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Návrh pro 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 5. 2018 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Mlčoch, tajemník magistrátu města Přerova 

 

Název návrhu: 

Upuštění od vymáhání náhrady škody  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje upuštění od vymáhání náhrady škody za pokutu uloženou statutárnímu městu Přerov 

ÚOHS za správní delikt ve výši 250 000 Kč za společností MT Legal. s.r.o., advokátní kancelář, se 

sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, IČ: 28305043 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 5.4.2018 Rada města Přerova po projednání vzala na vědomí doporučení škodní komise ve věci 

škody způsobené udělením pokuty ve výši 250.000 Kč od Úřadu pro hospodářskou soutěž za správní 

delikt, který 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, a to neuplatňovat škodu vůči konkrétním 

zaměstnancům, neboť nebylo shledáno porušení povinností konkrétním zaměstnancem, a nést ji plně z 

rozpočtu statutárního města Přerova. Zároveň uložila tajemníkovi magistrátu jednat v této věci dále a 

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. 

K uložené pokutě: 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 to po právní moci rozhodnutí 

předsedy ÚOHS, kterým zamítl odvolání proti rozhodnutí o uložení sankce z správní delikt, který 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). Ve Smlouvě byla tato podmínka 

formulována tak, že do 50 % poklesu výše tržeb dle výchozího finančního modelu nese riziko město, 

pod 50 % poklesu výše tržeb nese riziko dopravce, což ÚOHS bylo zkonstatováno jako pochybení.  

  

Uvedená Smlouva byla řešena za situace, kdy ze strany dopravce SAD Trnava 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), na základě uzavřené smlouvy o 

právních službách, přičemž technické podmínky byly zpracovány odd. dopravně správních agend a 

ekonomická část firmou BORGE s r.o., která zpracovala předtím městu výchozí finanční model. Při 

zpracování smlouvy byla respektována podmínka uvedená v § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 194/2010 

Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, a ve Smlouvě formulována 

s tím, že je této 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. V 

rozhodnutích ÚOHS je konstatováno, že Smlouva tudíž neměla být uzavřena přímým zadání, s čímž v 

žádném případě nelze souhlasit, když v době 6 měsíců (výpovědní doba) není reálně možné vysoutěžit 

nového dopravce a jednání o ukončení původní smlouvy byla uzavřena v říjnu 2011, tedy 2 měsíce 

před skončením výpovědní lhůty, kdy a nebylo možné trvat na tom, aby dopravce bez potřebného 

povolení dále MAD provozoval. V úvahu by připadalo jednací řízení bez uveřejnění dle zákona o 

veřejných zakázkách, kdy v uvedenou dobu byl tento typ řízení často ze strany ÚOHS sankcionován, 

takže i pro tuto skutečnost byl zvolen postup dle zákona o veřejných službách, který byl pro typ 

zakázky přiléhavější.  

  

Dne 12.4.2018 byla zaslána společnosti MT Legal. s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 1, 

602 00 Brno, IČ: 28305043 výzva k úhradě uložené sankce. Jednatelem společnosti bylo ve stanovené 

15 denní lhůtě zasláno vyjádření s žádostí o projednání věci. Po osobním projednání a sdělení 

stanovisek obou stran, zaslal dne 18.5.2018 jednatel advokátní kanceláře Mgr. Milan Šebesta písemné 

vyjádření, ze kterého mj. vyplývá, že advokátní kancelář se necítí být za uloženou škodu odpovědná, 

když předmětem jejích služeb byl „pouhý“ sepis smlouvy na provozování MHD v Přerově, a to na 

základě technických podkladů města a pro přechodnou dobu po ukončení smlouvy se stávajícím 

dopravcem neboli v době uzavření vzájemné smlouvy bylo zadáno, že se má jednat o přímé zadání, 

jinak by, s ohledem na blížící se konec výpovědní doby předchozímu dopravci, MHD v Přerově prostě 

nějakou dobu nejezdila (postup ve standardním zadávacím řízení byl v čase uzavření vzájemné 

smlouvy již zcela vyloučen pro předchozí dlouhé rozhodování města ohledně dalšího postupu. 

Poukazuje na skutečnost, že zákon o veřejných službách, jehož ustanovení bylo důvodem k následné 

sankci ÚOHS, byl navíc v dané době účinný jen po velmi krátkou dobu bez jakékoliv existující 

rozhodovací výkladové praxe k němu. Dále uvádí, že město dle jejich mínění nemůže unést břemeno 

dodržení zákonné prevenční povinnosti předcházení škodám, vycházející z občanskoprávních 

předpisů, když společnosti neumožnilo podílet se na obhajobě (resp. ani neinformovalo) při správním 

řízení před ÚOHS či dále uvedené rozhodnutí ÚOHS nenapadalo v rámci soudního přezkumu.  

K tomuto je třeba uvést, že město využilo všech zákonných možností, jak zvrátit rozhodnutí ÚOHS, v 

řízení bylo zastupováno právním oddělením magistrátu. Pokud by požádalo o zastupování MT Legal, 

se kterým nemělo v uvedenou dobu uzavřenou žádnou smlouvu o právních službách, vynaložilo by tak 

další náklady za právní zastoupení.  

Ve vyjádření dále advokátní kancelář konstatuje, že dle jejího názoru by vymáhání škody po advokátní 

kanceláři naopak mohlo přivodit městu další náklady, když by odpovědné osoby města zřejmě 

nepostupovaly v souladu s péčí řádného hospodáře, pokud by vymáhaly škodu, u které není zřejmě 



dána šance na úspěch, s odkazem na např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 4276/2009 ze 

dne 30. 3. 2011, byť se týkalo soukromé osoby) – cit.: „v situaci, kdy společnost není s to prokázat svá 

tvrzení ohledně vzniku, výše a trvání pohledávky, aniž by takový stav způsobil sám jednatel, by naopak 

v rozporu s náležitou péčí (péčí řádného hospodáře) mohlo být – podle okolností případu – podání 

žaloby a vynaložení dalších nákladů na vedení soudního řízení … řádný hospodář při výkonu své 

povinnosti musí brát v potaz všechny relevantní okolnosti a zvážit, zda nakonec nebude výhodnější pro 

společnost upustit od vymáhání pohledávky společnosti. Jinými slovy měl by zbilancovat „klady a 

zápory“ vymáhání té či oné pohledávky, aby mohl učinit správné rozhodnutí...“  

Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení materiál, jehož schválením upouští město od 

vymáhání náhrady škody ve výši 250.000 Kč za společností MT Legal. s.r.o., advokátní kancelář, se 

sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, IČ: 28305043, a to zejména z výše uvedených důvodů, kdy důkazní 

břemeno a břemeno tvrzení by statuární město jako žalobce v případě soudního sporu s největší 

pravděpodobností neusneslo, kdy s tím souvisejí i další náklady (např.  

  

náklady právního zastoupení žalovaného), které by mohly převyšovat výši pohledávky za uvedenou 

společností. Podotýkáme, že promlčecí lhůta pro podání žaloby končí dnem 15.6.2018 (právní moc 

rozhodnutí předsedy ÚOHS o odvolání), proto i z tohoto důvodu je materiál předkládán na jednání 

zastupitelstva „na stůl“.  

 

 


