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Škoda vzniklá v rámci projektu 09 IOP 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje neuplatňovat náhradu škody a odepsat pohledávku ve výši 49 293,20 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 vzdát se práva na vymáhání škody a její 

odpis. 

 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic souhlasí s předloženým návrhem usnesení a nemá k předloženému 

materiálu připomínek. 

 

Odbor vnitřní správy 

Odbor vnitřní správy doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit předložený návrh usnesení, dle 

důvodové zprávy. 

 

Pracovní skupina pro projednávání škodních událostí 

Pracovní skupina pro projednávání škodních událostí se jednomyslně shodla na právním názoru, že z 

daných podkladů nelze dovodit odpovědnost konkrétního zaměstnance. Pracovní skupina pro 

projednání škodních událostí doporučila tajemníkovi Magistrátu města Přerova, aby předložil materiál 

do orgánů obce, který bude obsahovat návrh, že škoda ve výši 49 293,20 Kč, kterou muselo statutární 



město Přerov vrátit za porušení rozpočtové kázně na účet České národní banky, nebude vymáhána po 

žádném zaměstnanci statutárního města Přerova a bude navržen její odpis, neboť nebyla zjištěna 

individuální odpovědnost konkrétního zaměstnance. 

 

Důvodová zpráva: 

Pracovní skupina pro projednávání škodních událostí se sešla opakovaně k projednání škodní události, 

která byla nahlášena vedoucím odboru vnitřní správy. K vnitřnímu sdělení, kde byla celá událost 

popsána, byly přiloženy i příslušné přílohy. Pracovní skupině byly nově doručeny další podklady, 

které si od vedoucího odboru vyžádala. Tyto i nadále nejsou kompletní, neboť dle sdělení vedoucího 

odboru vnitřní správy je podstatná část spisu stále v držení Policie ČR. 

  

V protokolu o kontrole č. 1/2019/I je popsán výsledek veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v 

souladu s ustanovením § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

předpisů. Kontrola byla provedena z moci úřední dne 1. 4. 2019 prvotním kontrolním úkonem, a to 

doručením „Oznámení o zahájení kontroly“ ze dne 29. 3. 2019. Kontrola byla na místě provedena ve 

dnech 6. – 7. 5. 2019. Předmětem kontroly bylo dodržení podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

u projektu č. CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní 

samosprávě města Přerova.“ V zápise z této kontroly se uvádí, že podklady ke kontrole nejsou úplné, 

jelikož velkou část má stále Policie ČR v rámci probíhajícího vyšetřování. Cílem projektu byl zejména 

rozvoj komunikační a informační infrastruktury statutárního města Přerova. Řešil výstavbu datových 

sítí pro potřeby veřejné správy a jejich služeb, další rozšíření sítě, dobudování přístupových a 

koncových bodů, výstavbu a rozvoj komplexního portálu města (poskytování informací občanům, e-

podatelna, e-deska, výstražné systémy krizového řízení, extranet, intranet), neveřejný portál pro 

potřeby úřadu, včetně jím zřizovaných organizací, centrum ICT služeb, CzechPoint@home (portál 

občana), datový sklad, manažerský informační systém, digitalizaci archívů a problematiku „document 

management“ a integraci agendových systémů. Přínosem projektu pro zaměstnance magistrátu měla 

být integrace agend a propojení budov magistrátu do jednotné metropolitní sítě (dále též „MAN“ nebo 

„MES“). Realizací digitalizace dokumentů mělo dojít k celkovému zjednodušení oběhu dat, odlehčení 

práce úředníkům s přepisováním dat z formulářů. Dalším hlavním přínosem mělo být snížení 

administrativní zátěže v komunikaci občana nebo podnikatele s úředníky magistrátu. Cílem bylo 

zefektivnění dostupnosti služeb a snížení náročnosti vyřízení záležitostí úředního charakteru. 

