
Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova 

 

Předmět kontroly: Kontrola dodržování právních předpisů Magistrátem města Přerova 
v případech uvedených v žádosti o odvolání  

Kontrolu provedli: M. Zácha, Ing. Dostal, MUDr. Hadwiger, P. Laga, JUDr. Lichnovský, 
Bc. Mádrová, B. Passinger, Mgr. Boudová (Pospíšilová) a Ing. Skládal   

Termín provedení kontroly: 15.01.2018 - 14.05.2018 

 
Hlasování o předložení zápisu ZM:             Pro 7/Proti 0/ Zdržel se 1 
 
 
K bodu 1) 

a) ze zápisu ze 17. zasedání ZM konaného dne 16.5.2016 vyplývá, že člen ZM M. 
Dostál  požádal tajemníka o sdělení, aby přesně vysvětlil okolnosti ukončení pracovního 
poměru Mgr. V., protože se na jednu stranu hovořilo o porušení pracovních povinností 
v souvislosti s vyasfaltováním ulice Ke Tmeni v Újezdci, na druhou stranu Mgr. V. dostal 
mimořádnou odměnu, která musí být zdůvodněna. Dále M. Dostál požádal o nahlédnutí 
do kopie této dohody. Ze zápisu ZM dále vyplývá, že tajemník na tento dotaz sdělil, že se 
jednalo o dohodu o skončení pracovního poměru a jde o soukromoprávní vztah, který 
nepatří na jednání zastupitelstva. Bližší okolnosti dohody o skončení pracovního poměru 
nevysvětlil. Kontrolní výbor nemá k dispozici doklad o tom, že by na základě žádosti 
M. Dostála na tomto zastupitelstvu mu bylo umožněno nahlédnutí do kopie dohody 
o skončení pracovního poměru s Mgr. V., i když na to jako člen zastupitelstva má nárok 
podle zákona o obcích (§ 82 písm. c) zákona o obcích). Dle názoru kontrolního výboru 
M. Dostál vyslovil svou žádost o nahlédnutí do kopie dohody o skončení pracovního 
poměru s Mgr. V. jasně, což vyplývá z doslovného znění zápisu ze ZM. 

b) ze zápisu ze 17. zasedání ZM konaného dne 16.5.2016 vyplývá, že člen ZM M. Zácha 
požádal o písemnou odpověď na otázku, co bylo důvodem odchodu Mgr. V. a za jakých 
poměrů došlo k té dohodě. Dle sdělení M. Záchy mu byla odpověď na tento dotaz zaslána 
31.5.2016. 

c) ze zápisu z 22. zasedání ZM konaného dne 14.11.2016 vyplývá, že člen ZM M. Dostál 
požádal o odůvodnění výše příplatků za vedení u vedoucích odborů a oddělení, pokud jde 
o stupeň řízení, počet podřízených, délku praxe a chtěl zdůvodnit rozdíl v odměňování 
mužů a žen, dále požádal o sdělení kritérií k určení příplatků za vedení. Dle názoru 
kontrolního výboru byl tento požadavek formulován jednoznačně a kontrolní výbor nemá 
k dispozici doklad o tom, že by byla M. Dostálovi sdělena odpověď. 

d) ze zápisu z 22. zasedání ZM konaného dne 14.11.2016 vyplývá, že člen ZM M. Dostál 
požádal o vysvětlení skutečnosti, že jeden z vedoucích odborů dostal odměnu v květnu 
2016 za vyhotovení vnitřního předpisu pod názvem Zásady postupu a pravidel 
při pořizování investic MMPr, když ke dni konání tohoto ZM (14.11.2016) uvedený 
vnitřní předpis nebyl schválen, a proč se čerpají odměny za něco, co není schváleno. Dle 
žádosti o odvolání se k této věci vyjádřil tajemník částečně na jednání s M. Dostálem; 
kontrolní výbor nemá k dispozici žádný zápis z takového jednání, není tedy možné tuto 
skutečnost ověřit. Dále se na 22. zasedání ZM konaném dne 14.11.2016 M. Dostál 
dotazoval, na základě čeho byla stejnému vedoucímu odboru přiznána odměna 
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v souvislosti s přípravou veřejnoprávních smluv souvisejících se stavbou cyklodomu, zda 
to bylo na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, když 
investorem cyklodomu byla Přerovská rozvojová s.r.o. Tento dotaz byl položen 
tajemníkovi prostřednictvím předsedajícího. Kontrolní výbor nemá k dispozici doklady 
o tom, že by M. Dostálovi bylo na jeho dotaz odpovězeno, když tajemník na tomto 
zasedání ZM pouze sdělil, že se při odměňování řídí zákony a předpisy.  
 

