
1 

 

  Zápis č. 6 

z jednání Komise škodní  

ze dne 20.06.2018 

 Přítomni: Nepřítomni: 

 JUDr. Petr Dutko 

Valéria Švestková 

Ing. Jitka Kočicová 

Ing. Michal Symerský 

Mgr. Markéta Boudová 

 

 

   

   

   

   Hosté: 

 Mgr. Kateřina Steffanová 

   JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

   

   

   

 Organizační pracovník:  

Mgr. Lucie Soldanová 

 

 

 

 

 

 

 

Program:  

 

1) Zahájení 

2) Odvod + penále u „odstupného“ Mgr. V. 
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K bodu 1) Zahájení 

 

Komisi škodní Rady města Přerova (dále jen komise) zahájil předseda komise JUDr. Petr Dutko. 

Přivítal přítomné členy komise a hosty. Konstatoval, že jednání bylo včas a řádně svoláno 

a vzhledem k výše uvedenému počtu členů je usnášeníschopné. Program jednání škodní 

komise byl jednohlasně schválen.  

 

 

K bodu 2)  Odvod + penále u „odstupného“ Mgr. V. 

Na prvním jednání škodní komise dne 27.04.2017 byla řešena škodní událost, kdy v důsledku 

nesprávného výkladu odstupného nebylo do vyměřovacího základu bývalého zaměstnance Z. V. 

zahrnuto plnění – odstupné dle kolektivní smlouvy. Toto plnění ve výši 126.366 Kč však dle 

názoru Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj mělo být zahrnuto 

do vyměřovacího základu, když se jedná o plnění, na které není nárok ze zákona, ale 

zaměstnavatel je poskytuje ze své vůle.  

Doměřené odvody za organizaci i zaměstnance v celkové výši 56.866 Kč (42.965 Kč za 

organizaci a 13.901 Kč za zaměstnance) byly na účty OSSZ a VoZP zaslány po této kontrole dne 

28.07.2016. Dále byla odvedena daň z příjmu za zaměstnance na účet FÚ pro Olomoucký kraj,, 

pracoviště Přerov ve výši 6.450 Kč. Odvody, které měly být sraženy zaměstnanci V., tedy činily 

celkem 20.351 Kč. Z důvodu pozdního odvedení pojistného bylo vyměřeno penále u OSSZ 

Přerov ve výši 598 Kč a u VoZP ve výši 256 Kč. Penále VoZP ve výši 256 Kč bylo rozhodnutím 

VoZP ze dne 06.12.2016 prominuto. Z dopisu pana V. ze dne 23.11.2016 vyplynulo, že uhradil 

na zmírnění škod částku ve výši 2.055 Kč. Odvody za zaměstnance V. a penále za pozdě 

odvedené pojistné v celkové výši 18.894 Kč by měly být považovány za škodu na majetku 

StMPr. 

 

Škodní komise prostudovala dostupné podklady předložené Bc. Radkem Kuchtou, vedoucím 

PERS, a to Protokol o kontrole Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký 

kraj ze dne 25.07.2016, Stanovisko ČSSZ k žádosti k odvodu pojistného na sociální zabezpečení 

ze dne 04.01.2017, emailovou komunikaci s pracovnicí VoZP, Sdělení bývalého zaměstnance V. 

a dohodu o rozvázání pracovního poměru mezi tajemníkem StMPr a Mgr. Z. V.. 

 

Škodní komise dospěla k závěru, že není zcela jednoznačné, zda vůbec ke škodě došlo. 

S ohledem na rozdílné a nejednotné právní názory dotčených institucí není zcela zřejmé, 

zda odvody z „odstupného“ na základě kolektivní smlouvy mely být odvedeny.  

Dle názoru vysloveného Nejvyšším soudem v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 732/2011 ze dne 

18.09.2012 je možné upravit poskytování odstupného odchylně od zákona v tom smyslu, že 

tato odlišná úprava založí zaměstnanci právo na odstupné i v dalších případech, než které 

jsou vypočteny v zákoníku práce. 

Nejvyšší soud dále při svém rozhodování přihlédl k účelu odstupného, který spatřuje 

v pomoci zaměstnanci překonat často složitou sociální situaci, v níž se zaměstnanec ocitne 

proto, že ztratil dosavadní zaměstnání. 

