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Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 
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Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její převod na podrozvahu  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti, na nájemném, fakturách za 

vodné, stočné a srážkovou vodu a úroku z prodlení v celkové výši 120.089,14 Kč za dlužníkem ***, 

se sídlem ***, nájemcem nebytového prostoru o výměře 87,6 m2 v objektu bydlení p.č. ***, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č.*** v katastrálním území Přerov 

*** za účelem provozování hostinské činnosti – kavárna-bar-restaurant. Z dlužné částky činí 

78.373,00 Kč pohledávka na nájemném, 6.904,00 Kč pohledávka za faktury na vodném, stočném a 

srážkové vodě, 32.071,91 Kč pohledávka na úroku z prodlení z nájemného a 2.740,23 Kč pohledávka 

na úroku z prodlení z faktur k datu 24.4.2017. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 66. schůzi konané dne 06.04.2017 pod č. 

2608/66/7/2017 a schválila materiál dle návrhu na usnesení.  

 

Finanční a rozpočtový výbor 

Tento materiál bude projednán ve finančním a rozpočtovém výboru dne 18.04.2017. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje schválit materiál dle návrhu  

na usnesení.  

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky doporučuje schválit upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti. 



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“) jsou naplněny podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávky 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).  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě nájemní smlouvy č.*** ze dne 15.04.2011, se stala společnost *** nájemcem nebytového 

prostoru určeného k provozování hostinské činnosti – kavárna-bar-restaurant. Dne 12.3.2012 byla 

zaslána upomínka, kterou byli vyzváni k úhradě dlužného nájemného. Na základě výše uvedené 

nájemní smlouvy byly společnosti vystaveny faktury, v nichž bylo vyúčtováno vodné a stočné za 

období od 05.07.2011 do 30.04.2012 a vyúčtována srážková voda za období od 01.10.2011 do 

30.04.2012. Jedná se o 7 faktur vystavených na celkovou částku 6.904,00 Kč. Faktury nebyly 

uhrazeny ani po zaslání upomínek. 

Dne 31.5.2012 bylo společností podepsáno uznání dluhu, kde se zavázali splácet dluh v pravidelných 

splátkách. Tuto dohodu následně nedodrželi. Dne 20.8.2012 byl podán u Okresního soudu v Přerově 

návrh na vydání el. platebního rozkazu na zaplacení dlužné částky, příslušenství a nákladů řízení. Dne 

10.9.2012 byl vydán el. platební rozkaz č.j.11EC 206/2012, kterým bylo dlužníkovi uloženo uhradit 

statutárnímu městu Přerovu dlužnou částku. Platební rozkaz nabyl právní moci 6.10.2012, po 

vyznačení právní moci byla věc předána exekutorovi. Přípisem ze dne 25.10.2012 byl podán u Ex. 

úřadu Přerov návrh na provedení exekuce na majetek povinného. Okresní soud v Přerově nařídil 

exekuci na majetek povinného usnesením ze dne 20.11.2012 č.j, 29EXE 2415/2012-8. Usnesení soudu 

o nařízení exekuce nabylo právní moci dne 20.2.2013. Exekuce pokračuje, dle sdělení ex. úřadu v 

podstatě nevymahatelné. K naší žádosti sdělil soudní exekutor dne 7.11.2014, že v řízení není 

evidováno žádné vymožené plnění, opakované součinnosti a lustrace majetku povinné v průběhu r. 

2014 byly negativní. Soudní exekutor byl dotázán přípisem ze dne 26.10.2015 na stav exekučního 

řízení. Na výzvu exekutora o sdělení, zda souhlasíme se zastavením exekuce pro nemajetnost, neboť 

již byly využity veškeré zákonné prostředky ke zjištění postižitelného majetku povinného, avšak bez 

pozitivního výsledku a je tak bezpředmětné v exekuci pokračovat, bylo přípisem ze dne 5.10.2016 

sděleno, že s navrhovaným postupem souhlasíme. Soudní exekutor vydal dne 19.10.2016 usnesení o 

zastavení exekuce. Na základě výše uvedených skutečností Odbor MAJ upouští od vymáhání 

pohledávky pro nedobytnost a převádí ji na podrozvahový účet.  

Oddělení právní doporučuje schválit upuštění od vymáhání pohledávky. Pohledávka byla dlouhodobě 

vymáhána, soudním exekutorem byly prováděny opakované lustrace majetku povinného, avšak 

bezvýsledně. Upuštěním od vymáhání pohledávky tato nezaniká a je nadále vedena v podrozvahové 

evidenci města. 

  

Přílohy:  



- Nájemní smlouva 

- Usnesení o zastavení exekuce  

 

 