  

Projekt byl zahájen dne 1. 9. 2011 a ukončen dne 16. 10. 2015. Doba udržitelnosti projektu končí dne 

16. 10. 2020. Při provedené kontrole bylo zjištěno, že ne všechny koncové body jsou využity tak, jak 

bylo plánováno v době, kdy byla podávána žádost o dotaci k tomuto projektu. Kontrolní skupina 

učinila závěr, že výdaje na vybudování nevyužívaných koncových bodů ve výši 68 866,-- Kč nebyly 

vynaloženy účelně z pohledu cílů a účelu projektu a že splnění příslušných indikátorů, tak jak byly 

definovány, nelze bez dalšího vyvozovat soulad souvisejících výdajů s pravidly 3E. Při nesplnění 

funkce koncového bodu nelze potvrdit efektivnost, účelnost, hospodárnost výdaje vyloženého na jeho 

vybudování. Financováním projektů v oblasti intervence 2.1 mělo dojít k vyhudování komplexních 

standardizovaných informačních a komunikačních systémů, sítí a infrastruktur ve veřejné správě s 

důrazem na plnou interoperabilitu a vzájemné propojení s již existujícími systémy orgánů veřejné 

správy. U vybudované metropolitní sítě ve výše uvedených 13 lokalitách, které byly podpořeny z IOP, 

nedochází k oběhu dat a nedochází k naplňování cíle Smart Administration. Závěrem bylo 

konstatováno, že se jedná o podezření na porušení rozpočtové kázně a byla vyčíslena částka 68 866,-- 

Kč v rozporu s pravidly 3E s tím, že statutární město Přerov jako příjemce bude vyzváno k navrácení 

těchto finančních prostředků. 

  

Námitky proti kontrolnímu zjištění, které byly uvedeny v „Protokole o výsledku veřejnosprávní 

kontroly č. 1/2019/I. Byly zaslány dne 29. 10. 2019 na Ministerstvo pro místní rozvoj. V těchto 

námitkách se uvádí, že statutární město Přerov nesouhlasí se zjištěními uvedenými v „Protokolu“ a 



tvrdíme, že se jedná o nesprávnou interpretaci obsahu podporované aktivity „Budování komunikační 

infrastruktury územní veřejné správy“ i povinnosti příjemce stanovených pro oblast intervence 2.1 v 

aktivitě 1. „Komunikační infrastruktura regionů a měst a konektivita.“ Vytvoření vlastní metropolitní 

sítě (dále jen „MES“) bylo nepochybně jedním z klíčových zadání výše uvedeného projektu. Z 

ekonomických i časových důvodů bylo rozhodnuto využít k jejímu vybudování sítě stávajících 

poskytovatelů, což z druhé strany s sebou neslo a nese omezení v podobě lokace tras vedení i 

přístupových bodů k zajištění maximálního (z hlediska rozsahu) a kvalitního pokrytí určité lokality, a 

to s co nejmenšími pořizovacími i provozními náklady. Při výběru objektů, kde by měly být tyto 

přístupové body umístěny, byly logicky upřednostňovány objekty, které byly aktuálně ve vlastnictví 

statutárního města Přerova a které byly aktuálně využívány nebo se s jejich využitím počítalo. Dále se 

zde uvádí, že podmínka potřebné konektivity k dotčeným subjektům v rámci daného 

regionu/přípojným bodům byla splněna, rovněž byla splněna podmínka garance dostatečné transportní 

kapacity sítě, neboť disponujeme 4 optickými vlákny pro každý přípojný bod. Taktéž uvádíme, že ze 

„Studie proveditelnosti“ ani z dalších programových a projektových dokumentů nevyplývala 

povinnost poskytovat k datu převzetí díla (MES) a každý jednotlivý přípojný bod MES konkrétní 

službu. 

  

Dále v mezidobí od provedení kontroly jsme začali aktivně využívat další dva body, a to Městský dům 

a Domov Důchodců na Kabelíkově ulici. Připojování jednotlivých subjektů k přípojným bodům byl a 

zůstává kontinuální proces, kdy jednotlivé subjekty byly a jsou připojovány tak, jak to umožňují 

technické parametry jejich vnitřních sítí a koncových zařízení. Stále tedy trváme na své výchozí 

pozici, že jsme naplnili povinnosti stanovené v rámci předmětného dotačního titulu i účel výše 

uvedeného projektu. Z výše uvedených důvodů jsme tedy požádali o to, aby kontrolní orgán rozhodl o 

tom, že námitkám v plném rozsahu vyhovuje a zároveň, že ruší krácení dotace ve výši 68 866,-- Kč. 

