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Název návrhu: 

Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností RotaGroup s.r.o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje Dohodu o narovnání mezi statutárním městem Přerovem na straně jedné a 

společností RotaGroup s. r. o., IČ 27967344, se sídlem Plzeň, Radyňská 488/8, na straně 

druhé, jejímž předmětem je narovnání veškerých sporných závazků vyplývajících ze smlouvy 

o dílo na provedení projektových prací "Stavební úpravy ZŠ U Tenisu, Přerov" (č. MMPr-

SML/620/2012 ze dne 29.8.2012) a smlouvy o dílo na provedení projektových prací 

"Stavební úpravy ZŠ Svisle, Přerov" (č. MMPr-SML/621/2012 ze dne 29.8.2012), ve znění 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Dohodou o narovnání se společnost RotaGroup s. r. o. 

zaváže uhradit statutárnímu městu Přerovu částku ve výši 83 245,- Kč s tím, že sporné nároky 

vyplývající z výše uvedených smluv o dílo uzavřením dohody zaniknou. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem Dohody dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Dohodu o narovnání po 

projednání na 59. schůzi konané dne 8.12.2016, usnesením č. 2267/59/10/2016. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 29.8.2012 byla mezi společností RotaGroup s. r. o., IČ 27967344, se sídlem Plzeň, Radyňská 

488/8, jako zhotovitelem (dále jen "společnost") a statutárním městem Přerovem jako objednatelem 

uzavřena  

  



1) smlouva o dílo č. MMPr-SML/620/2012 na provedení projektových prací a činností pro akci 

„Stavební úpravy ZŠ U Tenisu, Přerov“, a dále 

2) smlouva o dílo č. MMPr-SML/621/2012 na provedení projektových prací a činností pro akci 

„Stavební úpravy ZŠ Svisle, Přerov“. 

  

Na základě takto vyhotovených projektových dokumentací byly statutárním městem Přerovem v 

jednotlivých zadávacích řízeních zadány stavební práce na provedení stavebních úprav obou 

základních škol. Při realizaci těchto stavebních prací byly zhotoviteli staveb zjištěny rozpory mezi 

projektovou dokumentací pro provádění stavby a položkovým rozpočtem, a to jak v případě 

stavebních úprav ZŠ U Tenisu, tak v případě stavebních úprav ZŠ Svisle. Tyto vady v projektové 

dokumentaci byly příčinou vzniku dodatečných stavebních prací a vynaložení vícenákladů města na 

dokončení obou staveb. Na realizaci dodatečných stavebních prací byla zadavatelem následně 

vyhlášena výběrová řízení, ve kterých byly požadavky na tyto práce specifikovány. 

  

Výše uvedené smlouvy o dílo na provedení projektových prací a činností společností obsahují v čl. VII 

odst. 5 věta první ujednání, podle kterého, cit.: „Má-li zhotovené dílo (projektová dokumentace) takové 

vady, za které zhotovitel odpovídá a které způsobily nezbytnost vynaložení vícenákladů objednatelem 

při realizaci stavby podle této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 % z těchto vícenákladů.“ Jedná se o smluvní ujednání, které je do smluv o 

dílo vkládáno na základě usnesení Rady města Přerova č. 773/18/4/2011 jako opatření k eliminaci 

vzniku vícenákladů při realizaci staveb v důsledku vad projektové dokumentace.  

  

S ohledem na výše uvedené a s odkazem na smluvní odpovědnost společnosti za vícenáklady 

způsobené vadami projektů vyplývající z ujednání čl. VII odst. 5 věta první smluv o dílo v obou 

případech projektových dokumentací byla městem vyčíslena tato smluvní pokuta: 

  

1) 10 % hodnoty dodatečných stavebních prací ZŠ U Tenisu – celková výše smluvní pokuty 28 132,- 

Kč včetně DPH, a  

2) 10 % hodnoty dodatečných stavebních prací ZŠ Svisle – celková výše smluvní pokuty 110 113,- Kč 

včetně DPH. 

