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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 15.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Odpis pohledávky CPS consulting, s.r.o. v likvidaci z důvodu zániku dlužníka  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje odpis pohledávky za dlužníkem CPS consulting, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Tusarova 

1152/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 27391566 (společnost vymazána z OR ke dni 3.6.2019) z 

titulu neuhrazeného nároku na náhradu škody vyplývající z mandátní smlouvy 239M/2010 ze dne 

16.6.2010 v celkové výši 1 446 542,92 Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 2018-2022 

Rada města Přerova svým usnesením ze dne 11.7.2019, č. 642/19/6/2019 schválila podání návrhu 

Zastupitelstvu města Přerova schválit odpis pohledávky za dlužníkem CPS consulting, s.r.o. v 

likvidaci, se sídlem Tusarova 1152/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 27391566 (společnost 

vymazána z OR ke dni 3.6.2019) z titulu neuhrazeného nároku na náhradu škody vyplývající z 

mandátní smlouvy 239M/2010 ze dne 16.6.2010 v celkové výši 1 446 542, 92 Kč. 

 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic doporučuje schválit usnesení dle předloženého návrhu.  

 

Odbor ekonomiky 

Na základě skutečností uvedených v důvodové zprávě doporučuje schválit odpis pohledávky, neboť je 

naplněna podmínka dle části třetí čl. XVII odst. 2 písm. b) Vnitřního předpisu č. 27/2014 O postupu 

jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizaci při 

správě a vyřazení (odpisu) pohledávek, ve znění pozdějších předpisů. 

Po rozhodnutí o odpisu bude pohledávka v souladu s částí třetí čl. IX odst. 3 písm. a) citovaného 

předpisu v účetnictví města vyřazena z rozvahové evidence a dále se o ní již nebude účtovat. 



 

Útvar kanceláře tajemníka 

Kancelář tajemníka doporučuje schválit návrh na usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor řízení projektů a investic doručil podklady pro vymáhání pohledávky vůči povinné CPS 

consulting, s. r. o., v likvidaci, č. j.: MMPr/014390/2016 ve výši 40 000,-- Kč a to dne 29. 1. 2016. 

  

Vzhledem k tomu, že dne 19. 3. 2014 byla společnost CPS consulting, s. r. o., IČ: 27391566 zrušena s 

likvidací a byl jmenován likvidátor Ing. B.N. a společnost tak vstoupila do likvidace dnem 1. 4. 2014, 

celková výše pohledávky, kterou statutárním město Přerov eviduje za společností je v celkové výši      

1 214 788,-- Kč. Statutární město Přerov tedy přihlásilo pohledávku statutárního města Přerov jakožto 

věřitele do likvidace společnosti CPS consulting, s. r. o., v likvidaci a to dne 24. 10. 2014. Dne 14. 

ledna 2015 byl likvidátorovi zaslán dotaz na průběh likvidace této společnosti, a jelikož likvidátor 

neučinil žádné úkony, zaslalo statutární město Přerov dne 24. 3. 2015 Městskému soudu v Praze návrh 

na odvolání likvidátora společnosti CPS consulting, s. r. o., v likvidaci. Návrh na odvolání likvidátora 

zaslal i další věřitel této společnosti a to Obec Křelov – Břuchotín. Městský soud v Praze tedy spojil 

oba návrhy do společného řízení a dne 2. 10. 2015 vyzval oba věřitele, aby se vyjádřili k podání, které 

zaslal likvidátor Ing. B.N. 

  

Statutární město Přerov tedy dne 16. 10. 2015 zaslalo vyjádření, ve kterém uvedlo důvody se 

sdělením, že na odvolání likvidátora trvá. Dne 27. 4. 2016 opět statutární město Přerov vyzvalo 

likvidátora Ing. B.N.  k uhrazení pohledávky v celkové výši 1 254 788,-- Kč na účet statutárního města 

Přerova s tím, že pokud pohledávka nebude v lhůtě 15 kalendářních dní od doručení výzvy uhrazena, 

bude dlužná částka vymáhána soudní cestou. 

  

Dne 27. 4. 2016 statutární město Přerov opět přihlásilo pohledávku do likvidace společnosti CPS 

consuting, s. r. o., v likvidaci i s přílohami, které se týkaly nabytí právní moci rozhodnutí ÓHS. 

  

Dne 19. 5. 2016 rozhodla rada města Přerova na svém 44. Schůzi o podání žaloby o náhradu škody na 

společnost CPS consulting, s. r. o., v likvidaci. Žalobu o zaplacení částky 1 254 788,-- Kč s 

příslušenstvím spojenou s návrhem na vydání platebního rozkazu zaslalo statutární město Přerov 

Obvodnímu soudu pro Prahu 7 dne 3. 6. 2016 i se všemi potřebnými přílohami. Obvodní soud pro 

Prahu 7 vydal dne 22. 6. 2016 usnesení, kterým vyzval statutární město Přerov k zaplacení soudního 

poplatku za žalobu ve výši 62 740,-- Kč. Dne 28. 6. 2016 vydal Obvodní soud pro Prahu 7 platební 

rozkaz, kterým uložil žalované CPS consulting, s. r. o., v likvidaci uhradit částku 1 254 788,-- Kč s 

úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 1 254 788,-- Kč od 3. 5. 2016 do zaplacení a náhradu 

nákladů řízení ve výši zaplaceného soudního poplatku ve výši 62 740,-- Kč. Vzhledem k tomu, že se 

platební rozkaz nepodařilo žalovanému doručit, byl dne 3. 8. 2016 zrušen s tím, že se má žalobce 

vyjádřit, zda souhlasí s vydáním rozhodnutí bez nařízení jednání. Statutární město Přerov zaslalo 

souhlasné vyjádření dne 8. 8. 2016. 

