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

pozdějších předpisů 
(dále jen „Dohoda“) 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 

1) L****** V********, nar. *. *. **** 
 bytem ** ****** ***, *** **  ****** *** ******* 
 
2) R**** V******, nar. *. *. **** 
 bytem ******* ***, *** **  ***** *** ******* 
 
  
3) nezl. J**** V******, ***. **. *. **** 

bytem ** ****** ***, *** **  ****** *** ******* 
zastoupen zákonnými zástupci L******* V********* a R****** V******* 

 
4) nezl. G******* T****, nar. **. *. **** 
 bytem ********* ****, *** **  ********* 
 zastoupena zákonnou zástupkyní V******** T*****, nar. *. *. **** 
 bytem ********* ****, *** **  ********** 
 
 (dále jen „Poškození“) 
 
 všichni právně zastoupeni Mgr. Ing. Josefem Chlubnou, advokátem 
 evidenční číslo ČAK: 04934, IČ: 66244510 
 se sídlem Havlíčkovo náměstí 1963, 580 01  Havlíčkův Brod  

číslo účtu: *********/****, ****************** banka, a.s. 
 
 na základě plné moci ze dne 24. 11. 2016 

(dále jen „Právní zástupce poškozených“) 
  
 na straně jedné 
 
 
5) Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 
se sídlem Bratrská 709/34, 750 02  Přerov 

 zastoupeno: Mgr. Vladimírem Puchalským, primátorem 
 
(dále jen „Město“) 

 
 na straně druhé 
 
6)  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,  

IČ: 47116617  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897 
se sídlem Pobřežní 665/21, 180 00  Praha 8 
zastoupená: Ing. Miroslavem Novákem, ředitelem centra LPU – majetek, odpovědnost 
         Mgr. Martinem Laurem, ředitelem právního úseku a compliance 
 
(dále jen „Pojistitel“) 
 
na straně třetí 

 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o narovnání:  
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Článek I. 
Rozhodné skutečnosti 

 
1.1. Město bylo zaměstnavatelem R****** F****, nar. **. *. ****, bytem *********** ***, ********* *** ** , 

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

1.2. Dne 9. 1. 2015 v nočních hodinách byl R****** F*** spolu s dalšími kolegy vyslán jako službu 
konající strážník Městské policie Přerov ke služebnímu zákroku. Při řešení incidentu mezi 
občany zcela neadekvátně reagoval na probíhající konfliktní situaci na místě tak, že tasil 
z pouzdra služební zbraň, kterou připravil k výstřelu, načež při provádění zákroku proti M***** 
V******** naprosto nepatřičně manipuloval s nabitou zbraní tak, že došlo ke stisknutí spouště a 
výstřelu, přičemž v době výstřelu bylo ústí hlavně pistole bezprostředně přiloženo ke kapuci, 
která kryla hlavu M***** V*******, načež vystřelená střela mu způsobila průstřel hlavy, což 
vedlo k jeho bezprostřední smrti.  
 

1.3. Okresní soud v Přerově rozhodl dne 22. 11. 2016 rozsudkem pod č.j. 1 T 113/2016-919 tak, 
že R***** F*** je vinen tím, že jinému z nedbalosti způsobil smrt proto, že porušil důležitou 
povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, postavení a uloženu mu podle zákona, čímž spáchal 
přečin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku a odsuzuje se 
k trestu odnětí svobody v době trvání 2 let nepodmíněně, a dále mu byl uložen trest zákazu 
činnosti spočívající v zákazu držení a nošení střelné zbraně na dobu 8 let. Rozsudkem 
Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 8. 2017, č.j. 68 To 152/2017-958, byl rozsudek soudu I. 
stupně zrušen v celém výroku o trestu a R***** F*** byl odsouzen podle § 143 odst. 2 
trestního zákoníku k odnětí svobody v trvání 2 let a 6 měsíců, přičemž výkon trestu se 
podmíněně odkládá a zkušební doba se stanoví v trvání 4 let, a dále mu byl uložen trest 
zákazu činnosti spočívající v zákazu držení a nošení střelné zbraně na dobu 8 let.  
 

Dále soud rozhodl tak, že všichni poškození se odkazují dle § 229 odst. 1 tr. řádu se svým 

nárokem na náhradu újmy na řízení ve věcech občanskoprávních.  

