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Název návrhu: 

Upuštění od vymáhání pohledávky za panem T.Š. z důvodu nedobytnosti a její převod 

na podrozvahu 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti za dlužníkem T.Š., IČ 48728829, 

v celkové výši 2 867 230,72 Kč, z toho jistina činí 581 659,00 Kč a úroky z prodlení 2 285 571,72 Kč 

ke dni 25.06.2018. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 92. schůzi konané dne 17.05.2018 pod č. 

3854/92/7/2018 a schválila materiál dle návrhu na usnesení. 

 

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, ve znění 

pozdějších předpisů (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).“.  

 

Pohledávka tímto úkonem nezaniká. Převede se z příslušného syntetického účtu na podrozvahový účet 

a dále se na tomto účtu sleduje až do doby zániku práva na vymáhání (část třetí čl. XII odst. 4 

Vnitřního předpisu č. 27/2014).  

 

Finanční výbor 

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 19.06.2018. 

 

Kancelář tajemníka - odd. právní 

Oddělení právní doporučuje přijetí navrhovaného usnesení, neboť pohledávka byla dlouhodobě 

vymáhána soudním exekutorem, přičemž se nejednalo o první exekuční řízení na majetek povinného 

T.Š., IČ: 48728829. 

Vzhledem k tomu, že povinný Š. je dlouhodobě nekontaktní, nedodržuje splátkový kalendář, dle 

sdělení soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy nevlastní žádný postižitelný majetek, nevlastní 

motorové vozidlo postižitelné v rámci exekuce, nemá účet u peněžního ústavu se zůstatkem, který by 

postačoval alespoň na krytí nákladů spojených s jeho postižením, narůstaly by dále náklady na 

exekuční vymáhání. Za této situace se jeví jako nejvhodnější řešení upustit od vymáhání pohledávky 

pro nedobytnost. Upuštěním od vymáhání pohledávka nezaniká a je dále vedena na podrozvahovém 

účtu Statutárního města Přerova. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dle kupní smlouvy, uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a panem T.Š., byl pan T.Š. povinen 

Statutárnímu městu Přerov uhradit kupní cenu za prodej domu na pozemku p.č. 1207, stavební plocha 

o výměře 460 m2 v k.ú. Přerov. 

  

Kupní smlouva byla uzavřena na částku 1 020 000 Kč dne 18.3.1993, při které povinný uhradil zálohu 

ve výši 5 000 Kč. I poté, co podepsal kupní smlouvu, odmítal nemovitost dlouhou dobu převzít, 

nezaplatil ujednanou kupní cenu ve výši 1 015 000 Kč a následně nechal nemovitost převést na třetí 

osobu. Rovněž žádal o vyhotovení nového znaleckého posudku. Ten nechal tehdejší odbor majetku 

vypracovat, a přestože jeho závěry byly stejné jako v prvním posudku, žádal slevu z kupní ceny. Na 

základě těchto skutečností tehdejší odbor majetku (nyní odbor správy majetku a komunálních služeb) 

nedoporučil slevu z kupní ceny. 

  

Tehdejším finančním odborem Městského úřadu v Přerově (nyní odbor ekonomiky Magistrátu města 

Přerova) byla povinnému zaslána upomínka k úhradě dlužné částky dne 19.1.1994 a to na částku 1 015 

000 Kč. Další upomínka mu byla zaslána dne 10.2.1994. Dne 16.5.1994 uhradil z dlužné částky 150 

000 Kč a dne 3.6.1994 uhradil částku 250 000 Kč. Pan Š. slíbil prostřednictvím svého právního 

zástupce JUDr. Veverky, že částku 700 000 Kč uhradí na účet města dne 26.4.1994 s tím, že město v 

orgánech obce na základě jeho podpisu vypracovaném Mgr. Derychovou (které udělil plnou moc k 

zastupování), projedná slevu z kupní ceny. 

