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Název materiálu:

Žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu a přístřeší 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 485 177,00 Kč za panem 
M. H., trvale bytem Přerov, nám. Fr. Rasche 6, vzniklé z důvodu prodlení s úhradou nájemného z bytu 
č. 7, v domě č. 1684/6, v ulici nám. Fr. Rasche, v Přerově, ve výši 446 435,00 Kč 
a z důvodu prodlení s úhradou nájemného z přístřeší č. 11, v domě č. 1946/38, v ulici Kojetínská,
v Přerově, ve výši 38 742,00 Kč.

VARIANTA II

neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení za panem M. H., trvale bytem Přerov, nám. 
Fr. Rasche 6, v celkové výši 485 177,00 Kč, vzniklé z důvodu prodlení s úhradou nájemného bytu
č. 7,  v domě č. 1684/6,  v ulici nám. Fr. Rasche, v Přerově, ve výši 446 435,00 Kč a z důvodu
prodlení s úhradou nájemného z přístřeší č. 11, v  domě č. 1946/38, v ulici Kojetínská, v Přerově 
ve výši 38 742,00 Kč.

VARIANTA III

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení za panem M. H., trvale bytem Přerov, nám. 
Fr. Rasche 6 ve výši 388 142,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 485 177,00 Kč, vzniklé 
z důvodu prodlení s úhradou nájemného z bytu č. 7, v domě č. 1684/6, v ulici nám. Fr. Rasche,



v Přerově, ve výši 357 148,00 Kč a z důvodu prodlení s úhradou nájemného z přístřeší č. 11, v domě
č. 1946/38, v ulici Kojetínská, v Přerově ve výši 30 994,00 Kč.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno při projednávání.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje schválit variantu III. dle návrhu 
na usnesení. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky Magistrátu města  Přerova v souladu s ustanovením  částí druhé, 
článku V odst. 2 a 10 Vnitřního předpisu č. 5/2011  O postupu jednotlivých odborů 
Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě 
a odpisování pohledávek, v platném znění, zahrnuje předlohu zpracovanou správcem 
pohledávky do materiálů pro jednání orgánů města a ponechává na jejich zvážení, kterou 
z navržených variant usnesení schválí. 

Důvodová zpráva:

Bývalá Domovní správa města Přerova (dále jen „DSMP) evidovala za panem M. H. pohledávky 
na nájemném z bytu, a to za byt č. 7 v domě č.p. 1684 na parcele č. 1035/1, v ulici nám. Fr. Rasche 
č. or. 6 v částce 85 022,00 Kč, které byly částečně hrazeny započtením pohledávky oproti přeplatku 
vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu a platbou zaslanou převodem z účtu. K datu 15. 09. 
2011, tj. k datu  sepsání exekutorského zápisu již evidovala pouze pohledávky v částce
65 570,00 Kč za období od 07/2003 do 10/2005 a pohledávky za užívání přístřeší v  bytě č. 11 v domě 
č.p. 1946 na parcele č. 930, v ulici Kojetínská č. or. 38 z období 11/2005 až 09/2007 ve výši 
Kč 38 065,00 včetně poplatků z prodlení ve výši 498 252,00 Kč. Část pohledávek byla zajištěna 
následovně:

• vykonatelným rozsudkem OS v Přerově č.j. 23C 320/2004 ze dne 08. 12. 2004, který   nabyl 
právní  moci dne 19. 01. 2005, byla uložena žalovanému povinnost uhradit dlužné nájemné za období 
2-12/2003 a 1/2004 v celkové částce 29 581,00 Kč s příslušenstvím,

• vykonatelným rozsudkem OS v Přerově č.j. 16C 64/2006 ze dne 21. 04. 2006, který   nabyl 
právní  moci dne 14. 06. 2006, byla uložena žalovanému povinnost uhradit dlužné nájemné za období 
2-12/2004 a 1/2005 v celkové částce 28 824,00 Kč s příslušenstvím,

• vykonatelným rozsudkem OS v Přerově č.j. 16C 91/2006 ze dne 15. 09. 2006, který   nabyl 
právní  moci dne 04. 11.2006, byla uložena žalovanému povinnost uhradit dlužné nájemné za období 
2-10/2005 v celkové částce 21 618,00 Kč s příslušenstvím,