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

 
1.5. Poškození uplatnili nárok na náhradu nemajetkové újmy podle Metodiky k náhradě 

nemajetkové újmy na zdraví publikované na internetových stránkách Nejvyššího soudu ve 
výši 10 247 400,00 Kč. 
 

1.6. Výše peněžité náhrady, která náleží Poškozeným v souvislosti s úmrtím M****** V****** je 
mezi stranami sporná. 

 
1.7. Uzavřením této Dohody mezi sebou smluvní strany upravují veškerá práva a povinnosti 

týkající se výše uvedených sporných skutečností a dále zakládají nová práva a povinnosti, jak 
je níže uvedenou v článku II. této Dohody.  

 
Článek II. 
Narovnání 

 
Smluvní strany se dohodly na narovnání v následujícím znění: 

 
2.1. Město se zavazuje uhradit Poškozeným v souladu s občanským zákoníkem nemajetkovou 

újmu včetně nákladů právního zastoupení v celkové výši 2 169 327,23 Kč (slovy: dva miliony 
sto tisíc šedesát devět korun tři sta dvacet sedm korun českých dvacet tři haléřů). Tato částka 
sestává z:  
 

a)  
- náhrady nemajetkové újmy ve výši 500 000,00 Kč (slovy: pět set tisíc korun 

českých) pro poškozenou L****** V********* 
- náhrady nemajetkové újmy ve výši 500 000,00 Kč (slovy: pět set tisíc korun 

českých) pro poškozeného R***** V****** 
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- náklady pohřbu 19 090,00 Kč (slovy: devatenáct tisíc devadesát korun 
českých), které vynaložila poškozená L****** V********* 

- náklady právního zastoupení ve výši 150 237,23 Kč včetně DPH (slovy: sto 
padesát tisíc dvě stě třicet sedm korun českých dvacet tři haléřů) 

 
b)  

- náhrady nemajetkové újmy ve výši 500 000,00 Kč (slovy: pět se tisíc korun 
českých) pro poškozeného nezl. J***** V******* 
 

c)  
- náhrady nemajetkové újmy ve výši 500 000,00 Kč (slovy: pět set tisíc korun 

českých) pro poškozenou nezl. G******** T***** 
 

Plnění dle bodu 2.1. písm. a) této Dohody bude uvedeným Poškozeným vyplaceno do 
čtrnácti (14) dnů ode dne podepsání Dohody poslední ze smluvních stran na účet Právního 
zástupce poškozených  uvedený v záhlaví této Dohody.  
Náklady právního zastoupení dle bodu 2.1. písm. a) této Dohody budou vyplaceny do 
čtrnácti (14) dnů ode dne podepsání Dohody poslední ze smluvních stran na účet Právního 
zástupce poškozených uvedený v záhlaví této Dohody.  
 
Plnění dle bodu 2.1. písm. b) této Dohody bude vyplaceno na výše uvedený účet Právního 
zástupce Poškozeného nezletilého J****** V******* do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude Městu 
Právním zástupcem Poškozeného doručeno pravomocné rozhodnutí příslušného 
opatrovnického soudu, kterým bude schválena Dohoda. 
 
Plnění dle bodu 2.1. písm. c) této Dohody bude vyplaceno na výše uvedený účet Právního 
zástupce Poškozené nezletilé G******** T***** do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude Městu 
Právním zástupcem Poškozené doručeno pravomocné rozhodnutí příslušného opatrovnického 
soudu, kterým bude schválena Dohoda. 

 
2.2.  Právní zástupce nezletilých poškozených se zavazuje, že poté, co bude tato Dohoda o 

narovnání podepsána, předloží ji příslušným opatrovnickým soudům nezletilých poškozených 
ke schválení. 

 
2.3    Vzhledem k tomu, že má Město pro případ odpovědnosti Města za škodu (újmu) sjednáno 

pojištění u Pojistitele, bylo ujednáno a Poškození a Právní zástupce poškozených vzali na 
vědomí, že výše uvedené částky budou uhrazeny na  účet Právního zástupce poškozených 
přímo Pojistitelem. Pojistitel prohlašuje, že se s obsahem této Dohody seznámil a souhlasí 
s tím, že provede úhradu výše uvedených částek na účet Právního zástupce Poškozených 
uvedený v záhlaví této Dohody. 

