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návrh bodu k projednání na ZZO č. 6 dne 1.10.2019
Název bodu
Opatření po pravomocném Rozsudku 70 Co 13/2019 (16 C 96/2018) prohraného soudního
sporu.
Popis bodu
Obec Kostelec u Holešova prohrála 2 žaloby o uveřejnění příspěvků v periodiku KOSTKA.
Odvolací Krajský soud v Brně pravomocně uložil Rozsudkem 70 Co 13/2019 obci Kostelec u
Holešova otištění příspěvků a úhradu nákladů řízení v částce 26 595,99 Kč. Předmětem tohoto
opatření je předepsání náhrady úředním osobám za škody způsobené obci Kostelec u
Holešova. Tyto úřední osoby zapříčinily, či se podílely na protiprávním jednání vydavatele
periodika KOSTKA, které konstatoval Krajský soud v Brně ve svém pravomocném Rozsudku
70 Co 13/2019. Způsobená škoda spočívá v soudem předepsaných nákladech řízení,
nákladech právního zastoupení obce Kostelec u Holešova a cestovních nákladech.
Předkladatel
Ing. Petr Žůrek
Důvodová zpráva
Úřední osoby, které zapříčinily, či se podílely na protiprávním jednání:
 starosta obce Ing. Petr Hlobil jako statutární zástupce vydavatele
 členové redakční rady periodika KOSTKA Šárka Andrlíková – výkonný redaktor,
RNDr. Marcela Pospíšilíková – pověřený člen rady obce, Mgr. Michaela
Mikešková – pověřený člen kulturní komise (od 17.2.2015, usnesení ZO 4 č. 8/4 a č.j.
OÚKUH/294/2018)
Vydavatel dle § 4 TZ odpovídá za obsah periodika. Jinými slovy aby periodikum bylo
vydáváno v souladu se zákony, především s TZ.
Redakční rada dle Pravidel (Pravidla pro vydávání zpravodaje obcí Kostelec u Holešova a
Karlovice "KOSTKA") kromě jiného
 odpovídá za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami /Článek 5, bod 4,
písmeno c)/
 zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk /Článek 5, bod 4, písmeno d)/.
Jinými slovy Redakční rada nemá žádnou pravomoc rozhodnout o neotištění příspěvku, či
částí příspěvku.
Popis zavinění
Redakční rada nezabezpečila, aby zpracovaný příspěvek do konečné podoby pro tisk byl
shodný s dodanou předlohou. Redakční rada tak porušila Článek 5, bod 4, písmeno c) a d)
Pravidel.
Starosta neprovedl kontrolu konečné podoby pro tisk, zda jsou příspěvky v souladu s § 4a a
§ 11a TZ. Dále neprovedl kontrolu, zda Redakční radou zpracovaný příspěvek do konečné
podoby pro tisk je shodný s dodanou předlohou. Starosta tak porušil své povinnosti
vydavatele vyplývající z TZ.
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Rozpis způsobené škody
náklady řízení předepsané Rozsudkem soudu
26 595,99 Kč
faktura č. 2018283 ze dne 25.9.2018 za právní služby
8 651,50 Kč
faktura č. 2019236 ze dne 19.8.2019 za právní služby
15 864,31 Kč
cestovní náklady - odhad (přesné vyčíslení z účetnictví obce)
2 000,00 Kč
(služební cesty 13.8.2018, 31.10.2018, 7.11.2018, 9.11.2018, 26.6.2019 a 31.7.2019)
způsobená škoda celkem (cestovní náklady nutno dopřesnit) 53 111,80 Kč
Předpis náhrady za způsobenou škodu
§ 262 zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce.
"Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel; způsobil-li škodu vedoucí
zaměstnanec, který je statutárním orgánem nebo jeho zástupce, sám nebo společně s
podřízeným zaměstnancem, určí výši náhrady škody ten, kdo statutární orgán nebo jeho
zástupce na pracovní místo ustanovil."
§ 250 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce
"Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným
porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním."
Starostu obce i Redakční radu volí Zastupitelstvo obce. Povinností Zastupitelstva obce je
předepsat náhradu za způsobenou škodu obci Kostelec u Holešova výše uvedeným čtyřem
úředním osobám, které způsobily vznik škody.
Návrh usnesení
Na základě pravomocného rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 70 Co 13/2019 ze dne
31.7.2019 ukládá Zastupitelstvo obce v souladu s § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, Ing. Petru Hlobilovi, Šárce Andrlíkové, RNDr. Marcele Pospíšilíkové a Mgr. Michaele
Mikeškové, aby společně a nerozdílně uhradili obci Kostelec u Holešova způsobenou škodu
53 111,85 Kč spočívající v soudem předepsaných nákladech řízení, nákladech právního
zastoupení obce a cestovních nákladech.
Digitálně
podepsal
Ing. Petr Žůrek

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce
Přílohy:
Rozsudek 70 Co 13/2019
faktura č. 2018283 ze dne 25.9.2018
faktura č. 2019236 ze dne 19.8.2019
Pravidla pro vydávání zpravodaje obcí Kostelec u Holešova a Karlovice "KOSTKA"

