
Důvodová zpráva:

Odbor ekonomiky eviduje pohledávky bývalé příspěvkové organizace Technické služby města 
Přerova za neuhrazené faktury za svoz komunálního odpadu, které mu byly postoupeny v 07/2008                 
po jejím zrušení, kdy veškerá práva a povinnosti přešly na zřizovatele. Na základě smlouvy                      
o poskytnutí právní pomoci ze dne 23.06.2008 zůstalo vymáhání pohledávek i nadále v kompetenci 
právního zástupce zrušené příspěvkové organizace – JUDr. P. Dutka, který poskytl veškeré údaje 
týkající se exekučních řízení uvedených v důvodové zprávě.    

Do orgánů města je předkládán návrh na upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu 
nedobytnosti za neuhrazené faktury za svoz komunálního odpadu z let 2004 – 2006 za dlužníkem 
V………….. Č……………………, se sídlem………………………………., IČ……………….(dle 
výpisu z registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES datum zániku dne 27.01.2009). Důvodem je 
podnět stávajícího Exekutorského úřadu Karviná, soudního exekutora Mgr. Pavla Struminského (dále 
jen „soudní exekutor“) ze dne 31.03.2016, který navrhl zastavení exekucí celkem u 5 dlužníků (dříve 
pohledávky vymáhal Exekutorský úřad Karviná, soudní exekutor JUDr. J. Polák). Rada města Přerova 
na své 45. schůzi dne 02.06.2016 svým usnesením č. 1576/45/4/2016 v bodu 1 schválila u 4 dlužníků 
upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti (v celkové výši 30.991,51 Kč, z toho činí 
neuhrazená částka za svoz komunálního odpadu 11.649,- Kč, úrok z prodlení 19.342,51 Kč)                     
a u výše uvedeného dlužníka, jehož celková výše pohledávek ke dni 20.06.2016 činí 52.477,78 Kč, 
z toho neuhrazená částka za svoz komunálního odpadu 17.258,- Kč a úrok z prodlení              
35.219,78 Kč,  podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit rovněž upuštění od vymáhání 
pohledávek z důvodu nedobytnosti. 

Dle písemného sdělení soudního exekutora je další pokračování ve vymáhání neefektivní, přičemž za 
neúspěšnou exekuci u dlužníka požaduje po oprávněném, tj. statutárním městu Přerovu uhradit 
náklady výši 1.500,- Kč + DPH. JUDr. P. Dutko, který poskytuje právní služby již zažalovaných 
pohledávek bývalé příspěvkové organizace Technické služby města, navrhuje na tuto cenu přistoupit, 
neboť vynaložené náklady byly mnohem vyšší. Současně podotýká, že pokračovat ve vymáhání by 
bylo neefektivní, když za dosavadního trvání exekučních řízení nebyly vymoženy žádné částky a není 
naděje na zlepšení životní, zejména finanční situace dlužníka. V okamžiku, kdy již samotný soudní 
exekutor žádá o souhlas se zastavením exekuce pro nemajetnost je zvážení o upuštění od vymáhání 
pohledávek zcela na místě, když náklady exekučních řízení by nadále narůstaly a vymožení 
pohledávek by bylo zřejmě bezvýsledné.  

U níže uvedených pohledávek jsou dle části třetí čl. XII odst. 1 Vnitřního předpisu č. 27/2014                 
O postupu jednotlivých odporů magistrátu města Přerova a příspěvkových organizací při správě                 
a vyřazení (odpisu) pohledávek (dále jen „Vnitřní předpis č. 27/2014“) naplněny podmínky pro 
upuštění od jejich vymáhání z důvodu nedobytnosti, neboť:

„Za nedobytnou pohledávku se považuje zejména taková pohledávka, u které je ze všech okolností 
případu zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo neúspěšné a že byly vyčerpány všechny 
možnosti řešení uspokojení pohledávky (dlužník, popř. další fyzické nebo právnické osoby, na nichž 
mohla být pohledávka vymáhána, odmítli dobrovolně pohledávku uspokojit, realizací zajišťovacích 
institutů nebylo dosaženo uspokojení pohledávky, soudní či exekuční vymáhání pohledávky nebylo 
úspěšné)“. 

V případě upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti 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 (část třetí čl. XII             
odst. 4 Vnitřního předpisu č. 27/2014). 



Výše jednotlivých pohledávek za dlužníkem činí:

a) dle faktury č. 804846/51 ze dne 02.11.2004, se splatností 16.11.2004 
jistina……………………………………………………………………………..…… 4.837,50 Kč  
úrok z prodlení (0,05% denně)………………………………………………………..10.240,99 Kč
celkem…………………………………………………………………………….......15.078,49 Kč  

Exekuční titul:  
Platební rozkaz OS v Přerově, č. j. 11C 67/2006-8, ze dne 24.04.2006, který nabyl právní moci 
dne 15.06.2006.

Návrh na nařízení exekuce: 
Podán dne 08.09.2006 (pohledávka se promlčí za devět let a cca 9 měsíců po ukončení vedení 
exekuce).

b) dle faktury č. 805736/51 ze dne 30.04.2015, se splatností 14.05.2005 

jistina………………………………………………………….………..………………11.310,-  Kč  
  úrok z prodlení (0,05% denně)…………………………………………………......... 22.931,03 Kč

celkem……………………………………………………………………………….. 34.241,03 Kč

Exekuční titul:  
Platební rozkaz OS v Přerově, č. j. 14C 63/2007-9, ze dne 27.04.2007, který nabyl právní moci 
dne 19.06.2007.

Návrh na nařízení exekuce: 
Podán dne 15.08.2007 (pohledávka se promlčí za devět let a cca 10 měsíců po ukončení vedení 
exekuce).

c) dle faktury č. 860679/51 ze dne 02.05.2006, se splatností 16.05.2006
jistina………………………………………………………………………………….. 1.110,50 Kč  
úrok z prodlení (0,05% p.a.)…………………………………………………............. 2.047,76 Kč

  celkem………………………………………………………………………………… 3.158,26 Kč  

Exekuční titul:  
Platební rozkaz OS v Přerově, č. j. 13C 223/2007-6, ze dne 30.10.2007, který nabyl právní moci 
dne 04.01.2008.

Návrh na nařízení exekuce: 
Podán dne 05.02.2008 (pohledávka se promlčí za devět let a cca 11 měsíců po ukončení vedení 
exekuce).

Informace o exekučních řízeních:
V minulosti nebyly vydány žádné exekuční příkazy. Proběhla však dražba nemovitosti (na základě 
exekučního příkazu jiného exekutora). Dlužné pohledávky byly do dražby přihlášeny, ale z výtěžku 
rozdělované podstaty byli uspokojení jiní věřitelé (zajištění věřitelé). Nyní zjištěn účet s nulovým 
zůstatkem a předchozími blokacemi. Dle centrální evidence exekucí má dlužník celkem 31 
pravomocných exekucí, nejstarší je z r. 2006. Dosud se nepodařilo vymoci žádnou částku. Dle 
soudního exekutora celková částka k úplnému vymožení všech nároků, tj. jeho a statutárního města 
Přerova jako oprávněného činí cca 116.100,- Kč.