  

Rada města Přerova rozhodla na svém 73. zasedání konaném dne 29.6.1994, že odbor právní bude 

vymáhat nedoplatek kupní ceny soudní cestou. Dne 2.11.1995 vydal Okresní soud v Přerově rozsudek, 

který ukládal žalovanému Š. zaplatit městu Přerov částku 615 000 Kč s 3 % úrokem z prodlení od 

19.1.1994 do 14.7.1994 a s 16 % úrokem od 15.7. 1994 do zaplacení, včetně nákladů řízení ve výši 26 

000 Kč, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.  

  

Dne 27.5.1996 podalo město Přerov Okresnímu soudu v Přerově návrh na výkon rozhodnutí prodejem 



movitých věcí nacházejících se v bytě a pronajatých prostorech povinného. Současná (druhá) 

manželka pana Š. a její syn podali žalobu proti městu Přerovu na vyloučení věcí sepsaných v soupisu 

movitých věcí, neboť byly pořízeny z jejich vlastních prostředků ještě před vznikem manželství. Na 

tomto základě vydal Okresní soud v Přerově usnesení, kterým tento výkon rozhodnutí zastavil, neboť 

se jednalo o věci, ke které měla práva jiná osoba než povinný Š.T. 

  

Na základě dalších jednání právního oddělení byl dne 22.7.2003 vydán Exekutorským úřadem Přerov, 

soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou exekuční příkaz pod spisovou značkou EX 0359/03-8 o 

rozhodnutí o provedení exekuce prodejem všech podle zákona postižitelných movitých věcí nebo 

spoluvlastnického podílu povinného na movitých věcech podle § 49 odst. 1 písm. e) Exekučního řádu, 

a to za účelem uspokojení pohledávky. Na základě vystaveného exekučního příkazu nedošlo k 

uhrazení pohledávky pro nemajetnost povinného, neboť na základě zjištění exekutora povinný Škoda 

nevlastní nemovitosti, motorové vozidlo, nemá peněžní prostředky na účtu a vzhledem k jeho 

zdravotnímu stavu není možné dohodnout žádný splátkový kalendář.  

  

Odbor právní sdělil soudnímu exekutorovi, že nebude prozatím dávat Okresnímu soudu v Přerově 

podnět k zastavení exekučního řízení a vyčká, zda by exekuce nemohla být úspěšnější později. 

  

Dne 17.3.2009 zaslal soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána usnesení, kterým zrušil exekuční příkaz a 

dne 24.3.2009 byla Magistrátu města Přerova zaslána závěrečná zpráva o průběhu exekuce. Spis byl 

ukončen ke dni 11.3.2009 pro nemajetnost povinného. 

  

Dne 23.11.2009 byla nachystána předloha pro Radu města Přerova, jejímž předmětem bylo prominutí 

pohledávky za povinným Š.  Na 77. schůzi Rady města Přerova, která se konala dne 2.12.2009, byl 

tento návrh projednán a Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova pod č. 

usnesení: 3088/77/4/2009 neschválit prominutí pohledávky z důvodu nemajetnosti za povinným v 

celkové výši 2 082 829,53 Kč, z toho jistina činila 615 000 Kč a úroky z prodlení 1 467 829,53 Kč ke 

dni 2.12.2009. 

  

Následně došlo k projednání v Zastupitelstvu města Přerova, a to dne 12.4.2010 rozhodlo, že po 

projednání neschvaluje prominutí pohledávky za povinným Š. – usnesení č. 978/29/6/2010, za 

neuhrazenou kupní cenu č.p. 1022 a pozemku p.č. 1207, st. pl. o vým. 460 m2 v k.ú. Přerov, v celkové 

výši 2 117 606,51 Kč ke dni 12.4.2010, a to z důvodu zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka na 

základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Přerově č. j. 20 Nc 645/2003-26. 

  

Dne 12.4.2012 podalo oddělení právní znovu návrh na provedení exekuce. Dne 5.6.2012 vydal soudní 

exekutor usnesení, kterým nařídil exekuci na majetek povinného a pověřil provedením této exekuce 

JUDr. Tomáše Vránu. Soudní exekutor vydal exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu manželky 

povinného u peněžního ústavu a další příkaz k úhradě částečných nákladů exekuce, které měl rovněž 

hradit povinný. Exekutorský úřad uzavřel s povinným Š*** dohodu o splátkách ve výši 3 000 Kč 

měsíčně. Povinný však splátkový kalendář nedodržoval. Soudní exekutor sdělil, že jakmile bude 

nadeponována vyšší částka, bude zaslána na účet města.  