  

Rozhodnutí o námitkách, o kterých rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj dne 12. 12. 2019 je dalším 

podkladem, který byl pracovní skupině pro projednávání škodních událostí doručen. Tímto 

rozhodnutím bylo námitkám statutárního města Přerova částečně vyhověno. V rozhodnutí se uvádí, že 

ředitel Odboru řízení operačních programů z Ministerstva pro místní rozvoj se ztotožňuje se závěry 

kontrolní skupiny, které byly uvedeny v „Protokolu o kontrole č. 1/2019/I“, dle kterého sice stanovené 

indikátory byly splněny, cíl projektu, však nebyl splněn na všech plánovaných lokalitách dle studie 

proveditelnosti. Cílem projektu bylo i zefektivnění dostupnosti služeb, což nebylo prokázáno u 13 

lokalit. Projekt v tomto směru nevedl k úplnému naplnění specifického cíle operačního programu 

„Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a 

regionální úrovni aplikací moderních ICT“ v uvedených lokalitách, jelikož nebyla ve skutečnosti 

zvýšena úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni a nedošlo ke snížení 

administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru. Toto vypovídá o částečné 

neúčelnosti projektu, přestože nastavené indikátory splněny byly.  

  

Dále se uvádí, že ekonomicky tedy postrádá smysl nevyužití několika koncových bodů čtvrtým rokem 

udržitelnosti. Řídící orgán považuje za nehospodárné nevyužívání koncových bodů. S ohledem na 

proporcionalitu označujeme za nezpůsobilé pouze výdaje na zřízení koncových bodů. ŘO IOP vzalo v 

potaz částečné provedení nápravných opatření – zprovoznění dalších dvou bodů MES – a částku 

nezpůsobilých výdajů statutárnímu městu Přerov snížilo na 57 992,-- Kč, která odpovídá jedenácti 

koncovým lokalitám. 

  

Následně byla statutárnímu městu Přerov dne 21. 1. 2020 zaslána „Výzva k vrácení peněžních 

prostředků dotace dle § 14f, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, a to na částku 49 293,20 Kč na účet vedený u České národní banky ve 

lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Částka byla na účet zaslána dne 7. 2. 2020.  

  

V přiloženém vnitřním sdělení vedoucí odboru vnitřní správy popsal, proč byla nakonec odvedena 

pouze částka 49 293,20 Kč a ne částka 57 992,-- Kč. Původně byla do způsobilých výdajů zahrnuta 

částka 57 992,-- Kč, z této částky byla statutárnímu městu Přerov proplacena v procentuálním podílu 

85 % a 15 % tvoří vlastní podíl (tedy podíl statutárního města Přerova). Z tohoto poměru tedy vyplývá 



i konečná výše vratky, tj. 49 293,20 Kč, což znamená, že se vrací pouze tato dotační část, přičemž 

všechny dotčené přípojné body zůstávají bez změny, tj. plně aktivní. 

  

Vzhledem k tomu, že z výše uvedených podkladů nebylo možné zjistit, který konkrétní zaměstnanec 

odpovídá za to, že musela být částka 49 293,20 Kč vrácena na účet České národní banky, požádala 

pracovní skupina pro projednávání škodních událostí o doplnění předloh, které byly v době přípravy 

tohoto projektu projednány a schváleny Radou města Přerova a Zastupitelstvem města Přerova. 

  

Vedoucí odboru vnitřní správy ochotně poskytl součinnost v tom rozsahu, kterého byl za dané situace 

schopen, neboť jak jsem výše uvedla některé materiály a předlohy jsou nedohledatelné, neboť 

převážná část spisu je stále v držení Policie ČR, která si je vyžádala a stále probíhá vyšetřování celé 

kauzy. 

  

Na základě výše uvedených skutečností a po doplnění podkladů, které zaslal vedoucí odboru vnitřní 

správy, se pracovní skupina pro projednávání škodních událostí jednomyslně shodla na právním 

názoru, že z daných podkladů nelze dovodit odpovědnost konkrétního zaměstnance. Pracovní skupina 

pro projednání škodních událostí doporučila proto tajemníkovi Magistrátu města Přerova, aby rozhodl 

tak, že bude předložen materiál do orgánů obce, který bude obsahovat návrh, že škoda ve výši 49 

293,20 Kč, kterou muselo statutární město Přerov vrátit za porušení rozpočtové kázně na účet České 

národní banky, tak nebude vymáhána po žádném zaměstnanci statutárního města Přerova a bude 

navržen její odpis.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh Rady města Přerova na řešení škody vzniklé v rámci 

projektu 09 IOP.  

 

 


