
Pořadové číslo: 24/4

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 9.6.2014

Předloha pro 24. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 6. 
2014
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Ing. HANA RŮŽIČKOVÁ, referent oddělení místních příjmů
Mgr. PETR KAROLA, vedoucí odboru vnitřní správy
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Mgr. KRISTINA ONYŠČUKOVÁ, právník oddělení právního

Název materiálu:

Upuštění od vymáhání pohledávky 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti za panem ***, IČ: 465 
87 161, pro pohledávku z let 1999 - 2002 za neuhrazené faktury na nájemném a zálohách na 
službách z pronájmu nebytového prostoru na ul. Komenského 25, v Přerově, jejíž celková 
výše ke dni 16.6.2014 činí 4 059 476,63 Kč, z toho neuhrazené nájemné a zálohy na službách 
423 955,20 Kč a úroky z prodlení 3 635 521,43 Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 92. schůzi konané dne 4.6.2014 vyslovila souhlas se zastavením 
exekučního řízení dle návrhu Exekutorského úřadu Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš
Vrána, č.j.: 103 Ex 06263/05-24 ze dne 26.3.2014 za panem Luďkem Kvasnicou, Č. 
Drahlovského 794/19, 750 02 Přerov, RČ: 670427/0430, IČ: 465 87 161, pro pohledávku z let 
1999 - 2002 za neuhrazené faktury na nájemném a službách z pronájmu nebytového prostoru 



na ul. Komenského 25, v Přerově, ve výši 423 955,20 Kč a příslušenstvím a podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky navrhuje schválit usnesení dle návrhu na usnesení. Současně v souladu s 
ustanovením části 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 do materiálů pro jednání Zastupitelstva města Přerova. 

Dle části druhé čl. VI odst. 1 Vnitřního předpisu ř. 5/2011 jsou naplněny podmínky pro 
upuštění od vymáhání pohledávky 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.

  

Odbor vnitřní správy, oddělení právní

Návrh usnesení je předkládán v souladu s ustanoveními § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého o prominutí 
pohledávky nebo o upuštění od vymáhání pohledávky vyšší než 20 000,- Kč rozhoduje 
Zastupitelstvo města Přerova. Výzvou exekutorského úřadu bylo statutárnímu městu Přerovu 
jakožto oprávněnému navrženo zastavení exekučního řízení pro nemajetnost povinného, 
neboť již byly využity veškeré zákonné prostředky ke zjištění postižitelného majetku 
povinného, avšak bez pozitivního výsledku. Oddělení právní odboru vnitřní správy po 
prověření dostupných informací a v závislosti na vyjádření auditora ke stavu účetnictví města 
doporučuje schválit usnesení v navrženém znění s tím, že v případě změny majetkových 
poměrů povinného je možné ve vymáhání pohledávky nadále (do doby uplynutí promlčecí 
lhůty) pokračovat.

Důvodová zpráva:

V souladu se smlouvou o nájmu nebytových prostor Komenského 25, Přerov, uzavřenou mezi 



Bytovým podnikem města Přerova a panem *** dne 18.12.1995 byly v letech 1999 až 2002 
panu *** vystaveny faktury za nájemné a služby s ním spojené. Jelikož faktury nebyly přes 
veškeré učiněné kroky uhrazeny, byly u Okresního soudu v Přerově podány postupně 3 
žaloby o jejich zaplacení spolu s příslušenstvím a to dne 30.8.2000, 27.6.2002 a 8.5.2003. Na 
základě těchto žalob vydal Okresní soud v Přerově rozsudek č.j.: 8 C 194/2000-31, kterým 
ukládá žalovanému zaplatit částku 309 201 Kč s příslušenstvím, platební rozkaz č.j.: 13C 
105/2002-11 o zaplacení částky 241 817,80 Kč s příslušenstvím a platební rozkaz č.j.: Ro 
813/2003-9 o zaplacení částky 1 219,60 Kč s příslušenstvím . Dle návrhu Města Přerov vydal 
Okresní soud v Přerově dne 4.1.2002 usnesení č.j.: 19 E 1209/2001-9 a 13.5.2003 usnesení 
č.j.: 19 E 432/2003-5, kterými nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného. 
Dne 16.1.2004 a následně pak 19.7.2004 se soudní vykonavatel dostavil na adresu povinného 
k provedení soupisu movitých věcí povinného. Zde vykonavatel žádné postižitelné movité 
věci povinného nenalezl. Další adresa nebyla zjištěna. Z tohoto důvodu soud výkon 
rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného zastavil. Dne 10.8.2005 byl proto podán u 
Okresního soudu v Přerově návrh na nařízení exekuce. Provedením této exekuce byl pověřen 
JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 
38.

Za období 2006 - 2012 byla na účet města Exekutorským úřadem v Přerově celkem 
poukázana částka ve výši 25 000 Kč. Od roku 2013 žádná platba již nepřišla. Dlužník je ve 
špatné sociální situaci a je předlužený. V současné době je naše pohledávka až 3. v pořadí, 
přičemž před námi je Všeobecná zdravotní pojišťovna s pohledávkou ve výši zhruba 500 000 
Kč. Dle aktuálně zjištěných informací dlužník splácí 500 Kč/měsíc, ale tyto platby jsou 
poukazovány na přednostní pohledávky. V roce 2013 se soudní exekutor pokusil provést 
soupis movitých věcí, ale bezúspěšně. Auditor, který počátkem letošního roku prováděl 
kontrolu účetnictví města, doporučil na základě poskytnutých informací Odborem ekonomiky, 
který má tento případ nyní ve své evidenci, zastavit vymáhání z důvodu nedobytnosti (jistina 
činí 423 955,20 Kč, úroky z prodlení k datu 16.06.2014 činí 3 635 521,43 Kč). 
Dne 26.3.2014 zaslal Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, 
Magistrátu města Přerova, jako oprávněnému ve věci exekučního řízení proti povinnému ***, 
výzvu čj. 103 Ex 06263/05-24, ve které navrhuje předmětné řízení zastavit pro nemajetnost 
povinného, přičemž nepožaduje úhradu nákladů exekuce.

Přílohy: Výzva oprávněnému čj. 103 Ex 06263/05-24


