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Název materiálu:

Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská 
stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Skopalova 2861/7, PSČ 
75002

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 neschvaluje dohodu o narovnání, kterou budou vypořádány závazky plynoucí pro 
společnost PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I -
Město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002 z kupních smluv č. 23-001-022-06 a 23-001-
021-06, které byly uzavřeny dne 3.10.2006 mezi statutárním městem Přerov a 
společností PSS Přerovská stavební a.s., když předmětem těchto smluv byl úplatný 
převod nemovitých věcí, objektu bydlení č.p. 2435, příslušného k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/3 (Svépomoc II/44) a pozemků p.č. 
4167/3 a p.č. 4167/2, vše v k.ú. Přerov a objektu bydlení č.p. 2434, příslušného k části 
obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/5 (Svépomoc II/45) a 
pozemků p.č. 4167/5 a p.č. 4167/4, vše v k.ú. Přerov, a to tak, že se PSS Přerovská 
stavební a.s. zavazuje uhradit statutárnímu městu Přerov částku 200.000,--Kč (viz. 
příloha č. 1)

2 schvaluje dohodu o narovnání, kterou budou vypořádány závazky plynoucí pro 
společnost PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I -
Město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002 z kupních smluv č. 23-001-022-06 a 23-001-
021-06, které byly uzavřeny dne 3.10.2006 mezi statutárním městem Přerov a 
společností PSS Přerovská stavební a.s., když předmětem těchto smluv byl úplatný 
převod nemovitých věcí, objektu bydlení č.p. 2435, příslušného k části obce Přerov I -



Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/3 (Svépomoc II/44) a pozemků p.č. 
4167/3 a p.č. 4167/2, vše v k.ú. Přerov a objektu bydlení č.p. 2434, příslušného k části 
obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 4167/5 (Svépomoc II/45) a 
pozemků p.č. 4167/5 a p.č. 4167/4, vše v k.ú. Přerov, a to tak, že se PSS Přerovská 
stavební a.s. zavazuje uhradit statutárnímu městu Přerov:
• částku 200.000,--Kč do tří pracovních dnů ode dne podpisu této dohody, 
• smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč, pokud do dvou let ode dne uzavření této 
dohody neodstraní objekty bydlení č.p. 2435, který je součástí pozemku p.č. 4167/3 a 
který je příslušný k části obce Přerov I - Město a č.p. 2434, který je součástí pozemku 
p.č 4167/5 a který je příslušný k části obce Přerov I - Město, vše v k.ú. Přerov a obci 
Přerov, přičemž za odstranění objektů se považuje jejich demolice až na úroveň 
terénu a zasypání podzemní části staveb,
• smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč, pokud do čtyř let ode dne uzavření této 
dohody nezkolauduje novou stavbu na pozemku p.č. 4167/3 nebo p.č. 4167/2, vše v 
k.ú. Přerov a obci Přerov pro rodinné nebo bytové bydlení,
• smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč, pokud do čtyř let ode dne uzavření této 
dohody nezkolauduje novou stavbu na pozemku p.č. 4167/5 nebo p.č. 4167/4, vše v 
k.ú. Přerov a obci Přerov pro rodinné nebo bytové bydlení.
Pro případ, že vlastník nemovitých věcí převede vlastnictví k těmto nemovitým 
věcem třetí osobě, stávají se ujednané smluvní pokuty splatnými do tří pracovních 
dnů ode dne právních účinků rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí.
Výše uvedené zesplatnění smluvních pokut nedopadá na povinnosti, které byly 
splněny před uzavřením kupní smlouvy na převod uvedených pozemků do vlastnictví 
třetí osoby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v předloženém 
znění.

Důvodová zpráva:

Dne 8.11.2012 ve 14:44 hod. podalo statutární město Přerov k místně příslušnému Okresnímu 
soudu v Přerově žalobu proti společností PSS Přerovská stavební a.s. o zaplacení částky 
600.000,--Kč a nákladů řízení ve výši 24.000,--Kč. 

