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 Přerov 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vymáhání smluvní pokuty za společnostmi TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s. –

návrh na uzavření dohody o narovnání 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje Dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem 

Přerov, Bratrská 34, PSČ 750 11 jako účastníkem č. 3, a společnostmi TESCO SW a.s., se 

sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 25892533 jako účastník č. 1. 

a O2 Czech Republic a.s. (dříve „Telefónica Czech republic, a.s.“), se sídlem Praha 4 – 

Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČ: 60193336 jako účastník č. 2., jejímž 

předmětem je narovnání veškerých vzájemných závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 

SML/0175/2014 ze dne 17.3.2014 (dále jen „Smlouva“).  

Dohodou o narovnání se účastník č. 1. TESCO SW a.s. zaváže poskytnout statutárnímu městu 

Přerovu v rámci Smlouvy softwarové služby v rozsahu 138 hodin, jejichž obsahem bude 

plnění rozdílné do plnění dle čl. II odst. 1 Smlouvy [tj. poskytování technické a uživatelské 

podpory (servisu), včetně maintenance dle přílohy č. 1 (str. 60-63) Smlouvy a dle přílohy č. 7 

Smlouvy]. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem Dohody dle bodu 1 tohoto 

usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Dohodu o narovnání po 

projednání na 98. schůzi konané dne 9.8.2018, usnesením č. 4061/98/6/2018. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení přípravy a realizace investic  



Odbor řízení projektů a investic, oddělení přípravy projektů, veřejných zakázek a dotací se zabýval 

otázkou přípustnosti návrhu řešení sporné záležitosti formou dohody o narovnání ve smyslu změny 

závazku dle ustanovení § 1903 OZ. Odd. PZD je nadále toho názoru, že dohoda o narovnání je v 

zásadě možný způsob řešení, kdy v  dohodě o narovnání jsou zcela pregnantně stanoveny a vymezeny 

podmínky úhrady a výše uplatněné sankce.  

 

V souvislosti s akceptací návrhu na sjednání dohody o narovnání, a to v souladu a odkazem na 

usnesení RM č. 4009/97/6/2018 ze dne 12.7.2018, lze konstatovat, že navržená dohoda neodporuje 

ustanovení § 222 ZZVZ, kdy v souvislosti s tím, by taktéž nemělo dojít k porušení dotačních 

podmínek na základě uzavřené smlouvy o dotaci, s nebezpečím následného vrácení či krácení dotace.      

 

S ohledem na výše uvedené odd. PZD doporučuje schválení návrhu usnesení.   

 

Stanovisko Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.: 

Advokátní kancelář byla oslovena, aby na základě dále popsaného vývoje situace (zejména pak po 

zpracování doplňku č. 2 znaleckého posudku Ing. Kováře) zpracovala ve věci doplněk svého právního 

stanoviska, což učinila dne 29.6.2018. V souvislosti s novými odbornými závěry bylo na místě 

posoudit, zda Statutární město Přerov může výši smluvní pokuty snížit, aniž by tím postupovalo v 

rozporu s právním řádem ČR. Tato možnost byla zkoumána zejména z ekonomického hlediska (tj. z 

hlediska hospodárnosti a účelnosti, zejm. zda by městu vznikla škoda, z pohledu významu sml. 

pokutou zajišťované povinnosti, zda by došlo k ohrožení zájmů města či nikoliv), a to vše optikou 

možné úspěšnosti v případném soudním sporu. Z tohoto úhlu pohledu by náklady na soudní spor (tj. 

zejména soudní poplatek, případný náklad na právní služby) byly značně vysoké s přihlédnutím k 

velmi reálnému k riziku neúspěchu ve sporu pro neunesení břemene tvrzení a břemene důkazního. 

Vedle toho bylo zjištěno, že městu v souvislosti s prodlením při dodání pouze jednoho z řady modulů 

(cca 1/30 díla jako celku), nevznikla žádná škoda (v podobě dodatečných nákladů). Stejně tak bylo 

zjištěno, že nedošlo ani k žádnému nesplnění či ohrožení plnění úkolů, které obci stanovují právní 

předpisy. V neposlední řadě bylo zjištěno, že posuzovaná možnost snížení smluvní pokuty není v 

rozporu s ust. § 222 ZZVZ. Z výše uvedených důvodů se proto jako nejefektivnější řešení, ať již z 

hledisek ekonomických či mimoekonomických, jeví uzavření dohody o narovnání, jejímž obsahem 

bude odstraněna vzniklá spornost a pochybnost nároku na smluvní pokutu a tato bude v dílčí části 

nahrazena závazkem novým, nesporným a nepochybným.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 17.3.2014, byla uzavřena smlouva o dílo č. SML/0175/2014, mezi Statutárním městem Přerov 

jako objednatel a společnostmi TESCO SW a.s. a Telefonica Czech Republic a.s. (nyní  

„O2 Czech Republic a.s.“) jako zhotovitel k realizaci veřejné zakázky „Zajištění přenosu dat a 

informací v územní samosprávě města Přerova“ (dále jen „IOP 09“), ve znění pozdějších dodatků. 