  

Statutárnímu městu Přerov bylo dne 1. 11. 2016 doručeno usnesení Městského soudu v Praze, kterým 

byl odvolán likvidátor Ing. B.N.a likvidátorem společnosti byla nově jmenována JUDr. D.M. a to na 

základě společného návrhu statutárního města Přerova a obce Křelov – Břuchotín. 

  

Dne 28. 4. 2017 byl vydán rozsudek Obvodním soudem pro Prahu 7, kterým rozhodl, že žalovaný je 

povinen uhradit statutárnímu městu Přerov částku 1 254 788,-- Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % 

ročně od 19. 5. 2016 do zaplacení a nahradit náklady řízení ve výši 62 740,-- Kč, to vše do tří dnů od 

právní moci tohoto rozsudku. Rozsudek nabyl právní moci dne 13. 6. 2017. 



 Dne 14. 6. 2017 podala CPS consulting, s. r. o., v likvidaci prostřednictvím JUDr. D.M. insolvenční 

návrh. Doplnění insolvenčního návrhu bylo podáno u Městského soudu v Praze dne 30. 6. 2017. 

Insolvenčním správcem byla Městským soudem v Praze dne 2. 11. 2017 určena JUDr. T.K.. Následně 

byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna výzva, aby věřitelé, kteří doposud nepřihlásili své 

pohledávky, tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku u Městského soudu v 

Praze. Dne 2. 1. 2018 byla zaslána žádost Obvodnímu soudu pro Prahu 7 o zaslání rozhodnutí s 

vyznačením právní moci. Následně byla podána elektronicky podána přihláška pohledávky u 

Městského soudu v Praze. 

  

Druhý věřitel obec Křelov – Břuchotín podala dne 6. 3. 2018 incidenční žalobu na určení existence 

pohledávky, která jim byla insolvenční správkyní popřena. Následně byl tento věřitel vyzván k úhradě 

soudního poplatku. Dále tento věřitel požádal o prodloužení lhůty v souvislosti se získáním důkazů, 

které měla poskytnout Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. 

  

Dne 23. 4. 2018 byla na stránkách insolvenčního rejstříku zveřejněna průběžná zpráva insolvenční 

správkyně JUDr. T.K. o průběhu řízení, ze které vyplývá, že ukončení řízení brání doposud 

nevyřešený incidenční spor. Dne 29. května 2018 vzal druhý věřitel Obec Křelov – Břuchotín 

incidenční žalobu v celém rozsahu zpět a to na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Křelov – 

Břuchotín. Dne 31. 5. 2018 tak bylo řízení týkající se určení pravosti pohledávky (incidenční spor) 

zastaveno. 

  

  

Dne 19. 7. 2018 byl v insolvenčním rejstříků zveřejněn upravený seznam přihlášených pohledávek – 

upraveno dle výsledku incidenčního sporu. Konečná zpráva o průběhu insolvenčního řízení byla 

zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 10. 9. 2018. Městský soud v Praze vydal dne 24. 10. 2018 

usnesení o konečné zprávě a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, ve které uvádí, že 

celkové zpeněžení majetkové podstaty je ve výši 79 008,00 Kč, částka, která bude rozdělena mezi 

věřitele je rovna 20 839,98 Kč, neboť odměna insolvenčního správce činí 58 080,10 Kč. 

  

Návrh rozvrhového usnesení zaslala 3. 12. 2018 insolvenční správkyně JUDr. T.K. Městskému soudu 

v Praze a to tak, že částka 20 839,88 Kč bude rozdělena mezi věřitele. Statutárnímu městu Přerov tak 

připadla částka 20 425,17 Kč. Dne 10. 1. 2019 rozhodl Městský soud v Praze, že insolvenční správce 

vyplatí částky určené pro jednotlivé věřitele bankovním převodem na bankovní účty, které k tomu 

jednotliví věřitelé předem písemně označí správci. Dne 5. 2. 2019 bylo zasláno insolvenční správkyni 

sdělení s uvedením čísla bankovního účtu, na který má být částka 20 425,17 Kč vyplacena. Dne 13. 2. 

2019 zaslala insolvenční správkyně Městskému soudu v Praze sdělení, že věřitelům byly částky 

vyplaceny. 

  

Odbor ekonomiky informoval Kancelář tajemníka, že dne 13. 2. 2019 byla platba ve výši 20 425,17 

Kč připsána na účet statutárního města Přerova. 

  

Z celkové dlužné částky 1 466 968,09 Kč byla statutárnímu městu Přerov vyplacena pouze částka 20 

425,17 Kč, zbývající dlužnou částku je tedy třeba odepsat jako nedobytnou. 

  

  

Vzhledem k tomu, že již byly vyčerpány všechny dostupné prostředky k vymožení dlužné částky a 

společnost byla vymazána z OR ke dni 3.6.2019, jak je popsáno výše, navrhuje Odbor řízení projektů 

a investic jako správce pohledávky schválit odpis pohledávky dle odst. 2 písm. b) článku XVII. 

Vnitřního předpisu č. 8/2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 27/2014 vydaného Radou města 

Přerova – O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a 

příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu) pohledávek, ve znění pozdějších předpisů, a 

to s ohledem na zánik dlužníka a jeho výmaz z OR.  

 

 


