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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. ukládá Radě města Přerova zajistit občanům, kteří bydlí na základě nájemní smlouvy 
v objektech Přerov, Škodova 17, 21 a 23, nájem obecního bytu, a to za podmínky, že tito občané 
(včetně všech osob žijících s nimi ve společné domácnosti) mají Magistrátem města Přerova, Odborem 
ekonomiky jako správcem poplatku, povoleno rozložení úhrady na splátky u místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a u pokut dle rozhodnutí o rozložení úhrady na splátky ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a/nebo mají se statutárním městem Přerovem uzavřenou 
dohodu o splátkách na úhrady dlužných částek vzniklých v souvislosti s dlužným nájemným či jeho 
vymáháním a uhradí kauci na obecní byt ve výši 1 měsíčního nájmu včetně služeb,

2. ukládá Radě města Přerova zajistit manželům M.a Y. P. nájem obecního bytu a požadovat od 
nich úhradu kauce na obecní byt ve výši 1 měsíčního nájmu včetně služeb.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: průběžně



VARIANTA II

1.   neukládá Radě města Přerova zajistit občanům, kteří bydlí na základě nájemní smlouvy 
v objektech Přerov, Škodova 17, 21 a 23, nájem obecního bytu, a to za podmínky, že tito občané 
(včetně všech osob žijících s nimi ve společné domácnosti) mají Magistrátem města Přerova, Odborem 
ekonomiky jako správcem poplatku, povoleno rozložení úhrady na splátky u místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a u pokut dle rozhodnutí o rozložení úhrady na splátky ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a/nebo mají se statutárním městem Přerovem uzavřenou 
dohodu o splátkách na úhrady dlužných částek vzniklých v souvislosti s dlužným nájemným či jeho 
vymáháním a uhradí kauci na obecní byt ve výši 1 měsíčního nájmu včetně služeb,

2. neukládá Radě města Přerova zajistit manželům M. a Y. P. nájem obecního bytu.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor sociálních věcí a školství

Rodiny žijící v předmětné lokalitě, které mají dluhy vůči městu včetně příslušenství, mají 
(příp. budou mít) povoleno rozložení dluhů či uzavřeny dohody o splátkách dluhů. Vzhledem 
k cílové skupině však nelze zaručit, že splátkové kalendáře budou ze strany jednotlivých 
občanů dodržovány. Jedná se o sociálně slabé rodiny, kde vymáhání dluhů prostřednictvím 
exekuce nemusí být úspěšné.

Odbor ekonomiky

Jakákoli daň, která není uhrazena včas (tj. ke dni splatnosti), je nedoplatkem, což nemůže 
změnit ani skutečnost, že vykonatelnost platební povinnosti k úhradě dlužné částky může být 
odložena prostřednictvím rozhodnutí o posečkání či rozložení úhrady daně na splátky, 
stanovením náhradní lhůty splatnosti anebo jiným odkladem vykonatelnosti rozhodnutí, 
kterým je uloženo uhradit daň. Posečkaná daň zůstává nadále nedoplatkem, přestože ji nelze 
po dobu povoleného posečkání vymáhat (komentář k  § 156 citovaného zákona). 

• P. A. za svou osobu uhradila celkový nedoplatek na poplatku za komunální odpad dne  
12.10.2012. Ke dni 05.12.2012 ostatní  členové rodiny P. K. a A. stále dluží na poplatku za 
komunální odpad. Na základě jejich žádostí byly  správcem poplatku vyhotoveny  dne 
19.11.2012 rozhodnutí o rozložení úhrady na splátky ve smyslu daňového řádu a k jejich 
osobnímu převzetí u správce poplatku došlo dne 20.11.2012.  Splátky poplatku byly
rozloženy na období jednoho roku s měsíčními splátkami od 20.12.2012  do 20.11.2013. U 
této rodiny  nelze zatím objektivně posoudit, jak budou splátkové kalendáře dodržovány. 

