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Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Odpis pohledávky SATES MORAVA spol. s r.o. z důvodu pravomocného rozhodnutí 

soudu 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje odpis pohledávky za společností SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem Železničního 

vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530 z titulu rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně, 

pobočka Valašské Meziříčí, č.j. 19 C 244/2017 ze dne 2.10.2018 v celkové výši 82 979,37 Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 2018-2022 

Vzhledem k termínové kolizi v předkládání materiálů pro jednání rady města a zastupitelstva města, 

byla předloha pro jednání zastupitelstva města odevzdána dříve než jednání rady, na kterém bude 

projednán dotčený materiál. O výsledku jednání RM bude zastupitelstvo informováno zpravodajem 

materiálu.  

 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic navrhuje schválit návrh usnesení. 

 

Odbor ekonomiky 

Na základě skutečností uvedených v důvodové zprávě doporučuje schválit odpis pohledávky, neboť je 

naplněna podmínka dle části třetí čl. XVII odst. 1 Vnitřního předpisu č. 27/2014 O postupu 

jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizaci při 

správě a vyřazení (odpisu) pohledávek, ve znění pozdějších předpisů. 

Po rozhodnutí o odpisu bude pohledávka v souladu s částí třetí čl. IX odst. 3 písm. a) citovaného 

předpisu v účetnictví města vyřazena z rozvahové evidence a dále se o ní již nebude účtovat. 

 



Útvar kanceláře tajemníka 

Kancelář tajemníka doporučuje schválit návrh na usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 26.9.2016 byla mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností SATES 

MORAVA spol. s r. o., IČ 60775530, se sídlem Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386 jako 

zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo (č. sml. SML/3020/2016), jejímž předmětem bylo provedení 

stavby "Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově". Celková cena za 

provedení díla byla stanovena částkou 3 948 511,25 Kč včetně DPH. Dne 5.5.2017 byl ke smlouvě 

uzavřen dodatek č. 1, kterým se celková cena z důvodu méněprací snížila na částku 3 933 598,06 Kč 

včetně DPH. 

Dne 13.6.2017 bylo zhotoviteli zasláno vyúčtování smluvní pokuty z titulu pozdního odstranění 

drobných vad spolu s výzvou k úhradě smluvní pokuty vypočtené v celkové výši 78 672,- Kč. Na 

výzvu reagoval právní zástupce zhotovitele tak, že dle jeho názoru bylo ustanovení o smluvní pokutě 

ve smlouvě sjednáno neplatně a svému klientovi z důvodu neplatně sjednané smluvní pokuty její 

úhradu nedoporučil. Předmětná smluvní pokuta je ve smlouvě sjednána v čl. XV odst. 10 v tomto 

znění: "V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XIII (správně XII) odst. 

2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla 

včetně DPH za každý i započatý den prodlení." Podle přílohy č. 2 zápisu o odevzdání a převzetí 

dokončení stavby (Soupis vad a nedodělků) byl termín odstranění vad stanoven na 19.5.2017. Podle 

zápisu o odstranění vad a nedodělků bylo toto provedeno dne 23.5.2017.  

  

S ohledem na tyto skutečnosti byl k rozhodnutí Radě města Přerova předložen variantní materiál, ve 

kterém tehdejší oddělení právní upozorňovalo, že v případě podání žaloby nelze zaručit stoprocentní 

úspěšnost na straně města jako žalobce. Usnesením Rady města Přerova č. 3252/79/10/2017 bylo 

schváleno podání žaloby o zaplacení částky 78 672,- Kč s příslušenstvím z titulu smluvní pokuty za 

společností SATES MORAVA spol. s r.o.  

  

Dne 18.12.2017 byl vydán elektronický platební rozkaz na uvedenou částku. Z důvodu, že žalovaná 

strana podala odpor, který však nebyl dodatečně odůvodněn, byl dne 16.2.2018 vydán rozsudek pro 

uznání, kterým bylo přiznání částky v celé výši potvrzeno. Proti tomuto rozsudku podala následně 

žalovaná odvolání, o němž Krajský soud v Ostravě dne 15.6.2018 rozhodl tak, že se rozsudek pro 

uznání nevydává (z důvodu pravděpodobného technického opomenutí okresního soudu týkajícího se 

doručeného odůvodnění odporu žalované) a věc vrátil Okresnímu soudu ve Vsetíně k dalšímu 

projednání. 

