
Pořadové číslo:  34/9 

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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

2017 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Jana Hrubá, vedoucí oddělení právního 

Název návrhu: 

Dohoda o narovnání uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje dohodu o narovnání uzavřenou v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi L*** V***, bytem *** R*** V***, bytem 

*** J*** V***, bytem ***G*** T***, bytem *** jako poškozenými, statutárním městem Přerov a 

společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem Pobřežní 

665/21, Praha 8, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Předmětem dohody o narovnání je 

uhrazení nemajetkové újmy včetně nákladů právního zastoupení v celkové výši 2 169.327,23 Kč, 

která vznikla poškozeným v souvislosti se zákrokem strážníka Městské policie Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

po projednání podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu o narovnání uzavřenou v 

souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na 

své 81. schůzi konané dne 23. listopadu 2017 usnesením č. 3416/81/11/2017.   

 

Kancelář tajemníka, oddělení právní 

Podle § 24 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je obec 

povinna nahradit škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených tímto nebo 

zvláštním zákonem, to neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním 

oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.  

Nedojde-li k uzavření dohody o narovnání, poškození se velmi pravděpodobně se svými nároky na 

náhradu nemajetkové újmy obrátí na soud, přičemž výsledek tohoto soudního sporu nelze předjímat. 

Nelze ani předem odhadnout či určit výši eventuální nemajetkové újmy, kterou by statutární město 

Přerov bylo povinno po skončení takového soudního řízení poškozeným uhradit. Vzhledem k těmto 



skutečnostem a k tomu, že dohodou o narovnání se upravují veškerá práva a povinnosti týkající se 

sporných skutečností (zejména výše peněžité náhrady) a nemajetkovou újmu uhradí za statutární 

město Přerov pojistitel, oddělení právní doporučuje Radě města Přerova schválit usnesení dle návrhu 

na usnesení. 

 

Městská policie 

Městská policie po prostudování důvodové zprávy nemá námitek a souhlasí s navrhovaným řešením. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 

Odbor ekonomiky 

Po předložení příslušných dokladů odbor ekonomiky zabezpečí proúčtování všech skutečností 

plynoucích z Dohody o narovnání.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov bylo zaměstnavatelem R*** F***, bytem *** který byl zaměstnancem 

zařazeným do Městské policie Přerov, a to v období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2015. 

  

Dne 9. 1. 2015 byl R*** F***jako službu konající strážník Městské policie Přerov vyslán společně s 

dalšími třemi kolegy k řešení incidentu, při kterém nepatřičně manipuloval s nabitou zbraní tak, že 

došlo ke stisknutí spouště, což vedlo k bezprostřední smrti pana M*** V*** 

  

Okresní soud v Přerově rozhodl dne 22. 11. 2016 rozsudkem pod č. j. 1 T 113/2016 – 919 tak, že 

obžalovaného R*** F*** uznal vinným, že jinému z nedbalosti způsobil smrt proto, že porušil 

důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, postavení a uloženou mu podle zákona, čímž 

spáchal přečin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku a odsoudil jej 

podle § 143 odst. 2 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let nepodmíněně. 

  

Všichni poškození byli odkázáni se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech 

občanskoprávních. Poškození L*** V*** a R*** V*** byli rodiči zemřelého pana M*** V***, 

nezletilý R*** V*** byl bratrem a nezletilá G***T*** dcerou zemřelého pana M*** V***. 

  

Dne 28. 8. 2017 se u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc konalo odvolací řízení pod č. j. 68 

To 152/2017 – 958, ve kterém odvolací soud potvrdil výrok o vině, ale změnil výrok o trestu. 

Odvolací soud se ztotožnil s výrokem soudu prvního stupně a s náhradou škody odkázal poškozené na 

řízení ve věcech občanskoprávních. 

  

Dne 14.8.2015 byla na Magistrát města Přerova doručena výzva právního zástupce poškozených k 

plnění a pokus o smír, v němž právní zástupce poškozených požadoval po statutárním městu Přerov 

částku 10.247.400 Kč; tato částka vycházela ze znaleckého posudku vypracovaného znalcem MUDr. 

Jaromírem Havlem, Hybrálecká 15, Jihlava. 

Podle § 24 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je obec 

povinna nahradit škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených tímto nebo 

zvláštním zákonem, to neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním 

oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala. Příslušný odvolací soud v trestním řízení již o vině R*** 

F*** rozhodl a podmínky pro náhradu škody dle cit. ustanovení byly naplněny. 

  

Vzhledem k tomu, že statutární město Přerov má sjednáno pojištění – Pojistná smlouva č. 7720852780 



ze dne 26. 9. 2014, ve znění Dodatku č. 1 s účinností od 31. 3. 2015 - pro pojištění odpovědnosti za 

újmu u Kooperativy pojišťovny a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8 – Karlín, 

bylo na základě opakovaného vyjednávání s právním zástupcem poškozených prostřednictvím této 

pojišťovny ujednáno, že vzniklou pojistnou událost uhradí právě tato pojišťovna. Částka, kterou se 

podařilo vyjednat, a kterou vyplatí pojišťovna poškozeným na účet právního zástupce poškozených na 

základě pojistné smlouvy, činí 2 169.327,23 Kč. 

S výší nemajetkové újmy i se zněním dohody o narovnání souhlasí právní zástupce poškozených i 

pojistitel. Dle sdělení pojistitele bude činit spoluúčast statutárního města Přerova částku 1.000,- Kč. 

  

Příloha:  

- Dohoda o narovnání uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 


