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NÁZEV: 
 

Rozhodnutí soudu v pracovněprávním sporu p. H.H. s PO Základní škola Žďár nad 
Sázavou,  Švermova 4, případná vzniklá škoda a její výše 

 

ANOTACE: 
Řešení možnosti vzniku škody v souvislosti s rozhodnutím soudu v pracovněprávním sporu 
p. HH. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města pověřit kontrolní výbor jako svůj 
iniciativní a kontrolní orgán, aby prověřil zda jsou naplněny všechny  předpoklady vzniku škody 
v souvislosti s rozhodnutím soudu a úhradou výdajů z pracovněprávního sporu p. H.H. s PO 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, zejména: 

- zda došlo k porušení pracovních povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s nimi   

- zda došlo ke vzniku škody a v jaké výši, 
- zda je příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností, 
- zda došlo k zavinění zaměstnance. 

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
starosta města 

Předkládá: 
Ing. Martin Mrkos ACCA  
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Popis 
Návratná finanční výpomoc PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, která bude použita 
k úhradě výdajů, vzniklých v důsledku soudního sporu, bude mít značné dopady nejen do 
hospodaření PO ale i do rozpočtu města. Je povinností k této věci přistoupit odpovědně 
a v souladu s platnými zákony a předpisy. 
Ředitel ZŠ je statutárním orgánem příspěvkové organizace a jedná jménem organizace 
samostatně. Za řádné plnění úkolů příspěvkové organizace daných zákonem a zřizovací listinou 
odpovídá ředitel organizace zřizovateli. Také zodpovídá zřizovateli za hospodaření organizace dle 
schváleného rozpočtu a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o finanční kontrole, v platném 
znění. Pokud by v konkrétním případě měla být po řediteli příspěvkové organizace uplatňována 
náhrada škody, je nutné zjistit, zda došlo ke vzniku škody, komu a v jaké výši škoda vznikla.  
Základní práva a povinnosti obce při hospodaření jsou stanovena v § 38 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecního zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého majetek obce musí být 
využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem 
vymezené působnosti. Obec je dále povinna pečovat o svůj majetek, kontrolovat a chránit jej před 
zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. 
 
V § 250 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění, se uvádí, že zaměstnanec 
je povinen nahradit škodu, kterou zaměstnavateli způsobil zaviněným porušením povinností při 
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. K tomu, aby však zaměstnanec byl 
povinen k náhradě jím způsobené škody, je nezbytné, aby bylo kumulativně splněno několik 
podmínek. Tyto podmínky jsou následující: 

• musí dojít k porušení pracovních povinností zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s nimi, 

• musí skutečně dojít ke vzniku škody, 
• mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností ze strany zaměstnance musí být 

příčinná souvislost a 
• jednání zaměstnance musí být zaviněné. 
K tomu, aby byl zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu je potřeba, aby byly splněny 
všechny výše uvedené předpoklady pro vznik odpovědnosti za škodu. 
 
Aby byly objektivně posouzeny všechny výše uvedené předpoklady pro vznik škody, navrhuje rada 
města, aby zastupitelstvo města pověřilo kontrolní výbor prověřením všech skutečností, 
souvisejících s možným vznikem škody. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
--- 
 
Geneze případu 
Pracovně právní spor p. HH. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4. 
 
Návrh řešení 

• Schválit usnesení v předloženém znění. 

 



 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města pověřit kontrolní výbor, jako svůj 
iniciativní a kontrolní orgán, aby prověřil zda jsou naplněny všechny předpoklady vzniku škody 
v souvislosti s rozhodnutím soudu a úhradou výdajů z pracovněprávního sporu p. H.H. s  PO 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, zejména: 

- zda došlo k porušení pracovních povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s nimi,   

- zda došlo ke vzniku škody a v jaké výši, 
- zda je příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností, 
- zda došlo k zavinění zaměstnance. 

Doporučení předkladatele 
Schválit usnesení v předloženém znění. 
 
Stanoviska  
--- 
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