• vykonatelným rozsudkem OS v Přerově č.j. 11C 58/2008 ze dne 20. 06. 2008, který   nabyl 
právní  moci dne 19.08.2008, byla uložena žalovanému povinnost uhradit dlužné nájemné za období 
5-9/2007 v celkové částce 8 275,00 Kč s příslušenstvím,



• vykonatelným usnesením OS v Přerově č.j. 20E 2/2007 ze dne 20.11.2007,výkon rozhodnutí 
vyklizením bytu, které nabylo právní moci dne 03. 05.2007,

• vykonatelným rozsudkem OS Havlíčkův Brod č.j. 3C 88/2007 ze dne 12. 02. 2008, usnesení 
Krajského soudu v Hradci Králové o zpětvzetí žaloby, které nabylo právní moci dne 06.12.2011.

Vzhledem k tomu, že se DSMP nemohla domoci zaplacení dlužných částek, byly tyto předány dne 
26. 03. 2010 k vymáhání exekutorské kanceláři. Okresní soud v Přerově  usnesením
č.j. 32Exe 508/2010-17 ze dne 21. 04. 2010 nařídil exekuci na majetek povinného a provedením této 
exekuce pověřil JUDr. Tomáše Vránu, soudního exekutora Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem 
Komenského 38, 750 02 Přerov. Soudní exekutor vedl exekuci pod č.j. 103Ex 10242/10.

Povinný M. H. se prostřednictvím svého advokáta JUDr. Roberta Jonáka odvolal proti nařízení 
o provedení exekuce s tím, že o jednotlivých řízeních nevěděl a byl nepřípustně zastoupen procesním 
pracovníkem – soudní úřednicí ustanovenou mu příslušným okresním soudem. Rovněž podal odvolání 
proti všem již formálně pravomocným rozsudkům okresních soudů, které pak byly usneseními 
příslušných odvolacích krajských soudů zrušeny a věci jim byly vráceny k novému projednání. Soudy 
dospěly k názoru, že původní rozsudky byly nevykonatelné, neboť bylo prokázáno, že povinný M. H.
se od roku 1999 zdržoval dlouhodobě pracovně v Rakousku, k soudním jednáním nebyl řádně 
předvolán, soudem mu byl ustanoven procesní pracovník z řad zaměstnanců soudu. Toto formální 
procesní zastoupení bylo postupně rozsudky Nejvyššího soudu ČR a nálezem Ústavního soudu (sp.zn. 
II ÚS 629/2004) prohlášeno za porušení ústavních práv žalovaného na spravedlivý proces.

Za této právní situace měly být znovu projednány jednotlivé případy příslušných okresních soudů 
od úplného počátku, pro nás ve složité procesní situaci. Bylo zřejmé, že za existence nového právního 
názoru odvolacího soudu bude obtížné prokázat náš nárok na uhrazení všech dlužných částek, zvláště 
když i přestěhování do přístřeší bylo taktéž prováděno s procesním opatrovníkem jmenovaným 
soudem a ve sporu o dlužné nájemné zvláště za užívání přístřeší na ulici Kojetínské jsme mohli být 
neúspěšní.

Za této situace došlo k dohodě mezi oběma právními zástupci s tím, že žalovaný M. H. uznal ve formě 
exekutorského zápisu s doložkou vykonatelnosti, sepsaného exekutorským kandidátem 
Mgr. Radovanem Bajgarem z exekutorského úřadu JUDr. Vrány pod sp. Zn. 103 Ex 933/2011 ze dne 
15. 09. 2011,  svou povinnost uhradit jistinu v částce 65 570,00 Kč za užívání bytu č. 7 v domě 
č.1684/6 na nám. Fr. Rasche v Přerově, dále jistinu v částce 38 065,00 Kč za užívání bytu 
č. 11 v domě č. 1946/38 v ulici Kojetínská v Přerově, včetně soudních poplatků v částce 7 020,00 Kč
a nákladů výkonu rozhodnutí v částce 2 580,00 Kč, jakožto i povinnost uhradit poplatek z prodlení 
k datu 15. 09. 2011 v částce 485 177,00 Kč. Dále bylo dohodnuto, že po úhradě jistiny, soudního 
poplatku a nákladů výkonu rozhodnutí požádá pan M. H. o prominutí poplatku z prodlení. Jistinu 
včetně soudních poplatků a nákladů výkonu rozhodnutí pan M. H. postupně zaplatil 
a nyní Statutárnímu městu Přerov dluží pouze vyčíslené poplatky z prodlení.

