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Název materiálu:

Prominutí poplatku z prodlení 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 3 600,00 Kč za paní 
I*** P***, nyní trvale hlášenou Přerov, K***, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 
nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č 
p. ***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k. ú. Přerov (***),

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

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

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky sděluje, že u promíjení poplatku z prodlení cca ve výši 4/5 z celkové 
pohledávky, je stávající praxe taková, že je projednávána na základě žádosti dlužníka, který 
ovšem nesmí mít žádné jiné dluhy vůči městu a jím zřízeným příspěvkovým organizacím, což 
v daném případě není splněno. Jelikož dlužník nezprostil správce daně povinnosti 
mlčenlivosti, nelze sdělit jejich výši. U téhož dlužníka lze prominout poplatek pouze jednou a 



ne opakovaně. Z důvodové zprávy není zřejmé, co je důvodem toho, že ze strany  nájemkyně 
a jejího manžela nejsou plněny závazky vůči městu, a to nejen na nájemném z bytu.
Současně je třeba pozitivně hodnotit možnost dát těmto lidem práci, naučit se vážit jejich 
výsledků, motivovat je. Vzhledem k tomu, že opravy jsou prováděny samotnými nájemníky, 
lze doufat, že jim nebude lhostejné v jakém prostředí žijí a dále si ho budou sami udržovat, 
zvelebovat a ne poškozovat. 
Jelikož nebyl ještě nikdy řešen případ, kdy by se odpracované hodiny na majetku města 
promítly do finančního ohodnocení a v této výši bylo navrhováno prominutí části pohledávky. 
Ovšem určitá forma motivace  to určitě je. 
Průměrná měsíční mzda zedníka v ČR je 18 051,- Kč, dělníka 14 341,- Kč a pomocného 
pracovníka 11 562,- Kč (čerpáno z www.platy.cz), což činí průměrná hodinová mzda (173,92 
hod) u zedníka cca 103 Kč, dělníka cca 83 Kč a pomocného pracovníka cca 67 Kč (průměr 
těchto profesí činí cca 85 Kč/hod).  Pokud bude počet odpracovaných hodin 36 násoben 
průměrem, jednalo by se celkem o částku 3 060 Kč. Z výše uvedených důvodů Odbor 
ekonomiky ponechává na zvážení Zastupitelstva města Přerova zda prominutí schválí. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova na svém jednání dne 25. 8. 2014 doporučila Zastupitelstvu města Přerova 
svým usnesením č. 3705/97/3/2014 schválit prominutí poplatku z prodlení.  

Důvodová zpráva:

Na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova , Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou ředitelkou Ing. Hanou 
Štěpanovskou a I*** P***, ze dne 01. 04. 2002 na dobu určitou, s účinností od 01. 04. 2002 
do 01. 04. 2005 a dodatku č. 1 ze dne 30. 03. 2005 se stala I*** P*** nájemkyní bytové 
jednotky č. 5 v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***). 
V současné době probíhá spolupráce ze mezi odborem správy majetku a komunálních služeb 
a neziskovou organizací Člověk v tísni. 
Zástupce organizace Člověk v tísni pan Holubec pracuje s nájemci domů na ulici Kojetínská a 
nyní začíná působit v lokalitě Husova, dům č. 15.
Na většině domů v Kojetínské ulici byly pod jeho dohledem a se zajištěním stavebního 
materiálu z jeho strany provedeny následující opravy společných částí domů:
Oprava hrubých i fajnových omítek ve společných chodbách domů:

1.) Oprava hrubých i fajnových omítek ve společných chodbách domů
2.) Vymalování společných chodeb domů

Dále ve spolupráci a se zajištěním části materiálu ze strany odboru správy majetku a 
komunálních služeb byly vytvořeny chodníky před vchody do domů, když práci vykonali 
nájemci bytů. Při jednání se zástupcem Člověk v tísni byla vznesena žádost na opravu 
sportovního hřiště pro trénování družstev malé kopané. Povrch hřiště byl částečně zarostený 
plevelem a místy byly nerovnosti. Po dohodě se zástupcem Člověk v tísni byla plocha ručně 
upravena skopnutím drnu obyvateli okolních domů. Následně byla plocha ještě chemicky 
odplevelena, vrchní písková vrstva byla strojově rozrušena, srovnána a zaválena. Nyní již 



hřiště slouží pro sportovní účely. 
Společná plocha dvorního traktu „zeleň“ je udržována ze strany nájemců sečením. Sekačka je 
nájemníkům půjčována p. Holubcem. Pan Holubec také dohlíží na udržování čistoty v domě a 
úklid společných prostor (nájemníkům dává k dispozici např. SAVO) a zamykání vstupních 
dveří do domu. Tyto dveře byly ze strany odd. bytové správy osazeny zámky a klikami, které 
byly dříve ukradeny. Až na jeden vchod nájemníci vstupní dveře do domu uzamykají. 
Pan Holubec zaslal na odbor správy majetku fotky z probíhajících prací na vchodě, kde 
pracoval zejména pan Z*** P***j a pan M*** B***.
Uvedené práce jsou evidovány v elektronickém systému Panoramix, který vlastní Člověk v 
tísni. Zde jsou zapsány výkony, délka práce, čerpání materiálu apod. Tyto podklady jsou 
zástupci Člověka v tísni MMPr, oddělení bytové správy, poskytnuty.
Nyní byl ze strany nájemců a následně zástupců Člověka v tísni vznesen požadavek, zda by 
nebylo možné v případě, že budou nájemci provádět konkrétní opravy a úpravy společných 
prostor svépomocí, čímž zhodnocují majetek města, požádat o prominutí např. poplatků z 
prodlení s tím, že jim tento bude prominut.
Jedná se o případ paní I*** P***, jejíž manžel prováděl v domě *** práce po dobu 36 hod. 
(dle přílohy č. 1). Částka k prominutí ve výši 3 600,00 Kč (360 hod. x 100,00 Kč) byla 
stanovena dle toho, že stavební firmy si sice běžně účtují za hodinu zednické práce 150,00 až 
200,00 Kč, ale práce byla prováděna neodborníky a vykazuje drobné nedostatky (rovnost 
povrchu, apod.), a proto byla sazba snížena na 100,- Kč/hodinu. 
Paní I*** P*** spolu se svým manželem dluží na nájemném a zálohách na plnění spojená s 
užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh k datu 28.07.2014 částku 5 776,00 Kč a na poplatku 
z prodlení částku 23 587,00 Kč. Dlužné poplatky z prodlení v období od 01.01.2008 do 
30.04.2011 v částce 14 806,00 Kč jsou přiznány platebním rozkazem č.j. 11C 186/2011, který 
nabyl právní moci dne 16. 06. 2011 a dluhy na nájemném a zálohách na plnění spojená s 
užíváním bytu za období 9/2013 v částce 3 696,00 Kč s příslušenstvím a poplatek z prodlení 
za období od 01. 05. 2011 do 31. 01. 2014 v částce 6 768,00 Kč jsou přiznány platebním 
rozkazem č.j. 10C 48/2014, který nabyl právní moci dne 08. 04. 2014. Současně jsou 
evidovány i další pohledávky vůči městu (nelze sdělit jejich výši, neboť dlužník nezprostil 
správce daně povinnosti mlčenlivosti).

Předkládaný materiál se týká snížení předpisu poplatku z prodlení


