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Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Miloslav Dohnal, Ing.

Název návrhu:

Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a vyřazení (odpis) pohledávky 
Statutárního města Přerova za panem J*** S***, která odpovídá dlužnému nájemnému z titulu 

užívání části pozemku p.č. 27 ostatní plocha o výměře 24 m2 a pozemku p.č. 28 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 15 m2, oba v k. ú. Přerov, na základě nájemní smlouvy ze dne 12. 7. 2006 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 5. 2. 2009 ve výši 15.600,- Kč (dlužné nájemné) a ve výši 6.074,81 Kč (úroky z 
prodlení).

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku doporučuje schválit usnesení ve Variantě I, neboť pohledávka je soudně 
nevymahatelná z důvodu nemajetnosti dlužníka.

Odbor ekonomiky:

Odbor ekonomiky doporučuje schválit návrh na usnesení ve Variantě I. Dle čl. XII odst. 4 Vnitřního 
předpisu č. 27/2014 O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov 
a příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu)  pohledávek se v případě upuštění od 
vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti jedná o jednostranný projev vůle nepokračovat ve 
vymáhání pohledávky vůči dlužníkovi do zjištěných 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.  

Kancelář tajemníka:

Oddělení právní vymáhalo předmětnou pohledávku od r. 2010. Po zajištění exekučního titulu, a to 
rozhodnutí soudu o povinnosti dlužníka uhradit dlužnou částku včetně úroků z prodlení, bylo 
přistoupeno k exekučnímu vymáhání pohledávky. Když toto bylo neúspěšné a exekuce byla pro 
nemajetnost dlužníka zastavena, po dohodě se správcem pohledávky odborem MAJ nebylo 
přistoupeno k upuštění a odpisu pohledávky, ale k variantě přiměřeného posečkání s dalším pokusem 
o exekuční postih majetku dlužníka. K tomuto bylo přistoupeno opětovným návrhem na provedení 
exekuce na majetek povinného, avšak se stejným výsledkem. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, 
které jsou podrobně popsány v důvodové zprávě, není reálné očekávat vymožení pohledávky. S 
ohledem jak na využití bezvýsledných exekučních řízení, tak zkreslování účetní evidence nedobytnou 
pohledávkou, lze doporučit přijetí usnesení ve variantě I.  

Rada města Přerova 

Radě města Přerova byla záležitost předložena variantně. Varianta I byla schválit upuštění od 
vymáhání pohledávky z důvodu její nedobytnosti. Varianta II byla neschválit upuštění od vymáhání 
pohledávky . Na zasedání Rady města Přerova, které se konalo dne 25. 6. 2015 byla schválena varianta 
I a rada tedy doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit upuštění od vymáhání pohledávky z 
důvodu její nedobytnosti. 

Důvodová zpráva:

Dne 12. 7. 2006 uzavřel J*** S***, jakožto nájemce se statutárním městem Přerovem, jako 

pronajímatelem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem byla část pozemku č.p. 27 o výměře 24 m2 a 