• Ke dni 05.12.2012 rodina P. M. a Y. stále dluží  na poplatku za komunální odpad. Na 
základě jejich žádostí byly správcem poplatku vyhotoveny dne 24.10.2012 rozhodnutí o 
rozložení úhrady na splátky ve smyslu daňového řádu a k jejich osobnímu převzetí u správce 
poplatku došlo dne 06.11.2012 a 07.11.2012. Splátky poplatku byly rozloženy na období 
jednoho roku, a to měsíčními splátkami od 15.11.2012 do 15.10.2013. Tato rodina sice 
uhradila částku ve výši 1. splátky, ale nedodržela termín splatnosti - u pěti osob došlo k 
úhradě dne 19.11.2012 (tj. nedodržení splatnosti o 4 dny), u dvou osob došlo k úhradě dne 
21.11.2012 (tj. nedodržení splatnosti o 6 dnů). Nedodržením dne splatnosti se tak jedná o  
porušení  podmínky a rozhodnutí pozbývá účinnosti dle ustanovení § 157 odst. 5 daňového 
řádu. Dle daňového řádu by měl nyní správce daně vydat deklaratorní  rozhodnutí – o pozbytí 
účinnosti rozhodnutí o posečkání v důsledku nedodržení stanovených podmínek a následně 
nedoplatek vymáhat. 



Daňový subjekt sice může opět požádat o rozložení úhrady na splátky za podmínky úhrady 
správního poplatku ve výši 400 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, ale správce daně nemusí vyhovět pro opakovanou žádost, která 
se týká stejné daně.  Při opakované žádosti by tak tato  rodina musela uhradit znovu     
2 800,-  Kč, což by pro ni  znamenalo další finanční újmu.

Praxe je taková, že pokud se jedná o dlužníka, kde je předpoklad, že případná exekuce nebude 
účinná (dlužník nemá žádný postižitelný majetek),  správce daně nechává běžet tzv. 
„splátkový režim“ až do úplného zaplacení, i přes prodlení s úhradou několika splátek.  
Deklaratorní rozhodnutí a požadavek na další úhradu správního poplatku mají u těchto 
dlužníků spíše opačný efekt (z judikátu Nejvyššího správního soudu u podobného případu  
„...neshledal pochybení ani v postupu správce daně, který i přes prodlení s úhradou několika 
splátek neučinil žádný krok k tomu, aby po dlužníkovi vymáhal celý daňový dluh“).  Správce 
daně pak v těchto případech sleduje celkovou dobu, aby nepřesáhla lhůtu, v níž se promlčuje 
vybrání daně. 

Ke dni 05.12.2012 tato rodina uhradila další částku nedoplatku, který  odpovídá celkové 
částce 2. splátky v předmětném rozhodnutí, které již pozbylo účinnosti. Vzhledem k tomu, 
že tato splátka byla všemi členy rodiny uhrazena dříve než bylo sjednáno,  lze se domnívat, 
že následující úhrady nedoplatku budou již probíhat tak,  jak bylo původně stanoveno a je 
tedy snaha rodiny nedoplatek postupně uhradit.

• Rodina K. má celkem 6 členů. Původně odmítli manželé K. uhradit dluh na 
nedoplatcích, včetně podepsání  žádostí o rozložení úhrady na splátky vzhledem 
k požadované výši správního poplatku. K. A. uhradila nedoplatek dne 19.10.2012, B. A. K.
uhradila nedoplatek dne 08.11.2012. U zbývající rodiny K. J. a A. je evidován dluh na 
poplatku za komunální odpad a na pokutách. Dne 05.12.2012 se ale manželé K. znovu 
dostavili na Odbor ekonomiky a přislíbili uhradit veškeré nedoplatky na poplatcích nejpozději 
do data  07.12.2012 u těch členů rodiny, kteří dosud nedoplatek nehradili. U této rodiny jsou 
evidovány i nedoplatky na pokutách. Pan J. K. si převzal rozhodnutí o rozložení úhrady na 
splátky u pokuty po dobu jednoho roku (od 25.01.2013 do 25.12.2013) a současně si převzal 
poštovní poukázku na úhradu nedoplatku na pokutě za svého syna R. K., kde přislíbil úhradu 
do data 07.12.2012. 