  

V reakci na zaslanou výzvu k úhradě této smluvní pokuty a následně podklady odůvodňující 

oprávněnost uplatněného nároku obdrželo město od společnosti zastoupené advokátní kanceláří 

vyjádření, ze kterého vyplýval nesouhlas s vyčíslenou smluvní pokutou. Společnost tvrdila, že pouze 

minimální část víceprací byla provedena v návaznosti na drobné nedostatky v projektové dokumentaci 

a dále, že drtivá většina víceprací byla způsobena chybným zadáním Statutárního města Přerova 

jakožto objednatele projektové dokumentace nebo úpravami nad rámec původního zadání provedeným 

bez vědomí společnosti. Nad rámec tohoto společnost nesouhlasila s výší pokuty, která byla dle jejího 

názoru zcela nepřiměřená, když přesahovala částku, kterou společnost obdržela jakožto odměnu z 

obou shora uvedených smluv o dílo. Na tento nesouhlas reagovalo oddělení právní přípisem s 

uvedením nákladů, které byly do výpočtu smluvní pokuty zahrnuty, a jejich odůvodněním jako 

nákladů přímo souvisejících s dodatečnými stavebními pracemi. Dále byla společnost ujištěna, že při 

výpočtu smluvní pokuty byla odečtena hodnota méněprací, tzn. hodnota těch prací, které nemohly být 

původním zhotovitelem realizovány z důvodu chybějících položek či nesprávně stanovených výměr v 

původním rozpočtu a dále rovněž hodnota prací, které byly požadovány k realizaci zadavatelem. 

Nicméně ani s tímto odůvodněním a ani po prostudování zaslané dokumentace společnost nesouhlasila 

s výší smluvní pokuty a dne 17.7.2015 obdrželo město další sdělení společnosti, ve kterém je uvedeno, 

že společnost nadále považuje většinu provedených víceprací za ničím neopodstatněnou a náklady 

vynaložené městem za neúčelné a neodůvodněné. Poukazovala přitom na údajný zásadní rozpor mezi 

výměrami, které byly společností zjištěny při zaměřování předmětných staveb a městem 

deklarovanými výměrami naměřenými na shora uvedených stavbách, přičemž dle názoru společnosti 

není možné, aby takto velký rozdíl v naměřených hodnotách vznikl. Dále společnost poukazovala na 

skutečnost, že v průběhu realizace těchto projektů údajně neměla jakoukoli možnost provádění 

stavebních prací přímo kontrolovat, připomínkovat a případně i skutečnosti uvedené v projektové 

dokumentaci obhájit, neboť nebyla přizvána jako autorský dozor. V závěru přípisu byl obsažen návrh 



na smír, kdy v zájmu smírného a konečného vyřešení celé záležitosti je společnost připravena uhradit 

částku ve výši 58 000,- Kč výměnou za narovnání veškerých vzájemných závazků souvisejících s 

uvedenými projekty.  

  

Na jednání v lednu 2016, kterého se účastnili zástupci společnosti a zástupci odboru řízení projektů a 

investic a které se uskutečnilo za účelem vyjasnění oprávněnosti uznaných a neuznaných položek v 

navrženém smíru, byl učiněn závěr, že s časovým odstupem nelze ve výkazech výměr s jistotou určit, 

které vícenáklady byly způsobené vadami projektů. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že společnost 

zašle městu vyčíslení nákladů, které souvisely se zpracováním nových výkazů na dodatečné práce a 

které nebyly tehdy městu vyúčtovány s tím, že zbývající část vyčíslené smluvní pokuty nebude po 

společnosti uplatňována. Dne 17.8.2016 obdrželo statutární město Přerov od společnosti návrh dohody 

o narovnání, podle které společnost zaplatí městu částku 83 245,- Kč (tato částka byla druhou stranou 

odsouhlasena oproti původnímu návrhu uvádějícímu částku 71 695,- Kč včetně DPH, když z účetního 

a daňového hlediska dohoda o narovnání DPH již obsahovat nemůže), což odpovídá původně 

nárokované smluvní pokutě ponížené o částku 55 000,- Kč za dodatečné práce na obou projektech. Na 

základě tohoto návrhu by tak fakticky došlo k započtení nákladů společnosti na dopracování podkladů 

oproti uplatněné smluvní pokutě. Pokud se však jednalo pouze o odstranění vzniklých vad u 

společnosti jakožto zhotovitele projektové dokumentace podle uzavřené smlouvy o dílo, neexistuje 

právní důvod pro jejich uplatnění a schválení dohody o narovnání by fakticky znamenalo prominutí 

