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Zápis č. 4 

z jednání Komise škodní  

ze dne 14.02.2018 

 Přítomni: Nepřítomni: 

 JUDr. Petr Dutko 

Mgr. Markéta Pospíšilová 

Ing. Jitka Kočicová 

Ing. Michal Symerský 

Valéria Švestková 

 

   

   

   

   Hosté: 

 Eva Malaníková 

   Vladimír Holan 

   

   

   

 Organizační pracovník:  

Mgr. Lucie Soldanová 

 

 

 

Program:  

 

1) Zahájení 

2) Náhrady škody proti CPS Consulting, s.r.o. v likvidaci – seznámení s aktuálním 

stavem věci 

3) Smluvní úrok z prodlení – pozdní úhrada faktury 

4) Pokuta za správní delikt - Ke Tmeni 

5) Pokuta za pozdní odhlášení rozhlasového poplatku 
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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.  

 

Komise hlasovala o programu, který byl jednohlasně schválen.  

 

K bodu 2) Náhrady škody proti CPS Consulting, s.r.o. v likvidaci – seznámení 

s aktuálním stavem věci 

Mgr. J.H., vedoucí oddělení právního byly sděleny aktuální informace ohledně uplatnění náhrady 

škody proti CPS Consulting, s.r.o. v likvidaci: 

 

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7  č. j. 52 C 48/2016-20  ze dne 28. 4. 2017 nabyl právní 

moci dne 13. 6. 2017. Dne 15.6.2017 podala likvidátorka insolvenční návrh a dne 9.11.2017 

vydal Městský soud v Praze usnesení o úpadku a jmenoval insolvenční správkyni JUDr. Tamaru 

Kropáčovou. Oddělení právní podalo přihlášku pohledávky, dne 17.1.2018 byl zveřejněn seznam 

přihlášených pohledávek s tím, že pohledávka statutárního města Přerova byla uznána 

insolvenčním správcem i dlužníkem.  

 

Škodní komise bere na vědomí informaci o aktuálním stavu škodní události ve věci 

uplatnění náhrady škody proti CPS Consulting, s.r.o. v likvidaci. 

 

KŠ/4/1/2018 

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

 

K bodu 3) Smluvní úrok z prodlení – pozdní úhrada faktury 

Dne 07.12.2017 obdržela škodní komise oznámení o vzniku škody od Ing. M.D., vedoucího 

odboru správy majetku a komunálních služeb. Dne 31.10.2016 byla na MMPr doručena faktura 

od společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. s VS 5984146. Tato faktura měla splatnost 

10.11.2016. Po její likvidaci a zaslání na odbor ekonomiky bylo zjištěno, že na dané rozpočtové 

skladně není dostatečné krytí, aby mohla být faktura uhrazena.  

Z této položky byly v 7/2016 propůjčeny finanční prostředky na účelem výplaty vyúčtování 

služeb nájemcům s tím, že budou následně na tuto položku vráceny. Než správce rozpočtu Ing. P. 

nachystala žádost o převod finančních prostředků, byla úhrada za fakturu připsána na účet 

dodavatele dne 18.11.2016. Na základě této pozdní úhrady dodavatel vyčíslil StMPr úrok 

z prodlení ve smluvní výši 0,030% za každý den prodlení, tj. celkem za 8 dní prodlení 573,-Kč. 

 

Dle sdělení Ing. P. byl úrok z prodlení z její strany uhrazen v pokladně města dne 07.12.2016. 

 



3 

 

Škodní komise prostudovala doložené podklady (oznámení o vzniku škodní události, fakturu za 

vodné a stočné vydanou společností VAK, platební poukazy) a zhodnotila, že za zajištění 

finančních prostředků na dané položce odpovídá správce rozpočtu, kterým je na odboru správy 

majetku a komunálních služeb vždy vedoucí oddělení, v tomto případě vedoucí oddělení bytové 

správy. Statutárnímu městu Přerov škoda ovšem nevznikla, jelikož byla ještě před úhradou úroku 

z prodlení dodavateli Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. tato částka uhrazena v pokladně města 

Ing. P., vedoucí oddělení bytové správy. Uhrazením fakticky Ing. P. uznala svou vinu.  

Škodní komise na základě výše uvedeného bere na vědomí vznik škody ve formě úroků 

z prodlení ve výši 573,-Kč za pozdní úhradu faktury za vodné a stočné společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. a její uhrazení Ing. P. dne 07.12.2016 ještě před 

úhradou úroku z prodlení dodavateli. 

