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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 bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v 
celkové výši 1 476 874,00 Kč za panem J***Š***, bývalým nájemcem bytové jednotky 
č.*** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. *** v k.ú. Přerov ***, posledně nám známým pobytem ve Věznici Olomouc. Z dlužné 
částky činí 153 995,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 
1 316 601,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 28.4.2014 a 6 278,00 Kč dluh na 
zaplacených soudních poplatcích.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 84. schůzi konané dne 29.01.2014 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 ustanovením části 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 Zastupitelstva 
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:

Dne 16.11.1998 byla uzavřena nájemní smlouva mezi městem Přerov, zastoupeným Domovní 
správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou ředitelkou Ing. Hanou 
Štěpanovskou. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, s účinností od 01.11.1998 do 
31.10.2001. Bývalá Domovní správa města Přerova a dále Odbor správy majetku a 
komunálních služeb, oddělení bytové správy eviduje od 01.07.2000 do 31.05.2005 za 
panem J***Š*** dluhy na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, 
poplatku z prodlení a na zaplacených soudních poplatcích v celkové částce 1 469 659,00 Kč. 
Z důvodu neplacení nájemného byl podán k Okresnímu soud v Přerově návrh na výpověď z 
nájmu bytu. Rozsudkem č.j. 12C 264/99-8 ze dne 08.02.2000 bylo přivoleno k výpovědi z 
nájmu bytu. Nájemní poměr skončil uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počala běžet 
od prvního dne následujícího měsíce po právní moci tohoto rozsudku. Dle rozsudku byl 
žalovaný povinen byt vyklidit do patnácti dnů od zajištění přístřeší. Dne 03. 12. 2001 byla 
uzavřena nájemní smlouva k přístřeší, které bylo poskytnuto v tom samém bytě, mezi městem 
Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou 
ředitelkou Ing. Hanou Štěpanovskou. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, s 
účinností od 15.12.2001 do 14.03.2002. Vzhledem k tomu, že výše jmenovaný byt 
dobrovolně pronajímateli nevrátil, byl podán u Okresního soudu v Přerově návrh na provedení 
výkonu rozhodnutí vyklizením přístřeší. Na základě usnesení č.j. 19E 752/2003 byl výkon 
rozhodnutí nařízen na 01.04.2005. Dne 22.03.2005 pan Š*** podepsal dohodu o předání bytu 
a předmětné přístřeší vyklidil.
Dlužné částky nájemného byly přiznány následujícími platebními rozkazy a rozsudky:

• dluh za období 9/2000 až 6/2001 v celkové částce 27 720,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 
platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 1570/2001, který nabyl právní moci 



dne 07.01.2004. Promlčení nároku žalobce na plnění nastane 13.12.2015.

• dluh za období 7-12/2001 v celkové částce 16 968,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 
platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 287/2002, který nabyl právní moci 
dne 07.01.2004. Promlčení nároku žalobce nastane dne 13.12.2015.

• dluh za období 1-11/2002 v celkové částce 31 643,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 
platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 2469/2002, který nabyl právní moci 
dne 07.01.2004. Promlčení nároku žalobce nastane dne 16.12.2015.

• dluh za období 12/2002-11/2003 v celkové částce 35 652,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 
rozsudkem Okresního soudu v Přerově č.j. 13C 57/2004, který nabyl právní moci dne 
22.05.2004. Promlčení nároku žalobce nastane dne 28.04.2016.

• dluh za období 12/2003-2/2005 v celkové částce 44 565,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 
platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. 23Ro 519/2005, který nabyl právní moci 
dne 09.06.2005. Promlčení nároku žalobce na plnění nastane dne 16.05.2017.

Dne 15.04.2005 došlo k započtení pohledávky oproti přeplatku vyúčtování, a to v částce 2 
553,00 Kč. Vzhledem k tomu, že oprávněnému nebyl znám pobyt ani příjem žalovaného, byla 
dne 11.08.2005 podána žádost o pomoc při zjištění příjmů dle § 260 odst. 2 o. s. ř. Písemností 
ze dne 21.06.2006 bylo sděleno, že povinný je zabezpečován dávkou sociální péče od 
Městského úřadu v Přerově, že není veden jako zaměstnanec malé organizace ani jako osoba 
samostatně výdělečně činná a není poživatelem dávky důchodového zabezpečení. Dle sdělení 
Policie ČR se jmenovaný v současné době nacházel ve Vazební věznici v Olomouci. Tento 
dotaz byl dne 31.01.2008 opakován. Opětovně bylo sděleno, že jmenovaný se nachází ve 
výkonu trestu ve Vazební věznici v Olomouci. Protože nebylo možné dosáhnout zaplacení 
dluhu, byly dne 04.02.2010 dluhy předány k řešení Exekutorskému úřadu v Přerově. Ten na 
základě usnesení Okresního soudu v Přerově č.j. 29EXE 447/2010 ze dne 30.04.2010 nařídil 
dle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí shora uvedených provedení exekuce. 
Usnesením č.j. 103Ex 09776/10-37 byla exekuce dne 16.04.2013 pro nemajetnost 
povinného zastavena. 
  
• Poplatek z prodlení v částce 12 183,00 Kč byl přiznán platebním rozkazem č.j. Ro 49/2000, 
který nabyl právní moci dne 12.04.2000. V době předání dluhu k řešení Exekutorskému úřadu 
v Přerově se již jednalo o částky promlčené.

• Dluh za období 3/2005 v částce 2 971,00 Kč s příslušenstvím v částce 23 582,00 Kč k datu 
28.04.2014 nebyl podán k řešení u soudu. Dlužníkovi nebyla ani zaslána upomínka, protože 
jeho pobyt nám není znám. S ohledem na nedobytnost výše uvedených dluhů, které byly v řádu 
statisíců korun, nebyl z důvodu procesní ekonomiky žalován poslední dlužný nájem.

Tyto promlčené dluhy budou řešeny samostatně v souladu s Vnitřním předpisem č. 5/2011. 
Rekapitulace dluhu na nájemném a zálohách na služby
celkem ……………………………………………………..….…………… .159 519,00 Kč
uhrazeno započtením přeplatku vyúčtování ……………………......... ...... . - 2 553,00 Kč
upuštění od vymáhání z důvodu nedobytnosti …………………………. - 153 995,00 Kč
zůstatek, promlčený dluh, který bude řešen samostatně 2 971,00 Kč
  
Rekapitulace plateb vyčísleného poplatku z prodlení



Celkem poplatek z prodlení………………………..………………… …..1 353 403,00 Kč
upuštění od vymáhání z důvodu nedobytnosti ……..…………………..- 1 316 601,00 Kč
zůstatek, promlčený dluh, který bude řešen samostatně 36 802,00 Kč  
Rekapitulace zaplaceného soudního poplatku
Celkem soudní poplatek…………………………………………..................... 6 278,00 Kč
upuštění od vymáhání z důvodu nedobytnosti ……………………………...- 6 278,00 Kč
zůstatek 0,00 Kč

Předkládaný materiál se týká upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti v 
celkové výši 1 476 874,00 Kč a jeho převedení na podrozvahový účet. 
Přílohy: dle textu