Z výše uvedeného vyplývá, že přestože správce poplatku vyšel dlužníkům vstříc a povolil 
rozložení na splátky, existuje stále riziko nedodržení termínu stanovených splátek v době, kdy 
již budou užívat nové nájemní byty.  Z tohoto důvodu Odbor ekonomiky doporučuje uzavírat 
nájemní smlouvy k obecním bytům na dobu určitou, a to max. na dobu jednoho roku (v těchto 
případech do 11/2013), i když by to mělo být opakovaně, a to včetně sledování platební 
morálky, jako je tomu v jiných městech. Důvodem je skutečnost, že se jedná o dlouhodobé 
dlužníky, u kterých jsou evidovány nedoplatky na poplatku za „komunální odpad“ a nebyla 
z jejich strany vůle tyto nedoplatky hradit. Situace se obrátila až v souvislosti s projednáváním 
Škodovy ulice v městském zastupitelstvu a návrhem uzavřením nájemních smluv 
za podmínky, že nebudou dlužníky města. V této souvislosti byl u některých dluh splacen, 
případně byly s dlužníky uzavřeny tzv. splátkové kalendáře na základě rozhodnutí o rozložení 
úhrady na splátky. 



Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje uzavřít nájemní smlouvy k obecním 
bytům, v případě těchto nájemníků, ve zpřísněném režimu na dobu 6 měsíců a po trvání 
nájmu neustálou kontrolu dodržování platební morálky. S ohledem na to, že tito lidé své 
dluhy do této doby neřešili a ty jim neustále narůstaly, což se týká zejména poplatků za odpad 
a pokut navrhujeme, aby s těmito nájemci i v případě dodržení všech splátek byla i nadále 
uzavírána smlouva na dobu určitou, a to po dobu jednoho roku, z důvodu určité motivace pro 
plnění svých povinností. Tato praxe funguje i v jiných městech bez rozdílu u všech 
nájemníků, kdy jsou smlouvy uzavírány vždy na dobu určitou.

Ke dni 5.12.2012 obor správy majetku a komunálních služeb eviduje za K. a A. P. následující 
pohledávky: 
1) dluh na nákladech právního zastoupení ve výši 4 000,00 Kč, na tuto částku byl sepsán 
splátkový kalendář na 8 splátek po 500,- Kč. První splátka musí být provedena do 31.12.2012, 
poslední do 31.7.2013. 
2) Poplatek z prodlení ve výši 5 021,- Kč – z této částky uhrazeno 4.12.2012 500,- Kč, 
v případě úhrady 504,- Kč do 16.12.2012 (tj. před případným projednáváním v RM 
o přidělení bytu) ze strany P., bude zbývající část dluhu prominuta v rámci kompetencí 
vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb. 

Důvodová zpráva:

Dne 10. září 2012 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 13. zasedání usnesení 
č. 567/13/3/2012, kde v bodě 3 uložilo Radě města Přerova zajistit občanům, kteří bydlí na základě 
nájemní smlouvy v objektech Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, nájem obecního bytu, a to 
za podmínky, že tito občanů (včetně všech osob žijících s nimi ve společné domácnosti) nemají vůči 
statutárnímu městu Přerov a právnickým osobám jím založeným a zřízeným žádný dluh včetně 
příslušenství.

V návaznosti na výše uvedené usnesení zastupitelstva schválila Rada města Přerova na své schůzi dne 
7. 11. 2012 a 20. 11. 2012 uzavření nájemních smluv k obecním bytům s 5 rodinami z dané lokality, 
které splňovaly podmínku bezdlužnosti. Jedná se o rodiny paní G., P. a M. H., pana R. M., paní A. P. a 
R. H.

Dalšími nájemci bytů v předmětných objektech Škodova jsou rodiny, které mají dluh vůči městu 
včetně příslušenství, ale mají (příp. budou  mít) povoleno rozložení úhrady svých nedoplatků 
ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (tj. u nedoplatků 
za komunální odpad či pokuty) nebo mají (příp. budou mít) uzavřenou dohodu o splátkách se 
statutárním městem Přerovem (tj. u nedoplatků na nájemném, službách s nájmem spojených, poplatku 
z prodlení a nákladech právního zastoupení souvisejících s vymáháním dlužného nájemného). 