Závěr k bodu 1) 

Kontrolní výbor shledal, že v případech ad a), c) a částečně i d) nebylo odpovězeno 
na dotazy člena zastupitelstva M. Dostála. 

 
Vyjádření MMPr: Magistrát se odvolává na Zprávu, kterou vypracoval odbor Kancelář 
primátora pro primátora (dále jen Zpráva) jako prošetření podnětu zastupitelů Pospíšilíka 
a Pospíšila. V ní je dokumentována skutečnost, že na dotazy odpovězeno bylo. 
Ke skutečnosti, že na zasedání zastupitelstva dne 16.05.2016 nebylo umožněno panu 
M. Dostálovi nahlédnout do kopie dohody o skončení pracovního poměru Mgr. V. 
sdělujeme: 

� tajemník MMPr neměl kopii na zasedání ZM dne 16.05.2016 s sebou (nikdo jej o to 
dopředu nežádal) 

� Mgr. V. nedal souhlas s nahlížením do Dohody, která obsahovala jeho osobní údaje 

Ke shodnému závěru došel i Útvar interního auditu ve Zprávě o zjištěních z vykonaného 
interního auditu č. 7/2016 (dále jen Audit). 
K porušení právních předpisů nedošlo. 

 

K bodu 2) 

a) K údajnému agresívnímu chování k zaměstnankyni lze konstatovat, že není ničím 
podloženo, kontrolní výbor tuto záležitost proto nepřezkoumával. 

 
b) Pokud jde o dotazy člena ZM M. Záchy k záležitosti eCENTRE a.s., pak dle příslušných 

zápisů ze zasedání ZM se M. Zácha dotazoval -  na 18. zasedání ZM dne 20.6.2016 (dotaz, 
na základě čeho byl vybrán systém CENTRES, jestli proběhlo výběrové řízení nebo je to 
bezplatná služba, proč v materiálu do RM zpracovaném Odborem řízení projektů a investic 
není uvedeno, zda bylo město spokojeno s jiným softwarem nakoupeným za 97.000 Kč, 
jestli je software eCENTRE zdarma). Na tyto dotazy odpovídal náměstek primátora 
Ing. Měřínský. Dále na 19. zasedání ZM konaném dne 22.8.2016 byl projednáván materiál 
"Centralizace nákupů příspěvkových organizací města - implementace nákupního 
a controllingového systému CENTRES". V rámci projednávání tohoto materiálu se člen 
ZM M. Zácha při projednávání tohoto bodu programu dotazoval, zda systém je skutečně 
zdarma, když odbor sociálních věcí a školství upozornil na související náklady - za 
proškolení zaměstnanců a odměnu poskytovateli za zrealizovaný nákup a poradenství. Na 
tyto dotazy odpovídal náměstek primátora Ing. Měřínský. Ze zápisu z 22. zasedání ZM 
konaného dne 14.11.2016 vyplývá, že M. Zácha se opět dotazoval na záležitost eCENTRE, 
konkrétně na smlouvu, která byla předložena Radě města Přerova dne 2.6.2016 jako 
součást materiálu zpracovaného Odborem řízení projektů a investic. Dotaz se týkal toho, 
proč ředitelé příspěvkových organizací odmítají smlouvu podepsat, když za magistrát tuto 
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smlouvu někdo kontroloval a s řediteli odkonzultoval. Na tento dotaz odpovídal náměstek 
primátora Ing. Měřínský a sdělil, že bylo svoláno jednání za účasti ředitelů příspěvkových 
organizací a zástupců eCentre, kde mohli ředitelé vznést připomínky ke smlouvě, na 
základě toho byla smlouva upravena. Ze zápisu z 23. zasedání ZM vyplývá, že M. Zácha 
se dotazoval na účelnost systému eCENTRE, z jakého důvodu je ve smlouvě uvedena 
částka 500 Kč za proškolení zaměstnance, dále se dotazoval na odměnu a platební 
podmínky. Řadu dotazů vznesl i člen zastupitelstva Ing. Hermély. Na tyto dotazy reagoval 
náměstek primátora Ing. Měřínský s tím, že návrh smlouvy je jiný, než který zmiňují 
zastupitelé.  
 
