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Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 8. 2016

Zpravodaj: Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Jana Hrubá , vedoucí oddělení právního
Ing. Milena Lanžhotská, předsedkyně škodní komise
Mgr. Martina Švestková, referent

Název návrhu:

Stanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města Přerova odpovídající pokutě 
uložené ÚOHS

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje vzdání se práva vymáhání náhrady škody za zaměstnancem Ing. Zdeňkem Dostálem 
odpovídající pokutě za spáchání správního deliktu uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
u investiční akce „Lávka U Tenisu“ ve výši 30.000,- Kč a její účetní vyřazení (odpis).

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Radě města Přerova byl předložen materiál v těchto variantách:

VARIANTA I
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit vzdání se práva vymáhání náhrady škody za 
zaměstnancem Ing. Zdeňkem Dostálem odpovídající pokutě za spáchání správního deliktu uložené 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže u investiční akce „Lávka U Tenisu“ ve výši 30.000,- Kč a 
její účetní vyřazení (odpis).

VARIANTA II
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 

a) schválit vzdání se práva vymáhání části náhrady škody za zaměstnancem Ing. Zdeňkem 
Dostálem odpovídající pokutě za spáchání správního deliktu uložené Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže u investiční akce „Lávka U Tenisu“ ve výši …….. Kč a její účetní vyřazení 
(odpis),



b) schválit uzavření dohody o splátkách dluhu mezi statutárním městem Přerovem, jako věřitelem 
a Ing. Zdeňkem Dostálem, bytem U Zahradnictví 71/10, Přerov XI – Vinary, 751 24  Přerov, jako 
dlužníkem, podle níž se dlužník zaváže uhradit statutárnímu městu Přerov dluh vzniklý na základě 
pokuty za spáchání správního deliktu uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže u investiční 
akce „Lávka u Tenisu“ jako částečné náhrady škody ve výši ………… Kč, a to v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 1 tis. Kč. Dohoda o splátkách bude uzavřena za podmínky uznání dluhu 
co do důvodu a výše dlužníkem a se sankcí ztráty výhody splátek pro případ prodlení s placením 
splátek.

VARIANTA III
ukládá oddělení právnímu Kanceláře tajemníka vymáhat náhradu škody odpovídající pokutě za 
spáchání správního deliktu uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže u investiční akce 
„Lávka U Tenisu“ ve výši 30.000,- Kč za zaměstnancem Ing. Zdeňkem Dostálem.

Rada města Přerova přijala na 48. schůzi konané dne 30.6.2016 usnesení č. 1744/48/10/2016 ve 
VARIANTĚ I.

Škodní komise

Škodní komise doporučila tajemníkovi MMPr určit náhradu škody v plné výši 30 tis. Kč zaměstnanci 
statutárního města Přerova Ing. Zdeňkovi Dostálovi s tím, že pokud jmenovaný požádá orgány obce o 
prominutí škody, vydá škodní komise k tomuto kladné stanovisko s ohledem na skutečnosti uvedené v 
důvodové zprávě, která obsahuje závěry škodní komise.

Důvodová zpráva:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) vydal dne 25.8.2015 rozhodnutí č.j.: 
ÚOHS-S0441/2015/VZ-24962/2015/531/VNe, jímž byla uložena statutárnímu městu Přerovu pokuta 
ve výši 30.000,- Kč za spáchání správního deliktu, kdy město jako veřejný zadavatel v rozporu se 
zásadou rovného zacházení změnil technologický postup demolice původní lávky stanovený v 
zadávacích podmínkách ve smlouvě o dílo s vybraným uchazečem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s., čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo, 
která by za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, přičemž tento 
postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 
11.9.2015 a pokuta byla městem zaplacena.

Změna technologického postupu demolice spočívala v demolici původní lávky nikoliv 
odstřelením, tedy za pomoci výbušniny, jak bylo sjednáno ve smlouvě na veřejnou zakázku a 
zejména podle zadávacích podmínek, nýbrž mechanicky, čili rozstříháním původní lávky 
speciálním bagrem. Podle zadávacích podmínek měla být původní lávka prokazatelně odstraněna 
odstřelením, když zadavatel v kvalifikační dokumentaci stanovil, že profesní kvalifikační předpoklady 
pro plnění veřejné zakázky splňuje dodavatel, který předloží, mimo jiného, doklad o oprávnění k 
podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné 
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro demolici 
odstřelem. V praxi došlo k demolici lávky mechanickou cestou a dané oprávnění k podnikání se tak 
stalo zcela nadbytečným. Podle názoru ÚOHS se lze domnívat, že pokud by byl způsob demolice 
lávky užitím speciálního bagru upraven již v původním zadávacím řízení (zadávacích podmínkách) na 
veřejnou zakázku, mohl se zadávacího řízení zúčastnit i jiný (další) dodavatel. 
Škodní komise ve složení Ing. Milena Lanžhotská, předsedkyně a členka škodní komise, Mgr. Jana 
Hrubá, členka škodní komise, Mgr. Kateřina Steffanová, členka škodní komise a zástupkyně odborové 
organizace, a za účasti Mgr. Petra Mlčocha, tajemníka MMPr, Ing. Marcely Herbríkové, interní 
auditorky a Mgr. Martiny Švestkové, organizace škodní komise za oddělení právní, projednala tuto 



záležitost na svých jednáních dne 4.11.2015, 16.3.2016 a 15.6.2016. 

