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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

23.06.2020

Datum projednání v RM

29.06.2020

Datum projednání v ZM

-

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Odbor
správní

Zpracoval

Mgr. Leoš Křemenský

Předkládá

Mgr. Denisa Pavlová

Uplatnění nároku na náhradu škody u Ministerstva vnitra
RM 2018-86/2, RM_2018-845/16, RM_2020-89/2
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
uplatnění nároku na náhradu škody u Ministerstva vnitra ve výši 176.048,52 Kč
způsobené nesprávným úředním postupem Policie České republiky
v předloženém znění.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Město Trutnov podalo v roce 2015 žalobu proti České republice - Ministerstvu vnitra o náhradu škody ve
výši 163.852,- Kč způsobené nesprávným úředním postupem, kdy Policie ČR předávala Městskému úřadu
Trutnov oznámení o přestupku bez výsledků toxikologických vyšetření na přítomnost návykových látek a
městský úřad musel následně ustanovit znalce a znaleckými posudky uzavřít, zda se jedná o přestupek,
trestný čin (postoupit státnímu zastupitelství) nebo řízení zastavit; veškeré náklady šli z rozpočtu města.
Částka 163.852,- Kč představuje zaplacené náklady za znalecké posudky. V současné době je spis u
Nejvyššího soudu ČR, v této věci město podalo dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze
dne 6. listopadu 2019, č.j. 55 Co 355/2017-17 a čeká se, zda soud našemu nároku na náhradu škody
vyhoví či nikoliv.
V dalším řízení vedeném proti Ministerstvu vnitra o částku 292.912,50 Kč, mezi týmiž účastníky, ve
skutkově stejné věci, pouze za jiné časové období, byla věc vrácena na základě usnesení Nejvyššího
soudu ČR Obvodnímu soudu pro Prahu 7, který rozhodl usnesením, že řízení se přerušuje do skončení
řízení o dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2019, č.j. 55 Co 355/201717.
Předmětem tohoto materiálu je uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nesprávným úředním
postupem Policie ČR za časové období 2017-2020, kdy město uhradilo za znalecké posudky částku ve výši
176.048,52 Kč. Vzhledem k tomu, že nárok musíme dle zákona č. 82/1998 Sb., nejprve uplatnit u státu,
uplatňujeme nárok u Ministerstva vnitra, aby se nárok za rok 2017 nepromlčel. Po konečném rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČR bude Radě města předložen materiál, zda pro tento nárok podat u soudu žalobu či
nikoliv. Žalobním důvodem bude skutečnost, že Policie neodhaluje trestné činy a neplní tak povinnost dle
zákona o Policii ČR.
Z celkem 46 případů předaných městu Trutnovu od Policie České republiky, u kterých se navrhuje uplatnění
nároku, bylo 16 případů předáno státnímu zastupitelství neboť množství návykových látek v krevním vzorku
překračovalo koncentraci nad limitem stanoveným nařízením vlády č. 41/2014 Sb., tudíž se jednalo o
trestný čin. Dalších 17 případů z celkového počtu bylo zastaveno, neboť znaleckým zkoumáním nebyla
v krvi vyšetřované osoby prokázána přítomnost návykových látek. A ve zbylých 16 případech se jednalo
skutečně o přestupek.
U dalších 36 případů se nenavrhuje uplatnění nároku, neboť pachatel přestupku uhradil paušální náklady za
projednání přestupku ve výši 6.000 Kč, což postačuje k úhradě nákladů znaleckého posudku.
Přílohy: žádost o náhradu škody
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ xx, položka xxx.
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 19.06.2020

viz parafa
Podpis vedoucího odboru: Mgr. Leoš Křemenský v.r.
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