V žádosti o odvolání se uvádí, že nebyla odborem projektových řízení a investic 
vyhotovena žádná právní analýza, která by se zabývala výhodností a efektivitou této 
transakce pro statutární město Přerov a jeho příspěvkové organizace.  
 
Závěr k bodu 2b) 

Ohledně nákupního systému a smlouvy se společností eCENTRE a.s. byla na ZM 
vznesena celá řada dotazů a připomínek, na které odpovídal náměstek primátora 
Ing. Měřínský. Původní návrh smlouvy nebyl podroben před projednáním v Radě 
města Přerova 2.6.2016 podrobnému právnímu rozboru ze strany Odboru řízení 
projektů a investic jako zpracovatele, a proto potom vznikaly pochybnosti ohledně 
její výhodnosti pro město a příspěvkové organizace u členů zastupitelstva. Pokud byly 
v návrhu smlouvy obsaženy problematické body, na které odbor řízení projektů 
a investic upozorňoval ve svém stanovisku, pak tyto měly být tímto odborem jako 
zpracovatelem vyřešeny ještě před projednáním v RM, aby k takovým pochybnostem 
ohledně účelnosti a efektivity smlouvy nedocházelo. K úpravám smlouvy s eCENTRE 
a.s. nakonec došlo až následně po připomínkách ze strany ředitelů příspěvkových 
organizací. 
 
Vyjádření MMPr: Magistrát se odvolává na Zprávu. V ní podrobně dokumentuje 
průběh projednávání smlouvy se společností eCentre a.s.. Z textu je zřejmé, že žádný 
zákon ze strany MMPr nebyl porušen. Ani Audit neshledal porušení právních předpisů. 
 
 

c) Podle usnesení RM č. 1583/45/6/2016 z 45. schůze konané dne 2.6.2016 bylo odboru 
řízení projektů a investic uloženo  vypracovat pro příspěvkové organizace návrh Vnitřního 
předpisu upravujícího pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo nákupu 
potravin, vč. metodického postupu elektronického zadávání a on-line nákupů. Kontrolní 
výbor obdržel vyjádření odboru řízení projektů a investic, ve kterém se uvádí, že Rada 
města Přerova na své 56. schůzi s účinností od 15.11.2016 schválila jako VP č. 15/2016 
"Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Přerov" s tím, že veškerá pravidla v tomto 
vnitřním předpisu jsou platná i pro případy, že by byl příspěvkovou organizací využit 
postup podle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., který upravuje povinnost elektronické 
komunikace v zadávacích řízeních. Dále odbor řízení projektů a investic uvádí, 
že od 18.10.2017 bude povinné používání Národního elektronického nástroje (NEN), 
pro jehož užívání je metodika vypracována Ministerstvem pro místní rozvoj. Tato 
metodika bude k datu účinnosti do vnitřního předpisu implementována formou aktualizace. 
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Dále odbor řízení projektů a investic uvedl, že stanovený úkol byl splněn, protože 
metodika už je hotová. 
K vyjádření odboru řízení projektů a investic kontrolní výbor uvádí, že mu nebyl předložen 
žádný vnitřní předpis pro příspěvkové organizace, který by obsahoval postup 
elektronického zadávání a on-line nákupy dle úkolu z RM. Podle sdělení odboru řízení 
projektů a investic mělo být od 18.10.2017 povinné užívání NEN podle metodiky 
Ministerstva pro místní rozvoj a tato metodika měla být zapracována do vnitřního 
předpisu. Kontrolnímu výboru nebyla předložena žádná aktualizace vnitřního přepisu 
č. 15/2016, podle názoru kontrolního výboru tedy tento úkol ze strany odboru řízení 
projektů a investic nebyl splněn. 
 
