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Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Mlčoch, tajemník magistrátu 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D., organizační pracovnice Pracovní skupiny 

pro projednávání škodních událostí 

Název návrhu: 

Škoda vzniklá při výkonu přenesené působnosti silničního správního orgánu dle zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v řízení o 

odstranění pevné překážky z veřejně přístupné účelové komunikace 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje neuplatňovat náhradu škody a odepsat pohledávku ve výši 40 584,49 Kč, neboť nebyla 

shledána individuální odpovědnost konkrétního zaměstnance 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Tajemník Magistrátu města Přerova 

Tajemník Magistrátu města Přerova se plně ztotožňuje s názorem pracovní skupiny pro projednávání 

škodních událostí jakožto svým poradním orgánem a navrhuje neuplatňovat vymáhání škody a její 

odpis, neboť nebyla shledána odpovědnost konkrétního zaměstnance. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

I přes rozsudek odvolacího soudu odbor STAV trvá na tom, že k průtahu správního řízení, díky 

kterému byla žadateli .......... přiznána úhrada nemajetkové újmy, nedošlo v důsledku nečinnosti 

odboru STAV a že škoda městu vznikla ze strany žalobkyně účelovou a ze strany civilního soudu 

nesprávnou interpretací správního práva. Odbor STAV nejprve nezahájil řízení o odstranění překážky 

na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, protože zákon takovou kompetenci silničnímu 

správnímu orgánu nesvěřil. O tomto žadatele bezodkladně informoval (tedy nebyl nečinný, pouze 

žádost formálně nevyhodnotil jako zahájení řízení). Rozhodnutí, že se nejedná o veřejně přístupnou 

komunikaci, potvrdil i odvolací orgán. Minimálně v době od 22.09.2013 do 24.09.2015 (více než 2/3 z 

vytýkané prodlevy) bylo toto rozhodnutí pravomocné a případné rozhodnutí odboru STAV o 

odstranění překážky ve prospěch žadatele by v této době bylo protizákonné. 



 

 

 

 

Pracovní skupina pro projednávání škodních událostí 

Pracovní skupina pro projednávání škodních událostí doporučuje tajemníkovi Magistrátu města 

Přerova předložit do Zastupitelstva města Přerova návrh neuplatňovat vymáhání škody a odpis 

pohledávky ve výši 40 584,49 Kč, neboť nebyla shledána individuální odpovědnost konkrétního 

zaměstnance Magistrátu města Přerova. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 4. 3. 2020 nahlásil vznik škodní události na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

vedoucí odboru, a to v souladu s čl. 11 odst. 11.4 Pracovního řádu, která vznikla na straně 

zaměstnavatele. 

  

Regresní úhradu ve výši 30 000,-- Kč požadovala žalobkyně (Česká republika - Ministerstvo dopravy) 

po žalovaném (statutárním městu Přerov), který měl při výkonu přenesené působnosti jakožto silniční 

správní orgán dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

způsobit v řízení o odstranění pevné překážky z veřejně přístupné účelové komunikace nemajetkovou 

újmu panu ……….., a to zejména svou nečinností, kdy toto řízení trvalo ode dne podání žádosti, což 

bylo dne 20. 2. 2013 do pravomocného ukončení 3 roky 9 měsíců a 6 dní, přičemž regresní úhrada 

byla požadována za průtah ve správním řízení v délce 2 roky 9 měsíců 19 dní za dobu od 20. 2. 2013 

do 9. 12. 2015.  

  

Rozsudkem Okresního soudu v Přerově bylo uloženo statutárnímu městu Přerov uhradit částku 30 

000,-- Kč s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z této částky od 31. 8. 2018 do zaplacení do tří dnů 

od právní moci tohoto rozsudku, dále uhradit náklady řízení ve výši 2 326,-- Kč do tří dnů od právní 

moci tohoto rozsudku a uhradit soudní poplatek ve výši 1 500,-- Kč taktéž do tří dnů od právní moci 

tohoto rozsudku. Proti tomuto rozsudku bylo možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 

písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, prostřednictvím 

Okresního soudu v Přerově. 

