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2015
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Zpracovatel: Mgr. Jana Hrubá, vedoucí oddělení právního
Mgr. Martina Švestková, Mgr.

Název návrhu:

Žádost o prominutí příslušenství dluhu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje prominutí příslušenství dluhu v celkové výši 32.908,51 Kč odpovídajícího zákonným 
úrokům z prodlení (26.658,51 Kč) a nákladům spojeným s vymáháním dluhu (6.250,- Kč) na 
nájemném dlužníkovi M.V.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Pan V. se obrátil na odbor správy majetku s nabídkou odprodeje vybavení z bývalého autobazaru do 
vlastnictví statutárního města Přerova. Na základě vypracovaného znaleckého posudku Ing. Klvačem, 
na movitý majetek bývalého autobazaru v Přerově činí obvyklá cena celkem 24 520,- Kč. 21. 8. 2015 
p. V. sdělil, že poškozené oplocení havárií nákladního automobilu je již opraveno a odpovídá svým 
stavebně technickým stavem předchozímu oplocení.
Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje navrhované usnesení s tím, že v případě 
uzavření dohody o převodu movitých věcí do majetku statutárního města Přerova bude ujednáno užití 
finanční prostředků na částečnou úhradu dluhu a to ve výši odpovídající kupní ceně za tyto movité 
věci.

Odbor ekonomiky

Schválení výše uvedeného návrhu na usnesení je zvážení orgánů města. Odbor ekonomiky se 
domnívá, že důvody v žádosti o prominutí příslušenství uvedené v důvodové zprávě nebyly natolik 
závažné, aby pan V. nemohl svůj dluh vůči městu aktivně řešit dříve, než jak tomu bylo. Dlužná 
jistina byla zaplacena až den před nabytím právní moci rozsudku o úhradě dlužné pohledávky vč. 
příslušenství (proti vydanému platebnímu rozkazu ze dne 24.02.2014 pan V. podal odpor). Pokud by k 



této úhradě nedošlo, byl by pravomocný rozsudek předložen soudnímu exekutorovi k zahájení úkonů 
vykonávacího řízení.

Kancelář tajemníka

Oddělení právní Kanceláře tajemníka konstatuje, že v případě neschválení prominutí dluhu (tedy 
přijetím usnesení v navrhovaném znění), bude dále uplatněn postup při vymáhání pohledávky výzvou 
k úhradě dluhu s případným následným předáním pravomocného rozsudku jakožto exekučního titulu 
soudnímu exekutorovi k zahájení úkonů vykonávacího řízení. 
Rada města Přerova uložila odd. právnímu vymáhat celkovou dlužnou částku po dlužníkovi, a to v 
případě přijetí usnesení v navrhovaném znění Zastupitelstvem města Přerova.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov evidovalo pohledávku na nájemném za dlužníkem M.V. v těchto případech:
1. na základě nájemní smlouvy č. 07-002-192-01 ze dne 19.4.2001, jejímž předmětem byla část 
pozemku v k.ú. Přerov o výměře 300 m2 (pozemek situovaný v blízkosti křižovatky Tovární ul./ul. 
gen. Štefánika), a to za účelem zřízení zpevněné plochy pro prezentaci osobních automobilů, ve znění 
Dodatku č. 1 k této smlouvě č. 23-002-024-10 ze dne 31.3.2010, ve výši 69.623,68 Kč,
2. na základě nájemní smlouvy č. 23-002-009-11, SML/106/2011 ze dne 8.3.2011, jejímž předmětem 
byla část pozemku v k.ú. Přerov o výměře 424 m2 (pozemek situovaný v blízkosti křižovatky Tovární 
ul./ul. gen. Štefánika), a to za účelem dočasného provozování autobazaru, ve výši 86.554,74 Kč. 

Dlužná částka nájemného, zákonných úroků z prodlení a náhrady nákladů řízení byla vymáhána 
soudní cestou. Dne 22.7.2014 vydal Okresní soud v Přerově rozsudek č.j. 10 C 209/2014-18, jímž bylo 
uloženo M.V. uhradit statutárnímu městu Přerov jak obě dlužné jistiny nájemného, tak zákonné úroky 
z prodlení a náhradu nákladů řízení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. Rozsudek nabyl právní 
moci dne 12.9.2014. 

Pan V. uhradil dlužné nájemné v celkové výši 156.179,- Kč na účet statutárního města Přerova 
dne 11.9.2014. Statutární město Přerov tak eviduje pohledávku za dlužníkem odpovídající 
příslušenství pohledávky na nájemném, které tvoří zákonné úroky z prodlení v celkové výši 
26.658,51 Kč a náhrada nákladů řízení ve výši 6.250,- Kč (dle ust. § 513 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, jsou příslušenstvím pohledávky úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním).

Dne 19.9.2014 se dostavil na odd. právní Odboru vnitřní správy (nyní Kanceláře tajemníka) pan V.
požádal o prominutí příslušenství dluhu v částce 32.908,51 Kč, když dne 11.9.2014 uhradil celou výši 
dlužného nájemného ve výši 156.179,- Kč. K věci uvedl, že odstoupením od nájemních smluv ze 
strany města byly smlouvy ukončeny k 1.11.2013 a k 1.8.2013, fakticky však neužíval předmět nájmu 
od září r. 2012, jelikož se ocitl v tíživé životní situaci, kdy zůstal sám s malým dítětem, které má 
výhradně ve své péči. Jak dále uvedl, tato situace mu znemožnila dále podnikat a i z tohoto důvodu se 
existující nájemní vztah pro něj stal druhořadou záležitostí před péčí o nezletilé dítě. Dluh má snahu 
aktivně řešit, kdy za účelem úhrady jistiny dlužné částky si tuto zapůjčil od rodinného příslušníka. 
Jelikož se jedná o vysokou částku, s ohledem na úhradu jistiny ve výši 156.179,- Kč si dovoluje 
požádat o prominutí příslušenství pohledávky. Pan V. byl seznámen s dalším postupem, kdy tato jeho 
žádost bude předložena k projednání orgánům obce a o výsledku projednání žádosti bude informován. 