Závěr k bodu 2 c) 

Úkol uložený Radou města Přerova usnesením č. 1583/45/6/2016 odboru řízení 
projektů a investic prozatím nebyl splněn. 
 
Vyjádření MMPr: Magistrát předesílá, že v zápisu z 27.jednání KV ze dne 12.04.2017 je 
usnesení č. 3, které zní: 
Kontrolní výbor provede kontrolu dodržování právních předpisů MMPr v případech 
uvedených v žádosti o odvolání. Kontrolu provede celý KV. 
Je zřejmé, že KV se usnesl vykonat kontrolu podle par. 119 odst. 3 písm. b) Obecního 
zřízení, nikoliv podle písm. a).  
Zde tedy KV kontroluje plnění usnesení, aniž by k tomu přijal vlastní usnesení, že 
takovou kontrolu vykoná či byl ZM ke kontrole pověřen. 
Magistrát je přesvědčen, že KV sice může kontrolovat plnění usnesení ZM či RM 
v libovolném rozsahu, nicméně nedostatek usnesení ke konkrétní kontrole je vážnou 
chybou. 
Jen na okraj uvádíme, že v případě data 18.10.2017 jde o zjevnou písařskou chybu, 
neboť zákon tento termín stanovil na 18.10.2018 a magistrát úkol průběžně plní. 
 

K bodu 3) 

K údajnému vulgárnímu vyjadřování o zaměstnancích magistrátu lze konstatovat, že nebylo 
ničím podloženo, kontrolní výbor tuto záležitost nepřezkoumával. 
 

K bodu 4) 

Škodní komise byla poradní orgán tajemníka pro řešení škod způsobených zaměstnanci 
magistrátu městu. Kontrolní výbor obdržel zápisy z jednání škodní komise z let 2015 až 2017. 
Bylo zjištěno, že tajemník se zúčastnil jednání škodní komise dne 11.8.2015, 24.9.2015, 
4.11.2015,16.3.2016 a 13.2.2017, neúčastnil se jednání škodní komise dne 15.6.2016, 
27.9.2016, 28.11.2016 a 31.3.2017. Ze zápisů škodní komise vyplývá, že tato se zabývala 
řadou škodních událostí, řešení některých škod bylo složité odborně posoudit a určit 
odpovědnost konkrétních osob. Přesto je zřejmé, že škodní komise se těmito případy zabývala 
velmi podrobně. V některých případech řešených škod (konkrétně škoda z důvodu 
nesprávného výkladu odstupného u zaměstnance Mgr. V.) škodní komisi nebyly předloženy 
podklady, ze kterých by mohla vycházet. Proto škodní komise nemohla ani dát tajemníkovi 
doporučení k dalšímu postupu. 
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Z doložených podkladů nevyplývá, že by tajemník byl povinen zúčastňovat se jednání škodní 
komise, přestože šlo o jeho poradní orgán. Bylo na rozhodnutí tajemníka, zda se jednání 
škodní komise zúčastní. Tajemník mohl tedy sám zvážit, zda mu jeho přítomnost na jednání 
škodní komise pomůže k lepšímu posouzení, zda závěry a doporučení škodní komise jsou 
správné. Tajemník se zpočátku jednání škodní komise zúčastňoval, teprve později (od jednání 
15.6.2016) se jednání škodní komise neúčastnil (s výjimkou 13.2.2017, kdy se zúčastnil). 
Kontrolnímu výboru nebyl předložen zápis z jednání s členy škodní komise dne 27.1.2017, 
takže skutečnosti, které jsou obsaženy v žádosti o odvolání tajemníka - tj. že na členy škodní 
komise vyvíjel nátlak, aby v rámci rozhodovací činnosti dali doporučení dle jeho požadavků, 
není možné ověřit. Mgr. Š., která se zúčastňovala jednání škodní komise, podala výpověď dne 
30.1.2017 bez uvedení důvodu. 
 