pozemku p.č. 28 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Přerov (pozemky pod venkovní zahrádkou v ul. 
Palackého), a to ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 2. 2009. Dne 9. 6. 2010 byla mezi smluvními stranami 
uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o nájmu, a to ke dni 30. 6. 2010.
Vzhledem k tomu, že pan J*** S***neuhradil poslední splátku nájemného ve výši 15. 600 Kč, která
byla splatná ke dni 30. 6. 2010, vznikl mu nedoplatek v této výši. Tento nedoplatek nebyl ani přes 
výzvy uhrazen, proto bylo přistoupeno k vymáhání dlužné částky prostřednictvím právního oddělení. 
Po podané žalobě na úhradu dlužné částky byl vydán dne 25. 10. 2010 Okresním soudem v Přerově 
platební rozkaz. Jelikož se tento nepodařilo jmenovanému doručit, soud platební rozkaz usnesením ze 
dne 3. 5. 2011 zrušil a ve věci nařídil jednání. Následovně vydal dne 16. 6. 2011 Okresní soud v 
Přerově rozsudek, dle něhož je žalovaný Josef Smékal povinen zaplatit statutárnímu městu Přerov 
částku 20.600 Kč spolu s úroky z prodlení ve výši 7,75% ročně, a to z částky 15.600 Kč od 1. 7. 2010 
do 12. 5. 2011 a z částky 20.600 Kč od 13. 5. 2011 do zaplacení a náhradu nákladů řízení v částce 830 
Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. Rozsudek nabyl právní moci dne 17. 9. 2011. Dne 29. 
9. 2011 byl podán návrh na provedení exekuce na majetek povinného. Okresním soudem v Přerově 
byla nařízena exekuce na majetek povinného usnesením ze dne 21. 10. 2011. Dále byly ve věci vydány 
exekuční příkazy na postižitelné movité věci, na srážky ze mzdy povinného a na účet povinného u 
peněžního ústavu. Usnesení soudu o nařízení exekuce nabylo právní moci dne 21. 12. 2011. Následně 
jsme byli vyzváni exekutorským úřadem k vyjádření, zda souhlasíme se zastavením exekuce pro 
nemajetnost, když byly využity veškeré zákonné prostředky ke zjištění postižitelného majetku 
povinného, avšak bez pozitivního výsledku a za této situace by bylo bezpředmětné dále pokračovat v 
exekuci, jen by se neúměrně navyšovaly náklady na exekuci. Po našem souhlasu se zastavením 
exekuce tak byla exekuce zastavena pro nemajetnost povinného usnesením exekutora ze dne 15. 10. 
2012 a spis byl ukončen ke dni 4. 12. 2012. Usnesením ze dne 17. 12. 2012 byly zrušeny vydané 



exekuční příkazy ve věci. Dne 23. 4. 2014 jsme znovu požádali Exekutorský úřad v Přerově o 
znovuprovedení exekuce na majetek dlužníka statutárního města Přerova, pana J***S***
Dne 29. 5. 2014 Exekutorský úřad v Přerově zahájil exekuci v neprospěch povinného a to za účelem 
uspokojení pohledávky statutárního města Přerova. Dne 4. 7. 2014 byl vydán exekuční příkaz na 
přikázání pohledávky srážkami ze mzdy povinného J*** S***. Dne 4. 12. 2014 nám Exekutorský 
úřad v Přerově doručil výzvu oprávněnému, kde navrhoval zastavit exekuční řízení proti povinnému 
pro jeho nemajetnost, neboť již byly využity veškeré zákonné prostředky ke zjištění postižitelného 
majetku povinného, avšak bez pozitivního výsledku. Povinný nevlastní nemovitosti postižitelné v 
rámci exekuce, nevlastní motorové vozidlo v rámci exekuce, nemá účet u peněžních ústavů se 
zůstatkem postačujícím alespoň ke krytí nákladů spojených s jeho postižením, povinný nepobírá mzdu 
či jiný postižitelný příjem ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů spojených s jeho postižením, 
nebyl zjištěn jiný postižitelný majetek povinného, byly vyžádány zprávy příslušné zdravotní 
pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení a dalších orgánů. Za této situace je bezpředmětné
pokračovat v exekuci. Na základě této výzvy jsme dne 6. 1. 2015 souhlasili se zastavením exekuce. 
Dne 16. 1. 2015 nám bylo doručeno usnesení o tom, že se exekuce zastavuje pro nemajetnost 
povinného a žádný z účastníků nemá právo na úhradu nákladů řízení. Dne 19. 4. 2015 Exekutorský 
úřad v Přerově vydal závěrečnou zprávu o průběhu exekuce, kde uvedl, že spis byl ke dni 19. 4. 2015 
ukončen. Následně dne 14. 5. 2015 bylo vydáno usnesení o tom, že se exekuční příkaz vydaný dne 11. 
7. 2014 zrušuje.
Ke dni zasedání Zastupitelstva města Přerova, na které je předkládán návrh na upuštění od vymáhání 
této pohledávky, t.j. 13.7.2015, činí dlužná částka 15.600,- Kč a úroky z prodlení 6 074,81 Kč.
Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh na upuštění od vymáhání pohledávky z 
důvodu její nedobytnosti.