Škodní komise konstatovala v případě sankce od ÚOHS za porušení ZVZ následující:
- jedná se o porušení zákona spočívající ve změně technologického postupu oproti zadávacím 
podmínkám veřejné zakázky. Ing. Zdeněk Dostál, který se na jednání škodní komise dostavil za 
účelem podání osobního vyjádření s možností dotazů ze strany členů škodní komise, uvedl zejména 
následující:
• po předání smlouvy o dílo měla být stavba zahájena v srpnu r. 2014, nadřízenými mu bylo sděleno, 
že stavbu je možné zahájit až v září, a to z důvodu tlaku veřejnosti na možnost užívání lávky v letním 
období,
• v návaznosti na posunutí termínu zahájení stavby musel být přepracován harmonogram prací se 
zhotovitelem spol. FIRESTA-Fišer rekonstrukce, stavby a.s.,
• v září se začalo pracovat, a to dle realizační dokumentace, vždy byly dodrženy maximální položkové 
rozpočty, 
• povolení odstřelu lávky vyžadovalo povolení Báňského úřadu, tímto nedisponovalo ani město, ani 
zhotovitel (auditorka upozornila na povinnost zajištění povolení zhotovitelem),
• změna technologického postupu přestřižením mostovky byla jediným řešením pro možné 
pokračování stavby lávky (z časových i technologických důvodů). Zhotovitel navrhl použití 
speciálního stroje fy Mrózek a.s. (spol. specializující se na velké stavby), lávka byla přestřižena,
• že se nebude odstřelovat, věděli všichni, byli o tom ústně informováni nadřízení, a to jak vedoucí 
odboru, tak náměstek primátora,
• pokud by byla stavba zastavena, ekonomický dopad na město by byl daleko větší, odsouhlasení 
změny technologického postupu bylo z důvodu bezpečnosti, rychlosti a nákladovosti stavby vhodným 
řešením,
• pokuta udělená ÚOHS je v poměru k ceně stavby, její řádné a včasné realizaci pouze symbolická.
Dále Ing. Dostál uvedl k dotazu, které konkrétní osoby za město věděly předem o změně 
technologického postupu, který on písemně stvrdil, že o tomto blíže hovořit nechce, že je to on, kdo 
písemně změnu technologického postupu za město akceptoval. Následně doložil škodní komisi e-mail 
ze dne 28.8.2014 v písemné podobě adresovaný od Ing. Dostála tehdejšímu náměstkovi primátora 
Michalu Záchovi, jímž zasílá průběžné informace ke stavbě Lávka U Tenisu. Dle bodu 13. obsahu 
zprávy „od 25.9.2014 do 22.10.2014 – demolice staré lávky, v současné době zhotovitel soutěží 
dodavatele demolice lávky – vypadá to na klasickou demolici, protože na odstřel by bylo nutné mít 
pravomocné rozhodnutí báňského úřadu a to nevím zda by se dalo stihnout – zítra bych měl vědět 
více“. 

Škodní komise se společně s auditorkou města shodla, že:
- výše pokuty je s ohledem na definici porušení ZVZ velmi nízká,
- Ing. Dostál měl v době udělení souhlasu se změnou technologického postupu své přímé nadřízené, 
odpovědnost tak nelze přičítat za toto jednání pouze jemu, avšak odpovědnost v tomto směru nelze 
dalším osobám prokázat. Vedoucí odboru MAJ Mgr. Vojtášek, pod něhož tehdejší investiční odd. 
spadalo, uvedl, že při přijmutí informace o zamýšlené změně technologického postupu uložil Ing. 
Dostálovi ověřit prostřednictvím úseku ZAK soulad takového postupu se ZVZ. K tomuto se Ing. 
Dostál nevyjádřil,
- bylo zjištěno, že Ing. Dostál byl pracovněprávně za toto jednání postižen, a to jak dočasným 
snížením osobního příplatku, tak personální výtkou zaměstnavatele.

Škodní komise dospěla k závěru, že přes protiprávní jednání spočívající v porušení ZVZ 
jménem zadavatele, jednal Ing. Dostál při plné snaze o řádné dokončení stavby lávky bez 
zastavení nebo přerušení prací, když cílem odstranění lávky byla demolice v co nejkratším 
termínu a provedení demolice lávky bezpečným způsobem bylo splněno. Vzhledem k odepření 
bližšího popisu informování nadřízených zaměstnanců města o změně technologického postupu a s 
ohledem na souhlas Ing. Dostála jakožto technického dozoru stavby se změnou technologického 
postupu, jenž byl částečně v rozporu s postupem demolice popsaným v technické zprávě, nelze než 
přičítat odpovědnost za škodu právě jemu. 



