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Zápis č. 1 

z jednání Komise škodní  

ze dne 27. 4. 2017 

 Přítomni: Nepřítomni: 

 JUDr. Petr Dutko 

Ing. Michal Symerský 

Valéria Švestková 

Mgr. Markéta Pospíšilová 

Ing. Jitka Kočicová 

   

   

   

   Hosté: 

 Mgr. Petr Mlčoch 

   

   

   

   

 Organizační pracovník:  

Mgr. Lucie Soldanová 

 

 

 

Program:  

 

1) Zahájení 

2) Krácení dotace u projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat 

a informací v územní samosprávě města Přerova“ ve výši 387.887,47 Kč 

3) Odvod za porušení rozpočtové kázně u akce „Regenerace panelového sídliště 

Předmostí – 9. etapa “, škoda 20.000 Kč 

4) Škoda vzniklá dopravní nehodou služebního vozidla řízeného Bc. R.K.,  

5) Odvod + penále u „odstupného“ Mgr. V. 
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K bodu 1) Zahájení 

 

Komisi škodní Rady města Přerova (dále jen komise) zahájil předseda komise JUDr. Petr Dutko. 

Přivítal členy komise. Konstatoval, že jednání je včas a řádně svoláno a vzhledem k výše 

uvedenému počtu členů usnášeníschopné.  

Komise hlasovala o programu, který byl jednohlasně schválen.  

 

 

K bodu 2) Krácení dotace u projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem 

„Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ ve 

výši 387.887,47 Kč 

 

Škodní komisi byla předložena k dořešení škodní událost u akce „Zajištění přenosu dat a 

informací v územní samosprávě města Přerova“, kdy odbor PŘI za osoby odpovědné za vznik 

škody označil Ing. H.M. a členy Řídícího výboru.  

Rozhodnutím MMR o krácení dotace ze dne 12.01.2016 bylo konstatováno, že ve výše uvedeném 

projektu příjemce ve dvou případech nepostupoval v souladu s Podmínkami rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí  rozhodnutí   o poskytnutí dotace ze dne  

14.10.2015 č.j. 36784/2012-91/7, a to: 

A) v části III, bodu 4.a) – příjemce předložil na pracoviště CRR Hlášení o pokroku 

22.09.2015, přičemž řádný termín pro předložení hlášení byl 29.07.2015. Hlášení o 

pokroku bylo předloženo se zpožděním 55 kalendářních dnů.  

B) V části III, bodu 5. – příjemce nepředložil v řádném termínu Oznámení o změně 

v projektu týkající se termínu ukončení realizace projektu. Termín ukončení realizace 

projektu byl stanoven na 15.09.2015 a oznámení o změně v projektu bylo zasláno až dne 

16.09.2015. 

Za každé toto pochybení byla krácena dotace o 0,5%. Celková výše krácení tak činí 1%  ze 

schválené výše dotace k proplacení. 

 

Ke škodní události uvedené v bodu A) Škodní komise konstatovala, že pro úplnost požaduje 

pozvat na další zasedání Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic.  

 

Ke škodní události uvedené v bodu B) škodní komise prostudovala dřívější zápisy dosavadní 

Škodní komise zabývající se touto škodní událostí a předložené podklady Mgr. J.S. – Oznámení o 

vzniku škodní události, Námitky StMPr proti kontrolnímu zjištění MMR, Zápis z jednání řídícího 

výboru, Vyřízení námitek vedoucím kontrolního orgánu, Rozhodnutí o krácení dotace a Protokol 

o kontrole č. 11/2016/I. 

 

Z výše uvedených podkladů škodní komise dovodila, že škoda ocenitelná v penězích na straně 

statutárního města Přerova jakožto zaměstnavatele ve výši 193.943,80 Kč (0,5% ze schválené 
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výše dotace k proplacení) vznikla, avšak k posouzení zavinění chybí zásadní informace. 

Konstatovala, že nelze zjistit porušení konkrétních právních povinností na straně konkrétních 

zaměstnanců a celkové zavinění konkrétního zaměstnance, které by vedlo ke vzniku škody.  

