
Pořadové číslo: 11/8

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 9.11.2015

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 11. 
2015

Zpravodaj: Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Jana Hrubá, vedoucí oddělení právního
Mgr. Martina Švestková, Mgr.

Název návrhu:

Škoda statutárního města Přerova na vozidle v užívání SDH

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

a) schvaluje vzdání se práva vymáhání náhrady škody na vozidle Iveco Daily, RZ 5MO 3505, 
ve vlastnictví statutárního města Přerova v užívání SDH, a to za panem Tomášem Mezírkou, 
bytem Tyršova 16/12, 751 24 Přerov, členem SDH, ve výši 69.490,- Kč a její účetní vyřazení 
(odpis),

b) neschvaluje vzdání se práva vymáhání náhrady škody na vozidle Iveco Daily, RZ 5MO 
3505, ve vlastnictví statutárního města Přerova v užívání SDH, a to za panem Tomášem 
Mezírkou, bytem Tyršova 16/12, 751 24 Přerov, členem SDH, ve výši 3.000,- Kč, 

to vše za podmínky písemného uznání dluhu jmenovaným co do důvodu a výše 3 tis. Kč.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

Kancelář primátora

Oddělení ochrany a krizového řízení doporučuje přijetí usnesení dle návrhu, a to s finanční spoluúčastí 
p. Tomáše Mezírky ve výši 3.000,- Kč.  

Škodní komise

Škodní komise doporučila tajemníkovi MMPr předložit orgánům obce variantní návrh na usnesení. 
Rada města Přerova přijala usnesení ve variantě I, v níž modifikovala náhradu škody panem Mezírkou 



z 10 tis. Kč na 3 tis. Kč, dle návrhu na usnesení. Důvodová zpráva obsahuje podrobně posuzované 
aspekty škodní události spolu s aplikací platné legislativy.  

Rada města Přerova

Radě města Přerova byl předložen variantní návrh na usnesení, kdy VARIANTA I odpovídala náhradě 
škody p. Mezírky ve výši 10 tis. Kč a současně vzdání se práva vymáhání škody ve výši 62.490,- Kč a 
VARIANTA II odpovídala úplnému vzdání se práva vymáhání náhrady škody do výše 72.490,- Kč 
bez uplatňování náhrady škody po panu Mezírkovi.
Rada města Přerova přijala usnesení ve variantě I, a to s modifikací částky požadované náhrady škody 
na 3 tis. Kč namísto 10 tis. Kč, za současného vzdání se práva náhrady škody ve výši zbývající do 
celkové částky škody. 

Důvodová zpráva:

Škodní komisi byl doručen Odborem vnitřní správy, oddělením vnitřních služeb podnět k řešení 
škodní události. Jedná se o zápis z jednání ze dne 10.8.2015 s panem Tomášem Mezírkou, nar. 
7.4.1981, členem jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“), který se dne 20.6.2015 na 
náměstí T.G.M. v Přerově zúčastnil akce města k oslavám 140. výročí založení jednotky SDH. Při této 
příležitosti byl požádán o zajištění pomoci na této akci. Jmenovaný nepočítal s tím, že se bude při akci 
realizovat jako řidič, neboť byl po noční směně v zaměstnání, avšak učinil tak, když jeden z řidičů se 
nedostavil a byl by tak ohrožen řádný průběh akce. Dopravní nehoda, která se v průběhu akce 
stala, odpovídá poškození vozidla řízeného jmenovaným, jehož oprava byla zajištěna a uhrazena 
městem a škoda, která městu vznikla tak činí 72.490,- Kč. Veškeré okolnosti nehody jsou popsány 
v záznamu o dopravní nehodě, v němž jmenovaný souhlasil se zaviněním na nehodě. Na místě byla 
provedena dechová zkouška s výsledkem negativní a rovněž zaplatil pan Mezírka peněžní pokutu. Pan 
Mezírka dále uvedl, že se jednalo o velmi malý manévrovací prostor k průjezdu vozidla, nepřehlednou 
situaci s ohledem na velké množství lidí na náměstí a hasičské techniky. Členem jednotky SDH je pan 
Mezírka již od r. 1996, aktivně se účastní veškerých záchranných akcí, výcviků a výjezdů. 
Jmenovaný požádal o prominutí nebo alespoň zmírnění náhrady škody.
Panu Mezírkovi nebylo známo, že na tyto případy není vozidlo pojištěno, a toto mu nelze klást k tíži, 
naopak v tomto směru byla shledána škodní komisí spoluodpovědnost města na škodě. K výši škody 
bylo ze strany odboru vnitřní správy upřesněno, že cena opravy vozidla ve výši 72.490,- Kč 
neznamená významné poškození vozidla, ale nutnost zajištění opravy ve specializovaném servise, 
rovněž s ohledem na rok výroby vozidla 2013 s dražšími náhradními díly. 

Škodní komise projednávala škodní událost na jednání konaném dne 11.8.2015 a následně 24.9.2015, 
po zajištění veškerých podkladů, zejména stanovisek k věci. Škodní komise zasedá ve složení Mgr. 
Petr Mlčoch - tajemník MMPr, Ing. Milena Lanžhotská – předsedkyně a členka škodní komise, Mgr. 
Jana Hrubá – členka škodní komise, Mgr. Kateřina Steffanová – členka škodní komise a zástupkyně 
odborové organizace, Ing. Marcela Herbríková – interní auditorka a Mgr. Martina Švestková –
organizace škodní komise za odd. právní. 

