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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 a úroku z prodlení 

v celkové výši 132.791,03 Kč za dlužníkem R***., se sídlem D***, okr. Přerov, nájemcem 

nebytového prostoru místnosti č.*** budovy č.p ***, T***, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov. Z dlužné částky činí 79.906,70 Kč pohledávka na nájemném a 

52.884,33 Kč pohledávka na úroku z prodlení z nájemného k datu 21.8.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

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 navržené znění usnesení.  

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“), ve znění pozdějších předpisů, 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). 

 

Kancelář tajemníka –odd. právní 

Oddělení právní Kanceláře tajemníka doporučuje přijetí usnesení v navrhovaném znění. Pohledávka 

byla dlouhodobě vymáhána soudním exekutorem a ten nezjistil žádný postižitelný majetek, z něhož by 

bylo možné pohledávku uspokojit. Upuštěním od vymáhání pohledávky tato nezaniká a je nadále 

vedena v podrozvahové evidenci Statutárního města Přerova. 

 

Rada města Přerov 

Rada města Přerov tento materiál projednala na své 73. schůzi konané dne 13.07.2017 pod 

č3041/74/7/2017 a schválila materiál dle návrhu na usnesení. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 20.9.2012 byl ukončen nájemní vztah s občanským sdružením R*** o.s., IČ:***, se sídlem D***, 

okr. Přerov, jejíž předmětem byl nebytový prostor – místnost č.*** budovy č.p ***, ***, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov, pro neplacení nájemného. Ze strany 

pronajímatele byla 5.3.2013 zaslána občanskému sdružení výzva k úhradě dlužného nájemného, která 

byla doručena 20.3.2013 . K úhradě dluhu nedošlo. Odd. právní přistoupilo k vymáhání pohledávky a 

Okresní soud v Přerově vydal platební rozkaz č.j. 13C 126/2013, který nabyl právní moci dne 

29.7.2013, jímž bylo uloženo dlužníkovi zaplatit městu částku ve výši 98.906,70 Kč s příslušenstvím. 

Návrh na provedení exekuce byl podán dne 31.3.2014. Soudní exekutor vydal dne 27.5.2014 exekuční 

příkaz, jímž rozhodl o provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného a dále příkaz na 

prodej movitých věcí. 

Písemností ze dne 27.3.2017 nás exekutorský úřad vyzval k vyslovení souhlasu se zastavením exekuce 

pro nemajetnost povinného. 

Závěrečnou zprávu o průběhu exekuce s informací o ukončení spisu dnem 08.06.2017, jsme obdrželi 

dne 09.06.2017. Celkem včetně nákladů bylo vymoženo 31.211,00 Kč. Z toho náklady exekuce činily 

12.211,00 Kč. Vymožená částka 19.000,00 Kč byla vyplacena oprávněnému dne 28.01.2015. 

Odbor majetku eviduje k datu zpracování tohoto materiálu pohledávku na nájemném VS: 701000226 

– 79.906,70 Kč a úrok z prodlení v celkové částce 52.884,33 Kč. Tyto částky jsou součástí výše 

uvedeného platebního rozkazu. 

  

Přílohy:  

- Rozsudek 13C126/2013 

- Vyrozumění o zahájení exekuce 

- Usnesení o zastavení exekuce  

 

 


