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Zápis č. 2 

z jednání Komise škodní  

ze dne 07.06.2017 

 Přítomni: Nepřítomni: 

 JUDr. Petr Dutko 

Ing. Michal Symerský 

Valéria Švestková 

 

 Ing. Jitka Kočicová  

 Mgr. Markéta Pospíšilová 

 

 

   

   Hosté: 

 Mgr. Petr Mlčoch 

Ing. Ivana Pinkasová 

Mgr. Kateřina Steffanová 

   

   

   

   

 Organizační pracovník:  

Mgr. Lucie Soldanová 

 

 

 

Program:  

 

1) Zahájení 

2) Seznámení odborové organizace se závěry škodní komise 

3) 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  - část II.  

4) Informace o průběhu uplatnění škody za CPS consulting, s.r.o. v likvidaci 
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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) Seznámení odborové organizace se závěry škodní komise 

 

Zástupce odborové organizace Mgr. Kateřina Steffanová byla seznámena s dosavadními závěry 

škodní komise. Stanovisko odborů bude součástí předloh do rady a zastupitelstva. Bylo 

dohodnuto, že zástupce odborové organizace bude přizván na každou schůzi škodní komise.  

 

 

K bodu 3) 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  - část II.  

 

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 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. – škodní událost řešena komisí dne 27.04.2017 

 

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

schválené výše dotace k proplacení. 

 

Ad A) Na žádost Škodní komise byla pozvána na toto zasedání  I Pi , vedoucí 

odboru řízení projektů a investic. Ta vypověděla, že na pozici vedoucí je od 01.06.2015, z tohoto 

důvodu nebyla účastna žádných jednání, akci řídil řídící výbor a vedoucím byl P  K  
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Po celou dobu byla ubezpečována, že akce běží a bude včas ukončena, ze všech indícií měla za 

to, že vše je v pořádku.  Poprvé se k věci dostala až 16.09.2015 ráno na poradě, která byla 

svolána za účelem ukončení administrace projektu dne 15.05.2015. Co se týká pozdního hlášení o 

pokroku, které mělo být podáno 29.07.2015 a bylo podáno až po 55 dnech, bylo zjištěno, že vždy 

hláška o tom, že má být toto hlášení zasláno, vyskakovala a upozorňovala tak příslušného 

referenta. Nyní se tak nestalo. Jakmile přišla na to, že toto hlášení nebylo zaláno, ihned 

zabezpečila nápravu. Odpovědná osoba byla krácena na platu.  

Na dotaz tajemníka, zda si pamatuje, o kolik byl krácen plat M  odpověděla, že 

přesně neví, ale bylo to od měsíce února 2016. 

 

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

událostí a předložené podklady  I  P – 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 

výše dotace k proplacení) prokazatelně vznikla vinou H M , když předložila na 

pracoviště CRR Hlášení o pokroku až 22.09.2015, přičemž řádný termín pro předložení hlášení 

byl 29.07.2015. Hlášení o pokroku tak bylo předloženo se zpožděním 55 kalendářních dnů. 

 H  M byla v rozhodné době vedoucí oddělení projektových řízení a správy dotací 

Odboru řízení projektů a investic, od. 1.1.2016 pak referent oddělení řízení projektů, veřejných 

zakázek a dotací , odbor PRI. 

 

Pro upřesnění dodáváme, že krácení dotace bylo stanoveno na spodní hranici možného rozpětí a 

dotace k celému projektu byla z 99% přiznána. Z tohoto lze usoudit, že se v kontextu celé dotace 

jedná o méně závažné pochybení. H M považovala údaje v informačním systému 

za relevantní a postupovala v souladu s harmonogramem, tak jako při jiných hlášeních 

v jednotlivých etapách projektu a taky u jiných projektů, které v rámci IOP realizovali. Na 

základě doporučení vedení města byl H M  za její opomenutí již krácen osobní 

přípatek o 30%, což odpovídá 3.000 Kč x 6 měsíců (celkem 18.000 Kč).  

 

Příčina vzniku úzce souvisí mimo jiné také s mimořádným administrativním přetížením 

odd.PZD, správa dotací. Valéria Švestková poukázala, že je nutné tento stav řešit, aby 

nedocházelo k podobným problémům do budoucna a že zodpovědnou osobou by měla být 

shledána i vedoucí. Tajemník sdělil, že tento problém byl již diskutován s primátorem, ale trh 

práce je natolik zoufalý, že není možné nalézt nové pracovníky. Situaci je třeba řešit, aby 

nepracovali referenti pod tlakem a nedocházelo tak ke zbytečným chybám.  
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S ohledem na datum nástupu a rozběh akce bylo navrženo neuplatnit škodu vůči  I  

P

Vůči H M  vycházela škodní komise z výše maximálního možného uplatnění 

škody (4,5násobek platu cca 144.000 Kč) a doporučila zohlednit všechny librační důvody 

uvedené výše (krácení osobního ohodnocení, přetíženost, méně závažné pochybení) a uplatnit 

vůči I  H M  náhradu škody ve výši  ¼ z maximální možné výše, tzn. 36.000 Kč. 

 

Na základě výše uvedeného jednohlasně Škodní komise doporučuje Radě města Přerova 

předložit zastupitelstvu města návrh uplatnit 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 pozdního předložení hlášení o pokroku na pracoviště CRR se zpožděním 55 

kalendářních dnů po H M  v částečné výši 36.000 Kč a současně vzdát se práva 

vymáhání zbylé částky škody po H M  

 

KŠ/2/3/2017 

Výsledek hlasování:  Pro/5                   Proti/0          Zdržel se/0            

 

 

K bodu 4)  Informace o průběhu uplatnění škody za CPS consulting, s.r.o. 

v likvidaci 

 

- 3.6.2016 podána žaloba u OS pro Prahu 7 o zaplacení částky 1.254.788,- Kč s 

příslušenstvím proti žalovanému CPS consulting, s r.o. v likvidaci 

- 28.6.2016 vydán platební rozkaz 

- 3.8.2016 platební rozkaz zrušen (nepodařilo se ho doručit žalovanému) 

- 8.8.2016 vyjádření žalobce - souhlas s rozhodnutím bez nařízení jednání 

- 1.11.2016 - usnesení MS Praha o odvolání likvidátora Ing. Bedřicha Nováka (návrh na 

odvolání podávalo město z důvodu jeho nečinnosti) a jmenování likvidátorky JUDr. 

Mixové 

 

Dne 16.5.2017 byl doručen rozsudek OS pro Prahu 7 č.j. 52 C 48/2016, podle kterého je 

žalovaný povinen zaplatit žalobci částku 1.254.788,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně 

od 19.5.2016 do zaplacení a nahradit žalobci náklady řízení ve výši 62.740,- Kč, to vše do tří dnů 

od právní moci rozsudku. 

 

Jakmile budou v záležitosti nové informace, bude škodní komise neprodleně informována 

právním oddělením.   
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Termín následujícího jednání komise: září 2017 

 

 

 

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

         Mgr. Lucie Soldanová                           JUDr. Petr Dutko 

      organizační prac. komise                                                  předseda  komise                                                                                                                         

            

   

Rozdělovník:   členové komise 

hosté komise 

kancelář primátora 

                       Rada města Přerova 

   tajemník 


