručena přímo BP) a rovněž bylo
prokázáno, že stejným způsobem, jakým byla předána objednávka, bylo žalovanému předáno
i usnesení ze dne 13.2.2006 č.j. 13 C 343/2005-51 (ve věci nároku Miroslava Petra vůči BP) a
dále pak i usnesení 18 C 342/2005 o náhradě škody Ing. Marie Němčíkové proti BP, a to
s průvodním listem - objednávka č. 01/SEK/2005 z 28.02.2006 a bylo prokázáno, že tyto věci
žalovaný neodmítl.
Bylo tedy prokázáno, že od 24.11.2005 byl žalovaný povinen činit úkony za BP ve
věci vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp.zn.: 13 C 343/2005.
V usnesení ze dne 13.2.2006 č.j. 13 C 343/2005-51 (ve věci nároku Miroslava Petra
vůči BP), které vydal Okresní soud v Novém Jičíně dle § 114 b o.s.ř. byla BP jako
žalovanému v této věci stanovena lhůta 30-ti dnů (§ 114 b, odst. 1 a 2 o.s.ř.) s upozornění, že
pokud se bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve
stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který
je proti němu žalobou uplatňován, uznává.
Bylo prokázáno, že žalovaný (jako zmocněnec BP), ač usnesení od BP včas obdržel,
na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagoval a rovněž bylo prokázáno, že Okresní soud
v Novém Jičíně dne 7.8.2007 vydal dle § 153a, odst. 3 o.s.ř. rozsudek pro uznání č.j. 13 C
343/2005-92. Rozsudek nabyl právní moci 28.4.2008.
K hodnocení důkazů o platbách realizovaných BP na základě pravomocného rozsudku
ve věci 13 C 343/2005 soud nepřistoupil, neboť to považoval za nadbytečné, když nebylo
prokázáno, že by nárok Miroslava Petra vůči BP o náhradu škody (věc 13 C 343/2005) nebyl
zcela nedůvodný, resp. že jeho nárok důvodný byl.
V řízení bylo prokázáno, že BP uzavřel dne 3.11.2003 provozovnu Miroslava Petra,
přičemž tak učinil v rozporu s § 175, odst. 1 OZ. ( (Viz např. rozhodnutí NS ČR č.j.7 Tdo
115/2012-22 z 15. února 2012, rozhodnutí 21 Cdo 493/2009 z 16. února 2011).
Dle § 671, odst. 1 OZ na zajištění nájemného má pronajímatel nemovitosti zástavní
právo k movitým věcem, které jsou na pronajaté věci a patří nájemci nebo osobám, které
s ním žijí ve společné domácnosti, s výjimkou věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí.
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Zástavní právo dle cit. ustanovení vzniká přímo ze zákona (tzv. zákonné zástavní
právo) a předmětem jsou movité věci, které vlastní nájemce nebo osoby, které sdílí s
nájemcem společnou domácnost (§ 115) a vzniká pouze k věcem, které byly do (na) pronajaté
věci umístěny. Předpokladem tedy je, aby existoval nájemní vztah a dále, aby existovala
splatná pohledávka, která vznikla z důvodu povinnosti hradit nájemné. V případě
odstraňování věcí z předmětu nájmu nebo v případě stěhování nájemce svědčí pronajímateli
zadržovací právo na zajištění nájemného, které nebylo zaplaceno nebo není jiným způsobem
zajištěno; a contrario je-li nájemné zajištěno jiným zajišťovacím institutem, zadržovací právo
pronajímateli nesvědčí. Pronajímatel zadrží věci svépomocně, nesmí však zneužívat svého
práva a vykonávat ho v rozporu s dobrými mravy či například narušovat osobní svobodu
nájemce. Pronajímatel zadržuje věci na své nebezpečí, tj. odpovídá za škodu i nahodilou
zkázu. Po zadržení věcí je pronajímatel povinen požádat soud o soupis věcí; marným
uplynutím lhůty zadržovací právo zaniká a pronajímatel je povinen věci vydat.
Jak bylo v řízení prokázáno, tak mezi BP a Miroslavem Petrem neexistoval platný
nájemní vztah a ani k 3.11.2003 neměl BP splatnou pohledávku, a už vůbec ne splatnou
pohledávku z titulu nájemného za užívání nebytových prostor, neboť nájemní smlouva
uzavřená mezi ním a Miroslavem Petrem byla Okresním soudem v Novém Jičíně shledána
absolutně neplatnou pro rozpor s ust. § 3 zák.č. 116/1990 Sb. v tehdy platném znění, v němž
se pro platnost nájemní smlouvy vyžadoval souhlas „národního výboru“ (výslovný nebo
konkludentní). BP uzavřel s Miroslavem Petrem dne 1.9.1993 nájemní smlouvu bez
předchozího souhlasu „národního výboru (nyní Městský úřad Nový Jičín)“, resp. nebylo ani
prokázáno, že by byl národní výbor (Městský úřad Nový Jičín) o souhlas požádán (§ 3, odst. 2
zák.č. 116/1991 Sb.).
