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Zápis č. 3 

z jednání Komise škodní  

ze dne 30.11.2017 

 Přítomni: Nepřítomni: 

 JUDr. Petr Dutko 

Valéria Švestková 

Ing. Jitka Kočicová 

Ing. Michal Symerský 

Mgr. Markéta Pospíšilová 

 

   

   

   

   Hosté: 

 Mgr. Kateřina Steffanová 

   

   

   

   

 Organizační pracovník:  

Mgr. Lucie Soldanová 

 

 

 

Program:  

 

1) Zahájení 

2) Ztráta tokenu referentem oddělení ŽP 

3) Poškození osobního vozidla Škoda fabia 

4) Pokuta ve výši 250 tis. uložená ÚOHS za správní delikt 
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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.  

 

Program byl rozšířen o další bod  č.5 Pověření tajemníka. 

 

Komise hlasovala o programu, který byl jednohlasně schválen.  

 

 

K bodu 2) Ztráta tokenu referentem oddělení ŽP 

 

Dne 01.11.2017 bylo škodní komisi oznámeno RNDr. Pavlem Julišem, vedoucím odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí, způsobení škody ztrátou nosiče elektronického podpisu 

na jméno J. B., a to v pořizovací ceně: 

USB token TokenMe (bílý)  592,90 Kč 

kvalifikovaný certifikát  296,97 Kč. 

 

Dne 25.10.2017 referent oddělení ŽP J. B. (os. č. 4151) oznámil, že dne 20.10.2017, v den, kdy 

jeho kancelářský pracovní prostor zaměstnavatel poskytnul Českému statistickému úřadu za 

účelem zajištění voleb do poslanecké sněmovny, uložil výše uvedený token na bezpečnější místo 

než obvykle, které doposud nenašel. Ztrátu ještě předtím oznámil oddělení IT. 

 

Přípisem ze dne 08.11.2017 J. B. svou vinu uznal a sdělil, že je mu nesmírně líto toho, co se 

v daném případě stalo a je připraven uhradit škodu ve stanovené výši. Na osobní účasti na komisi 

netrval.  

 

Škodní komise konstatuje, že byly naplněny předpoklady vzniku obecné odpovědnosti 

zaměstnance za škodu. Na základě výše uvedeného bylo škodní komisí zjištěno, že došlo k 

pochybení na straně konkrétního odpovědného zaměstnance J. B. ve formě nedbalosti, čímž 

vznikla statutárnímu městu Přerov jakožto zaměstnavateli skutečná škoda ve výši 889,87 Kč 

Škodní komise jednohlasně doporučuje Radě města Přerova uplatnit náhradu škody ve výši 

889,87 Kč vzniklou v souvislosti se ztrátou nosiče elektronického podpisu na jméno J. B. 

vůči zaměstnanci J. B. 

 

KŠ/3/1/2017 

Výsledek hlasování:  Pro/ 3                  Proti/0          Zdržel se/0 
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K bodu 3) Poškození osobního vozidla Škoda fabia 

Dne 14.6.2017 byla škodní komisi nahlášena Mgr. Petrem Karolou, vedoucím odboru vnitřní 

správy škoda způsobená nehodou služebního vozidla zaměstnancem  V.Š.  

Dne 21.04.2017 způsobil V.Š. nehodu služebního vozidla Škoda Fabia Hatchback ABBYWY01 

verze NFM514, kdy tímto vznikla majetková škoda na vozidle ve výši 38.986,-Kč. 

Částka za opravu vozidla činila 38.986,-Kč, výplata pojistného plnění ve výši 33.986,-Kč, 

spoluúčast na pojistném plnění byla tedy ve výši 5.000,-Kč. 