 
III. 

Prohlášení a závazky smluvních stran 
 
3.1. Touto Dohodou považují smluvní strany veškerá svá práva a povinnosti vyplývající ze 

skutečností uvedených v čl. I této Dohody za zcela vypořádaná. Všichni účastníci zejména 
prohlašují, že vůči sobě nebudou vznášet žádné další nároky z titulu náhrady majetkové či 
nemajetkové újmy z důvodů uvedených v čl. I této Dohody.  

 
3.2.  Smluvní strany tímto prohlašují, že jim nejsou známy další případné sporné či nesporné 

nároky, práva ani povinnosti, neuvedené v této Dohodě, které by vůči sobě mohly v souvislosti 
se skutečnostmi uvedenými v čl. I této Dohody uplatňovat. Pro případ, že by se takové nároky, 
práva nebo povinnosti vyskytly, sjednávají výslovně, že jsou zahrnuty do této Dohody a jako 
takové jsou touto Dohodou mezi nimi narovnány a vypořádány. 

 
3.3   Smluvní strany se dohodly, že žádná z  nich nebude po podpisu této Dohody iniciovat nové 

projednání práv a povinností zaniklých na základě této Dohody nebo nově vzniklých 
v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v čl. I této Dohody. 
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti a účinnosti v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem uveřejnění v registru smluv, s výjimkou 
článku II. bod 2.1. písm. b), který nabývá účinnosti doručením pravomocného rozhodnutí 
příslušného opatrovnického soudu Městu a s výjimkou článku II. bod 2.1. písm. c), který 
nabývá rovněž účinnosti doručením pravomocného rozhodnutí příslušného opatrovnického 
soudu Městu. Tím není dotčena ochrana osobních údajů poškozených dle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

4.2. Tato Dohoda může být doplněna nebo měněna pouze vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými všemi účastníky.  

 
4.3. Tato dohoda se řídí českým právem.  

 
4.4. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této Dohody neplatným či neúčinným, 

odporovatelným nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost 
dalších ustanovení této Dohody, lze-li toto ustanovení oddělit od této Dohody jako celku. 
Účastníci se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k nahrazení chybného ustanovení 
bezchybným, kdy takovéto nové ustanovení bude svým obsahem a účinkem co nejvíce 
podobné neplatnému, neúčinnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení. 
 

4.5. Pokud by byla tato Dohoda shledána neplatnou jako celek, zavazují se účastníci bezodkladně 
po tomto zjištění uzavřít novou dohodu, vycházející v největší možné míře z podmínek této 
Dohody a co nejvíce se blížící jejímu účelu, v níž bude důvod neplatnosti odstraněn s tím, že 
dosud přijatá plnění dle této Dohody budou započítána na plnění účastníků podle takovéto 
nové dohody. 

 
4.6. Tato Dohoda je sepsána v českém jazyce v osmi (8) vyhotoveních, z nichž každý z účastníků 

této Dohody obdrží po jednom (1) vyhotovení a dvě (2) vyhotovení obdrží Právní zástupce 
poškozených jako podklady pro podání na příslušné opatrovnické soudy. 

 
4.7. Poškození prohlašují, že jsou si vědomi plného obsahu a významu této Dohody, že před 

uzavřením této Dohody měli k dispozici nezávislé právní poradenství a že tuto Dohodu 
uzavírají svobodně a nikoli v tísni.  
 

4.8. Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: Uzavření této Dohody o narovnání bylo schváleno na _____ zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konaném dne _____ a to usnesením č. _____. 

 
 
 
 
V _____________ dne _____________   V _____________ dne _____________ 
 
 
________________________________  ________________________________ 

v plné moci za Poškozené    Statutární město Přerov 
Mgr. Ing. Josef Chlubna, advokát   Mgr. Vladimír Puchalský, primátor 
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V _____________ dne _____________ 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group 
Ing. Novák Miroslav 
Ředitel centra LPU – majetek, odpovědnost 
 
 
 
V _____________ dne _____________   V _____________ dne _____________  
 
 
________________________________  ________________________________ 
Kooperativa pojišťovna, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Mgr. Martin Laur 
Ředitel právního úseku a compliance 
        
 
 
 
 
Přílohy: 4 x plná moc 

 
 