Škodní komise na základě výše uvedeného doporučila Radě města Přerova zabývat se 

možností podání žádosti o vrácení doměřených odvodů po OSSZ a VoZP. 
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Pro úplnost škodní komise uvedla, že jednání tajemníka a dotčených zaměstnanců lze považovat 

za jednání s péčí řádného hospodáře, kdy včasnou i když diskutabilní úhradou doměřených 

odvodů zabránili vzniku vysokého penále.  

 

Rada města Přerova na své 77. schůzi dne 21.09.2017 vzala závěry škodní komise na vědomí 

a uložila tajemníkovi magistrátu města Přerova postupovat v souladu s doporučením 

škodní komise a informovat Radu města Přerova o výsledku. 

 

Na základě výše uvedeného byla kanceláří tajemníka podána na Okresní zprávu sociálního 

zabezpečení  Přerov podána žádost o vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období květen 2016 a kontaktována Vojenská 

zdravotní pojišťovna.  

Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov svým rozhodnutím ze dne 20.12.2017 č.j. 

48010/037952/17/010/Be žádost o vrácení přeplatku na pojistném za období květen 2016 zamítla 

s odůvodněním, že přezkoumala uvedenou žádost o vrácení přeplatku a dospěla k závěru, že 

přeplatek na pojistném u zaměstnavatele  Statutární město Přerov z důvodu zúčtování a vyplacení 

plnění nazvaného jako odstupné při rozvázání pracovního poměru Mgr. V. nevznikl. Dle OSSZ 

Přerov z předložené dohody o rozvázání pracovního poměru vyplývá, že se zaměstnavatel a 

zaměstnanec dohodli na skončení pracovního poměru ke dni 1.5.2016, a to z důvodu rozdílného 

názoru na další směřování správy městského majetku a řízení investic. Přestože se zaměstnavatel 

ve své žádosti o vrácení pojistného ve výši 39.806,-kč z titulu vyplacení tohoto plnění odvolával 

na rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 732/2011 ze dne 18.09.2012 a Nejvyššího 

správního soudu 4 Ads 90/2013-55, nelze tyto rozsudky při posouzení případu zohlednit. Dle 

vyjádření OSSZ Přerov je rozsudek NSS překonán, jelikož od 1.1.2015 platí nezapočitatelnost 

plnění do vyměřovacího základu pro odvod  pojistného na sociální zabezpečení podmínka, že 

výpovědní důvody jsou vázány pouze na zákoník práce a důvody uvedené v ust. § 52 písm. a) až 

d). Jestliže zaměstnavatel poskytl plnění při jiných výpovědních důvodech, než jsou uvedeny a 

toto plnění nazve odstupným, nelze jej v souladu s platnou právní úpravou považovat za plnění 

osvobození od odvodů pojistného na sociální zabezpečení.  

Ze strany Vojenské zdravotní pojišťovny bylo telefonicky sděleno, že zdravotní pojišťovna vrátí 

přeplatek na základě provedení změny vyměřovacího základu s tím, že názor VoZP byl písemně 

sdělen již předchozím emailem dne 13.12.2016. Tehdy VoZP prohlásila, že odstupné 

poskytované v souladu s právní úpravou obsaženou v ust. § 67 zákoníku práce se nezahrnuje do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného na rozdíl od smluvního odstupného poskytovaného 

zaměstnavatelem z důvodu rozvázání pracovního poměru, při kterém nevzniká nárok na odstupné 

ze zákona. V případě smluvního odstupného dochází k navýšení vyměřovacího základu pro 

odvod pojistného.  

 

Škodní komise po zhodnocení dostupných a nových informací má stále za to, že je sporné, 

zda se škoda stala. S ohledem na právní složitost a spornost právních názorů není účelné a 

ekonomické vzhledem k výši možné „škody“ vést soudní spor s OSSZ Přerov a VoZP za 

účelem vrácení přeplatků na pojistném.  

Škodní komise neseznala zavinění konkrétních zaměstnanců Magistrátu města Přerova a 

doporučuje Radě města Přerova se dále již věcí nezabývat.  
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KŠ/6/2/2018 

Výsledek hlasování:  Pro/ 5                  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 