Závěr k bodu 4) 

Z doložených podkladů nevyplývá, že by tajemník byl povinen zúčastňovat se jednání 
škodní komise, přestože šlo o jeho poradní orgán. Bylo na rozhodnutí tajemníka, zda se 
jednání škodní komise zúčastní. Tajemník mohl tedy zvážit, zda mu jeho přítomnost na 
jednání škodní komise pomůže k lepšímu posouzení, zda závěry a doporučení škodní 
komise jsou správné. Kontrolnímu výboru nebyl předložen zápis z jednání s členy 
škodní komise dne 27.1.2017, takže skutečnosti, které jsou obsaženy v žádosti o odvolání 
tajemníka, není možné ověřit. 
 
Vyjádření tajemníka MMPr: Tajemník je stejného názoru jako KV. K porušení právních 
předpisů nedošlo. 

 

K bodu 5) 

K bodu žádosti o odvolání týkajícímu se udělení pokynu k poskytnutí spisové dokumentace 
týkající se stavby cyklověže kontrolní výbor uvádí, že M. Záchovi byly na jeho žádost 
poskytnuty některé dokumenty ze spisové dokumentace stavebního úřadu, nešlo o celou 
spisovou dokumentaci. Tyto dokumenty nebyly předmětem kontroly prováděné kontrolním 
výborem, protože kontrolní výbor není oprávněn kontrolovat výkon přenesené působnosti.  
 
Závěr k bodu 5) 

Dokumenty ze spisové dokumentace stavebního úřadu vztahující se k cyklověži 
poskytnuté M. Záchovi nebyly předmětem kontroly provedené kontrolním výborem 
v této věci, protože kontrolní výbor není oprávněn kontrolovat výkon přenesené 
působnosti. 
 
Vyjádření tajemníka MMPr: Tajemník souhlasí se závěrem k bodu 5). 
 
 

K bodu 6) 

Kontrolnímu výboru byla předložena dohoda o rozvázání pracovního poměru mezi 
statutárním městem Přerov a Mgr. V. ze dne 21.4.2016. Z této dohody vyplývá, že pracovní 
poměr zaměstnance končí 1.5.2016, důvodem rozvázání pracovního poměru je rozdílný názor  
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zaměstnance a zaměstnavatele na další směřování správy městského majetku a řízení investic. 
Podle této dohody se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl, že po skončení pracovního 
poměru vyplatí zaměstnanci odstupné dle části 2.18 kolektivní smlouvy ve výši průměrného 
měsíčního výdělku za dobu od 2.5.2016 do 31.7.2016, která odpovídá době, kdy by 
zaměstnanec pobíral náhradu platu v době překážky v práci na straně zaměstnavatele a délce 
výpovědní doby. Dále zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci odměnu za dlouholetý kvalitní 
výkon náročné práce na pozici vedoucího zaměstnance. 
K této dohodě kontrolní výbor uvádí, že se dle jeho názoru jedná o dohodu o skončení 
pracovního poměru, ale nejde o dohodu o skončení pracovního poměru pro nadbytečnost 
podle § 52 písm. c) zákoníku práce, tzn., že žádný nárok na odstupné v tomto případě 
zaměstnanci nevznikl. Nešlo tedy o odstupné podle zákoníku práce nebo podle kolektivní 
smlouvy, ale o dobrovolné plnění ze strany zaměstnavatele při skončení pracovního poměru, 
o kterém rozhodl tajemník a dohodl se na jeho vyplacení s Mgr. V. K navýšení odstupného 
podle čl. 2.18. kolektivní smlouvy uvádíme, že dle názoru kontrolního výboru bylo možné 
uvedené ustanovení kolektivní smlouvy použít jen v případě, že by šlo o skončení pracovního 
poměru, se kterým se pojí nárok na odstupné - toto odstupné by bylo pak navýšeno podle 
kolektivní smlouvy. Postup zvolený tajemníkem sice byl ve prospěch zaměstnance, ale je 
otázkou, zda vyplacení tzv. odstupného jako dobrovolného plnění nad rámec zákoníku práce 
a kolektivní smlouvy bylo řádně odůvodněno. 
 