Z těchto důvodů jednohlasně Škodní komise doporučuje Radě města Přerova škodu 

vzniklou krácením dotace u projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu 

dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ ve výši 193.943,80 Kč (0,5% ze 

schválené výše dotace k proplacení) z důvodu nepředložení Oznámení o změně v projektu 

týkající se termínu ukončení realizace projektu v řádném termínu neuplatňovat vůči 

konkrétním zaměstnancům a nést ji plně z rozpočtu statutárního města Přerova.  

 

KŠ/1/1/2017 

Výsledek hlasování:  Pro/ 3                  Proti/0          Zdržel se/0 

 

 

K bodu 3) Odvod za porušení rozpočtové kázně u akce „Regenerace 

panelového sídliště Předmostí – 9. etapa “, škoda 20.000 Kč 

 

V roce 2010 byla Statutárním městem Přerov zrealizována prostřednictvím dotace z programu 

MMR investiční akce „Regenerace panelového sídliště Předmostí- 9. etapa“. Finanční úřad pro 

Olomoucký kraj zahájil dne 01.08.2013 daňovou kontrolu ve věci zjištění skutečností 

rozhodných pro  stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Důvodem pro porušení 

rozpočtové kázně bylo nedodržení termínu realizace akce uvedeného v Rozhodnutí o dotaci 

poskytnutou MMR na akci „Regenerace panelového sídliště Předmostí- 9. etapa“. Na základě 

žádosti StMPr o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně bylo rozhodnuto  o 

částečném vyhovění a prominutí. Rozhodnutím Generálního finančního ředitelství č. 

120729/15/7500-30470-010362 byla prominuta částka ve výši 3.980.000 Kč z celkového odvodu 

4.000.000 Kč a dále penále ve výši 2.884.000 Kč předepsané Finančním úřadem pro Olomoucký 

kraj.  

Výše škody tak byla stanovena jako rozdíl mezi výší odvodu 4.mil. Kč a prominuté částky 

odvodu ve výši 3.980.000. Kč, tj. 20.000 Kč. 

Za odpovědné osoby byly odborem PRI označeny Ing. J.V.   a Ing. H.M. 

 

Škodní komise prostudovala dřívější zápisy dosavadní Škodní komise zabývající se touto škodní 

událostí a předložené podklady Mgr. J.S. – Oznámení o vzniku škody, Rozhodnutí o prominutí 

daně č. 120729/15/7500-30470-010362, Stanovisko odpovědných osob. 

Na základě výše uvedeného bylo škodní komisí zjištěno, že došlo k pochybení na straně 

konkrétních odpovědných zaměstnanců - Ing. J.V.  a Ing. H.M., čímž vznikla statutárnímu městu 

Přerov jakožto zaměstnavateli skutečná škoda ve výši 20.000 Kč.  Míru zavinění těchto 

zaměstnankyň není ovšem možné s přesností určit. Škodní komise při svém rozhodování 

přihlédla ke skutečnosti, že i přes tato pochybení byl splněn účel poskytnutí prostředků a projekt 
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byl realizován a právě na základě této skutečnosti byla ze strany GFŘ prominuta většinová část 

předepsaného odvodu a penále.  

Škodní komise s ohledem na okolnosti případu, veskrze pro město příznivého rozhodnutí GFŘ a 

poměru výše škody k celkové výši přiznané dotaci zhodnotila, že pochybění zaměstnankyň 

nevedlo k pro město fatálním následkům.  

Na základě výše uvedeného škodní komise jednohlasně doporučuje Radě měst Přerova 

vzdát se práva vymáhat náhradu škody za zaměstnanci - Ing. J.V. a Ing. H.M. odpovídající 

odvodu za porušení rozpočtové kázně u akce „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 

9. etapa “ ve výši 20.000 Kč. 

 

KŠ/1/2/2017 

Výsledek hlasování:  Pro/ 3                  Proti/0          Zdržel se/0 

 

 

K bodu 4)  Škoda vzniklá dopravní nehodou služebního vozidla řízeného Bc. 

