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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 12.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností JIPAST akciová společnost 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje Dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem 

Přerov, Bratrská 34, PSČ 750 11, na straně jedné a společností JIPAST akciová společnost, 

IČ 25944711, se sídlem Hradec Králové, Vážní 400, PSČ 500 03, na straně druhé, jejímž 

předmětem je narovnání veškerých vzájemných závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 

SML/633/2012 ze dne 7.10. 2015, kdy předmětem této smlouvy byl závazek spol. JIPAST 

akciová společnost k provedení montážní práce spočívající v úpravě ocelové rozběhové 

gymnastické dráhy a dodávky atypické pružné trampolínové dráhy (tumple truck) včetně 

všech montážních prací v objektu gymnastické haly v ZŠ U Tenisu, Přerov, ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy. Dohodou o narovnání se společnost JIPAST akciová 

společnost zaváže uhradit statutárnímu městu Přerovu částku ve výši 50 000,- Kč s tím, že 

ostatní pohledávky a nároky vyplývající z výše uvedených smluv o dílo uzavřením dohody 

zaniknou a město se vzdává práva na jejich vymáhání. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského 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 66. schůzi konané dne 6.4.2017, usnesením č. 2577/66/6/2017. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Dne 7.9.2012, byla uzavřena smlouva o dílo č. SML/633/2012 (dále jen „smlouva“), mezi Statutárním 

městem Přerov (objednatel) a společností JIPAST akciová společnost (zhotovitel), kdy předmětem 

smlouvy byl mimo jiné i závazek zhotovitele k provedení montážní práce spočívající v úpravě ocelové 

rozběhové gymnastické dráhy a dodávka atypické pružné trampolínové dráhy (tumple truck) včetně 

všech montážních prací v objektu gymnastické haly v ZŠ U Tenisu, Přerov. 

  

V souladu s uzavřenou smlouvou byla objednatelem dne 7.10.2015 opakovaně reklamována vada v 

ukotvení pružin trampolínové dráhy (tumble truck) u doskoku na konci rozběhové dráhy.  

  

Reklamovaná vada byla definována jako vada bránící provozu, objednatel ji tedy požadoval odstranit 

formou provedení úprav stávajících prvků či jejich výměny v lhůtě do 24 hod, dle čl. VIII. bod 7 

uzavřené smlouvy. 

  

Jelikož reklamovaná vada nebyla ve stanoveném termínu odstraněna, dne 11.1.2016 a dne 24.2.2016 

byly zhotoviteli zaslány Výzvy k odstranění vad díla, ve kterých objednatel opakovaně vyzval 

zhotovitele k neprodlenému odstranění vzniklé vady, a zároveň bylo vždy konstatováno, že ode dne 

6.11.2015 objednatel považuje zhotovitelovu nečinnost za prodlení s plněním odstranění vady díla.  

  

Zhotovitel odstranil reklamovanou vadu dne 13.5.2016.  

  

Zhotovitel byl v prodlení s odstraněním vady díla v celkové délce 190 kalendářních dnů, tj. od 

6.11.2015 do 13.5.2016 včetně. Přičemž výše smluvní pokuty představuje v souladu s čl. X. odst. 5. 

smlouvy, částku ve výši 190.000,- Kč (slovy: stodevadesáttisíckorunčeských).  

  

Objednatel tedy vyzval zhotovitele k uhrazení smluvní pokuty v celkové výši 190.000,- Kč, a to na 

účet Statutárního města Přerova vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Přerov, č. účtu 19-

1884482379/0800, variabilní symbol 1137000052, a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy.  

  

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

oprávněnost uplatněného nároku obdrželo město od společnosti JIPAST akciová společnost vyjádření: 

  

Na základě osobní schůzky u Vás jsme dospěli k následujícímu návrhu řešení. Firma Jipast chápe, že 

řešení trampolíny navržené panem Rejnartem, tzv. open-end může někomu připadat netradiční.  

  

Základem reklamace bylo zvlnění povrchu pružinové plachty, které dle našeho názoru nebránilo 

provozu, avšak zároveň uznáváme, že ředitel mohl trampolínu vyřadit z provozu a požadovat jiné 

technické řešení na konstruktérovi trampolíny panu Rejnartovi, k čemuž také došlo.  

  

Doba vyjednávání mezi školou a konstruktérem však byla neúměrně dlouhá. Ačkoliv jsme dobu 

vyjednávání nemohli ovlivnit, byla nám v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 7.10. 2015 vyčíslena 

smluvní pokuta 190 000 Kč za dobu vyjednávání jiného technického řešení do okamžiku nahrazení 

otevřeného konce trampolíny (open-end). 

  

Nemůžeme a nezříkáme se své zodpovědnosti za kompletní dílo, vybavení gymnastické haly při ZŠ U 

Tenisu, kde jediným problémovým výrobkem byla právě tato trampolína. Trampolína byla po dlouhou 

dobu vyřazena z provozu, ale dnes již je standardní součástí vybavení tělocvičny. 

  

Navrhuji tak kompromisní řešení, vrátit zpět městu významnou část ceny této trampolíny 50 000 Kč v 

rámci smluvní pokuty. 

   

Dne 17.3.2017 byl doručen návrh Dohody o narovnání, podle které společnost zaplatí městu částku 50 

000,- Kč, což de facto odpovídá nákladům původní dodávky atypické pružné trampolínové dráhy 

(tumple truck). Na základě tohoto návrhu by tak fakticky došlo k uznání části dluhu a zároveň 



prominutí části dluhu společnosti.  

  

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. 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 50 000,- Kč s tím, že zbývající část 

pohledávky ve výši 140 000,- 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 vyšší než 20 000,- Kč), neboť schválení dohody představuje pro město vzdání 

se práva na část vyčíslené smluvní pokuty v částce vyšší než 20 000,- Kč. 

Kancelář tajemníka, oddělení právní se k návrhu schválení uzavření dohody o narovnání vyjádřilo tak, 

že dle předloženého materiálu se v souladu s čl. V vnitřního předpisu č. 27/2014 – o postupu 

jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při 

správě a vyřazení (odpisu) pohledávek jedná o pohledávku, jejímž správcem je Odbor řízení projektů a 

investic. Celková výše pohledávky určená tímto odborem je 190 000,- Kč. V případě, že nebude 

navržená dohoda o narovnání schválena, je dle čl. VII odst. 3 písm. a) výše uvedeného vnitřního 

předpisu oddělení právní příslušné k soudnímu vymáhání pohledávky, která mu byla jejím správcem 

postoupena a předána.  

  

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic doporučil schválit uzavření dohody o narovnání. 

  

  

Příloha č. 1: návrh Dohody o narovnání  

 

 