Ke škodě způsobené městu doměřením odvodů za zaměstnance a stanovením penále ze strany 
Okresní správy sociálního pojištění a zdravotní pojišťovny - dle zápisu ze škodní komise 
28.11.2016 výše škody činila 20.949 Kč. Podle usnesení RM č. 3148/77/3/2017 ze 77. schůze 
dne 21.9.2017 Rada města Přerova vzala na vědomí stanovisko škodní komise, že ve věci 
Odvod + penále u "odstupného" Mgr. V. je sporné, zda ke škodě vůbec došlo a doporučení 
Škodní komise zabývat se možností podání žádosti o vrácení doměřených odvodů po Okresní 
správě sociálního zabezpečení Přerov a Vojenské zdravotní pojišťovně České republiky 
vzniklých v důsledku nesprávného výkladu odstupného zaměstnance Mgr. V. a uložila 
tajemníkovi postupovat v souladu s jejím doporučením dle bodu 1 návrhu na usnesení 
a informovat Radu města Přerova o výsledku. Šlo o doporučení škodní komise jako orgánu 
Rady města Přerova, která nahradila původní škodní komisi jako poradní orgán tajemníka. 
  
Závěr k bodu 6) 

Podle názoru kontrolního výboru je sporné, zda vyplacení tzv. odstupného Mgr. V. 
nad rámec plnění podle zákoníku práce a podle kolektivní smlouvy bylo dostatečně 
odůvodněno. Dále kontrolnímu výboru není známo, že by záležitost škody způsobené 
městu doměřením odvodů za zaměstnance byla dořešena a o výsledku byla tajemníkem 
informována Rada města Přerova, jak vyplývá z úkolu uloženého Radou města Přerova 
č. usnesení 3148/77/3/2017. 
 

Vyjádření MMPr: Magistrátu nezbývá než opakovat citaci z Auditu: „Z této normy a při 
interpretaci Kolektivní smlouvy vyplývá, že zaměstnavatel neměl a nemá jinou možnost, než 
z jakýchkoliv výkladových alternativ zvolit vždy tu nejvýhodnější pro zaměstnance.“ 
Stejného názoru byla i advokátka JUDr. N., která mediovala dohodu s Mgr. V. 
Pro úplnost dodáváme, že ono nejednoznačné ustanovení bylo v nové kolektivní smlouvě 
nahrazeno. 
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K bodu 7) 