V případě, že s těmito občany bude uzavřena nájemní smlouva k obecnímu bytu, bude uzavřena v tzv. 
zpřísněném režimu, t.j na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok 
s možností prodloužení na dobu určitou 2 x 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. Nájemní 
smlouva k obecnímu bytu se uzavře až na základě úhrady kauce na byt, a to ve výši jednoho 
měsíčního nájmu včetně služeb (stejně jako u předchozích nájemců ze Škodovy ulice). 

V současné době se jedná o následující rodiny:
• P. K., P. A., Škodova 21 (5 dětí),
• P. M., P. Y., Škodova 23 (5 dětí),
• K. J., K. A., Škodova 21 (4 děti).



Členové obou rodin P. jsou zdravotně handicapovaní, včetně dětí (osoby se smyslovým postižením).

P. K., P. A., Škodova 21 (5 dětí):
Někteří členové rodiny dluží statutárnímu městu Přerov za komunální odpad a mají povoleno 
rozložení úhrady na splátky u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle  rozhodnutí o rozložení úhrady na splátky 
ve smyslu zákona  č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. První splátky jsou 
splatné v 12/2012.
Dále rodina dluží statutárnímu městu Přerov v souvislosti s včas neuhrazeným nájemným a jeho 
vymáháním finanční prostředky za poplatek z prodlení a náklady právního zastoupení. Na část těchto 
dluhů je uzavřena se statutárním městem Přerovem dohoda o splátkách (splatnost první splátky 
12/2012), část těchto dluhů má být dlužníky v nejbližší době uhrazena. 
Rodina má zájem o byt v lokalitě Husova a je informována o výši nájemného a výši kauce  
na předmětný byt.

P. M., P. Y., Škodova 23 (6 dětí):
Jmenovaní dluží statutárnímu městu Přerov za komunální odpad a měli povoleno rozložení úhrady 
na splátky u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů dle  rozhodnutí o rozložení úhrady na splátky ve smyslu zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. První splátky byly splatné v 11/2012. 
Jmenovaní tyto splátky uhradili, nikoli však ve stanoveném termínu (pár dnů po termínu). Z tohoto 
důvodu předmětná povolení pozbývají platnosti. Nicméně u této rodiny je i přesto ve variantě I návrhu 
usnesení navrhováno přidělení obecního bytu (blíže viz stanovisko odboru ekonomiky). Další 
možností v daném případě je nové povolení rozložení úhrady na splátky u místního poplatku 
za komunální odpad, které je ovšem podmíněnou úhradou správního poplatku v nezanedbatelné výši  
anebo požadavek uhradit celý dluh.
Rodina má zájem o byt v lokalitě Husova a je informována o výši nájemného a výši kauce 
na předmětný byt.

K. J., K. A., Škodova 21 (4 děti):
Někteří členové rodiny dlužili statutárnímu městu Přerov za komunální odpad a pokuty. Dluh 
na komunálním odpadu byl dne 7. 12. 2012 v plné výši uhrazen. Na úhradu dluhu na pokutách mají 
vydáno pravomocné rozhodnutí o povolení rozložení úhrady na splátky ve smyslu zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Rodina má zájem o byt v lokalitě Husova. 

Dalšími nájemci bytů ve Škodově ulici jsou manželé J. a O. a jejich děti. 

J. M., J. R., Škodova 17 (3 děti):
Jmenovaní dluží statutárnímu městu Přerov za komunální odpad a pokuty a nemají zájem požádat 
o povolení rozložení úhrady na splátky u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a u pokut dle  rozhodnutí o rozložení 
úhrady na splátky ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

O. R., O. R., Bratrská 34 (4 děti):
Jmenovaní mají trvalý pobyt Přerov, Bratrská 34 a dle doložených dokladů nebydlí v objektu 
Škodova 17 na základě platné nájemní smlouvy. Dluží statutárnímu městu Přerov za komunální odpad 
a pokuty a na nájemném a službách s ním spojených a na nákladech souvisejících s vymáháním tohoto 
nájemného nezanedbatelné částky.




