
Pořadové číslo:  15/3.6.1. 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Částečné prominutí pohledávky za odtah a uskladnění odtaženého vozidla 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje částečné prominutí pohledávky za odtah a uskladnění odtaženého vozidla 

registrační značky 4Z9 3591 ve výši 77.873,44Kč s příslušenstvím za A.G., za podmínky 

úhrady 45.000,-Kč v termínu do 31.12.2020. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

2 pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb pověřuje k dořešení vyplacení úhrady 

částky 45.000,-Kč v termínu do 31.12.2020. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

po projednání, které se konalo dne 27.8.2020 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

částečné prominutí pohledávky za odtah a uskladnění odtaženého vozidla registrační značky 4Z9 3591 

ve výši 77.873,44Kč s příslušenstvím za A.G., za podmínky úhrady 45.000,-Kč v termínu do 

31.12.2020. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Doporučuje schválit částečné prominutí pohledávky za odtah a uskladnění odtaženého vozidla 

registrační značky 4Z9 3591 ve výši 77.873,44Kč s příslušenstvím za A.G., za podmínky úhrady 

45.000,-Kč v termínu do 31.12.2020. 



 

Odbor ekonomiky 

Na základě skutečností uvedených v důvodové zprávě doporučuje schválit navržené znění usnesení.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 21.6.2017, Městská policie Přerov rozhodla o odtahu vozidla Škoda Octavia RZ 4Z9 3591, které 

tvořilo překážku na ul. Želatovská u č. p. 22 v Přerově. Odtahová služba vozidlo odtáhla a uložila na 

parkoviště SBD na ul. Teličkova 40, 751 24 Přerov – Předmostí. 

  

Z výpisu Centrálního registru vozidel byl zjištěn jako vlastník a provozovatel vozidla p. G., kterému 

byly doporučeně zaslány 3 výzvy k zaplacení výdajů za odtah a uskladnění vozidla a to na částky 

6.083,-Kč, na částku 16.583,-Kč a poslední na částku 78.083,-Kč). Bylo zasláno několik e-mailů a 

proběhlo několik telefonických rozhovorů. K uhrazení částky za odtah vozidla nedošlo, proto se celá 

věc v roce 2019 předala k řešení advokátní kanceláři JUDr. P.D.. P. G. nereagoval ani na výzvu 

advokátní kanceláře a proto byla podána žaloba. Před prvním jednání ve věci pan G. sdělil, že již není 

vlastníkem vozidla, neboť jej v r. 2017 předal zprostředkovateli Autobazaru CARS B1 s.r.o. k prodeji, 

který se měl uskutečnit dne 7.2.2017. Autobazaru dal p. G. plnou moc k prodeji i přepisu vozidla v 

registru. Pan G. však neměl k dispozici podepsanou kupní smlouvu s novým vlastníkem, soudu 

předložil pouze nepodepsanou kupní smlouvu, kdy kupujícím vozidla měl být pan P.H.. Advokátní 

kancelář JUDr. D. kontaktovala v této věci pana H., který sdělil, že vozidlo nikdy nekupoval ani jiný 

automobil. Pan H. poukázal, že došlo opakovaně ke zneužití jeho osobních údajů při uzavření kupní 

smlouvy na motorové vozidlo. Okresní soud v Kroměříži na jednání dne 16.6.2020 konstatoval, že s 

ohledem na dosud předložené důkazy pan A.G. není již vlastníkem vozidla RZ 4Z93591, kdy údaje v 

centrálním registru vozidel mají pouze evidenční charakter. Předsedkyně senátu navrhla vzít žalobu 

zpět s tím, že by jinak žalobu zamítla. Advokátní kancelář JUDr. D. vzala tedy žalobu zpět s tím, že 

část soudního poplatku ve výši 4.216,- Kč bude soudem vrácena zpět na MMPr. 

Advokátní kancelář JUDr. D. následně městu sdělila, že dle soudu je prokázané, že pan A.G. uzavřel 

kupní smlouvu s autobazarem CARS B1 s.r.o., kdy došlo k předání vozidla, klíčů i technického 

průkazu a vyplacení kupní ceny. Mohlo by tedy dojít k žalobě autobazaru, jehož sídlo je v Praze 3, 

kdy advokátní kancelář JUDr. D. vyslovila obavu, že by soudní spor nebyl pro město úspěšný a 

náklady na toto soudní řízení by mohly činit až 1/2 vymáhané částky, t.j. cca 50.000,- Kč.  

Dále sdělila, že domnělý vlastník vozidla pan H. sdělil, že bude podávat žalobu na neznámého 

pachatele pro podezření z trestného činu podvodu. V případě, že bude zjištěn pachatel, mohlo by se 

město přihlásit s nárokem k náhradě škody. Není však jisté zda trestní oznámení bude panem H. 

podáno a s jakým výsledkem. 

  

Pan A.G. má o motorové vozidlo zájem a v advokátní kanceláři JUDr. P.D. byla projednána domluva 

o úhradě části nákladů na odtah a uložení vozidla ve výši 45.000,-Kč. Protože je veden v centrálním 

registru smluv jako vlastník, může si vyžádat doklady k vozidlu a vozidlo používat. V případě, že by 

se skutečný vlastník vozidla domáhal jeho vrácení, musel by se obrátit na pana A.G., který je v 

registru veden jako vlastník. Dle kupní smlouvy by se tohoto nároku mohl domáhat pan H., ale tento 

vlastnictví rezolutně popírá a nárok na předmětné motorové vozidlo odmítá.  

  

Advokátní kancelář navrhuje jako nejekonomičtější řešení uzavřít s panem A.G. dohodu a předat mu 

vozidlo při úhradě 45.000,- Kč, tj. částečných nákladů za odtah a parkování vozidla a to po uhrazení 

této částky na účet MMPr. 

  

V tomto případě, má MMPr 3 roky uložené vozidlo na odstavném parkovišti SBD na ul. Teličkova v 

Předmostí, které stárne, jeho hodnota klesá, k vozidlu nejsou klíče. Jediný, kdo si ho může vyzvednout 



je ten, který je uvedený v registru silničních vozidel, nebo má kupní smlouvu včetně dokladů k 

vozidlu. Náklady města na odtah automobilu byla faktura za odtah na částku 2.783,-Kč a za soudní 

poplatky, kdy vzetím žaloby zpět byla část částky vrácena, po odečtu 1.054 ,-Kč. Na částku 105.383,-

Kč, která je uváděná jako dlužná za odtažené vozidlo, je dopočítaná za uskladnění vozidla 

(150Kč/den). Zde se jedná o částku vypočítanou za 684 dnů uložení vozidla (od 22.6.2017 do 

7.5.2019) a odtah vozidla. 

Advokátní kanceláří bylo doporučeno částku za uložení vozidla dále nenavyšovat, neboť již v této 

době přesáhla cenu odtaženého vozidla.  

  

Výsledná částka pro prominutí částečné pohledávky je vypočítaná z částky za odtah vozidla (2.783,-

Kč), za uložení vozidla v období od 22.6. 2017 do 7.5.2019, tj. 684 dnů x 150Kč/den (102.600,-Kč). 

Úroky z prodlení od 1.12.2018 do 19.10.2020 (datum konání Zastupitelstva města Přerova) jsou 

17.490,44Kč. Celková částka 122.873,44Kč. Po odečtení 45.000,-Kč (pan G.) bude výsledná částka k 

prominutí 77.873,44Kč.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh řešení úhrady za odtah a uložení motorového 

vozidla.  

 

 