R.K. 

 

Dne 07.06.2017 způsobil Bc. R.K. dopravní nehodu služebního vozidla, tímto vznikla majetková 

škoda statutárnímu městu Přerov. Dle záznamu o nehodě se jedná o nehodu zaviněnou, kdy Bc. 

R.K. najel vozidlem Škoda Octavia RZ 2M4 3141 zezadu do jiného motorového vozidla při jízdě 

stejným směrem a ve stejném pruhu.  

Bc. R.K.  svou vinu uznal. Pojišťovnou bylo v průběhu likvidace škody zjištěno, že náklady na 

opravu vozidla převýší obvyklou cenu vozidla před poškozením a oprava je tedy nerentabilní. 

Obvyklá hodnota vozidla dle pojišťovny činila 135.000 Kč. Výše pojistného plnění vyplaceného 

pojišťovnou činila 94.000 Kč. Z prodeje zbytků havarovaného vozidla získalo StMPr 36.000 Kč. 

Odbor VNITŘ vypočetl další náklady v souvislosti s dopravní nehodou a likvidací vozidla: 

- spoluúčast na pojistném plnění ve vši 5.000 Kč 

- cena znaleckého posudku č. 2838/2016  ve výši 2.000 Kč  

- cena za odtah vozidla ve výši 2.843 Kč 

- cena za demontáž GP ve výši 1.452 Kč 

- poměrná část hodnoty dálniční známky ve výši 653 Kč 

Vedoucí odboru VNITŘ doporučil škodní událost řešit částečným prominutím a úhradou 

spoluúčasti na pojistném plnění v výši 5.000 Kč.  

 

Škodní komise prostudovala dřívější zápisy dosavadní Škodní komise zabývající se touto škodní 

událostí a předložené podklady Mgr. P.K., vedoucím odboru VNITŘ. 

Škodní komise konstatuje, že byly naplněny předpoklady vzniku obecné odpovědnosti 

zaměstnance za škodu. Policií ČR i přiznáním Bc. R.K. bylo jasně prokázáno zavinění ve formě 

nedbalosti.  
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Za situace, kdy obvyklá hodnota vozidla byla uhrazena StMPr pojišťovnou v rámci pojistného 

plnění a prodejem zbytků havarovaného vozidla, byla škodní komisí stanovena skutečná škoda ve 

výši 11.948 Kč. Tato škoda je tvořena spoluúčastí na pojistném plnění ve výši 5.000 Kč, cenou 

znaleckého posudku č. 2838/2016  ve výši 2.000 Kč, cenou za odtah vozidla ve výši 2.843 Kč, 

cenou za demontáž GP ve výši 1.452 Kč a poměrnou částí hodnoty dálniční známky ve výši 653 

Kč.  

Škodní komise zdůrazňuje, že řízení vozidla je velice rizikovou činností a doporučuje Radě města 

Přerova zvážit výši požadované náhrady škody. 

 

Škodní komise se jednohlasně rozhodla předložit Radě města Přerova následující varianty: 

 

Varianta I 

Škodní komise doporučuje Radě města Přerova plně uplatnit náhradu škody ve výši 11.948 

Kč v souvislosti s dopravní nehodou vozidla Škoda Octavia RZ 2M4 3141 vůči Bc. R.K. 

 

Varianta II 

Škodní komise doporučuje Radě města Přerova uplatnit náhradu škody jen ve výši 5.000 

Kč odpovídající spoluúčasti na pojistném plnění v souvislosti s dopravní nehodou vozidla 

Škoda Octavia RZ 2M4 3141 vůči Bc. R.K. a současně vzdát se práva vymáhání škody ve 

výši 6.948 Kč bez uplatnění  náhrady škody po Bc. R.K. 

 

KŠ/1/3/2017 

Výsledek hlasování:  Pro/ 3                  Proti/0          Zdržel se/0 

 

 

K bodu 5)  Odvod + penále u „odstupného“ Mgr. V. 