K existenci pohledávky BP vůči Miroslavu Petrovi, kdy bylo v řízení prokázáno, že
Miroslav Petr užíval nebytové prostory v Novém Jičíně na Masarykově nám. 4/5 již před
1.9.1993 a doba nájmu měla skončit k 31.8.1996 a za užívání nebytových prostor zaplatil
Miroslav Petr BP částku 882.631,- Kč, pak tím, že nájemní smlouva byla absolutně neplatná a
tedy dohodnuté nájemné postrádalo právní základ, nebylo možno do pravomocného
rozhodnutí ve věci 12 C 178/2000 (kdy BP žaloval Miroslava Petra o dlužné nájemné)
považovat pohledávku BP za Miroslavem Petrem za splatnou. O nároku BP vůči Miroslavu
Petrovi ve věci 12 C 178/2000 bylo pravomocně rozhodnuto až v roce 2009 (tedy až po
3.11.2003). V tomto sporu, kde BP uplatnil nárok na zaplacení nájemného, bylo v rámci
dokazování zjištěno, že Miroslav Petr nebytové prostory užíval avšak nikoliv na základě
nájemní smlouvy (ta byla shledána neplatnou). Nárok BP tedy nebyl nájemným dle § 671 a
násl. OZ ale nárokem na vydání bezdůvodného obohacení dle § 451 OZ, na což se ale ust. §
671, odst. 1 OZ a § 175, odst. 1 OZ nevztahuje.
To, že dříve než bylo o výši bezdůvodného obohacení pravomocně rozhodnuto, byla
rozsudkem OS v Novém Jičíně ze dne 18.2.2003 č.j. 8 C 270/96-151, který nabyl právní moci
18.2.2003 uložena Miroslavu Petrovi povinnost vyklidit nebytové prostory v domě č.p. 4 a 5
na Masarykově nám. v Novém Jičíně a dne 10.07.2003 podán návrh na exekuci na věci nic
nemění, a to pro absenci zákonného předpokladu uplatnění zadržovacího práva pro absenci
zákonného zástavního práva. I když k 3.11.2003 BP disponoval pravomocným rozsudkem ve
věci 8 C 270/96-151, kterým byla Miroslavu Petrovi uložena povinnost vyklidit nebytové
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prostory v domě č.p. 4 a 5 na Masarykově nám. v Novém Jičíně, pak tím, že bylo prokázáno,
že ke dni 3.11.2003 (tedy ke dni uzavření prodejny Miroslava Petra) v Novém Jičíně na
Masarykově nám. 4 a 5 neexistoval mezi BP a Miroslavem Petrem platný nájemní vztah a tato
skutečnost byla v té době BP známa (o neplatnosti nájemní smlouvy uzavřené s Miroslavem
Petrem se BP dověděl prokazatelně již 5.12.2002 z (byť nepravomocného) rozsudku OS v
Novém Jičíně č.j. 12 C 178/2000-64), pak tím bylo prokázáno, že BP neměl na „nájemné“
nárok a pokud pro zajištění „nájemného“ vykonal zadržovací právo uzavřením prodejny na
Masarykově nám. 4 a 5 v Novém Jičíně, pak tak učinil neoprávněně. Tím, že neoprávněným
výkonem zadržovacího práva znemožnil Miroslavu Petrovi přístup k jeho věcem, pak mohla
Miroslavu Petrovi nepochybně vzniknout škoda a tedy bylo prokázáno, že nárok Miroslava
Petra vůči BP o náhradu škody by nebyl zcela bezúspěšný (při respektování toho, že se
Miroslav Petr mohl domáhat i případných jiných nároků – například na vydání věci). Proto
nebylo prokázáno, že žaloba Miroslava Petra sp.zn.: 13 C 343/2005 by byla zcela zamítnuta.
Ve vztahu k nároku žalobce vůči žalovanému to znamená, že i kdyby žalovaný na
výzvu soudu včas reagoval, pak by ale v žádném případě nedocílil toho, že by žaloba byla
zcela jako nedůvodná zamítnuta. (To, že by mohl docílit případně částečného zamítnutí
žaloby a v jaké výši soud nezkoumal, když o tom, co je škodou, která měla žalobci vzniknout
v příčinné souvislosti s porušením povinností žalovaným, tvrdil žalobce, že je to částka
přiznaná Miroslavu Petrovi Okresním soudem v Novém Jičíně ve věci 13 C 343/2005, kterou
musel zaplatit včetně dalších nákladů s tím souvisejících, i když byl jeho nárok zcela
nedůvodný).
Vzhledem k tomu, že žalobce neprokázal, že částka 3.044.630,36 Kč je škodou, která
mu vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinností žalovaným, pak soud jeho návrh
zamítl.
O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., žalovaný, který měl ve
věci plný úspěch, náklady řízení neúčtoval.
O nákladech státu bylo rozhodnuto dle § 148, odst. 1 o.s.ř. podle výsledku sporu tak,
že soud zavázal žalobce k této náhradě, která představuje svědečné ve výši 609,- Kč.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k
Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí,
může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).
V Ostravě dne 24.10.2014
JUDr. Eva Slaběňáková
samosoudkyně

Za správnost vyhotovení:
Ivana Ledvoňová
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