č.j.: 678/2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ
č. 545
ze dne 09.09.2014
Neuplatnění odstoupení dle článku VI. darovací smlouvy uzavřené mezi
Městskou částí Praha 3 a organizací "Máme otevřeno o.s."

Zastupitelstvo městské části

I.

schvaluje
1. neuplatnění odstoupení dle článku VI. darovací smlouvy uzavřené mezi Městskou částí
Praha 3 a organizací "Máme otevřeno o.s."

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Příloha č.1 usnesení č.545 ze dne 09.09.2014 - Darovací smlouva_"Máme otevřeno o.s."
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Příloha č.2 usnesení č.545 ze dne 09.09.2014 - Dopis_Odbor ekonomický

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor ekonomický
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3
MÁME OTEVŘENO?, o.s.
Vážený pan
Martin Konečný, výkonný ředitel
U Zvonařky 447/14
120 00 Praha 2 Vinohrady

Číslo jednací:

UMCP3 054159/2013

V Praze dne:

04.06.2013

Vyřizuje:

Lubčíková

Tel.:

222 116 343

E-mail:

andreal@praha3.cz

Upomínka
Vážený pane řediteli,
upozorňujeme Vás, že jste do dnešního dne nedodali vyúčtování daru poskytnutého
z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 na základě Darovací
smlouvy č. 2012/00605/7.1 ze dne 26.04.2012 v celkové výši 80.000 Kč; účelově
určené na „Asistenční službu“.
Proto Vás žádáme o urychlené dodání veškerých dokladů a listin, z nichž vyplývá, že
byl tento peněžitý dar využit dle daného účelu.
S pozdravem

Andrea Lubčíková, DiS.
REFERENTKA ÚČELOVÝCH FONDŮ OE

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor ekonomický, odd. rozpočtu
Adresa pracoviště: Lipanská 11, Praha 3, kancelář č. 204
Telefon: 222 116 111, fax 222 116 269, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 21223-2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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Příloha č.3 usnesení č.545 ze dne 09.09.2014 - Dopis_Odbor kontroly a interního auditu

Příloha č.4 usnesení č.545 ze dne 09.09.2014 - Dopis_insolvenční správkyně

Mgr. Leona Hartman - insolvenční správce
insolvence@forteslegal.cz / DS: e8syv36
Wenzigova 1861/7, 120 00 Praha
tel: 773 511 748
Palackého třída, 2203/186, 621 00 Brno
5. května, 175, 460 01 Liberec

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor ekonomický
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3
UMCP3 014258/2014

V Praze dne 17. 3. 2014
Věc:

Odpověď na sdělení ze dne 10. 2. 2014

Vážení,
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2013, č.j.: MSPH 93 INS 15549/2013-A22 byl zjištěn úpadek dlužníka MÁME OTEVŘENO?, o. s., IČ 683 79 072 (dále jen „dlužník“),
tímto usnesením jsem byla ustanovena insolvenčním správcem. Usnesením Městského
soudu v Praze ze dne 6. 1. 2014, č.j.: MSPH 93 INS 15549/2013-B-9 byl na majetek dlužníka
prohlášen konkurs.
K Vašemu dotazu týkajícímu se darovací smlouvy ze dne 26. 4. 2012 uzavřené mezi výše
nadepsaným úřadem a dlužníkem musím sdělit, že ze strany ředitelky dlužníka mi nebyly
předány žádné dokumenty týkající se předmětného daru a tudíž Vám nemohu sdělit, jak bylo
s předmětnou částkou naloženo.
Děkuji a jsem s pozdravem

______________________________
Mgr. Leona Hartman
insolvenční správce dlužníka
MÁME OTEVŘENO?, o.s.
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V Praze dne 31. 3. 2014
Seifertova 17
130 00 PRAHA 3
TEL./FAX: 224 920 472
e-mail : akvesely@akvesely.cz
Vyřizuje: Mgr. Tereza Stejskalová

Spisová značka (uvádějte při odpovědi) 0001/3/000750

Právní stanovisko k otázce vyúčtování daru občanskému sdružení Máme otevřeno? o.s.
Zadání:
Předmětem tohoto stanoviska je vyhodnocení možného postupu při nesplnění povinnosti
obdarovaného prokázat užití daru ke stanovenému účelu dle čl. III. odst. 4 darovací smlouvy,
a to s ohledem na probíhající konkurz na majetek obdarovaného.
Právní stanovisko:
U obdarovaného byl dne 22. 11. 2013 zjištěn jeho úpadek a dne 6. 1. 2014 byl na jeho
majetek prohlášen konkurz. S ohledem na uvedené a na sdělení insolvenčního správce o tom,
že o způsobu užití daru nemá žádné informace, připadají v úvahy dvě varianty postupu, a to:


vzhledem k porušení čl. III. odst. 4 darovací smlouvy má MČ právo od smlouvy
odstoupit. Po odstoupení vznikne MČ vůči obdarovanému pohledávka ve výši
poskytnutého daru. S ohledem na prohlášený konkurz již nebude možné vzniklou
pohledávku uplatnit v insolvenčním řízení. Splnění povinnosti vrátit částku
odpovídající poskytnutému daru se lze domáhat pouze žalobou v občanském soudním
řízení. Vzhledem k tomu, že dlužník po skončení konkurzu zpravidla zaniká či nemá
žádný majetek, lze konstatovat, že s největší pravděpodobností nebude pohledávka
uspokojena ani po jejím případném přiznání soudem a bude nutné ji účetně
zlikvidovat,



jelikož možnost odstoupení od smlouvy je právem MČ, nikoliv povinností, je možné,
aby s ohledem na probíhající konkurz na majetek obdarovaného a vysokou