  

V souladu s uzavřenou smlouvou bylo v roce 2015 při převzetí díla oznámeno zhotoviteli, že dílo má 

vady. Po odstranění předmětných vad (30 dnů) byla objednatelem uplatněna smluvní pokuta po 

zhotoviteli ve výši 7.500.000,- Kč (250 tis./ den). 

  

Dne 21.7.2016 byl doručen zhotovitelem návrh dohody o narovnání závazku, kdy v předmětné 

záležitosti bylo pro objednatele velmi argumentačně i procesně obtížné posoudit rizika spojená s 

případným uzavřením této dohody. Odbor PRI tak dospěl k názoru, že je nutné zajistit právní 

zhodnocení a posouzení vzniklé situace od nestranného subjektu. Dalším důvodem pro uzavření 

smlouvy o právní službě je kapacitní nedostatek odborných pracovníků, kteří mají zkušenosti s 

vymáháním pohledávek po zhotovitelích, zejm. v procesních postupech.  

  



Z uvedených důvodů byla oslovena renomovaná advokátní společnost, která má mnohaleté zkušenosti 

s právem obecních samospráv, IT a oblastí veřejného zadávání.  

  

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o. (dále jen „AK BSN“), se sídlem Sokolská 60, 120 

00 Praha 2, zapsaná v OR vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka č.187692, IČ 24196509, se tedy 

zavázala poskytnout statutárnímu městu právní službu spočívající ve zpracování právního stanoviska 

ohledně právního vztahu založeného Smlouvou o dílo vč. zajištění servisu ze dne 17.3.2014, která byla 

uzavřena mezi klientem, coby objednatelem na straně jedné, a společnostmi TESCO SW a.s., se 

sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 25892533 a Telefónica Czech 

republic, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČ: 60193336, na 

straně druhé.  

  

Předmětem uzavřené smlouvy o právní službě bylo zejména (demonstrativní výčet):  

  

- posouzení a právní vyhodnocení otázky, zda byla klientem poskytnuta plná součinnost zhotovitelům 

ve věci migrace dat v modulech FAMA+ a Nájemní vztahy (v této věci nechal klient již zpracovat 

znalecký posudek Ing. Kováře, znalce, k němuž nechala oponentní znalecký posudek zpracovat spol. 

TESCO SW a.s.) 

- posouzení a právní vyhodnocení formální a materiální stránky postupu při uplatnění smluvní pokuty 

s vyhodnocením rizik při případném podání žaloby 

- posouzení a právní vyhodnocení návrhu dohody o narovnání mezi klientem a výše specifikovanými 

společnostmi v postavení zhotovitelů ze dne 21.7.2016, zejména co se týká vztahu k zák. č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek „ZZVZ“ (účinný od 1.10.2016) 

- návrh dalšího postupu ve věci uplatnění smluvní sankce vůči zhotovitelům, zejména s vyhodnocením 

rizik spojených s institutem „změny smlouvy“ dle ZZVZ 

Na základě sjednané smlouvy s AK BSN byla okamžitě zahájena činnost ve prospěch klienta, kdy 

prvotními a výchozími podklady byly dokumenty, ze kterých vycházelo odd. PZD pro vyúčtování a 

uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli a repliky zhotovitele na doručené písemnosti objednatele, 

zejm. ve vztahu k poskytnutí či neposkytnutí součinnosti objednatele zhotoviteli. Celková materie 

těchto podkladů představovala cca 30 listů a vyhotovený znalecký posudek Ing. Kováře, soudního 

znalce.  

  

Po prvotním seznámení se s podklady klienta, přistoupila AK BSN k samotnému studiu poskytnutých 

dokumentů, judikatury v otázkách IT technologií, znaleckého posudku protistrany, tj. zhotovitele, a 

provedení poznámek k oblastem případného doplnění ZP Ing. Kováře. 

  

Do konce roku 2016 byly provedeny schůzky AK BSN se zástupci MMPr, zejm. vedoucím projektu 

Mgr. Karolou a Mgr. Strejčkem. Po schůzce s Mgr. Karolou obdržela AK BSN další materii podkladů 

v rámci projektu IOP 09 v obsahu cca 16 GB.  

