
Zápis č. 7 

z jednání Komise škodní 

ze dne 29. 8. 2018 

 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

JUDr. Petr Dutko     Mgr. Markéta Boudová (omluvena) 

Valéria Švestková 

Ing. Jitka Kočicová 

Ing. Michal Symerský    Hosté: 

Ing. J.. G. 

       Ing. Pavel Šlesinger 

 

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Škodní událost – odcizený notebook HP ELITEBOOK 850 (inventární č. I-

00024-2017) zaměstnance Magistrátu města Přerova (Ing. J. G.) 

 

K bodu 1) Zahájení 

 

Komisi škodní Rady města Přerova zahájil předseda Komise škodní JUDr. Petr 

Dutko. Přivítal přítomné členy Komise škodní a hosty. Konstatoval, že jednání bylo 

zahájeno včas a řádně svoláno a vzhledem k výše uvedenému počtu členů je 

Komise škodní usnášeníschopná. Komise škodní hlasovala o programu jednání a 

tento byl jednohlasně schválen.  



KŠ/7/1/2018 

Výsledek hlasování: Pro/4   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

K bodu 2) Škodní událost – odcizený notebook HP ELITEBOOK 850 (inventární 

č. I-00024-2017) zaměstnance Magistrátu města Přerova (Ing. J. G.) 

 

Dne 18. 7. 2018 bylo Komisi škodní oznámeno vedoucím Odboru vnitřní správy Mgr. 

P. K. způsobení škody odcizením notebooku HP ELITEBOOK 850 (inventární č. I-

00024-2017). K odcizení notebooku HP ELITEBOOK 850 došlo dne 27. června 2018 

v hotelu Iris na adrese Vladivostocká 2, Praha 10. Zaměstnanec Magistrátu města 

Přerova Ing. J. G. byl vyslán na pracovní cestu (školení) svým nadřízeným a s sebou 

si bral zánovní pracovní notebook HP ELITEBOOK 850, který byl používán od 31. 1. 

2017 a to z důvodu plnění pracovních povinností. 

 

Dne 27. 6. 2018 zaměstnanec Magistrátu města Přerova Ing. J. G. oznámil na Policii 

ČR – MOP Vršovice krádež notebooku HP ELITEBOOK 850 v hotelu IRIS na adrese 

Vladivostocká 2, Praha 10. Ke krádeži mělo dojít v době mezi 8:30 ráno dne 26. 6. 

2018 a 6:30 hod. ráno dne 27. 6. 2018. Vzhledem k tomu, že Ing. J. G. odešel dne 

26. 6. 2018 ráno na školení a notebook nepotřeboval, nechal jej v šatní skříni 

hotelového pokoje, který byl uzamčen. Večer v 21.18 hodin téhož dne se vrátil do 

hotelového pokoje a šel spát, aniž by zkontroloval, zda je notebook v šatní skříni. 

Krádeže notebooku si všiml až následující den ráno v 6:30 hod., když ho nenašel 

v šatní skříni. 

 

Dne 24. 7. 2018 vydala Policie České republiky usnesení, kterým dle § 159a odst. 5 

tr. řádu odložila trestní věc podezření ze spáchání přečinu krádeže podle § 205 odst. 

1 písm. b) v jednočinném souběhu s přečinem porušování domovní svobody podle § 

178 odst. 1, odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující k zahájení trestního 

stíhání dle § 160 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Dne 27. 7. 2018 bylo Kooperativa pojišťovnou, Vienna Insurance Group, a. s. 

zasláno oznámení o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události č. 4184033124, 

ve kterém pojišťovna uvedla, že bylo ukončeno šetření pojistné události a na jejím 



základě bylo po odečtení dohodnuté spoluúčasti ve výši 1 000,-- Kč, která vyplývá 

z pojistné smlouvy č. 7721066536, kterou s ní má Statutární město Přerov uzavřenu, 

vyplaceno na účet statutárního města Přerova pojistné plnění ve výši 29 554,-- Kč 

včetně DPH. 

 

Na jednání Komise škodní vystoupil pan Ing. J. G., který potvrdil zájem se jednání 

zúčastnit a vyjádřit se k průběhu škodní události. Předsedou Komise škodní byl tedy 

požádán, aby se k celé události vyjádřil. Pan Ing. J. G. osobně popsal celý průběh 

události, který se shodoval s úředním záznamem, který obdržela Komise škodní od 

Policie ČR – Obvodního ředitelství policie Praha IV – Místní oddělení Vršovice. Pan 

ing. J. G. rovněž uvedl, že jakmile zjistil, že notebook ve skříni není, okamžitě 

kontaktoval Policii ČR, vedoucí oddělení informačních a komunikačních služeb paní 

J. K. a paní N. Z., která vede evidenci karet majetku. 

 

Členka komise škodní paní Švestková uvedla, že kontaktovala pověřence pro 

ochranu osobních údajů a bylo jí sděleno, že notebook neobsahoval žádné osobní 

údaje a tudíž nedošlo k žádnému bezpečnostnímu incidentu, což je součástí 

sepsaného Záznamu o porušení zabezpečení osobních údajů ze dne 27. 6. 2018. 

 

Člen komise škodní pan Ing. Symerský vznesl dotaz, zda hotel, ve kterém byl pan 

Ing. J. G. ubytován, je důvěryhodný. Panem Ing. J. G. mu bylo sděleno, že se jedná 

o prověřený hotel, ve kterém bývají zaměstnanci Statutárního města Přerov 

v případě potřeby ubytováni. 

 

Komise škodní  doporučuje neuplatňovat náhradu škody vzniklou odcizením 

Notebooku HP ELITEBOOK 850 ve výši 28 808,-- Kč, vůči zaměstnanci  

Magistrátu města Přerova Ing. J. G., neboť Komise škodní po prostudování 

předložených podkladů a po ústním vyjádření zmíněného Ing. J. G. dospěla 

k závěru, že škoda Statutárnímu městu Přerov nevznikla, neboť částka, která 

byla Kooperativa pojišťovnou, Vienna Insurance Group, a. s. vyplacena ve výši 

29 554,-- Kč po odečtení spoluúčasti 1 000,-- Kč je vyšší než škoda, která byla 

Statutárním městem Přerov vyčíslena ve výši pořizovací ceny Notebooku HP 

ELITEBOOK 850  (inventární č. I-00024/2017) ve výši 28 808,-- Kč. 

Komise škodní neseznala zavinění konkrétního zaměstnance Magistrátu města 

Přerova, neboť pan Ing. J. G. učinil všechna potřebná opatření, a proto Komise 

škodní doporučuje Radě města Přerova nevymáhat po zaměstnanci panu Ing. 

J. G. ani spoluúčast  na pojistném plnění ve výši 1 000,-- Kč, neboť nebylo 

prokázáno zavinění zaměstnance Ing. J. G. 



KŠ/7/2/2018 

Výsledek hlasování:  Pro/4   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………………... 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.    JUDr. Petr Dutko 

organizační pracovnice Komise škodní        předseda Komise škodní 

 

Rozdělovník:  členové komise 

   Hosté komise 

   Kancelář primátora 

   Rada města Přerova 

   tajemník 

 