Kontrolnímu výboru byla předložena dohoda o skončení pracovního poměru s Ing. H. ze dne 
2.1.2017. Z této dohody vyplývá, že se zaměstnavatel a zaměstnankyně dohodli na rozvázání 
pracovního poměru ke dni 2.1.2017 z důvodu podle § 52 písm. c) zákoníku práce, tedy pro 
nadbytečnost zaměstnankyně s ohledem na rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu 
zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce. V souvislosti s rozvázáním pracovního 
poměru má zaměstnankyně podle této dohody nárok mimo jiné na odstupné podle bodu 2.18 
kolektivní smlouvy, tedy před zdaněním ve výši trojnásobku průměrného výdělku 
(odpovídající měsícům 01-03/2017, po které by běžela výpovědní doba, jež byla uzavřením 
této dohody zkrácena). Dohoda o rozvázání pracovního poměru byla vytvořena za součinnosti 
advokáta Mgr. G. Vyjádření Mgr. G. k problematickému ustanovení dohody o rozvázání 
pracovního poměru dostal kontrolní výbor k dispozici. Sporné ustanovení v dohodě o 
rozvázání pracovního poměru je v odst. 3 písm. c), protože podle zákoníku práce (§ 51 odst. 
2) výpovědní doba činí dva měsíce, ne tři měsíce, jak uvádí problematické ustanovení 
dohody. Výpovědní doba podle § 51 odst. 2 zákoníku práce začíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního 
příslušného kalendářního měsíce. V tomto případě by tedy začala běžet 1.2.2017 a skončila by 
31.3.2017. Kontrolní výbor se domnívá, že odstupné podle bodu 2.18 kolektivní smlouvy 
mělo být v tomto případě vyplaceno ve výši dvojnásobku průměrného výdělku, 
ne trojnásobku, protože výpovědní doba by byla dvouměsíční, ne tříměsíční. Kontrolní výbor 
se neztotožňuje s vysvětlením Mgr. G. 
Záznam o dohodě o poskytování právních služeb s Mgr. G. podepsal tajemník. 
Z Organizačního řádu (část IV odstavec 4a) vyplývá, že uzavírat smlouvy do 500 tis. Kč bez 
DPH jsou oprávněni vedoucí odboru a vedoucí oddělení právního. Dle názoru kontrolního 
výboru tajemník není vedoucím odboru (funkce tajemníka je upravena zákonem o obcích 
samostatně - § 110). Je tedy sporné, zda tajemník byl oprávněn podepsat záznam o dohodě 
o poskytování právních služeb s Mgr. G. 
 

Závěr k bodu 7) 

Podle názoru kontrolního výboru odstupné podle bodu 2.18 kolektivní smlouvy mělo být 
v tomto případě vyplaceno ve výši dvojnásobku průměrného výdělku, ne trojnásobku, 
protože výpovědní doba by byla dvouměsíční, ne tříměsíční. Je sporné, zda tajemník byl 
oprávněn podepsat záznam o dohodě o poskytování právních služeb s Mgr. Greplem.  
 
Vyjádření MMPr: Magistrát se odvolává na Zprávu. V ní je podrobně dokumentován 
myšlenkový proces ukončení pracovního poměru s paní Ing. H. Z textu je zřejmé, že žádný 
zákon ze strany MMPr nebyl porušen a advokáti dohodli nároky ve výši, která je plně 
v souladu s právem. 
Magistrát dále s odvoláním jak na Zprávu, tak na Audit setrvává v přesvědčení, že tajemník 
magistrátu coby příkazce operace a zároveň osoba plnící funkci zaměstnavatele je 
nepochybně oprávněn k podpisu objednávky jako ostatní vedoucí odborů. 
 
 
 

K bodu 8) 
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Kontrolnímu výboru byla doložena žádost o objednávku ze dne 11.1.2017 k zajištění 
konzultace a právního rozboru výstupu škodní komise adresovaná advokátu Mgr. K. Tato 
žádost není podepsaná, jako dílčí správce rozpočtu se podepsala paní V., podpis příkazce 
operace je nečitelný - není tedy patrné, kdo v tomto případě byl příkazce operace. 
Kontrolnímu výboru nebyly doručeny žádné podklady, ze kterých by bylo možné ověřit, zda 
v tomto případě jednala za statutární město Přerov oprávněná osoba, když žádost 
o objednávku není podepsaná a podpis příkazce operace je nečitelný. Ve zpracovaném 
právním rozboru Mgr. K. je v záhlaví uvedeno, že zadavatelem je statutární město Přerov 
zastoupené tajemníkem. Lze tedy doporučit, aby z objednávky bylo vždy jednoznačně 
určitelné, kdo je příkazcem operace, dílčím správcem rozpočtu, a aby objednávka byla 
podepsána oprávněnou osobou. 
K údajnému nehospodárnému nakládání s finančními prostředky kontrolní výbor uvádí, 
že nelze jednoznačně konstatovat, zda k takovému nehospodárnému nakládání došlo. Z e-
mailové korespondence mezi tajemníkem a primátorem dne 3.1.2017 vyplývá, že tajemník 
nebyl spokojen se zápisem ze škodní komise 28.11.2016, a proto byl objednán právní rozbor 
tohoto zápisu. Na druhou stranu z právního rozboru vyhotoveného Mgr. K. nevyplývá žádné 
doporučení konkrétního postupu v jednotlivých případech škod, takže pro jejich řešení tento 
právní rozbor přínosem být nemohl. 
 