S ohledem na skutečnosti, že 
1. demolice lávky přes změnu technologického postupu stanoveného zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky proběhla bezpečně a v termínu, 
2. nepřevýšila maximální částku položky odstranění lávky v položkovém rozpočtu stavby, 
3. nedošlo k přerušení ani zastavení prací, 
4. nebylo ohroženo řádné dokončení stavby (technologicky ani užíváním stavby samotné, když lávka 
je exponovanou stavbou města se značným zájmem veřejnosti),
5. jmenovaný byl již pracovněprávně postižen za uvedené jednání,
6. ve vztahu k ceně stavby se jedná o částku pokuty spíše symbolickou,
7. jmenovaný nejednal s úmyslem porušení zákona, nýbrž byl veden úmyslem řádného dokončení 
stavby a porušení zákona tak nastalo z nedbalosti,
škodní komise doporučila tajemníkovi MMPr určit náhradu škody v plné výši 30 tis. Kč Ing. 
Zdeňkovi Dostálovi, zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do odboru PRI, úseku 
INV (zadavatel se dopustil správního deliktu v době, kdy byl Ing. Dostál zařazen do odboru 
MAJ, odd. ITS) s tím, že pokud jmenovaný požádá orgány obce o prominutí škody, vydá škodní 
komise k tomuto kladné stanovisko s ohledem na výše uvedené skutečnosti. Tajemník MMPr 
rozhodl dle doporučení škodní komise a dne 12.4.2016 vydal rozhodnutí o povinnosti Ing. 
Dostála nahradit škodu statutárnímu městu Přerov jakožto zaměstnavateli.
Zaměstnanec Ing. Zdeněk Dostál podal k rukám tajemníka MMPr žádost o prominutí náhrady škody 
ze dne 3.5.2016. Žádost je Přílohou č. 1 této důvodové zprávy a obsahuje podrobné odůvodnění. 

Dle ust. §250 odst. 1 zákoníku práce „zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou 
mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s 
ním“.

Jelikož škodu nelze odčinit uvedením v předešlý stav, je povinností zaměstnance nahradit 
zaměstnavateli skutečnou škodu v penězích. Dle ust. § 257 odst. 2 zákoníku práce nesmí výše 
požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku 
rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým 
způsobil škodu. Dle odst. 5 citovaného zákona, odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí každý z 
nich poměrnou část škody podle míry svého zavinění. Vzhledem ke stanovisku zaměstnance Ing. 
Dostála, který veškerou odpovědnost za změnu technologického postupu přijal za vlastní a možnosti 
škodní komise prověřit záležitost (nemaje pravomoci ani vyšetřovací techniky orgánů činných v 
trestním řízení), podala škodní komise ve smyslu výše uvedeného a příslušných ustanovení zákoníku 
práce doporučení tajemníkovi MMPr tak, jak je uvedeno výše, s následným kladným stanoviskem k 
prominutí náhrady škody při zohlednění veškerých okolností daného případu. 

Škodní událost byla předmětem projednání škodní komise MMPr za účasti zástupkyně odborové 
organizace, s rozhodnutím tajemníka MMPr učiněným na jednání konaném dne 16.3.2016.

Škodní komise doporučila RM ve vazbě na výše uvedené přijetí usnesení ve VARIANTĚ I, tj. 
vzdání se práva vymáhání náhrady škody za zaměstnancem, a to zejména s přihlédnutím na 
nedbalostní jednání vedené úmyslem řádného dokončení (a nepřerušení) stavby lávky, již 
realizovanému pracovněprávnímu postihu zaměstnavatelem a výši pokuty uložené ÚOHS, která 
je v poměru k ceně a především řádnému dokončení stavby velmi nízká. 

Pro úplnost skutkových okolností v této věci nutno dodat, že statutární město Přerov dále obdrželo od 
Stavebního úřadu městského úřadu Lipník nad Bečvou rozhodnutí o správním deliktu č. 4/2015 ze dne 
16.10.2015, dle něhož se statutární město Přerov jako právnická osoba dopustilo úmyslného 
protiprávního jednání - správního deliktu, kdy neprovedlo odstranění stavby „Lávka přes Bečvu, 
U Tenisu“ v souladu s vydaným rozhodnutím o odstranění stavby č. 4/2013 ze dne 27.9.2013, tj. 
neodstranilo stavbu za pomocí trhacích prací, ale za pomoci mechanického rozpojení konstrukce, a 
udělilo městu pokutu ve výši 1.000,- Kč při stanovení povinnosti k úhradě nákladů řízení ve výši 
1.000,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Rozhodnutím Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 9.6.2016, bylo zrušeno 



rozhodnutí MěÚ Lipník nad Bečvou ze dne 16.10.2016 a řízení bylo zastaveno. KÚOK konstatoval 
absenci naplnění materiálního znaku správního deliktu, tedy společenské nebezpečnosti 
předmětného jednání, kdy takové jednání potom nemůže být označeno za jiný správní delikt a z 
tohoto důvodu předmětné rozhodnutí zrušil a řízení zastavil.