  

Právní oddělení zaslalo dne 22.7.2015 dotaz soudnímu exekutorovi ohledně sdělení aktuálního stavu v 

exekučním řízení. Bylo sděleno, že povinný splácí pouhých 500 Kč měsíčně a na urgence o navýšení 

splátek nereaguje. 

  

Další dotaz na aktuální stav exekučního řízení byl zaslán soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi 

(který přebral spis po JUDr. Vránovi) dne 30.6.2016. Dne 27.7.2016 bylo doručeno právnímu oddělení 

oznámení, dle kterého povinný nepravidelně splácí 500 Kč a žádný majetek mu není blokován. 

  

Dne 7.11.2016 si podal p. Š. žádost na Odbor správy majetku a komunálních služeb o uzavření 

nájemní smlouvy k bytu v Přerově, přičemž nabízel, že by hradil zvýšené nájemné ve výši 60 Kč/m2. 

Oddělení právní nedoporučilo uzavření nájemní smlouvy, vzhledem k jeho dluhům a neochotě splácet. 

Rada města Přerova se na své 69. schůzi zabývala žádostí o uzavření nájemní smlouvy s povinným Š., 



která se konala 8.12.2016 a neschválila uzavření nájemní smlouvy - usnesení č. 2248/59/7/2016. 

JUDr. Jícha dne 21.7.2017 informoval, že opakované součinnosti jsou negativní. Dne 4.8.2017 soudní 

exekutor sdělil telefonicky, že soudní exekutor má na svém účtu asi 3 splátky, které uhradil povinný v 

roce 2016 a až bude částka vyšší, zašle ji na účet města. Rovněž sdělil, že p. Š. má také dluh u 

Všeobecné zdravotní pojišťovny a dalších institucí a u Všeobecné zdravotní pojišťovny uvádí adresu 

pro doručování bydliště druhé manželky. Dosud není známo, kde se fyzicky zdržuje a jaká jeho 

skutečná adresa. 

. 

Dle telefonického sdělení advokátní koncipientky JUDr. Dutka probíhá řízení u Okresního soudu v 

Přerově proti povinnému Š., který pronajímá byt v domě č.p. 466, na pozemku p.č. 4672/3, k.ú. 

Přerov, Osmek, který měl vyklidit a jenž je majetkem Statutárního města Přerova – jako doručovací 

adresu uvádí Přerov, ale na této adrese se fyzicky nezdržuje a nikdy nezdržoval. 

  

Dne 9.4.2018 právní oddělení Kanceláře tajemníka telefonicky kontaktovalo JUDr. Dutka, který sdělil, 

že dne 4.4.2017 vydal Okresní soud v Přerově rozsudek pro zmeškání. Povinný Š. se proti rozsudku 

odvolal. V současné době se čeká na rozhodnutí Krajského soudu v Olomouci, zda potvrdí rozsudek 

Okresního soudu v Přerově. 

  

Oddělení právní zaslalo dne 13.3.2018 soudnímu exekutorovi JUDr. Jíchovi žádost o sdělení 

aktuálního stavu a postupu v dané věci. V zaslané výzvě uvádí, že žádný posun ve spise nenastal – 

součinnosti a lustrace provedené v roce 2017 byly opět negativní a povinný je nekontaktní. Nevlastní 

nemovitosti postižitelné v rámci exekuce, nevlastní motorové vozidlo postižitelné v rámci exekuce a 

nemá účet u peněžního ústavu se zůstatkem postačujícím 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. Dle jeho sdělení 

pokračovat v exekuci za této situace by bylo bezpředmětné, jen by se neúměrně zvyšovaly náklady na 

exekuci. Z tohoto důvodu zaslal žádost o souhlas se zastavením exekuce pro nemajetnost, respektive o 

sdělení, zda s navrhovaným postupem oprávněný (statutární město Přerov) souhlasí. Jelikož 

vycházíme z jeho vyjádření, navrhujeme zastavení exekuce pro nedobytnost. Současně žádal o 

vyčíslení nákladů řízení, které nám mají být přiznány vůči povinnému.  

  

Na základě výše uvedených skutečností Odbor MAJ doporučuje upuštění od vymáhání pohledávky z 

důvodu nedobytnosti a převést ji na podrozvahový účet.  

 

 