Dle sdělení zaměstnance V.Š. při návratu ze služební pochůzky s využitím výše uvedeného 

vozidla dne 21.04.2017 způsobil škodu na vozidle, a to předním nárazem levého boku do budovy 

MMPr v ulici Blahoslavova při vjezdu do dvora. Došlo k poškození promáčknutím levého plechu 

karoserie hled za světlometem a k poškození nádobky na tekutinu do ostřikovačů, dále pak 

k odření předního nárazníku a světlometu. Na budově nebyly skoro žádné známky poškození, 

policie volána nebyla. Při vjezdu do dvora si zaměstnance dle svého vyjádření špatně najel, 

v kombinaci špatně zařazeného převodového stupně (1. stupeň namísto zpátečky), mírného 

kopečku a vytočených kol došlo k nehodě. Po incidentu vyhodnotil poškození a rozhodl se 

dokončit jízdu, vycouval, vjel do dvora a zaparkoval. Následně zkontroloval vozidlo a nahlásil 

nehodu nejbližšímu zaměstnanci (pan J. O.) a ten pak svému nadřízenému. 

Zaměstnanec svou vinu uznal a nepožadoval být osobně přítomen na projednávání škody škodní 

komisí.  

Vedoucí odboru VNITŘ navrhuje řešit škodu uhrazením spoluúčasti ve výši 5.000 Kč 

zaměstnancem V.Š..  

 

Škodní komise konstatuje, že byly naplněny předpoklady vzniku obecné odpovědnosti 

zaměstnance za škodu. Přiznáním V.Š. bylo jasně prokázáno zavinění ve formě nedbalosti.  

Za situace, kdy škoda na vozidle ve výši 38.986,- Kč byla StMPr uhrazena pojišťovnou ve výši 

33.986,-Kč v rámci pojistného plnění, byla škodní komisí stanovena skutečná škoda ve výši 

5.000 Kč. Tato škoda je tvořena spoluúčastí na pojistném plnění. 

Škodní komise zdůrazňuje, že řízení vozidla je velice rizikovou činností. 

 

Škodní komise jednohlasně doporučuje Radě města Přerova uplatnit náhradu škody ve výši 

5.000 Kč odpovídající spoluúčasti na pojistném plnění v souvislosti s dopravní nehodou 

vozidla Škoda Fabia Hatchback ABBYWY01 verze NFM514 vůči zaměstnanci V.Š. 

 

KŠ/3/2/2017 

Výsledek hlasování:  Pro/ 3                  Proti/0          Zdržel se/0 

 

 

 

 

 

 



4 

 

K bodu 4)  Pokuta ve výši 250 tis. uložená ÚOHS za správní delikt 

Dne 13.11.2017 oznámila Ing. Jitka Kočicová, vedoucí odboru evidenčních správních služeb a 

obecního živnostenského úřadu, škodu způsobenou udělením pokuty ve výši 250.000,-Kč ÚOHS 

za správní delikt.  

 

Rozsudkem NSS č.j. 8 As 236/2016 byla zamítnuta kasační stížnost statutárního města Přerova 

podaná proti rozsudku KS Brno, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí ÚOHS o uložení 

pokuty ve výši 250 tisíc Kč za správní delikt. Uložená pokuta byla ze strany statutárního města 

uhrazena z provozního rozpočtu odboru ESŽ dne 16. 7. 2015 a vzhledem k zamítavému rozsudku 

NSS nebude vrácena a je třeba ji zaevidovat jako škodu, která by měla být dále řešena.  

 

Správním delikt měl být spáchán tím, že veřejná zakázka na služby spočívající v zajištění 

dopravní obslužnosti byla zadána postupem podle § 18 písm. b) zákona č. 194/2010 Sb., o 

veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (tzv. přímé zadání), ačkoliv 

nebyly splněny podmínky podle § 21 odst. 1 citovaného zákona o veřejných službách (je 

vytýkáno nesplnění jedné z 3 podmínek, tzn. že nesmí být vyloučeno obchodní riziko dopravce 

spojené s výší tržeb), když v textu Smlouvy je formulováno tak, že do 50 % poklesu výše tržeb 

dle finančního modelu nese riziko město, pod 50 % poklesu výše tržeb nese riziko dopravce.  