Tato pohledávka vznikla statutárnímu městu Přerov z titulu nezaplacených smluvních pokut v 
úhrnné výši 600.000,--Kč, ke kterým se společnost zavázala v případě nesplnění povinností 
plynoucích z uzavřených kupních smluv č. 23-001-021-06 a č. 23-001-022-06 ze dne 
3.10.2006, kterými společnost Přerovská stavební společnost, s.r.o. nabyla do svého 
výlučného vlastnictví objekt bydlení č.p. 2434, příslušný k části obce Přerov I – Město, který 
je součástí pozemku p.č. 4167/5 (Svépomoc II/45) a pozemek p.č. 4167/4 zahrada o výměře 
655 m2, vše v k.ú. Přerov a objekt bydlení č.p. 2435, příslušný k části obce Přerov I – Město, 
který je součástí pozemku p.č. 4167/3 (Svépomoc II/44) a pozemek p.č. 4167/2 zahrada o 
výměře 1025 m2, vše v k.ú. Přerov.
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov rozhodl o povolení vkladu 
vlastnického práva Přerovské stavební společnosti s.r.o. v řízení sp. zn. V-3877/2006-808, 



právní účinky vkladu práva vznikly ke dni 8.11.2006. Současný vlastník, společnost PSS 
Přerovská stavební a.s. byl do katastru nemovitostí zapsán na základě výpisu z obchodního 
rejstříku prokazující sloučení obchodních společností ze dne 6.6.2007.

Podle uvedených kupních smluv se Přerovská stavební společnost s.r.o. jako kupující 
zavázala, že:
a) nejpozději do 2 let od nabytí vlastnického práva k nemovitostem započne s odstraněním 
objektu bydlení, za účelem následné výstavby rodinného domu,
b) nejpozději do 3 let od nabytí vlastnického práva k nemovitostem požádá o vydání 
stavebního povolení na výstavbu rodinného domu,
c) nejpozději do 3 let od nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu rodinného domu 
podá návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na tuto stavbu (viz. Čl. V. – povinnosti 
kupujícího, odst. 1-3 obou shora citovaných smluv).

Podle čl. VI. odst. 2 obou shora citovaných smluv se kupující zavázal uhradit prodávajícímu 
smluvní pokutu 100.000,-- Kč, a to za každé jednotlivé porušení kterékoli z těchto povinností.

Okresní soud v Přerově vydal dne 16.5.2013 platební rozkaz sp. zn. 13C 228/2012-19, kterým 
žalované společnosti PSS Přerovská stavební a.s. uložil povinnost do 15-ti dnů ode dne 
doručení platebního rozkazu zaplatiti žalobci částku 600.000,--Kč a náhradu nákladů řízení ve 
výši 24.000,--Kč, nebo aby žalovaná společnost podala prooti tomuto platebnímu rozkazu do 
15-ti dnů ode dne jeho doručení u podepsaného soudu odpor.

Žalovaná společnost podala dne 4.6.2013 proti uvedenému platebnímu rozkazu odpor, v němž 
namítá zejména tyto skutečnosti:
1) Žalovaná společnost tvrdí, že byla splněna podmínka sjednaná v obou kupních smlouvách, 
a sice započetí s odstraňováním nemovitostí,
2) Žalovaná společnost tvrdí, že nárok na zaplacení smluvní pokuty ve vztahu k povinnosti 
započít s odstraňováním nemovitostí ve výši 2x 100.000,--Kč je již promlčen,
3) Žalovaná společnost tvrdí, že nezavinila to, že nedošlo k úplnému odstranění objektů 
bydlení, ani nezavinila, že nedošlo ke splnění ostatních závazků ze smlouvy plynoucích,
4) Žalovaná společnost namítá nepřiměřenou výši smluvní pokuty, která podle jejího názoru 
odporuje dobrým mravům a z tohoto důvodu jsou ustanovení kupních smluv týkající se 
uložení smluvní pokuty neplatná.
5) Žalovaná společnost navrhuje, aby uvedený soud žalobu v plném rozsahu zamítl.

Žalobce dne 26.6.2013 zaslal Okresnímu soudu v Přerově repliku ke všem tvrzením strany 
žalované, v němž výše uvedené argumenty vyvrátil.

Ústní jednání v uvedeném sporu bylo Okresním soudem v Přerově nařízeno na den 
13.11.2013.

Dne 1.11.2013 bylo Magistrátu města Přerova doručeno podání, které obsahovalo návrh 
žalované společnosti PSS Přerovská stavební společnost a.s. na uzavření dohody o narovnání.
Žalovaná společnost navrhla, že se zavazuje uhradit žalobci - statutárnímu městu Přerov 
částku ve výši 100.000,--Kč do tří pracovních dnů ode dne podpisu této dohody, přičemž 
žalobce vezme žalobu zpět, vzdá se práva na náhradu nákladů řízení vůči žalované a navrhne, 
aby soud rozhodl o zastavení řízení a o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu 
nákladů řízení a dále požádá o vrácení soudního poplatku.
Náklady řízení, včetně nákladů právního zastoupení si každá ze smluvních stran v soudním 



řízení ponese sama a nebude požadovat jejich náhradu po druhé smluvní straně.