 

KŠ/4/2/2018 

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

 

K bodu 4)  Pokuta za správní delikt - Ke Tmeni 

Dne 07.12.2017 obdržela škodní komise oznámení o vzniku škody od Ing. M.D., vedoucího 

odboru správy majetku a komunálních služeb 

V období od 18. 11. 2016 do 3. 12. 2015 provedl Odbor správy majetku a komunálních služeb 

dočasnou opravu  pozemní komunikace na pozemcích p.č. 312/1 a 448/1, vše v k.ú. Újezdec u 

Přerova (ul. Ke Tmeni) bez stavebního povolení. Pokutu za správní delikt uložil Magistrát města 

Olomouce. Pokuta za správní delikt činí 70.000 Kč a náklady řízení 1.000 Kč.  

 

Dle sdělení MAJ již v roce 2005 se na pozemcích p.č. 312/1 a p.č. 448/1 v k.ú. Újezdec u 

Přerova, obec Přerov nacházela pozemní komunikace, která byla rozhodnutím Městského úřadu 

Přerov, odboru dopravy ze dne 25.10.2005 č.j. 4702/02-SÚ zařazena do sítě místních 

komunikací. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou vlastnictvím České republiky, právo hospodařit 

s nimi přísluší její organizační složce – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

nemohl vlastník komunikace přistoupit ke kompletní rekonstrukci a rozhodl se proto až v roce 

2015, kdy už byl stav komunikace naprosto havarijní, uskutečnit dočasnou opravu místní 

komunikace. Od samého počátku bylo k pracem jako k dočasné opravě přistupováno, dokonce 

byla takto postavena i zakázka malého rozsahu na zadání prací odborné firmě. 

Správní orgán na straně 10 citovaného rozhodnutí postavil najisto, že bylo zasaženo do 

vlastnických práv třetích osob, a toto přičetl při stanovení výše sankce StMPr k tíži, aniž by si 

ověřil další, pro případ zásadní skutečnosti. Město Přerov již minimálně 6 let usilovalo o 

bezúplatný převod obou dotčených pozemků do svého vlastnictví, avšak marně. Je zarážející, že 

Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z vlastní iniciativy vyzval již 

dne 1.7.2010 město, aby se vyjádřilo, zda má zájem o převod uvedených pozemků do svého 

vlastnictví vzhledem k tomu, že je na nich umístěna místní komunikace. Již z uvedeného dotazu 

tedy plyne, že Česká republika si byla existence stavby komunikace na pozemcích vědoma. 

Statutární město Přerov se již v té době vyjádřilo k bezúplatnému převodu kladně. 
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V následujících letech se přesto převod neuskutečnil, z městu neznámých důvodů. V roce 2012 

úřad znovu začal o převodu jednat, přičemž vznesl další požadavek. Statutární město Přerov se 

mělo vzdát předkupních práv k pozemkům, které byly zřízeny na základě § 101 zák. č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Uvedené ustanovení totiž výslovně 

stanoví, že: „K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně 

prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství a ke stavbě na tomto pozemku má obec nebo kraj 

anebo stát (dále jen „oprávněná osoba") v rozsahu vymezeném touto územně plánovací 

dokumentací předkupní právo; to neplatí, pokud pro veřejně prospěšnou stavbu postačí zřízení 

věcného břemene. Předkupní právo se v územním plánu nebo regulačním plánu vymezuje 

označením nemovitosti podle zvláštního právního předpisu a stanovením oprávněné osoby, v 

případě státu též stanovením příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace nebo 

státního podniku“. 

Byť StMPr do dnešního dne není známo, proč vlastník pozemku striktně trvá u převodů pozemků 

do vlastnictví obcí na uvedeném postupu, který navíc nemá zcela jednoznačnou oporu v právu, 

pro urychlení a zjednodušení budoucích převodů pozemků od ČR – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových vyhověl požadavku vlastníka pozemku. Příslušný orgán obce - 

Zastupitelstvo města Přerova - usneseními č. 565/163/3/2012 ze dne 10.9.2012 a č. 

