
 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 58 

 DNE: 14. 12. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 948/2020/TAJ 

 

NÁZEV: 
 

Návrhy způsobu posouzení případné vzniklé škody v souvislosti s rozhodnutím soudu 
v pracovněprávním sporu p. H.H. s PO Základní škola  Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

 

ANOTACE: 
Rada města svým usnesením č. 931/2020/STA ze dne 30. 11. 2020 uložila tajemnici městského 
úřadu vypracovat variantní návrhy způsobu posouzení případné vzniklé škody v souvislosti 
s rozhodnutím soudu v pracovněprávním sporu p. H.H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města ukládá tajemnici MěÚ zajistit zodpovězení otázek: 

- 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 

ve sporu p. H.H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 prostřednictvím 
nezávislého právního posudku. 

Starosta města: Místostarostka města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Radní pro oblast školství: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor komunálních služeb: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Odbor sociální : 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracovala: 

Tajemnice městského úřadu 

Předkládá: 

JUDr. Martina Hostomská 
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Popis 
Rada města dne 27. 03. 2017 svým usnesením č. 1006/2017/taj,oFKIA zřídila jako svůj poradní 

orgán škodní komisi, která projednává případy škodních událostí vzniklých na majetku města Žďár 

nad Sázavou způsobených zaměstnanci města a současně schválila směrnici k vyřizování 

škodních událostí způsobených zaměstnanci města a jednací řád škodní komise. Cílem směrnice 

je upravit postup při vyřizování škodních událostí zaměstnanci města a dále stanovit pravidla 

jednání škodní komise. 

Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 5. 11. 2020 bylo doporučeno radě města 

projednat případnou škodu v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci pracovněprávního sporu 

p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve škodní komisi města. 

V této souvislosti měla rada města dvě možnosti řešení projednání škody v souvislosti s výše 

uvedeným rozhodnutím, a to projednat škodu ve škodní komisi města, jako poradním orgánu rady 

města nebo rada města rozhodne o zřízení komise ad hoc, tedy pro tento konkrétní případ, a ten 

tato komise projedná. Složení komise je v pravomoci rady města.  

Na základě usnesení rady města ze dne 30. 11. 2020 č. 931/2020/STA byl uložen tajemnici úkol 

vypracovat variantní návrhy způsobu posouzení případné vzniklé škody v souvislosti 

s rozhodnutím soudu v pracovněprávním sporu p. H.H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 

Švermova 4. 

 

Dopad do rozpočtu města 
---- 
 
Geneze případu 

 Usnesení RM ze dne 27. 03. 2017 č. 1006/2017,taj, oFKIA 

 Usnesení kontrolního výboru č. 1/16/2020 ze dne 29. 09. 2020, na základě kterého 

kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města, aby doporučilo radě města řešit škodní 

událost, která prokazatelně dle rozhodnutí soudu nastala, ve škodní komisi města. 

 Usnesení ZM ze dne 5. 11. 2020 v bodě 15. Různé: Zastupitelstvo města v návaznosti na 

usnesení kontrolního výboru č. 1/16/2020 doporučuje radě města projednat případnou 

škodu v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci pracovněprávního sporu p. H. H. s PO 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve škodní komisi města. 

 Usnesení RM ze dne 30. 11. 2020 č. 931/2020/STA, kterým v souladu s usnesením 

zastupitelstva města ze dne 5. 11. 2020, uložila tajemnici městského úřadu  vypracovat 

variantní návrhy způsobu posouzení případné vzniklé škody v souvislosti s rozhodnutím 

soudu v pracovněprávním sporu p. H.H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 

4. 

 
 
 
 
 



 

 

Návrh řešení 
1) Projednat případnou škodu vzniklou v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci 

pracovněprávního sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve 

škodní komisi města. 

K tomu předkladatel uvádí, že škodní komise města je zřízena pro potřeby řešení škodních 

událostí vzniklých na majetku města Žďár nad Sázavou způsobených zaměstnanci města. 

Dále je nutné konstatovat, že škodní komisi tvoří zaměstnanci městského úřadu složení  

z předsedy komise, kterým je tajemnice městského úřadu a dále ze členů, jimiž jsou určení 

vedoucí odboru a oddělení. V této souvislosti vzniká pochybnost o nestrannosti a případné 

podjatnosti některých členů komise ve vazbě na radu města a možnosti ovlivnit výsledek 

jednání ve škodní komisi např. z důvodu náklonnosti k radě města jako takové.   

2) Projednat případnou škodu vzniklou v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci 

pracovněprávního sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

v komisi zřízené radou města pro tento konkrétní případ. K tomu lze podotknout, že 

p. PaedDr. Jaroslav Ptáček, jako ředitel této příspěvkové organizace, je současně členem 

rady města, tudíž by zde mohla být namítnuta podjatnost při sestavování komise pro tento 

konkrétní případ a dále vzniká otázka, kdo by měl být členem takovéto komise, která by 

nezávisle posoudila daný případ a rozhodla o škodě vzniklé v souvislosti s rozhodnutím 

soudu ve věci pracovněprávního sporu p H.H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 

Švermova 4. 

3) Nechat zpracovat nezávislý právní posudek právníkem, který bude mít odpovědnost za 

jeho výsledek.  

Tento nezávislý právní posudek identifikuje daný problém, zhodnotí možnosti jeho řešení. 

Cílem je získání hlubšího a nezávislého pohledu na danou věc a na základě tohoto 

posouzení i zodpovězení položených otázek. Je také metodou, kdy osoba, která jej 

zpracovává, je plně odpovědná za jeho výsledek. Zpracováním nezávislého právního 

posudku bude vyloučeno ovlivnění výsledku posuzování, a zároveň bude zajištěna důvěra 

veřejnosti v právnost posouzení, neboť se jedná o kauzu, se kterou byla několikrát 

veřejnost seznamována.  

Varianty návrhu usnesení 

 projednat případnou škodu vzniklou v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci 

pracovněprávního sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve 

škodní komisi města 

 projednat případnou škodu vzniklou v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci 

pracovněprávního sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4  

v komisi zřízené radou města pro tento konkrétní případ 

 Nechat zpracovat nezávislý právní posudek právníkem, který bude mít odpovědnost za 

jeho výsledek.  

 

Doporučení předkladatele:  

Předkladatel doporučuje radě města schválit variantu 3., a to zejména z důvodu, že 

zpracováním nezávislého právního posudku bude vyloučeno ovlivnění výsledku 

posuzování, a zároveň bude zajištěna důvěra veřejnosti v právnost posouzení, neboť se 

jedná o kauzu, se kterou byla několikrát veřejnost seznamována.  

 

 


