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Navrhovatel:
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Zpracovatel:
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Název návrhu:
Návrh Škodní komise - 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
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání
1.

schvaluje neuplatňovat 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 vůči konkrétním zaměstnancům a nést ji plně z rozpočtu statutárního města Přerova a
účetně ji vyřadit (odpis).

2.

schvaluje neuplatňovat zbylou výši škody 157.943,80 Kč po zaměstnanci *** 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 a účetně ji vyřadit (odpis).

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:
Škodní komise
1. Škodní komise doporučuje ve věci škody vzniklé 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, a to
neuplatňovat škodu vůči konkrétním zaměstnancům a nést ji plně z rozpočtu statutárního města
Přerova a účetně ji vyřadit (odpis).

2. Škodní komise doporučuje ve věci škody vzniklé 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, a to uplatnit
škodu po H. M. v částečné výši 36.000 Kč a současně vzdát se práva vymáhat zbylou škodu ve výši
157.943,80 Kč po H. M. a v této výši ji účetně vyřadit (odpis).
Rada města Přerova
Rada města Přerova na své 77. schůzi, která se uskutečnila dne 21. 9. 2017, vzala na vědomí závěry a
doporučení škodní komise, uložila tajemníkovi magistrátu města Přerova postupovat v souladu s jejím
doporučením (uplatnit výši škody 36.000 Kč po zaměstnankyni H.M.) a informovat Radu města
Přerova o výsledku řešení škodní události a zároveň doporučila Zastupitelstvu města Přerova
rozhodnout dle návrhu na usnesení.
Odborová organizace
Odborová organizace obdržela písemné stanovisko zaměstnance H.M., které je přílohou této předlohy.
Vzhledem k tomu, že z předloženého materiálu nevyplývá, zda způsob vzniku či náhrady škody
zaměstnavatel s touto zaměstnankyní projednal, doporučuje odborová organizace přijmout usnesení až
po projednání výše uvedené škody se zaměstnancem H.M. – a to i s ohledem na skutečnost, že ve
stanovisku adresovaném odborové organizaci zaměstnanec žádá prominutí celé náhrady škody.
Takovou variantu však návrh na usnesení neobsahuje a patrně nebyla ani projednána v Komisi škodní.
Stanovisko zaměstnance
Stanovisko zaměstnance H.M. uvedeno v samostatné příloze.
Stanovisko tajemníka magistrátu města Přerova
S ohledem na skutečnosti uvedené ve stanovisku zaměstnance H. M. (odbor PRI, odd. PZD)
doporučuji schválit variantu návrhu usnesení v bodě 4, kdy je nutno podotknout, že v případě
soudního sporu zaměstnance se zaměstnavatelem, a s přihlédnutím k názoru, že na dotaci neexistuje
právní nárok, by bylo prokázání vymahatelného nároku ze vzniklé škody, velmi problematické.
Současně také konstatuji, že zaměstnanec již byl de facto jednou sankcionován, a to snížením
osobního ohodnocení v celkové výši 18 tis. Kč, a to je s ohledem na míru závažnosti popsaného
skutku, zcela adekvátní a dostatečné.

Důvodová zpráva:
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 I***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:

1) Ad bod č. 1 návrhu na usnesení: 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
2) Ad bod č. 2 návrhu na usnesení: 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.
Za každé toto pochybení byla krácena dotace o 0,5%. Celková výše krácení tak činí 1% ze schválené
výše dotace k proplacení.
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
sním“.
Pokud 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.
K bodu 1 návrhu na usnesení Škodní komise prostudovala dostupné podklady a 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) 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 a z tohoto důvodu předkládá návrh usnesení dle bodu 1.
K bodu 2 návrhu na usnesení 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 I*** 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.
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. *** 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 ***za její
opomenutí již krácen osobní příplatek o *** což odpovídá *** Kč x 6 měsíců (celkem 18.000 Kč).
Vůči *** 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 ***náhradu škody ve výši ¼ z
maximální možné výše, tzn. 36.000 Kč.
Radě města Přerova je předkládán návrh škodní komise na řešení škodní události 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.