IČ: 25 06 33 83
DIČ: CZ25063383
Zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka 18006
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pravděpodobnost nedobytnosti případné pohledávky na vrácení daru, MČ práva na
odstoupení od smlouvy nevyužila.
O volbě některého z výše uvedených postupů by po zvážení zájmů MČ měla rozhodnout
kompetentní osoba na ÚMČ Praha 3.

Mgr. Tereza Stejskalová,
advokátní koncipientka

IČ: 25 06 33 83
DIČ: CZ25063383
Zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka 18006

Důvodová zpráva

V roce 2012 byla uzavřena darovací smlouva mezi Městskou částí Praha 3 a organizací "Máme
otevřeno o.s." na částku 80 000 Kč. Jednalo se o dar z Fondu sociálního a zdravotního Městské části
Praha 3, který byl určen na projekt "Asistenční služba". Na základě článku III. odstavce 4 darovací
smlouvy byla organizace povinna dodat vyúčtování daru do 31.01.2013, tzn. prokázat věrohodným
a přezkoumatelným způsobem, že dar byl užit k účelu stanovenému v čl. III. darovací smlouvy
č. 2012/00605/7.1.
Vyúčtování daru nebylo ve stanovenou dobu organizací dodáno. Nejprve byla organizace
několikrát neúspěšně kontaktována telefonicky, poté jim byla dne 04.06.2013 zaslána upomínka
prostřednictvím datové zprávy, ta však zůstala bez přečtení. Dne 14.06.2013 byla zpráva označena jako
doručena fikcí, protože uplynulo 10 dní od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se
do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému
dokumentu. Proto byla organizace "Máme otevřeno o.s." předána k finanční kontrole Odboru kontroly
a interního auditu. Celý červenec 2013 se Odbor kontroly a interního auditu pokoušel telefonicky
zkontaktovat organizaci, ale bezvýsledně. Dne 12.08.2013 byl zaslán dopis výkonnému řediteli panu
Martinu Konečnému, který byl vrácen zpět 14.08.2013. Důvodem vrácení dopisu bylo odstěhování
adresáta. Danou organizaci se ani Odboru kontroly a interního auditu nepodařilo zkontaktovat a kontrola
tudíž neproběhla.
V čl. VI. darovací smlouvy je upraveno odstoupení od smlouvy. Vzhledem k tomu, že
v kontaktování organizace „Máme otevřeno o.s.“ nebyl úspěšný ani jeden odbor a vyúčtování daru nebylo
organizací dodáno, je dárkyně oprávněna dle tohoto článku s účinky ex tunc od této smlouvy odstoupit.
Z tohoto důvodu byla 11.12.2013 prostřednictvím emailu kontaktována ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
VESELÝ a spol. s žádostí o vyjádření, jak dále v této kauze postupovat, aby byl naplněn tento článek
darovací smlouvy.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ VESELÝ a spol. bylo 09.01.2014 zjištěno, že organizace je
v insolvenčním řízení. Byl zaslán dopis insolvenční správkyni dlužníka, která prostřednictvím dopisu
sdělila, že ze strany ředitelky dlužníka ji nebyly předány žádné dokumenty týkající se daru a tudíž není
schopna sdělit, jak bylo s danou částkou naloženo. Poté byl dopis od insolvenční správkyně předán
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI VESELÝ s spol., která doporučila nevyužít odstoupení od smlouvy.
Stanovisko ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE VESELÝ a spol. vychází z faktu, že s ohledem na probíhající
konkurz na majetek obdarovaného je vysoká pravděpodobnost nedobytnosti případné pohledávky
na vrácení daru. Splnění povinnosti vrátit částku odpovídající poskytnutému daru se lze domáhat pouze
žalobou v občanském soudním řízení. Vzhledem k tomu, že dlužník po skončení konkurzu zpravidla zaniká či
nemá žádný majetek, lze konstatovat, že s největší pravděpodobností nebude pohledávka uspokojena ani
po jejím případném přiznání soudem a bude nutné ji účetně zlikvidovat. Městská část Praha 3 nemusí
uplatnit článek VI. darovací smlouvy, protože odstoupení od smlouvy je právem Městské části Praha 3,
nikoliv její povinností.
Uvedený případ je zcela ojedinělý, za posledních 14 let nedošlo k podobné situaci. V roce 2011
bylo z účelových fondů přiděleno 211 darů v hodnotě 16 660 616 Kč, v roce 2012 bylo vyplaceno 218
darů v celkové výši 18 894 280 Kč a v roce 2013 bylo rozděleno 22 474 665,10 Kč na 271 projektů.