  

Dne 25.9.2018 proběhlo jednání u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí, na kterém 

žalovaná vznesla návrh na korekci výše požadované smluvní pokuty. Soud návrhu vyhověl a smluvní 

pokutu z důvodu zjevné nepřiměřenosti snížil na částku 3 845,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 

8,05 % ročně od 25. 6. 2017 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, ve zbytku 

ji zamítl a uložil městu jako žalobci uhradit na nákladech řízení žalované částku 28 774,30 Kč k rukám 

právního zástupce žalobce do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. 

V odůvodnění rozhodnutí se uvádí, že soud má za prokázané, že žalovaná pro žalobce provedla 

realizaci smluveného díla v podstatném rozsahu řádně a včas. Dále je uvedeno, že dílčí část 

prováděného díla označená jako sadové úpravy představuje pouhých 5 % celkové hodnoty zakázky. K 

odstranění vytknutých drobných vad a nedodělků, vyčištění osetých ploch od kamenů a doložení 

protokolu o převzetí veřejných ploch, které zjevně nebránily v užívání provedeného díla jako celku, 

došlo se zpožděním v rozsahu pouhých 4 dnů (z toho 2 dny připadly na sobotu a neděli). S ohledem na 

tyto skutečnosti soud dospěl k závěru, že výše smluvní pokuty v částce 78 672,- Kč s příslušenstvím 

vycházející z ceny celého díla, je zjevně nepřiměřená a postupoval podle § 2051 občanského zákoníku 



a přiznal žalobci nárok na smluvní pokutu pouze ve výši 3 845,- Kč s příslušenstvím. Při tomto snížení 

vycházel soud z ceny sjednaných prací sadových úprav, tj. 192 258,- Kč, znění ujednání o smluvní 

pokutě a délce prodlení v rozsahu 4 dnů. Takto sníženou smluvní pokutu považuje soud za přiměřenou 

vzhledem k délce prodlení a charakteru předmětných vad a nedodělků. 

  

Odbor ekonomiky informoval Kancelář tajemníka, že dne 29.10.2018 byla platba ve výši 28 774,30 

Kč, a to na základě platebního poukazu vyhotoveného oddělením právním odeslána na účet právního 

zástupce společnosti SATES MORAVA spol. s r.o. a zároveň bylo potvrzeno, že platba ve výši 3 

845,- Kč společně s úrokem z prodlení ve výši 419,- Kč byla dne 31.10.2018 připsána na účet 

statutárního města Přerova.  

  

Usnesením Rady města Přerova č. 4296/104/10/2018 v bodu 2 byla vedoucí tehdejšího oddělení 

právního pověřena jednáním o uzavření právního jednání dohody o snížení nákladů řízení se 

společností SATES MORAVA spol. s r.o., a to na základě jejího návrhu ze dne 17.10.2018.  

  

Na základě výsledku tohoto právního jednání byla uzavřena Dohoda o snížení nákladů soudního řízení 

(MMPr – SML/1494/2018) pro částku ve výši 10 000,- Kč. Odbor ekonomiky informoval Kancelář 

tajemníka, že částka ve výši 10 000,- Kč byla dne 6.11.2018 připsána na účet statutárního města 

Přerova.  

  

Vzhledem k tomu, že rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí, č.j. 19 C 

244/2017 ze dne 2.10.2018 bylo rozhodnuto o tom, že smluvní pokuta v původní výši 78 672,- Kč s 

úrokem z prodlení byla snížena s přihlédnutím k významu zajištěné povinnosti na částku 3 845,- s 

úrokem z prodlení ve výši 419,- Kč, navrhuje Odbor řízení projektů a investic jako správce 

pohledávky schválit odpis pohledávky v celkové výši 82 979,37 Kč (smluvní pokuta ve výši 74 827,- 

Kč a úrok z prodlení ve výši 8 152,37 Kč) dle článku XVII. odst. 1 Vnitřního předpisu č. 8/2017, 

kterým se mění Vnitřní předpis č. 27/2014 vydaného Radou města Přerova – O postupu jednotlivých 

odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a 

vyřazení (odpisu) pohledávek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 