  

Na základě studia dokumentů poskytnutých Mgr. Karolou byly AK BSN, v součinnosti s Mgr. 

Strejčkem, v lednu 2017 sjednány schůzky za účasti Mgr. Karoly, Ing. Pospíšilíkové (odd. bytové 

správy, odbor MAJ) a vedoucího odboru MAJ Ing. Dohnala. Předmětem těchto jednání byla zejména 

diskuze k meritorním otázkám dodávky aplikačního softwaru FAMA+ a implementace řešení včetně 

migrace dat do prostředí FAMA +.  

  

Z objektivních příčin (např. chybějící dokumenty – zápisy z jednání řídícího výboru projektu IOP 09 v 

rozsahu 3/15-6/2015) bylo s AK BSN v březnu 2017 dohodnuto, že ve věci dodávky softwaru (SW) 

FAMA+, implementace řešení vč. migrace dat bude vyhotoveno doplnění ZP Ing. Kováře, které zajistí 

odd. PZD. Základním podkladem pro toto vymezení byla specifikace tzv. „nefunkcionalit“ prostřední 

FAMA+, které zpracovali pracovníci odd. bytové správy, což byl jediný podklad, ze kterého bylo 

možné, vzhledem k nedostatku podkladů z rozhodného období, zpětně dovozovat, zda dodávaný SW 

byl v souladu s posuzovanou smlouvu o dílo či nikoliv.  

V dubnu 2017 AK BSN nastínila na základě opětovného procházení dostupných podkladů návrh 

otázek pro doplnění znaleckého posudku Ing. Kováře.  



  

V květnu 2017 AK BSN byly za účasti Ing. Pospíšilíkové a Mgr. Strejčka vyprecizovány otázky 

soudnímu znalci Ing. Kovářovi pro účely vyhotovení doplnění znaleckého posudku.  

  

V květnu 2017 proběhla schůzka Mgr. Strejčka se zástupci AK BSN za účelem objektivizace 

vymezení podílu odpovědnosti objednatele a zhotovitele na způsobeném prodlení, tj. vymezení 

součinnosti objednatele vč. vymezení součinnosti třetích stran. Dále také proběhla konzultace ve věci 

zadané veřejné zakázky, vč. posouzení podstatné či nepodstatné změny závazku uzavřené smlouvy o 

dílo.  

  

V červnu 2017 proběhla finalizace právního stanoviska AK BSN a odevzdání doplnění znaleckého 

posudku Ing. Kovářem.  

  

Lze shrnout, že AK BSN přistoupila k zadanému úkolu nadmíru precizně, kdy bylo nutno posoudit 

nejen skutkový stav projektu IOP 09 od jeho počátku, projít realizační částí projektu a zhodnotit část 

testovací a migrační, ale i zhodnotit uzavřený závazek, smlouvu o dílo, a to ve smyslu aplikace zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve vztahu s právní úpravou novější, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník.  

  

V lednu 2018 byla svolána schůzka za účasti zástupců vedení města, zástupců odboru PRI a tajemníka 

MMPr. Odd. PZD zpracovalo, jako správce pohledávky, materiál na jednání RM dne 25.1.2018, ve 

věci dalšího postupu při vymáhání vyúčtované a uplatněné smluvní pokuty vůči společnostem TESCO 

SW a.s. a O2 Czech republic a.s., na základě 30-ti denního prodlení s předáním díla ze smlouvy o dílo 

ze dne 17.3.2014, č. SML/0175/2014.  

  

Materiál obsahoval variantní řešení a návrhy: 

1/ Návrh schválit předloženou Dohodu o narovnání z r. 2016 a pověřit nám. Ing. Měřínského 

podpisem této dohody 

2/ Neschválení předloženého návrhu Dohody a pověření nám. Ing. Měřínského k jednání s návrhem 

řešení sporné situace za pomoci mediačního řízení 

3/ Neschválení návrhu Dohody o narovnání a pověření odd. PRAV, MMPr k podání žalobního návrhu. 

  

Na závěr schůzky bylo primátorem města rozhodnuto, že předložený materiál na jednání RM dne 

25.1.2018 bude stažen z projednávání, Mgr. Strejček prověří aktuální rozhodovací praxe ÚOHS či KS, 

NSS ve věci moderace smluvní pokuty při závazku uzavřeném na základě zadání veřejné zakázky a 

nám. Ing. Měřínský svolá jednání se zástupci zhotovitele – TESCO SW a.s. 