části vyčíslené smluvní pokuty. 

  

Na 59. schůzi Rady města Přerova konané dne 8.12.2016 byl projednán materiál ve dvou variantách, a 

sice podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu o narovnání v předloženém znění 

(VARIANTA I) a podání návrhu Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu o narovnání a 

zároveň uplatnit nárok na smluvní pokutu za společností RotaGroup s.r.o. soudní cestou (VARIANTA 

II). Rada města Přerova schválila VARIANTU I, tj. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit uzavření dohody o narovnání ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

  

Oddělení právní k záležitosti podrobněji uvádí, že dohodou o narovnání uzavřenou podle ust. § 1903 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lze dosavadní závazek nahradit závazkem novým tak, že si 

strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné. Tedy v případě, 

že mezi stranami existují pochybná nebo sporná práva a povinnosti, je narovnání právním institutem 

odstraňujícím spornost takových práv mezi smluvními stranami. Předloženou dohodou o narovnání by 

měla být upravena sporná práva a povinnosti týkající se smlouvy o dílo na provedení projektových 

prací „Stavební úpravy ZŠ U Tenisu, Přerov“ a smlouvy o dílo na provedení projektových prací 

„Stavební úpravy ZŠ Svisle, Přerov“ uzavřených se společností RotaGroup s.r.o. Podle obdrženého 

návrhu dohody o narovnání (příloha č. 1 důvodové zprávy) by měla společnost zaplatit statutárnímu 

městu Přerov částku ve výši 83 245,- Kč, což odpovídá původně nárokované smluvní pokutě ponížené 

o částku 55 000,- Kč za dodatečné práce na obou projektech, jejichž nutnost vyvstala v průběhu 

realizace díla s tím, že s ohledem na neshody obou stran ve vztahu k rozdílným výměrám nebude 

statutární město Přerov určitou část vyčíslené smluvní pokuty po společnosti uplatňovat. Rozpis 

dodatečných nákladů a jejich výše je obsahem přílohy č. 2 důvodové zprávy.  

  

Oddělení právní dále uvádí, že sankce v podobě smluvní pokuty ve výši 10 % z vícenákladů vzniklých 

v důsledku vad projektové dokumentace byla součástí smluvních ujednání, na která společnost 

přistoupila a která bez výhrady akceptovala. Dále, jak vyplývá z vyjádření odboru řízení projektů a 

investic, smluvní pokuta byla správně vyčíslena pouze z vícenákladů vzniklých v důsledku vad 

projektové dokumentace. Jak je již uvedeno výše, pokud by se ve skutečnosti jednalo pouze o 

odstranění vzniklých vad projektových dokumentací vyhotovených společností RotaGroup s.r.o. podle 

uzavřené smlouvy o dílo, neexistuje právní důvod pro jejich uplatnění touto společností a úhradu 

statutárním městem Přerov a nebylo by možné ani souhlasit s tvrzením společnosti, že se jedná o 

„dopracování projektové dokumentace“ a „vícepráce“. Z toho důvodu byl materiál předložen Radě 

města Přerova ve variantním znění. Dle sdělení odboru řízení projektů a investic však nelze s časovým 

odstupem již s jistotou určit, jaká část vícenákladů byla způsobena vadami projektů a z tohoto důvodu 

existuje tedy reálné riziko neúspěchu v eventuálním soudním sporu o zaplacení celé částky smluvní 



pokuty (tj. v celkové částce 138.245,- Kč).  