  

Statutární město Přerov se proti rozsudku Okresního soudu v Přerově odvolalo, poté co Rada města 

Přerova na své 17. schůzi dne 13. června 2019 pod č. usnesení 604/17/10/2019 rozhodla o podání 

odvolání a uložila právníkovi Kanceláře primátora podat ve stanovené lhůtě odvolání. Odbor STAV je 

i nadále přesvědčen, že průtah ve správním řízení nevznikl jeho zaviněním. Podrobněji je toto 

zdůvodněno v obou rozsudcích, resp. ve spise právníka Kanceláře primátora. Za klíčovou považuje 

odbor STAV skutečnost, že řízení o odstranění pevné překážky lze vést pouze v případě, že se jedná o 

překážku na veřejně přístupné účelové komunikaci. V tomto smyslu odbor STAV žadatele pana 

………… i bezodkladně informoval. Odbor STAV tedy nezůstal nečinný, pouze, dle názoru soudu 

měl zahájit a nezahájil řízení. Toto formální pochybení však nemohlo mít žádný vliv na celkovou dobu 

do konečného pravomocného rozhodnutí, neboť muselo být rozhodnuto, nastala-li pochybnost, o 

předběžné otázce, a to o určení účelové komunikace (tvrzení, že jde o dvě na sobě nezávislá řízení, je 

logicky i právně nonsens). Toto řízení také skutečně proběhlo, odbor STAV rozhodl dne 24. 5. 2013, 

že se nejedná o veřejně přístupnou komunikaci, toto odvolací orgán potvrdil dne 4. 9.2013 (rozhodnutí 

nabylo právní moci dne 22. 9. 2013) a teprve dne 24. 9. 2015 Krajský soud v Ostravě pravomocné 

rozhodnutí odvolacího orgánu zrušil. Rozsudek nebyl statutárnímu městu Přerov doručen.  

  

Krajský úřad Olomouckého kraje, vázán rozsudkem Krajského soudu dne 7. 12. 2015 nařídil odboru 

STAV zahájit řízení o odstranění pevné překážky. Odbor STAV zahájil řízení dne 9. 12. 2015), ale 



paradoxně až 14. 12. 2015 Krajský úřad Olomouckého kraje vrátil původní věc (určení účelové 

komunikace) odboru STAV k novému projednání.  

  

Dne 23. 1. 2020 vydal Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozsudek č. j. 69 Co 251/2019-

87, kterým potvrdil rozsudek Okresního soudu v Přerově a zároveň uložil statutárnímu městu Přerov 

povinnost uhradit žalobkyni náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 1 190,-- Kč a to ve lhůtě do tří 

dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Písemné vyhotovení rozsudku bylo doručeno dne 28. 2. 2020. 

Proti tomuto rozhodnutí není podání dovolání přípustné. 

  

Následně byly uhrazeny tyto částky: 

a) regresní úhrada žalobkyni, kterou byla Česká republika – Ministerstvo dopravy a to ve výši 30 000,-

- Kč plus příslušenství, celková částka 34 068,49 Kč, 

b) náklady řízení žalobkyni před okresním soudem 2 326,-- Kč, 

c) náklady řízení žalobkyni před odvolacím soudem 1 190,-- Kč, 

d) soudní poplatek ve výši 2x 1 500,-- Kč, v celkové výši 3 000,-- Kč  

Celkem byla tedy uhrazena částka 40 584,49 Kč a to vše z provozního rozpočtu Odboru STAV. 

  

Pracovní skupina po projednání škodních událostí obdržela současně s oznámením škodní události i 

všechny příslušné přílohy: 

  

1. Rozsudek Okresního soudu v Přerově – č. j. 13 C 182/2018. 

2. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě – č. j. 69 Co/ 251/2019-87. 

3. Výpis z účtu za rok 2019 – úhrada soudního poplatku ve výši 1 500,-- Okresnímu soudu v Přerově. 

4. Výpis z účtu za rok 2020 – úhrada nemajetkové újmy ve výši 37 584,49 Kč na účet Ministerstva 

dopravy a soudního poplatku ve výši 1 500,-- Kč na účet Okresního soudu v Přerově. Celková 

uhrazená částka – 39 084, 49 Kč. 

  

Pracovní skupina pro projednání škodních událostí po prostudování všech podkladů konstatovala, že 

nesouhlasí se závěry, ke kterým došel senát Krajského soudu v Ostravě a souhlasí se závěry Odboru 

STAV, že se nejednalo o průtahy řízení a neshledala odpovědnost žádného zaměstnance odboru 

STAV, neboť se jednalo o složité řízení, zaměstnanci tohoto odboru přidělení k řešení této specifické 

problematiky pracovali v souladu s platnými právními předpisy a i právní názor Krajského úřadu v 

Olomouci byl totožný. Členové pracovní skupiny rovněž konstatovali, že pokud by byla tato kauza 

řešena nyní, je jí známo, že soudní spor by pravděpodobně dopadl ve prospěch města, neboť došlo k 

posunu v judikatuře a to např. v rozsudku Nejvyššího soudu ČR č. j. 30Cdo 2793/2018-244 ze dne 17. 

1. 2020. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh Rady města Přerova na řešení škody vzniklé při 

výkonu přenesené působnosti silničního správního orgánu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v řízení o odstranění pevné překážky z veřejně přístupné 

účelové komunikace ve výši 40 584,49 Kč dle doporučení pracovní skupiny pro projednávání 

škodních událostí.  

 

 


