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Název materiálu:

Upuštění od vymáhání dluhu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na 
plnění spojená s užíváním bytů, poplatku z prodlení, zaplacených soudních nákladů a 
nákladů provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu v celkové výši 370 436,50 Kč za 
panem J***D***, který se váže k bytové jednotce č. ***v objektu k bydlení č.p. ***, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov ***, dále k 
bytové jednotce č. ***v objektu k bydlení č.p. ***, , příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov ***a k bytové jednotce č. ***v objektu k bydlení 
č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov ***, 
kterou bez právního důvodu užíval. Z dlužné částky 370 436,50 Kč činí 68 882,00 Kč dluh 
na nájemném a zálohách na služby, 291 978,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 
28.04.2014, 4 960,00 Kč na zaplacených soudních poplatcích a 4 616,50 Kč na nákladech 
provedeného výkonu rozhodnutí vyklizením bytu.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 86. schůzi konané dne 05.03.2014 a 
schválila materiál dle návrhu na usnesení. 



Odbor správy majetku a komunálních služeb

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

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky v souladu s ustanoveními částí druhé čl. 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 (dále jen 
„Vnitřní předpis č. 5/2011“) zahrnuje předlohu zpracovanou správcem pohledávky do 
materiálů pro jednání orgánů města Přerova. 
Současně uvádí, že dle části druhé čl. VI odst. 1 Vnitřního předpisu č. 5/2011 jsou naplněny 
podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti, neboť:
„Za nedobytnou pohledávku považuje zejména taková pohledávka, u které je ze všech 
okolností zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo neúspěšné a že byly vyčerpány 
všechny možnosti řešení uspokojení pohledávky (dlužník odmítl dobrovolně pohledávku 
uspokojit, soudní vymáhání pohledávky bylo neúspěšné)“. 
V případě upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti dle části druhé čl. VI 
odst. 4 Vnitřního předpisu č. 5/2011 se jedná o jednostranný projev vůle nepokračovat v 
uplatňování, popř. vymáhání pohledávky vůči dlužníkovi do zjištění nových skutečností. 
Pohledávka tímto úkonem nezaniká. Převede se z příslušného syntetického účtu na 
podrozvahový účet a dále se na tomto účtu sleduje až do doby jejího promlčení dle 
příslušných zákonů.

Důvodová zpráva:

Na základě přechodu nájmu ze dne 14.05.2002 dle ust. § 706 zák. č. 509/91 Sb. v platném 
znění z paní L***D***se pan J***D*** stal nájemcem bytové jednotky č. *** v domě č.p. 
*** v ulici *** č.o. *** v Přerově, a to na dobu neurčitou. Na základě dohody o výměně bytu 
a podepsané nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt mezi městem Přerov, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou Antonínem 
Čechákem, pověřeným řízením DSmP, ze dne 10.12.2003 na dobu určitou, s účinností od 
01.01.2004 do 31.12.2004 se stal nájemcem bytové jednotky č.*** v domě č.p. *** v ulici 
*** č.o. *** v Přerově. Na základě rozsudku Okresního soud v Přerově č.j. 13C 232/2004 ze 
dne 06.10.2004, který nabyl právní moci dne 16.11.2004, bylo přivoleno k výpovědi z nájmu 
tohoto bytu. Pan D*** byl povinen předmětný byt vyklidit a předat pronajímateli do 15-ti dnů 
od zajištění přístřeší. Písemností ze dne 29.05.2005, kterou si nevyzvedl ve stanovené lhůtě, 
byl vyzván k převzetí přístřeší. Na základě usnesení Okresního soudu v Přerově č.j. 20E 
289/2005 ze dne 17.10.2004 byl dne 08.11.2005 proveden výkon rozhodnutí vyklizením bytu 
a přestěhováním do přístřeší. Nájemní smlouvu nepodepsal a přístřeší v bytové jednotce č. 
*** v domě č.p. *** v ulici *** č.o. *** užíval bez právního důvodu až do 30.06.2007. Na 
základě usnesení Okresního soudu v Přerově č.j. 21E 5/2007 byl proveden výkon rozhodnutí 
vyklizením přístřeší. Bývalá Domovní správa města Přerova a dále Odbor správy majetku a 
komunálních služeb, oddělení bytové správy eviduje od 01.10.2003 do 30.06.2007 dluh za 



panem J***D***v celkové částce 370 436,50 Kč. 

Dlužné částky byly přiznány následovně:

• dlužné částky za období 11,12/2003 a 1/2004 – 5/2005 v částce 27 234,00 Kč byly přiznány 
rozsudkem č.j. 16C 147/2006, ze dne 31.10.2006, který nabyl právní moci dne 22.12.2006. 
Promlčení nároku žalobce na plnění nastane dne 11.03.2021,

• dlužné částky za období 6/2005 – 12/2005 v částce 10 175,00 Kč byly přiznány rozsudkem 
č.j. 16C 79/2008, ze dne 04.12.2008, který nabyl právní moci dne 23.01.2009. Promlčení 
nároku žalobce na plnění nastane dne 02.02.2021,

• dlužné částky za období 11/2005 – 9/2006 v částce 16 947,00 Kč byly přiznány rozsudkem 
č.j. 16C 171/2006, ze dne 20.12.2007, který nabyl právní moci dne 12.02.2008. Promlčení 
nároku žalobce na plnění nastane dne 21.02.2020,

• dlužné částky za období 10/2006 – 6/2007 v částce 14 526,00 Kč byly přiznány rozsudkem 
č.j. 11C 81/2009, ze dne 23.02.2010, který nabyl právní moci dne 15.04.2010. Promlčení
nároku žalobce na plnění nastane dne 24.04.2022,

• náklady provedeného výkonu rozhodnutí v částce 4 616,50 Kč byly přiznány usnesením 
Okresního soudu v Přerově č.j. 21E 5/2007, které nabylo právní moci dne 26.10.2007. 
Promlčení nároku žalobce na plnění nastane dne 04.11.2019,

Vzhledem k tomu, že oprávněnému nebyl znám pobyt ani příjem žalovaného, byla dne 
23.05.2006 podána žádost o pomoc při zjištění příjmů dle § 260 odst. 2 o. s. ř. Písemností ze 
dne 14.12.2006 bylo sděleno, že povinný J***D*** se zřejmě zdržuje v okolí Hodonína. V 
evidenci uchazečů o zaměstnání u Úřadu práce v Přerově byl veden do 14.01.2004, kdy byl 
sankčně vyřazen. Není veden jako osoba samostatně výdělečně činná a není příjemcem dávky 
důchodového zabezpečení. Rovněž nepobírá dávku sociální péče a nenachází se ve výkonu 
trestu. Dotaz byl ještě opakován ve dnech 18.11.2008 a 03.03.2010. V obou případech bylo 
sděleno, že se soudu nepodařilo dostupnými prostředky zjistit faktickou adresu pobytu 
povinného ani jiné kontaktní údaje. Protože nebylo možné dosáhnout zaplacení dluhu, byly 
tyto dluhy dne 11.02.2011 předány k řešení Exekutorskému úřadu v Přerově. Ten na základě 
usnesení Okresního soudu v Přerově č.j. 29EXE 1798/2011 ze dne 26.08.2011 nařídil dle 
pravomocných a vykonatelných rozhodnutí shora uvedených provedení exekuce. Usnesením 
č.j. 103Ex 35433/11-28 byla exekuce 05.11.2013 pro nemajetnost povinného zastavena.

Předkládaný materiál se týká upuštění od vymáhání dluhu a jeho převedení na 
podrozvahový účet. 

Přílohy: dle textu


