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Členům závodního výboru ZO 

        

 

       V Přerově dne 29.8.2017 
 
 
 
Věc: Vyjádření k zápisu č.2 škodní komise 
 
Vážený výbore, 
neoficiálně jsem se prostřednictvím různých zdrojů (vedoucí odboru, zástupci odborové organizace a 
webové stránky města se zveřejněnými zápisy z komisí) dozvěděla o jednání Komise škodní a 
připravovaném materiálu ke škodním událostem pro jednání rady města.  
 
Škodní událost, ve které figuruje má osoba, se týká krácení dotace u projektu „Zajištění přenosu dat a 
informací v územní samosprávě města Přerova“ (dále 09 IOP) ze strany poskytovatele dotace. 
Po pečlivém přečtení zápisu a závěru škodní komise k této události a zvážení všech okolností Vám 
sděluji, že s tímto zápisem a závěrem nesouhlasím a žádám o prominutí a úplné odpuštění vymáhané 
částky škody v navrhované výši 36.000,- Kč. 
 
K jednání Komise škodní bych chtěla uvést následující: 
Ve věci projednávání škodní události jsem byla naposledy pozvána k jednání škodní komise dne 
28.11.2016. Z tohoto jednání neznám výsledek, zápis mi nebyl nikdy předložen. Tato komise a její 
postup byla navíc zrušena a nahrazena novou komisí rady města, beze mně známého postupu při 
projednávání škodních událostí. 
O jednání Komise škodní, která vznikla jako poradní orgán Rady města Přerova, jsem nevěděla vůbec,  
zápis č.2 této komise se ke mně dostal neoficiální cestou a dále jsem si jej přečetla zveřejněný na 
webových stránkách města Přerova. Až z tohoto zápisu jsem se dozvěděla, že tato komise již škodní 
událost řešila a to na svém jednání už dne 27.4.2017. 
Domnívám se, že pokud jsem jako zaměstnanec měla způsobit škodu zaměstnavateli, tak ten ji se 
mnou měl projednat. K tomuto ala také nedošlo. 
 
Celý proces projednání mi přijde zvláštní, když jednání o škodě způsobené přímo mojí osobou 
proběhla bez mé účasti. Nedostala jsem tak příležitost se k celé věci před škodní komisí v novém 
složení vyjádřit. S výsledkem projednání škodní komise ze dne 7.6.2017 jsem nebyla nijak oficiálně 
seznámena. Nesouhlasím tedy s jednáním bez mé přítomnosti. Komisi rady navíc nepovažuji za 
zástupce mého zaměstnavatele. Dále nevím, na základě čeho dospěla komise k závěru, že jsem 
způsobila škodu a navrhla její vymáhání v částečné výši celkem 54.000 Kč, přičemž 18.000 Kč jsem již 
uhradila formou sníženého osobního ohodnocení. 
 
Ke „škodě“ jako takové bych chtěla uvést, že od počátku se na projektu podílel celý tým pracovníků 
magistrátu a rovněž externistů, kdy každý nesl na projektu svůj díl práce a zejména odpovědnosti. 
Oddělení projektových řízení vzniklo při Odboru rozvoje v r.2004, za tuto dobu podalo a 
administrovalo 281 žádostí o dotace v objemu cca 2 mld. Kč, přičemž město v konečné fázi obdrželo 
cca 604 mil.Kč. Tuto práci se po celou dobu trvání oddělení v podstatě odvádějí 2 projektové 
manažerky. Dotované projekty podléhají celé řadě kontrol a to jak v průběhu po podání žádosti o 
dotaci, před proplacením dotačních prostředků, tak i po realizaci a použití poskytnutých dotačních 
prostředků. 
Za celou dobu práce projektových manažerek shledaly kontrolní orgány při kontrolách prováděných 
po vyplacení dotačních prostředků pouze 3 pochybení – porušení rozpočtové kázně - ve finančních 
objemech zanedbatelných oproti celkové výši výdajů jednotlivých projektů.  
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Oblast dotačních titulů, především operačních programů pro rozdělování evropských prostředků, je 
složitou a náročnou na orientaci. Integrovaný operační program byl jedním z 26 operačních programů 
v programovacím období 2007-2014. Podmínky a pravidla jednotlivých operačních programů se 
během programovacího období různě upravovaly a měnily. Činnost projektového manažera tak 
znamená neustále sledovat změny a reagovat na ně při správě konkrétních projektů. 
Projekt 09 IOP patřil k jedněm z největších projektů, které město od r.2004 realizovalo. Jednalo se o 
projekt po odborné stránce složitý a jeho realizace byla náročná a nesla s sebou spoustu rizik. 
Na jeho přípravě i realizaci se kromě pracovníků magistrátu podíleli i nasmlouvaní externisté. Pro 
administraci projektu a následný projektový management byla uzavřena mandátní smlouva se 
společností RPSC ideas, s.r.o. Olomouc, kdy za společnost byl pro projekt odpovědný Ing. Pavel 
Chroust. 
Popisovaná škodní událost nastala v době, kdy jmenovaná externí společnost měla vykonávat svoji 
činnost dotačního managementu podle mandátní smlouvy. Ani externisté neupozornili na 
skutečnost, že mělo dojít k podání hlášení o pokroku projektu. Za vykonanou činnost příslušela 
externistovi odměna sjednaná v mandátní smlouvě. Vzhledem k událostem, které kolem projektu 09 
IOP především v jeho závěru realizace vznikly (trestní stíhání), tak nebyly práce za dotační 
management od RPSC fakturovány a tudíž nebyly ani městem proplaceny. V rozpočtu Odboru 
rozvoje, resp. Odboru řízení investic a projektů tak zůstaly nevyčerpány prostředky ve výši 240.000 
Kč. Což je částka vyšší, než bylo samotné krácení dotace. 
O zajištění administrace projektu jsem se tak v jeho závěrečné fázi musela starat sama, bez pomoci 
externistů. Svou chybu jsem se ihned po jejím zjištění snažila napravit a věci jsem uvedla do pořádku. 
Hlášení jsem v co nejkratším možném termínu odeslala poskytovateli dotace, resp. zprostředkujícímu 
subjektu CRR, pobočka Olomouc. Za tuto chybu jsem byla zaměstnavatelem potrestána odnětím části 
osobního ohodnocení ve výši 3.000 Kč po dobu 6 měsíců (únor – červenec 2016, celkem tedy 18.000 
Kč). 
 