  

Ing. Měřínský svolal jednání zúčastněných stran ve věci dalšího postupu při vymáhání vyúčtované a 

uplatněné smluvní pokuty vůči společnostem TESCO SW a.s. a O2 Czech republic a.s., na základě 

dohody ze dne 24.1.2018, kdy se měla společnost TESCO SW a.s. vyjádřit do 15.2.2018 k návrhu 

SMP. Vzhledem k pracovnímu vytížení zástupců TESCO SW a.s. bylo jednání uskutečněno až 

5.3.2018. 

  

Zástupce TESCO SW na úvod jednání sdělil, že provedli analýzu skutkových zjištění ze znaleckého 

posudku Ing. Kováře s tím, že nesouhlasí s několika dílčími závěry. Proto navrhl, aby Ing. Kovář 

provedl opakovanou analýzu skutkových zjištění, v rámci vyhotovení nového ZP, kdy mu bude 

poskytnuta veškerá součinnost od společnosti TESCO SW a.s. Zároveň navrhl, že závěry z nového ZP 

vyhotoveného Ing. Kovářem budou pro obě strany závazné a neměnné. A na základě závěrů ZP bude 

matematicky (procentuálně) vyčíslena smluvní pokuta za nesplnění termínu předání díla. 

  

Mgr. Strejček dne 5.3.2018 neprodleně kontaktoval Ing. Kováře a sdělil mu stávající vývoj situace 

ohledně sporné záležitosti s TESCO SW a.s. Ing. Kovář souhlasil s vyhotovením nového ZP, kdy do 

9.3.2018 pošle předpokládané náklady na zpracování nového ZP. 

  

Vzhledem k rozsahu dokumentace pro vyhotovení doplnění č. 2 ZP Ing. Kováře, bylo toto doplnění 



odevzdáno až 25.5.2018. Rada města vzala závěry doplnění č. 2 ZP č. 4196-05/2016 Ing. Kováře na 

vědomí, a to usnesením č. 4009/97/6/2018 ze dne 12.7.2018. 

  

V červnu 2018 bylo doručeno od TESCO SW zpětvzetí návrhu dohody o narovnání ze dne 21.7.2016. 

  

Na základě závěrů doplnění č. 2 ZP byla oslovena AK BSN s tím, aby aktualizovala a doplnila své 

stanovisko ze dne 16.6.2017, a to ve smyslu možnosti případného uzavření dohody o narovnání dle § 

1903 OZ a případného vzniku náhrady škody městu a zda porušením smluvní povinnosti byly 

porušeny či ohroženy zájmy a úkoly obce vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  

  

Závěry aktualizovaného a doplněného stanoviska AK BSN ze dne 29.6.2018 rada města vzala na 

vědomí, a to usnesením č. 4009/97/6/2018 ze dne 12.7.2018.  

  

Výsledkem právního stanoviska a doporučením AK BSN bylo, aby statutární město Přerov řešilo spor 

mimosoudní cestou, za účelem uzavření dohody, jejímž předmětem by bylo narovnání sporností a 

pochybností o existenci nároku na zaplacení smluvní pokuty.  

  

Okamžitě po vydání usnesení č. 4009/97/6/2018 ze dne 12.7.2018, zahájil pověřený náměstek Ing. 

Měřínský, prostřednictvím AK BSN jednání se zástupci zhotovitele, a to ohledně podmínek podoby 

návrhu dohody o narovnání.  

  

Dne 26.7.2018 byla sjednána schůzka se zástupci SMP a TESCO SW (zástupce společnosti O2 Czech 

Republic a.s. nebyl k tomuto datu znám), kdy byla projednána podoba návrhu Dohody o narovnání.   

Po dílčích připomínkách je finalizovaný a odsouhlasený návrh Dohody o narovnání připraven k 

předložení zastupitelstvu města ke schválení.  

  

Dohodou o narovnání uzavřenou podle ust. § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lze 

dosavadní závazek nahradit závazkem novým tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti 

mezi nimi dosud sporné nebo pochybné. Podle vnitřního předpisu vydaného Radou města Přerova č. 

27/2014 O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a 

příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu) pohledávek ve znění vnitřního předpisu č. 

8/2017, čl. IX odst. 1 písm.h), je narovnání podle ust. § 1903 občanského zákoníku důvodem pro 

vyřazení (odpis) pohledávky z účetnictví, je-li její vymáhání neúspěšné nebo je zřejmé, že pohledávka 

nebude uhrazena.  

  

Z hlediska zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší 

rozhodování o této dohodě o narovnání zastupitelstvu města podle § 85 písm. f) zákona (vzdání se 

práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000,- Kč), neboť schválení dohody představuje pro město vzdání 

se práva na část vyčíslené smluvní pokuty v částce vyšší než 20 000,- Kč. 

  

  

Přílohy:  

  

- návrh Dohody o narovnání  

 

 