V důsledku nesprávného výkladu odstupného nebylo do vyměřovacího základu bývalého 

zaměstnance Z.V.  zahrnuto plnění – odstupné dle kolektivní smlouvy. Toto plnění ve výši 

126.366 Kč však dle názoru Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký 

kraj mělo být zahrnuto do vyměřovacího základu, když se jedná o plnění, na které není nárok ze 

zákona, ale zaměstnavatel je poskytuje ze své vůle.  

Doměřené odvody za organizaci i zaměstnance v celkové výši 56.866 Kč (42.965 Kč za 

organizaci a 13.901 Kč za zaměstnance) byly na účty OSSZ a VoZP zaslány po této kontrole dne 

28.07.2016. Dále byla odvedena daň z příjmu za zaměstnance na účet FÚ pro Olomoucký kraj,, 

pracoviště Přerov ve výši 6.450 Kč. Odvody, které měly být sraženy zaměstnanci V., tedy činily 

celkem 20.351 Kč. Z důvodu pozdního odvedení pojistného bylo vyměřeno penále u OSSZ 

Přerov ve výši 598 Kč a u VoZP ve výši 256 Kč. Penále VoZP ve výši 256 Kč bylo rozhodnutím 

VoZP ze dne 06.12.2016 prominuto. Z dopisu pana V.  ze dne 23.11.2016 vyplynulo, že uhradil 

na zmírnění škod částku ve výši 2.055 Kč. Odvody za zaměstnance V. a penále za pozdě 

odvedené pojistné v celkové výši 18.894 Kč by měly být považovány za škodu na majetku 

StMPr. 
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Škodní komise prostudovala dostupné podklady předložené Bc. R.K., vedoucím PERS, a to 

Protokol o kontrole Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj ze dne 

25.07.2016, Stanovisko ČSSZ k žádosti k odvodu pojistného na sociální zabezpečení ze dne 

04.01.2017, emailovou komunikaci s pracovnicí VoZP, Sdělení bývalého zaměstnance V.            

a dohodu o rozvázání pracovního poměru mezi tajemníkem StMPr a Mgr. Z.V. 

 

Škodní komise dospěla k závěru, že není zcela jednoznačné, zda vůbec ke škodě došlo. 

S ohledem na rozdílné a nejednotné právní názory dotčených institucí není zcela zřejmé, zda 

odvody z „odstupného“ na základě kolektivní smlouvy mely být odvedeny.  

Dle názoru vysloveného Nejvyšším soudem v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 732/2011 ze dne 

18.09.2012 je možné upravit poskytování odstupného odchylně od zákona v tom smyslu, že tato 

odlišná úprava založí zaměstnanci právo na odstupné i v dalších případech, než které jsou 

vypočteny v zákoníku práce. 

Nejvyšší soud dále při svém rozhodování přihlédl k účelu odstupného, který spatřuje v pomoci 

zaměstnanci překonat často složitou sociální situaci, v níž se zaměstnanec ocitne proto, že ztratil 

dosavadní zaměstnání. 

Škodní komise na základě výše uvedeného doporučuje Radě města Přerova zabývat se 

možností podání žádosti o vrácení doměřených odvodů po OSSZ a VoZP. 

 

KŠ/1/4/2017 

Výsledek hlasování:  Pro/ 3                  Proti/0          Zdržel se/0 

 

Pro úplnost škodní komise uvádí, že jednání tajemníka a dotčených zaměstnanců lze považovat 

za jednání s péčí řádného hospodáře, kdy včasnou i když diskutabilní úhradou doměřených 

odvodů zabránili vzniku vysokého penále.  

 

 

 

Termín následujícího jednání komise: 24.05.2017 

 

 

 

………………………………                                       ……………………………… 

         Mgr. Lucie Soldanová                           JUDr. Petr Dutko 

      organizační prac. komise                                                  předseda  komise                                                                                                                         

            

   

Rozdělovník:   členové komise 

hosté komise 

kancelář primátora 

                       Rada města Přerova 

   tajemník 