Dle vyjádření velitele jednotky SDH pana Martina Čapíka, má pan Mezírka v řízení vozidla 
jednotky požární ochrany dlouholetou praxi. Dle jeho názoru, kdy on sám byl přímým svědkem 
nehody, došlo k této z důvodu špatného odhadu situace a vjetím vozidla do malého manévrovacího 
prostoru. K osobě pana Mezírky uvedl, že tento je dlouhodobým členem jednotky SDH a aktivně se 
podílí na veškerých mimořádných událostech svolaných HZS Přerov. Do této doby u pana Mezírky 
neshledal ani nejmenší pochybení a při počtu cca třiceti mimořádných událostí ročně se taková nehoda 
může přihodit kterémukoliv členu jednotky.

Škodní komise obdržela rovněž stanovisko Petra Štěpánka, starosty SDH Přerov I – Město k 
činnosti pana Mezírky ve sboru s velmi kladným hodnocením jmenovaného (viz Příloha č. 1). 



Škodní komise s ohledem na:
a) zavinění z nedbalosti, 
b) nepřehlednou situaci na místě samém při vzniku škodní události,
c) nemožnost kladení panu Mezírkovi k tíži jeho nevědomost o absenci pojištění města na obdobné 
případy a tedy jeho hmotnou odpovědnost v tomto směru,
d) řešení škodní události jako dopravní nehody policií s udělením peněžní pokuty,
e) aktivní dobrovolnou a volnočasovou aktivitu jmenovaného v jednotce SDH,
f) kladné hodnocení osoby pana Mezírky (jak velitelem jednotky SDH, tak starostou SDH Přerov I -
Město),
g) pravomoc soudu přiměřeně snížit náhradu škody z důvodů zvláštního zřetele hodných s 
přihlédnutím k okolnostem vzniku škody a rovněž osobním poměrům p. Mezírky (podrobněji níže),
doporučila tajemníkovi MMPr zajistit předlohu do orgánů obce s variantním návrhem na 
usnesení (tak jak je předložen), kdy VARIANTA I odpovídá náhradě škody p. Mezírky ve výši 10 
tis. Kč a současně vzdání se práva vymáhání škody ve výši 62.490,- Kč a VARIANTA II odpovídá 
úplnému vzdání se práva vymáhání náhrady škody do výše 72.490,- Kč bez uplatňování náhrady 
škody po panu Mezírkovi.
Dle ust. § 2953 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, "z důvodů zvláštního zřetele 
hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží. Vezme přitom zřetel zejména na to, jak ke škodě 
došlo, k osobním a majetkovým poměrům člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, jakož i k 
poměrům poškozeného. Náhradu nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně". Jedná se o tzv. 
moderační (zmírňovací) pravomoc soudu určit náhradu škody nižší částkou, než je její skutečný 
rozsah. Jde o přiměřené snížení a tedy nalezení takové proporce, která je spravedlivá jak z pohledu 
poškozeného (města), tak s přihlédnutím k osobním a majetkovým poměrům škůdce (p. Mezírka), pro 
kterého by povinnost k náhradě škody neměla být nepřiměřenou tvrdostí. V tomto případě se lze 
domnívat, že by plná náhrada škody představovala pro pana Mezírku přílišnou zátěž, což je v rozporu 
s přiměřeností vzhledem k osobním poměrům škůdce (pozn. pan Mezírka vychovává tři vlastní děti a 
současně dvě děti družky spolu s ní). Jak uvádí komentář k cit. ustanovení občanského zákoníku, resp. 
blíže k posouzení hlediska vzniku škody: "Mezi nepojmenovaná kritéria mohou patřit různé okolnosti, 
které již nesouvisí se samotnou škodnou událostí, ale které přesto (třeba i následně) měly vliv na 
celkový výsledek. Lze sem řadit například nedostatečnou informovanost škůdce o možných rizicích,
ačkoliv se jinak nepromítá do jeho povinnosti nahradit škodu, či třeba o tom, zda věc je pojištěna 
proti poškození". Jak je uvedeno výše, v tomto případě se jedná o zavinění škody z nedbalosti. K 
osobním a majetkovým poměrům p. Mezírky lze uvést, že materiálně zajišťuje živobytí početné 
rodiny. Jak je uvedeno výše, p. Mezírka nebyl informován ze strany města o skutečnosti, že jím řízený 
automobil není havarijně pojištěn, ani není pojištěna činnost členů jednotky SDH. 

Co se týče eliminace vzniku škody obdobného charakteru do budoucna, škodní komisí byla 
prověřována možnost pojištění a bylo zjištěno, že v minulosti odbor VNITŘ již tuto problematiku 
řešil. Havarijní pojištění automobilů v užívání jednotky SDH by bylo velmi nákladné a pojištění všech 
členů SDH také. Jako únosným nákladem a účelným kompromisem pro eliminaci škod na majetku 
města se jeví pojištění na případ poškození nebo zničení majetku členem SDH těch členů 
jednotky, kteří vykonávají funkci řidič – strojník (v počtu 6 až 7 osob). V tomto směru škodní 
komise učiní podnět odboru VNITŘ k zajištění tohoto pojištění. Dále vzala na vědomí škodní komise 
sdělení Mgr. Ing. Jaromíra Dvořáka, vedoucího odd. ochrany a krizového řízení Kanceláře primátora, 
že po škodní události byla učiněna ze strany SDH řada vnitřních opatření (výcvik řidičů apod.).