Na základě zproštění mlčenlivosti ze dne 19.9.2014 byla prověřena bezdlužnost pana V. na 
pohledávkách evidovaných Odborem ekonomiky s výsledkem, že jedinou evidovanou pohledávkou za 
jmenovaným jsou právě zákonné úroky z prodlení z dlužného nájemného. V záležitosti nebylo 
bezodkladně přistoupeno k projednání v zastupitelstvu, neboť odbor MAJ poukázal na další záležitost 



řešenou ze strany města s jmenovaným, konkrétně na zadání vypracování znaleckého posudku na 
movité věci umístěné na pozemku ve vlastnictví města, jež byl předmětem nájmu, proto pokud by bylo 
rozhodnuto o jejich úplatném převodu do vlastnictví města, je vhodné řešit tuto záležitost jednou 
předlohou do orgánů obce společně s návrhem na prominutí příslušenství dluhu. Dále bylo sděleno 
odborem MAJ, že došlo k dopravní nehodě, kdy kamion poškodil oplocení pozemku, které má být 
rovněž součástí převodu a tak je nutno vyčkat rozhodnutí, zda je nutné aktualizovat znalecký posudek 
na ocenění movitých věcí. S ohledem na uplynutí téměř ročního časového úseku od podání žádosti 
pana V. o prominutí příslušenství dluhu, jakož i možnost úspěšného vymáhání pohledávky v případě 
např. částečného schválení žádosti jmenovaného, odd. právní přistoupilo k dořešení této záležitosti s 
tím, že odbor MAJ bude řešit majetkoprávní vztahy s jmenovaným samostatně. S ohledem na uvedený 
časový odstup byla provedena opětovná lustrace bezdlužnosti jmenovaného na pohledávkách 
evidovaných Odborem ekonomiky dne 17.8.2015 se stejným výsledkem, tzn. že jedinou evidovanou 
pohledávkou jsou za panem V. pouze zákonné úroky z prodlení z dlužného nájemného ve výši 
26.658,51 Kč. 

Radě města Přerova byl předložen na její 100. schůzi konanou dne 30.9.2014 variantní návrh na 
usnesení, kdy 
VARIANTA I - spočívala v podání návrhu zastupitelstvu schválit prominutí příslušenství dluhu v 
celkové výši 32.908,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení ve výši 26.658,51 Kč a 
nákladům spojeným s vymáháním dluhu na nájemném ve výši 6.250,- Kč a 
VARIANTA II - spočívala v podání návrhu zastupitelstvu neschválit uvedené prominutí příslušenství 
dluhu v celkové výši 32.908,51 Kč.
RM dne 30.9.2014 podala návrh zastupitelstvu schválit prominutí příslušenství dluhu ve výši 
26.658,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení na nájemném, v části usnesení 
týkající se nákladů spojených s vymáháním dluhu na nájemném ve výši 6.250,- Kč (což odpovídá 
zaplacenému soudnímu poplatku), se rada neusnesla. Jelikož nebylo rozhodnuto orgánem obce o 
žádosti žadatele v části nákladů spojených s vymáháním dluhu, bylo součástí návrhu na usnesení 
předlohy do RM dne 17.9.2015 i variantní rozhodnutí o tomto. 

Návrh na usnesení předlohy do Rady města Přerova na její 26. schůzi konanou dne 17.9.2015 sestával 
z těchto variant:
VARIANTA I
1. trvá na usnesení RM ze dne 30.9.2014, kterým byl podán ZM návrh na prominutí příslušenství 
dluhu ve výši 26.658,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení,
2. podává návrh ZM schválit prominutí příslušenství dluhu ve výši 6250,- Kč odpovídajícího 
nákladům spojeným s vymáháním dluhu na nájemném.

VARIANTA II
1. trvá na usnesení RM ze dne 30.9.2014, kterým byl podán ZM návrh na prominutí příslušenství 
dluhu ve výši 26.658,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení,
2. podává návrh ZM neschválit prominutí příslušenství dluhu ve výši 6250,- Kč odpovídajícího 
nákladům spojeným s vymáháním dluhu na nájemném,
3. ukládá odd. právnímu Kanceláře tajemníka vymáhat dlužnou částku ve výši 6.250,- Kč po 
dlužníkovi, a to v případě schválení usnesení dle bodu 2. v ZM.

VARIANTA III - přijata usnesením č. 752/26/4/2015
1. ruší usnesení RM ze dne 30.9.2014, kterým byl podán ZM návrh na prominutí příslušenství dluhu 
ve výši 26.658,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení,
2. podává návrh ZM neschválit prominutí příslušenství dluhu v celkové výši 32.908,51 Kč 
odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení (26.658,51 Kč) a nákladům spojeným s vymáháním 
dluhu (ve výši 6250,- Kč) na nájemném,
3. ukládá odd. právnímu Kanceláře tajemníka vymáhat dlužnou částku ve výši 32.908,51 Kč po 
dlužníkovi, a to v případě schválení usnesení dle bodu 2. v ZM.
   



Dle ust. § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
je rozhodování o právním jednání prominutí dluhu vyšším než 20.000,- Kč vyhrazenou pravomocí 
zastupitelstva obce.