441/11/3/2012 ze dne 16.4.2012 schválilo bezúplatný převod obou pozemků do vlastnictví 

Statutárního města Přerova a současně rozhodlo, že nevyužije předkupní právo zřízené k tíži 

obou předmětných pozemků dle § 101 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon). Výmaz předkupních práv v katastru nemovitostí byl bezprostředně po 

projednání obou právních úkonů proveden. Do dnešního dne se však převod pozemků do 

vlastnictví statutárního města Přerova z neznámých důvodů neuskutečnil, avšak havarijní stav 

komunikace se za minimálně 5 let (od r. 2010 do dne realizace opravy) rapidně zhoršil. V této 

souvislosti proto nezbývá než konstatovat, že laxním a liknavým přístupem státu, který nebyl 

v průběhu času schopen dohody na jakémkoli majetkoprávním vypořádání pozemků pod místní 

komunikací, a to ani uzavření smlouvy o právu provést stavbu, docházelo k markantnímu 

zhoršování technického stavu komunikace v ulici Ke Tmeni.  MAJ uvádí, že s ohledem na výše 

popsané je tedy naprosto a jednoznačně vyloučeno, že StMPr neomezilo vlastníka pozemků ve 

svobodném nakládání s nimi, aniž by mu dal předem možnost se k celé záležitosti vyjádřit. 

Dodatečné vyjádření vlastníka pozemků ze dne 14.6.2016 je tedy alibistické a s ohledem na zcela 

nepřiměřenou délku řízení o převodu pozemků irelevantní. 

Toto zhoršení není dáno pouhým užíváním komunikace jako takové a vlivem klimatických změn, 

ale zejména zásahem stavebníků, ať už soukromých osob nebo správců sítí. Ti všichni se svou 

stavební činností v ulici Ke Tmeni nemalou měrou podíleli na zhoršení technického stavu 

komunikace. Jejich stavby ale povoloval stavební úřad příslušnými rozhodnutími.  

Situace dospěla tak daleko, že komunikace se zejména v deštivém období a v období tajícího 

sněhu stávala průjezdnou jen s velkými obtížemi, a to zejména pro vozidla integrovaného 

záchranného systému a vozidla Technických služeb města Přerova s.r.o. Docházelo k velmi 

častým stížnostem obyvatel místní části Přerova Újezdce na sjízdnost a schůdnost této 

komunikace, obraceli se na veřejné činitele Statutárního města Přerova a i na příslušné úředníky 

Magistrátu s žádostí o opravu tohoto havarijního stavu.  
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Ve vztahu k uvedenému dále nutno konstatovat, že obec se musí ke svému majetku chovat 

v souladu s ust. § 38 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), když pro posuzovaný případ 

zásadní je odst. 1 a 2 uvedeného ustanovení. „Majetek obce musí být využíván účelně a 

hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. 

Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku“ a dále „Majetek obce musí být 

chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím“. V posuzovaném případě však 

vzhledem k již uvedenému, tedy k liknavému přístupu státu uzavřít jakoukoli dohodu o 

majetkoprávním vypořádání pozemků však účastníkovi nezbylo, než přistoupit k provedenému 

řešení, kdy od samého počátku případ pojal jako dočasnou opravu. Ve prospěch této argumentace 

mimo jiné svědčí i to, že stávající stavebně technické provedení komunikace bylo pojato spíše 

jako oprava jejího povrchu, přičemž jakékoli jiné řešení, například navrstvení štěrku či jiného 

materiálu by z časového hlediska a dopravního významu komunikace situaci nevyřešilo. Tato 

vrstva by byla opět rozježděna dle klimatických podmínek pravděpodobně ve velmi krátkém 

časovém horizontu, neboť komunikace je poměrně často zatěžována těžkou technikou – 

zemědělskými stroji a vozidly Technických služeb města Přerova s.r.o.  

K argumentu správního orgánu (viz str. 10 rozhodnutí) o tom, že StMPr zasáhlo i do práv a 

právem chráněných zájmů vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich MAJ konstatuje, že 

právě tito vlastníci žádali a naléhali na město, aby přistoupil alespoň k dočasné opravě 

komunikace, když není možno dosáhnout dohody o majetkoprávním vypořádání pozemků 

s vlastníkem. Do dnešního dne se proti stávávajícímu řešení komunikace v ul. Ke Tmeni žádný 

ze zákonem vymezených účastníků řízení nevymezil, ani správnímu orgánu nedoručil podnět 

k zahájení příslušného řízení. 