Chtěla bych se zamyslet nad otázkou, jakou škodu jsem vlastně zaměstnavateli způsobila?  

1. Obecným a základním faktem je to, že na dotaci není právní nárok. 
2. Město Přerov má na realizaci všech projektů ve svém rozpočtu na počátku jejich realizace 

vyčleněné finanční prostředky v plné 100% výši bez ohledu na spolufinancování z jiných 
zdrojů. 

3. Dotace byla proplácena tak jako u všech investičních projektů formou ex-post, tudíž až po 
provedené kontrole ze strany poskytovatele dotace. Po kontrolním zjištění u projektu tak 
došlo ke krácení dotace a došlo tak k proplacení nižší dotační částky.  Město tak nebylo 
nuceno hledat další finanční prostředky ze svého rozpočtu na dokrytí projektu o pokrácenou 
částku dotace. 

4. Došlo k úspoře v rozpočtu města, když nebyla proplacena zbývající část odměny ve výši 240 
tis. Kč za dotační management projektu výše uvedené externí společnosti. 

 
Dále bych chtěla uvést, že: 

1. Za svou chybu jsem byla téměř okamžitě (1.2. – 31.7.2016) potrestána snížením osobního 
ohodnocení, tak jak jsem uvedla výše. 

2. Krácení dotace ve výši 193.943,80 Kč oproti celkovým výdajům projektu 92.676.925 Kč tak 
činí 0,2%, což je mým pohledem oproti náročnosti tohoto projektu velmi zanedbatelný údaj. 

3. Sankční ustanovení poskytovatele dotace za administrativní pochybení příjemce dotace 
v procentuální výši ke způsobilým výdajům projektu jsou značně v nepoměru např. 
v porovnání pokutami za taxativně vymezené přestupky ve zveřejňování úkonů souvisejících 
s průběhem veřejných zakázek, kdy jsou zákonem o veřejných zakázkách stanoveny pokuty 
v maximální výši 200 tis.Kč Kč bez ohledu na výši předpokládané hodnoty zakázky. 
Z dosavadní rozhodovací praxe ÚOHS vyplývá, že pokuty za tato administrativní pochybení 
jsou ukládány v podstatně nižších relacích. 
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4. Pro nás, jako projektové manažerky, je zásadním problémem, že se proti chybám při výkonu 
činnosti při řízení a administraci dotovaných projektů nelze pojistit u žádného pojišťovacího 
subjektu. Jedná se tak o celkem rizikovou činnost, kdy nelze zabránit chybování způsobeného 
lidským faktorem. 

5. Oficiálně mi zaměstnavatelem nebylo oznámeno uznání škody a včetně stanovení postihu či 
seznámení mě s procesem projednání tohoto postihu. 

 
Správa dotačních projektů je náročnou disciplínou, která vyžaduje především důslednost, pečlivost a 
komunikaci s ostatními partnery. Projektový manažer je tak pod neustálým tlakem, kdy práce na 
několika projektech najednou může vést ke zvýšené pravděpodobnosti chybovat. Na základě tohoto 
mám za to, že odebrání části osobního ohodnocení po dobu 6 měsíců bylo pro mě dostatečným 
postihem za chybu, kterou jsem při své práci provedla. 
 
Žádám Vás tedy tímto o přihlédnutí k uvedeným skutečnostem a prominutí vymáhání navrhované 
výše škody. 
 
 
 

 

 

 