  

Podle vnitřního předpisu vydaného Radou města Přerova č. 27/2014 O postupu jednotlivých odborů 

Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a vyřazení 

(odpisu) pohledávek, čl. IX odst. 1 písm. i), je narovnání podle ust. § 1903 občanského zákoníku 

důvodem pro vyřazení (odpis) pohledávky z účetnictví, je-li její vymáhání neúspěšné nebo je zřejmé, 

že pohledávka nebude uhrazena. Dohodou o narovnání se společnost zaváže uhradit městu částku ve 

výši 83 245,- Kč s tím, že zbývající část pohledávky ve výši 55 000,- Kč účinností dohody zanikne.  

Z hlediska zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší 

rozhodování o této dohodě o narovnání zastupitelstvu města podle § 85 písm. f) zákona (vzdání se 

práva a prominutí dluhu vyššího než 20 000,- Kč), neboť schválení dohody představuje (v případě, že 

společnost pouze odstraňovala vady projektových dokumentací) pro město vzdání se práva na část 

vyčíslené smluvní pokuty v částce vyšší než 20 000,- Kč. Rovněž dle použitelné judikatury (rozsudek 

KS v Hradci Králové č.j. 17Co 552/2009 ze dne 15.3.2010) se dohoda o narovnání může svým 

obsahem blížit dohodě o prominutí dluhu, může tedy plnit funkci soluční i obligační; záleží na jejím 

obsahu a porovnání rozsahu původního závazku a závazku nového, vzniklého z dohody o narovnání. 

Při vzdání se práva a prominutí dluhu vyššího než 20 tis. Kč je pak dána vyhrazená pravomoc 

zastupitelstva obce.  

K bodu (B) a 1.2 dohody o narovnání týkajícím se tvrzení společnosti, že se jedná o služby spočívající 

v dopracování projektové dokumentace a tyto lze označit jako vícepráce, na jejichž úhradu má 

společnost nárok, podal Odbor řízení projektů a investic toto vyjádření:  

  

„Vyčíslení nákladů spojených s realizací zateplení ZŠ U Tenisu a ZŠ Svisle se týkalo především prací 

spojených se zpracováním projektových dokumentací týkajících se především změn (víceprací a 

méněprací), nových položkových rozpočtů a výkazů výměrů pro soutěž na zhotovitele k dodatečným 

stavebním pracím, které vznikly v průběhu realizace obou staveb a dále prací související se 

zpracováním technických podkladů pro oddělení dotací k závěrečnému vyhodnocení akce, především k 

výpočtu skutečně zateplených ploch s porovnáním s energetickým auditem a náklady na zajištění 

inženýrské činnosti a cestovní náklady. V rámci inženýrské činnosti probíhala s ROTA Group i 

komunikace spočívající v poskytnutí poradenství v rámci dotačních titulů. Práce byly provedené na 

základě požadavku zadavatele, který vyplynuly z jednání mezi investorem zadavatelem a projektantem 

ze dne 2.9.2013 uskutečněné na MMPR v kanceláři primátora města Přerova svolané tajemníkem 

magistrátu města Přerova za účasti zástupce společnosti ROTA Group s.r.o., Plzeň. Práce byly 

provedené dle požadavku zadavatele společností Rota group a nárok na vypořádání v rámci dohody o 

narovnání je oprávněný.“ 

  

Odbor řízení projektů a investic k záležitosti dále uvedl, že dodatečné stavební práce, které se vyskytly 

při realizaci stavebních úprav na základních školách bylo nutné realizovat pro dokončení zateplení 

objektů na ZŠ Svisle a ZŠ U Tenisu. Dodatečné stavební práce na ZŠ Svisle se týkaly tří stavebních 

objektů, a to učebnicového pavilonu, stravovacího pavilonu a vstupního pavilonu. U učebnicového 

pavilonu se dodatečné stavební práce týkaly především stavebních prací spojených se zateplením 

pláště jižní části fasády objektu, která nemohla být provedena z důvodu chybějící výměry plochy 

ostění v rozpočtu původní zakázky, dále chybějící výměra pro zateplení střechy spojovacího krčku 

včetně realizace tepelných izolací a izolací proti vodě, klempířských konstrukcí a provedení zateplení 

fasády včetně barevné omítky na vstupním pavilonu do školy.  