Rada města Přerova na svém zasedání konaném dne 13.11.2013 neschválila dohodu o 
narovnání ve výše uvedeném znění a pověřila vedoucího odboru správy majetku a 
komunálních služeb, aby pokračoval v soudním sporu.

Dne 29.1.2014 se konalo ústní jednání v uvedené záležitosti u místně příslušného Okresního 
soudu v Přerově. Soudkyně úvodem předestřela svůj pohled na věc, když v rámci 
předjímatelnosti soudního rozhodnutí sdělila stranám, že věc bude posuzovat podle 
občanského a nikoli obchodního zákoníku. Ve vztahu k této informaci dále uvedla, že 
vzhledem k obecné promlčecí lhůtě, která je tříletá, jsou již některé nároky žalobce zcela 
promlčeny a podle zatím přeložených důkazů zohlední námitku žalované o promlčení závazků 
v konečném rozhodnutí. Dle názoru soudu nejsou promlčeny závazky uvedené pod písmenem 
b) shora citovaného textu, proto žalobci pravděpodobně přizná pouze částku 200.000,--Kč. O 
závazcích uvedených pod písmenem c) shora citovaného textu soudkyně uvedla, že se dle 
jejího názoru jedná o stejnou povinnost, jež je již pokutována pod písm. b), proto by 
pravděpodobně byla žalovaná sankcionována 2x za totéž, což je v rozporu v platnými 
právními předpisy.
Apeluje tedy na strany sporu, aby se pokusily dohodnout na smírném řešení záležitosti a 
řízení pokud možno nemuselo být zahájeno. V tom případě bude žalobci také navrácen soudní 
poplatek ve výši 24.000,--Kč. Soudkyně zároveň uvedla, že se jedná pouze o předběžný názor 
soudu, který není podložen dokazováním, tedy konečné rozhodnutí se může na základě 
dokazování od předešlého názoru odchýlit.

Žalovaná společnost PSS Přerovská stavební, a.s. proto přeložila dne 5.3.2014 návrh další 
dohody o narovnání, když jejím obsahem je závazek, že do tří pracovních dnů od podpisu této 
dohody zaplatí žalobci částku 200.000,--Kč bezhotovostním převodem na bankovní účet. 
Žalobce pak do tří pracovních dnů ode dne připsání částky učiní zpětvzetí žaloby , vzdá se 
práva na náhradu nákladů řízení vůči žalované, navrhne, aby soud rozhodl o zastavení řízení a 
o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a dále požádá o vrácení 
soudního poplatku.
Touto dohodou tak budou zcela vyrovnány veškeré závazky smluvních stran, ke kterým se 
zavázaly v obou kupních smlouvách. Nebude tedy již možné domáhat se plnění povinností 
vyplývajících z obou kupních smluv ve vztahu ke společnosti PSS Přerovská stavební a.s.

Proto odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil Radě města Přerova uzavřít se 
společností PSS Přerovská stavební a.s. dohodu o narovnání, avšak ve znění, které je 
naformulováno v návrhu usnesení, když zásadní změnou bude úprava práv a povinností 
smluvních stran tak, že veškeré povinnosti, ke kterým se společnost zavázala v původních 
kupních smlouvách budou v této dohodě zachovány a zpřesněn jejich obsah. 

Rada města Přerova projednala dne 24.3.2014 návrh dohody o narovnání, který byl 
statutárnímu městu Přerov doručen žalovanou PSS Přerovskou stavební a.s. a podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova tento návrh dohody neschválit, přičemž zároveň podává návrh 
schválit dohodu o narovnání ve znění, uvedeném v návrhu tohoto usnesení.

Pokud bude usnesení schváleno v předloženém znění, vyzveme společnost PSS Přerovská 
stavební a.s. k uzavření dohody o narovnání ve znění scháleném Zastupitelstvem města 
Přerova. Pokud společnost uzavře tuto dohodu, bude zároveň změněn obsah závazků, ke 
kterým se společnost zavázala v původních kupních smlouvách. V případě, že společnost 



dohodu o narovnání v předloženém znění neuzavře, budeme pokračovat v soudním řízení o 
zaplacení smluvních pokut v úhrnné výši 600.000,--Kč a nákladů řízení ve výši 24.000,--Kč.

Předloženým materiálem bude projednán návrh na uzavření smíru v probíhajícím 
soudním sporu mezi společností PSS Přerovská stavební a.s. a statutárním městem 
Přerov o zaplacení smluvních pokut v úhrnné výši 600.000,--Kč a zaplacení soudního 
poplatku ve výši 24.000,--Kč.