Smlouvou byla řešena situace, kdy ze strany dopravce byla podána výpověď k 30. 5. 2011, při 6 

měsíční výpovědní lhůtě, takže ode dne 1. 12. 2011 by nebyla zajištěna městská doprava v 

Přerově (důvod výpovědi chybějící povolení od ministerstva dopravy pro zahraničního dopravce 

dle ust. § 32 zák. 111/1994 Sb. – v závěru řešeno u Evropského soudu, který zkonstatoval, že 

dopravce žádné takové potvrzení nepotřeboval, ač MD ČR tvrdilo opak).  

Text Smlouvy zpracován advokátní kanceláří MT Legal Brno (účastnila se jednání po podání 

výpovědi a zpracovávala právní rozbor k vypořádání se s nároky SAD Trnava v důsledku 

ukončení smlouvy – opakované nároky na doplacení částky cca 10 mil. Kč), za spolupráce odd. 

dopravně správních agend a firmy BORGE s r.o., která zpracovala pro přímé zadání městu 

výchozí finanční model. Při zpracování smlouvy bylo přihlédnuto k podmínce, o níž je tvrzeno, 

že nebyla splněna, a formulováno riziko tržeb dopravce s vědomím, že takto je citované 

podmínce v § 21 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 

dalších zákonů, dostatečně vyhověno. Nutno podotknout, že v uvedenou dobu neměl nikdo 

zkušenosti s takovým typem smluv, naprosto nově koncipovaný zákon o veřejných službách, dle 

něhož se postupovalo, byl účinný od prosince 2010, přičemž některá ustanovení nabývala 

účinnosti až v červenci 2011. Právě z těchto důvodů byla smlouva zadána k vypracování 

advokátní kanceláři.  

Chronologický přehled kroků před a po uložení pokuty ze strany stat. města:  

 dne 30.05.2011 podala společnost SAD Trnava a.s. jako dopravce provozující MAD 

Přerov výpověď smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřené s 

městem Přerov v r. 2009; tato smlouva skončila dnem 30. 11. 2011 (tj. po uplynutí 6 

měsíční výpovědní lhůty)  

 dne 21.10.2011 byla uzavřena smlouva o právních službách s advokátní kanceláří MT 

Legal s.r.o. (viz příloha), jejímž předmětem bylo sepsání návrhu smlouvy na provozování 
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MHD v Přerově. AK MT Legal s.r.o. dle této smlouvy následně vyhotovila návrh 

smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb. se 

společností Dopravní a logistická s.r.o. (DLS) dne 22.11.2011 byla uzavřena smlouva o 

veřejných službách v přepravě cestujících se společností DLS na základě přímého zadání 

podle § 18 písm. b) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících 

(tj. zajištění veřejné služby v mimořádné situaci) podle návrhu AK MT Legal s.r.o. 

(usnesení RM č. 974/22/2/2011)  

 dne 19.12.2013 zahájil ÚOHS správní řízení s městem Přerov o uložení pokuty za 

spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) ZVZ, a to na základě podnětu k 

přezkoumání postupu zadavatele  

 dne 17.4.2014 vydal ÚOHS rozhodnutí o spáchání správního deliktu podle cit. ustanovení 

ZVZ a o uložení pokuty ve výši 250 tis. Kč s tím, že zadavatel zadal veřejnou zakázku na 

služby spočívající v dopravní obslužnosti postupem podle § 18 písm. b) zákona č. 

194/2010 Sb., ačkoliv nebyly splněny podmínky podle § 21 odst. 1 cit. zákona. Podle 

jedné z podmínek tohoto ustanovení pro užití zákona č. 194/2010 Sb. (a tedy i užití § 18 

písm. b) tohoto zákona o zajištění veřejné služby v mimořádné situaci) je nezbytné, aby 

při zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících nebylo vyloučeno obchodní riziko 

dopravce spojené s výší tržeb z jízdného za zajištění této služby. Zadavatel podle výroku 

rozhodnutí ÚOHS nezvolil pro výběr dopravce příslušný druh zadávacího řízení podle § 

21 odst. 1 ZVZ a uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky.  