Dodatečné stavební práce na dokončení zateplení ZŠ U Tenisu se týkaly stavebních prací spojených s 

realizací zateplení plochých střech, včetně pokládky tepelné izolace střechy a izolace proti vodě, 

realizací chybějících klempířských konstrukcí, doplnění chybějících okenních výplní a chybějících 

nátěrů a elektromontážní práce na objektech školy.  

Na tyto dodatečné stavební práce na obou ZŠ vypracovala společnost Rota goup s.r.o. podklady pro 

zadání soutěže na dodatečné stavební práce, které byly v následujícím roce provedeny. Na základě 

uzavřené smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci byla společnosti Rota group vystavena smluvní 

pokuta ve výši 10% z nákladů na realizaci dodatečných stavebních prací. Společnost Rota group 

nesouhlasila s výší pokuty, která byla dle jejího názoru zcela nepřiměřená, když přesahovala částku, 

kterou společnost obdržela jakožto odměnu z obou shora uvedených smluv o dílo. Odbor řízení 



projektů a investic se prvního jednání svolaného právním oddělením za účelem vyjasnění oprávněnosti 

uznaných a neuznaných položek v navrženém smíru ve věci nesouhlasu s uplatněnou výší pokuty 

zúčastnil v lednu 2016, na tomto jednání byl učiněn závěr, že s časovým odstupem nelze ve výkazech 

výměr s jistotou určit, jaká část vícenákladů byla způsobena vadami projektů. Na tomto jednání bylo 

dohodnuto, že společnost zašle městu vyčíslení nákladů, které souvisely se zpracováním nových 

výkazů, projektových dokumentací na zadání dodatečných stavebních prací, které nebyly tehdy městu 

vyúčtovány s tím, že zbývající část vyčíslené smluvní pokuty nebude po společnosti uplatňována. 

Odbor přípravy projektů a realizace investic dále uvedl, že na výše uvedené stavby související se 

zateplením základních škol Svisle a U Tenisu nebyl sjednán autorský dozor na stavbách. 

Společnost RotaGroup s.r.o. vyčíslila náklady, které souvisely se zpracováním nových výkazů, 

projektových dokumentací na zadání dodatečných stavebních prací, částkou ve výši 55.000,- Kč. 

V souvislosti s procesní akceptací návrhu dohody o narovnání se odbor řízení projektů a investic 

domnívá, že částka ve výši 55.000,- Kč představuje de facto pohledávku společnosti RotaGroup s.r.o. 

vůči statutárnímu městu Přerov, tudíž předmětem zmíněné dohody o narovnání je i dohoda o uznání 

dluhu, čímž dochází k praktickému započtení pohledávky oproti vyčíslené smluvní pokutě a následný 

vznik nového závazku společnosti RotaGroup s.r.o. uhradit statutárnímu městu Přerov částku ve výši 

83.245,- Kč.  

  

Odbor koncepce a strategického rozvoje uvedl, že společnost Rota Group s.r.o. připravovala i žádost o 

dotaci na energetické úspory školy U Tenisu a Svisle. Město obdrželo dotaci ve výši 13,4 mil. Kč. Ze 

strany města i společnosti byla při zpracování projektových prací poskytována vzájemná součinnost. 

Při kontrole výkresové dokumentace a položkového rozpočtu nebyly shledány závady. Závady se 

projevily při realizaci, když některé výměry nesouhlasily se skutečným stavem. Společnost urychleně 

a bezplatně zpracovávala potřebné podklady. Z těchto důvodů odbor koncepce a strategického rozvoje 

doporučil schválit uzavření dohody o narovnání. 

   

Příloha č. 1: návrh Dohody o narovnání 

Příloha č. 2: rozpis dodatečných nákladů  

 

 