JUDr. Dutko uvádí: 
„ V současné době máme panem M. H. podepsaný exekutorský zápis s doložkou vykonatelnosti,
na základě kterého nám již uhradil veškerou jistinu, soudní poplatky a náklady výkonu rozhodnutí. Dle 
tohoto exekutorského zápisu zbývá uhradit poplatek z prodlení v částce 485 177,00 Kč. Tento 
exekutorský zápis podepisoval za Domovní správu města Přerova pan Antonín Čechák, a s panem 
M. H. bylo dohodnuto, že po zaplacení jistiny si podá žádost o prominutí dlužného poplatku z prodlení 
s tím, že běžná praxe Statutárního města Přerov byla promíjet 4/5 tohoto dlužného poplatku. Je nutné 
uvést, že pokud bychom pokračovali v šesti soudních sporech, jejichž pravomocné rozsudky byly 
v rámci odvolacího exekučního řízení zrušeny, s ohledem na procesní situaci bychom nikdy nedospěli 
k takové výši jistiny a poplatku z prodlení, kterou pan M. H. uznal. S ohledem na nikoliv obvyklé 



okolnosti tohoto případu dávám proto na zvážení, zda by nemohl být prominut celý poplatek
z prodlení, případně alespoň běžné 4/5 tohoto poplatku.“

Za této situace, kdy byl výsledek soudních řízení nejistý a kde odvolací soud konstatoval vážné 
pochybení okresních soudů ve věci ústavních práv pana M. H., navrhuje právní zástupce 
JUDr. Petr Dutko, schválit úplné prominutí dlužných poplatků z prodlení dle Varianty I.

Rekapitulace pohledávky na nájemném a zálohách na služby za byt na nám.Fr. Rasche 
celkem 85 022,00 Kč
uhrazeno započtením přeplatku vyúčtování           - 16 982,00 Kč
uhrazeno převodem z banky            -  2 470,00 Kč
uhrazeno na základě exekutorského zápisu           - 65 570,00 Kč
zůstatek          0,00 Kč

Rekapitulace vyčísleného poplatku z prodlení za byt na nám. Fr. Rasche 
celkem 446 345,00 Kč
uhrazeno            0,00 Kč
zůstatek 446 345,00 Kč

Rekapitulace pohledávky na nájemném a zálohách na služby za byt v ulici Kojetínská 
celkem 38 065,00 Kč
uhrazeno na základě exekutorského zápisu           - 38 065,00 Kč
zůstatek          0,00 Kč

Rekapitulace vyčísleného poplatku z prodlení za byt v ulici Kojetínská
celkem 38 742,00 Kč
uhrazeno na základě exekutorského zápisu          0,00 Kč
zůstatek 38 742,00 Kč

Rekapitulace zaplacených soudních poplatků
celkem 7 020,00 Kč
uhrazeno na základě exekutorského zápisu           - 7 020,00 Kč
zůstatek        0,00 Kč

Rekapitulace zaplacených soudních poplatků
celkem 7 020,00 Kč
uhrazeno na základě exekutorského zápisu           - 7 020,00 Kč
zůstatek        0,00 Kč

Rekapitulace zaplacených nákladů výkonu rozhodnutí
celkem 2 580,00 Kč
uhrazeno na základě exekutorského zápisu           - 2 580,00 Kč
zůstatek        0,00 Kč

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení 

Přílohy: 
• fotokopie nájemních smluv 
• fotokopie exekutorského zápisu ze dne 15.09.2011
• fotokopie žádosti o prominutí poplatku z prodlení