Závěr k bodu 8) 

Kontrolní výbor doporučuje, aby z objednávky bylo vždy jednoznačně určitelné, kdo je 
příkazcem operace, dílčím správcem rozpočtu, a aby objednávka byla podepsána 
oprávněnou osobou. Nelze jednoznačně konstatovat, že došlo k nehospodárnému 
nakládání s finančními prostředky. 
 
Vyjádření Kanceláře tajemníka MMPr: Bez komentáře. 
 

 

K bodu 9) 

Zveřejňování výběrových řízení - kontrolní výbor vycházel z protokolu o kontrole Oblastního 
inspektorátu práce pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj ze dne 15.8.2017. Z tohoto 
protokolu vyplývá, že Oblastním inspektorátem práce bylo zkontrolováno celkem 
13 vyhlášení výběrových řízení na obsazení míst úředníků nebo vedoucích úředníků 
za období od 1.1.2016 do 15.8.2017. V 7 případech bylo zjištěno porušení § 7 odst. 3 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 
tím, že vyhlášení těchto výběrových řízení nebylo vyvěšeno nejméně 15 dnů přede dnem 
určeným pro přihlášení uchazečů o jmenování do funkce vedoucího úředníka nebo uchazečů 
o přijetí do pracovního poměru úředníka.  

Kontrolní výbor neprováděl kontrolu doby vyvěšení dalších výběrových řízení.  
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Závěr k bodu 9) 

Z kontroly provedené inspektorátem práce vyplynulo, že došlo k porušení § 7 odst. 3 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů v 7 případech výběrových řízení na úředníky nebo vedoucí 
úředníky, a to z 13 kontrolovaných případů. Ve vyjádření kontrolované osoby by mělo 
být k tomuto bodu uvedeno, jestli za uvedené porušení zákona byla městu uložena 
sankce. 

Vyjádření Kanceláře tajemníka MMPr: Chybná délka zveřejnění „oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení na uzavření pracovní smlouvy“ byla indikována Oddělením personálním 
v prosinci 2016. Neprodleně byla učiněna nápravná opatření tak, aby k chybě nedocházelo. 
Až po zjednání nápravy se na tuto agendu zaměřil pan zastupitel Pospíšil a posléze i (na 
anonymní podnět) Inspektorát práce ČR. Odkazujeme se na jeho závěry, kdy konstatuje, že 
zákon sice byl porušen, ale MMPr sám přijal nápravná opatření již před provedením 
kontroly. I z těchto důvodů za chybný postup neukládá žádnou sankci. 
Závěrem si dovolujeme připomenout, že žádná osoba nebyla krácena na svých právech 
v souvislosti s tímto porušením zákona. 

 

V Přerově dne 12.06.2018 

 

 
M. Zácha   …………………………………. 

 

 

Ing. Dostal   …………………………………. 

 

 

MUDr. Hadwiger …………………………………. 

 

 

P. Laga   …………………………………. 

 

 

JUDr. Lichnovský  …………………………………. 

 

 

Bc. Mádrová   …………………………………. 



10 

 

 

 

B. Passinger   …………………………………. 

 

Mgr. Boudová  

(Pospíšilová)   …………………………………. 

 

 

Ing. Skládal   …………………………………. 

 

 

 

Za Magistrát města Přerova 

Mgr. Petr Mlčoch, tajemník  …………………………………. 

 