 dne 30.04.2014 byl podán rozklad proti rozhodnutí ÚOHS  

 dne 24.06.2014 - bylo nahlédnuto do spisu na ÚOHS z důvodu závažných pochybností o 

zákonnosti vedení řízení, pokud jde o vedení spisové dokumentace (rozdělení spisu na 

"podnětový" a "správní")  

 dne 12.06.2015 vydal předseda ÚOHS rozhodnutí, kterým rozhodnutí ÚOHS o uložení 

pokuty potvrdil (PM 15.6.2015)  

 dne 03.05.2015 byla podána žaloba proti rozhodnutí předsedy ÚOHS ke KS Brno  

 dne 16.07.2015 byla pokuta ve výši 250 tis. Kč uhrazena z rozpočtu města  

 dne 03.11.2016 vydal KS Brno rozsudek, kterým žalobu proti rozhodnutí ÚOHS zamítl  

 dne 21.11.2016 byla podána proti rozsudku KS Brno kasační stížnost  

 dne 28. 06. 2017 NSS vydal rozsudek, kterým kasační stížnost zamítl.  

 

Škodní komise prostudovala dostupné podklady (vnitřní sdělení – oznámení o vzniku 

škody, smlouvu o právních službách) a doporučila neuplatňovat vůči žádnému zaměstnanci 

náhradu škody, neboť nebylo shledáno porušení povinností konkrétním zaměstnancem. 

MMPr jednal řádně a k řešení problému uzavřel smlouvu s renomovanou advokátní 

kanceláří MT Legal. s.r.o., advokátní kancelář. Škodní komise dává na zvážení možnost 

uplatnit náhradu škody z titulu vadného plnění po společnosti MT Legal. s.r.o., advokátní 

kancelář, se sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, IČ: 28305043.  
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KŠ/3/3/2017 

Výsledek hlasování:  Pro/ 3                  Proti/0          Zdržel se/0 

 

K bodu 5) Pověření tajemníka 

Rada města Přerova na své 81. schůzi dne 23.11.2017 projednala a schválila návrh tajemníka 

magistrátu města Přerova: Pověření tajemníka k řešení škod do výše 20. tis. Kč způsobených 

STMPr zaměstnanci zařazenými do Magistrátu města Přerova.  

Rada města Přerova po projednání svým usnesením č. 3414/81/11/2017 pověřila tajemníka 

Magistrátu města Přerova Mgr. Petra Mlčocha při řešení škody do výše 20 tis. Kč způsobené 

statutárnímu městu Přerov zaměstnancem statutárního města Přerova zařazeným do Magistrátu 

města Přerova  

a) uzavírat dohody o splátkách se zaměstnancem s lhůtou splatnosti nejvýše 18 měsíců za 

podmínky uznání dluhu zaměstnancem co do důvodu a výše, 

b) rozhodovat o vzdání se práva na vymáhání škody za zaměstnancem, prominutí dluhu a 

odpisu pohledávky. 

 

Škodní komise bere na vědomí usnesení Rady města Přerova č. 3414/81/11/2017  ze dne 

23.11.2017, kterým pověřila tajemníka Magistrátu města Přerova Mgr. Petra Mlčocha při 

řešení škody do výše 20 tis. Kč způsobené statutárnímu městu Přerov zaměstnancem 

statutárního města Přerova zařazeným do Magistrátu města Přerova  

a) uzavírat dohody o splátkách se zaměstnancem s lhůtou splatnosti nejvýše 18 měsíců 

za podmínky uznání dluhu zaměstnancem co do důvodu a výše, 

b) rozhodovat o vzdání se práva na vymáhání škody za zaměstnancem, prominutí 

dluhu a odpisu pohledávky. 

 

KŠ/3/4/2017 

Výsledek hlasování:  Pro/ 3                  Proti/0          Zdržel se/0 

 

 

 

 

 

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

         Mgr. Lucie Soldanová                           JUDr. Petr Dutko 

      organizační prac. komise                                                  předseda  komise                                                                                                                         

            

   

Rozdělovník:   členové komise 

hosté komise 

kancelář primátora 

                       Rada města Přerova 

   tajemník 


