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Název materiálu:

Upuštění od vymáhání pohledávky

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje upuštění od vymáhání a odpis pohledávky z důvodu nedobytnosti na nájemném a 
úhradách za služby spojené s předmětem nájmu v celkové výši 145.131,58 Kč za společností 
Profigreen s.r.o., IČ: 45273383, se sídlem Přerov I – Město, Trávník 14, PSČ: 750 02, který
se váže k nebytovým prostorům umístěným v budově č.p. 1117, ul. Trávník, postavené na 
pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov. Z dlužné částky 145.131,58 Kč činí 123.276,14 Kč dluh 
na nájemném a úhradách za služby a 21.855,44 Kč dluh na úrocích z prodlení.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na 92. schůzi konané dne 4.6.2014 podala návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit upuštění od vymáhání a odpis pohledávky za společností Profigreen s.r.o.  
dle návrhu 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 (dále jen „Vnitřní předpis 
5/2011“) zahrnuje předlohu zpracovanou správcem pohledávky do materiálů pro zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

Odbor vnitřní správy

Oddělení právní Odboru vnitřní správy doporučuje schválit upuštění od vymáhání pohledávky 
s příslušenstvím a její odpis. Z důvodové zprávy je zřejmé, že zákonné možnosti směřující k 
vymožení pohledávky byly realizovány, přesto bezvýsledně s následným zánikem společnosti 
výmazem z obchodního rejstříku, a to po provedeném konkurzu. Pohledávku lze považovat za 
nedobytnou ve smyslu čl. VI odst. 1 vnitřního předpisu č. 5/2011 – O postupu jednotlivých 
odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při 
správě a odpisování pohledávek, ve znění vnitřního předpisu č. 19/2012, neboť je ze všech 
okolností zřejmé, že byly vyčerpány všechny možnosti řešení uspokojení pohledávky. Další 
setrvání pohledávky v účetnictví města by znamenalo zkreslení evidovaných údajů (tj. 
evidence pohledávky za vědomosti zániku subjektu, za kterým je vedena).  

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit upuštění od vymáhání          
a odpis pohledávky s příslušenstvím za společností Profigreen s.r.o.

Důvodová zpráva:

Na základě nájemní smlouvy č. 654160-SML-18-0 ze dne 15.5.2005 uzavřené mezi 
společností Chemoprojekt, a.s., IČ: 45273383, se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 
100 31 (právním předchůdcem statutárního města Přerova jako pronajímatele) jako 
pronajímatelem a společností Profigreen s.r.o., IČ: 60775858, se sídlem Přerov I - Město, 
Trávník 14, PSČ 750 02, jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.4.2006, dodatku č. 2 
ze dne 28.2.2007, dodatku č. 3 ze dne 29.2.2008, dodatku č. 4 ze dne 1.6.2009 a dodatku č. 5 
ze dne 13.8.2009, užívala společnost Profigreen s.r.o. nebytové prostory umístěné v budově 
č.p. 1117, ul. Trávník, postavené na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov.
Nájemní vztah založený výše uvedenou smlouvou byl ukončen výpovědí společnosti 
Profigreen s.r.o. ke dni 31.8.2010. Ke dni ukončení nájemního vztahu dlužila společnost na 
nájemném a úhradách za služby spojené s předmětem nájmu statutárnímu městu Přerovu 
částku ve výši 153.276,14 Kč (zákonný úrok z prodlení k danému datu činil výši 11.717,-
Kč). 
Dne 14.10.2010 schválila Rada města Přerova usnesením č. 4166/96/6/2010 dohodu o 
splácení uvedené dlužné částky se společností Profigreen s.r.o. , avšak nebylo dosaženo jejího 
uzavření, neboť ze strany dlužníka nebylo akceptováno ujednání o výši smluvní pokuty při 
nedodržení termínu či výše plnění dle splátkového kalendáře. Dne 30.12.2010 a 1.2.2011 
úhradou po 15.000,- Kč snížila společnost Profigreen s.r.o. svůj dluh u věřitele o 30.000,- Kč.
Při kompletování dokumentů nutných pro podání návrhu na vydání el. platebního rozkazu 
bylo zjištěno, že ve věci dlužníka společnosti Profigreen s.r.o. bylo zahájeno vyhláškou 
Krajského soudu v Ostravě dne 20.6.2011 insolvenční řízení. Dne 24.8.2011 byla přihlášena 
pohledávka statutárního města Přerova do insolvenčního řízení za touto společností ve výši 



145.131,58 Kč (dlužné nájemné 123.276,14 Kč a zákonný úrok z prodlení do rozhodnutí o 
úpadku ve výši 21.855,44 Kč).
Usnesením ze dne 24.11.2011 byl na dlužníka prohlášen konkurz, dne 17.1.2012 proběhlo u 
Krajského soudu v Ostravě 2. přezkumné jednání řádně přihlášených pohledávek, byl 
zpeněžen majetek zapsaný do soupisu majetkové podstaty a vyhláškou ze dne 30.11.2012 
Krajský soud v Ostravě zveřejnil konečnou zprávu insolvenčního správce. Po úhradě výdajů 
insolvenčního správce, pohledávek za podstatou, pohledávek zaměstnanců a státu již nemohly 
být uspokojeny pohledávky přihlášených věřitelů. 
Krajský soud v Ostravě rozhodl o zrušení konkurzu usnesením ze dne 16.1.2013 s nabytím 
právní moci dne 6.2.2013. Následně soud zaslal usnesení k zahájení řízení o výmazu dlužníka 
z obchodního rejstříku Krajskému soudu v Ostravě. Dne 11.7.2013 byla doručena usnesení 
uvedeného soudu o schválení konečné zprávy a o zrušení konkurzu s doložkami nabytí právní 
moci.
Koncem roku 2013 byla společnost vymazána z obchodního rejstříku. V naváznosti na 
jednání komise pro projednávání pohledávek statutárního města Přerova konané dne 
19.3.2014 navrhuje správce pohledávky upuštění od vymáhání a odpis pohledávky za 
společností Profigreen s.r.o. z důvodu nedobytnosti na základě čl. VI odst. 3 písm. d) 
Vnitřního předpisu č. 5/2011 O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, 
Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a odpisování pohledávek, ve 
znění pozdějších změn, neboť majetek dlužníka je pro uspokojení pohledávky věřitele 
zcela nedostačující.
Předkládaný materiál se týká upuštění od vymáhání a odpis pohledávky dlužníka z 
důvodu nedobytnosti.