Dále uvádíme, že StMPr opravovalo komunikaci, která historicky komunikací byla a minimálně 

od roku 2005 je zařazena do sítě komunikací správním rozhodnutím. S ohledem na stávající 

územní plán města Přerova jednoznačně MAJ konstatoval, že uvedené pozemky jsou zařazeny 

mezi plochy stabilizované (zastavěné a stavební pozemky). MAJ proto namítá, že dočasnou 

opravou havarijního stavu komunikace nedošlo ke změně parametrů stavby ani ke změně účelu 

užívání stavby. S ohledem na neexistující dokumentaci původního stavu (správní orgán chybně 

vycházel z fotodokumentace umístěné na webových stránkách http://google.cz/maps, která 

zachycuje stav ke květnu 2012, nikoli však k době vzniku stavby). 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že zásah do komunikace byl od prvopočátku vnímán jako údržba 

komunikace a odstranění havarijního stavu. Postupem Mgr. V. došlo k eliminaci dalších škod na 

majetku obce. Díky liknavosti k převodu pozemku ze strany UZSVM do vlastnictví obce došlo 

k degradaci komunikace na hraniční mez jejího zániku. Vztah k pozemku se podařilo zajistit až 

v 8/2017 a to nájemní smlouvou na dobu určitou a to jen pro možnost legalizace stavby a 

eliminaci další škody za možné odstranění této stavby. Převod ze strany UZSVM nebyl do 

dnešního dne do vlastnictví obce i přes nepřetržitý tlak ze strany MAJ realizován. 

 

Škodní komise prostudovala dodané podklady, a to popis škodní události zaslaný vedoucím 

odboru MAJ, konečný zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova a 

Rozhodnutí Krajského úřadu pro Olomoucký kraj, odboru dopravy a silničního 

http://google.cz/maps
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hospodářství a doporučuje neuplatňovat náhradu škody vůči konkrétním zaměstnancům a 

nést ji plně z rozpočtu statutárního města Přerova. 

 

Škodní komisí bylo zjištěno, že dne 14. 9. 2015 byl tehdejším vedoucím odboru MAJ Mgr. Z. V. 

po předchozím projednání s panem náměstkem Ing. M. delegován úkol, jehož předmětem bylo 

zpracování výzvy pro dodavatelské firmy (byly osloveny 4 firmy). Úkolem byl pověřen referent 

M. K., který však upozornil Mgr. V. emailem na to, že se jedná o pozemek ve vlastnictví státu. 

Dne 21. 9. 2015 byla vedoucím odboru podepsána žádost o rozpočtové opatření na částku 

150.000 Kč na dofinancování dočasné opravy havarijního stavu místní komunikace ul. Ke Tmeni 

v Újezdci. Dne 21. 10. 2016 byla s vybranou dodavatelskou firmou podepsána smlouva o dílo. 

 

Z výše uvedených podkladů škodní komise dovodila, že škoda ocenitelná v penězích na straně 

statutárního města Přerova jakožto zaměstnavatele ve výši 71.000,- Kč vznikla a konstatovala, že 

odpovědným za vznik škody se jeví osoba tehdejšího vedoucího odboru správy majetku a 

komunálních služeb Mgr. Z. V.. Formální pochybení bylo tedy seznáno, na druhou stranu je 

nutné brát ohled na vyšší zájem bezpečnosti a zdraví obyvatel dotčené místní části, což 

odůvodňuje i toto formální protiprávní chování vedoucího odboru MAJ. S přihlédnutím 

k okolnostem v daném případě se dá říci, že vedoucí odboru MAJ jednal v krajní nouzi, 

kdy by ponecháním komunikace v původním stavu mohla vzniknout materiální škoda či 

hůře újma na zdraví obyvatel. Škodní komise zdůrazňuje, že postupem Mgr. V. došlo také 

k eliminaci dalších škod na majetku obce, jejichž výše by značně převýšila i udělenou 

pokutu ze strany stavebního úřadu a doporučuje neuplatnit vůči Mgr. V. náhradu škody ve 

výši 71.000,-Kč.  

 

KŠ/4/3/2018 

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

 

 

K bodu 5) Pokuta za pozdní odhlášení rozhlasového poplatku 

Dne 07.12.2017 obdržela škodní komise oznámení o vzniku škody od Ing. M.D., vedoucího 

odboru správy majetku a komunálních služeb.  

Do schránky umístěné na budově Blahoslavova 3 byla ve druhém listopadovém týdnu roku 2016 

doručena na adresu Domovní správy města Přerova upomínka k úhradě dlužné částky 

rozhlasového poplatku ve výši 19.440,-Kč.  

Domovní správa města Přerova byla ovšem ke dni 30.06.2012 zrušena usnesením Zastupitelstva 

města Přerova č. 446/11/5/2012 ze dne 16.04.2012. Organizace byla rozdělena tak, že správa 

bytů v prodaných domech přešla na organizaci Přerovská rozvojová s.r.o. a část správy obecních 

bytů přešla pod Magistrát města Přerova. V souvislosti s tímto zrušením nebylo provedeno 

odhlášení organizace od platby rozhlasového poplatku. Po doručení upomínky zjišťoval MAJ, 

zda při zrušení organizace DSMP nedošlo s přechodem jejích pracovníků k navýšení poplatku u 

StMPr. Toto však nebylo potvrzeno. Odbor MAJ zaslal tedy na Český rozhlas čestné prohlášení 



7 

 

pro odhlášení právnické osoby. Na základě tohoto odhlášení Český rozhlas vystavil potvrzení o 

odhlášení a výzvu k zaplacení přirážky podle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 348/2005 Sb., o 

rozhlasových a televizních poplatcích, tzn. že ve stanovené lhůtě nebyla splněna odhlašovací 

povinnost právnické osoby k platbě rozhlasového poplatku dle ust. § 8 odst. 8 písm. a) výše 

uvedeného zákona. 

Přirážka byla vyčíslena na 6.000,-Kč (tj. 6 rozhlasových přijímačů po 1000,-Kč). Přirážka byla 

Českému rozhlasu uhrazena Magistrátem města Přerova jako nástupnickou organizací dle zákona 

č. 250/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy veškeré závazky a 

pohledávky vyplývající ze smluvních vztahů Domovní správy města Přerova přešly od 

01.07.2012 na statutární město Přerov jako na zřizovatele. 

Ing. E.P. k výše uvedené škodní události sdělila, že z jejího pohledu není zodpovědná za škodu 

vzniklou na vyměření pokuty za neodhlášení Domovní správy města Přerova od plateb 

rozhlasových poplatků. Odhlášení měl provést statutární orgán tehdejší Domovní správy. Ona 

toto odhlášení sama o sobě provést nemohla. Navíc po přechodu pod MMPr neměla jako vedoucí 

odd. bytové správy  veškerý převzatý majetek na starost. Veškeré dokumenty, které jsou od 

zániku DSMP doručeny na MMPr, jsou vždy postoupeny na její oddělení ke zjištění, o co se v 

daném případě jedná. Takto tedy prošetřila také fakturu na necelých 20 tis. za rozhlasové 

poplatky. Podařilo se jí vyjednat storno faktury po zaslání usnesení Zastupitelstva města Přerova 

o zrušení DSMP. Zároveň s podpisem primátora města Přerova (jelikož veškeré pohledávky a 

závazky DSMP přešli na zřizovatele) provedli odhlášení DSMP od rozhlasového poplatku. V 

souvislosti s nedodržením 30 denní lhůty pro oznámení zániku organizace byla ze zákona 

vyměřena pokuta za jeden rozhlasový přijímač ve výši 1000,- Kč, celkem tedy 6000,- Kč. Z výše 

uvedeného vyplývá, že nemohla odhlášení provést, jelikož nebyla statutární orgán DSMP a navíc 

z jejího pohledu vzniklou škodu minimalizovala tím, že vyjednala storno faktury a došlo pouze k 

vyměření pokuty, která by byla vyměřena i pokud by faktura stornována nebyla. 

 

Škodní komise prostudovala dodané podklady, tedy oznámení o vzniku škodní události, 

vyjádření Ing. P., upomínku k úhradě dlužné částky rozhlasového poplatku, čestné 

prohlášení pro odhlášení právnické osoby, potvrzení o odhlášení rozhlasového poplatníka a 

výzvu k zaplacení přirážky a doporučila neuplatňovat vůči žádnému zaměstnanci náhradu 

škody, neboť nebylo shledáno porušení povinností konkrétním zaměstnancem.  

Škodní komise konstatovala, že není možné stanovit přímo odpovědnou osobu za vznik 

škody, jelikož na transformaci Domovní správy se podílelo množství osob z různých 

odborů. S ohledem na složitost transformace a rozsah těchto činností se jeví jedna tato 

záležitost jako zanedbatelné a omluvitelné pochybení. 

Škodní komise vyzdvihuje, že inovativním přístupem zaměstnanců magistrátu k řešení této 

škodní události byla škoda minimalizována a odvrácena tak škoda pro město vyšší.  

 

KŠ/4/4/2018 

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

 

 

 

………………………………                                       ……………………………… 
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         Mgr. Lucie Soldanová                           JUDr. Petr Dutko 

      organizační prac. komise                                                  předseda  komise                                                                                                                         

            

  Rozdělovník:členové komise 

hosté komise 

kancelář primátora 

                       Rada města Přerova 

   tajemník 


