








Důvodová zpráva – Odpisy nedobytných pohledávek ze samostatné působnosti 
města

Zastupitelstvu města je předkládán materiál týkající se odpisu pohledávek, které jsou 
po jejich posouzení oddělením právním a veřejných zakázek (PaVZ) klasifikovány jako 
nedobytné z důvodů dále uvedených.
Jedná se  o  pohledávky  z titulu  dlužného  nájemného,  pohledávky  z titulu  poplatku 
z prodlení.

K odpisu jsou předkládány pohledávky, vzniklé z titulu dlužného nájemného v období 
od roku 1996 do roku 2010, nedílnou součástí je rovněž zákonný poplatek z prodlení.

PaVZ  při  posuzování  pohledávek  z přiloženého  seznamu  vycházelo  z několika 
hodnotících hledisek, a to:

 doba od splatnosti pohledávky s ohledem na promlčení,
 ekonomická  efektivita  vymáhání  pohledávek,  tj.  náklady  soudního  či  jiného 

řízení  proti  pravděpodobnosti  reálného  vymožení  (finanční  poměry  dlužníka, 
předlužení dlužníka apod.), příp. náklad vs. výše pohledávky,

 dostatečnost důkazní materie k prokázání nároku u soudu,
 osoby zemřelé, osoby v nebo po insolvenčním řízení (oddlužení),
 a další.

Celkem se jedná o 53 položek, přičemž z toho 21 případů tvoří úmrtí dlužníků, kdy 
vzhledem  k jejich  nemajetnosti  nemohly  být  dluhy  uspokojeny  v rámci  dědického 
řízení, ve 3 případech nebyl dluh uspokojen v rámci insolvenčního řízení, 8 případů je 
navrhováno  k odpisu  z důvodu,  že  se  po  10  let  od  právní  moci  exekučního  titulu 
nepodařilo ani soudem dohledat pobyt dlužníka, 5 případů tvoří faktický odpis v rámci 
rozhodnutí RM a ZM v období 2019-2020. Zbývající menší část tvoří dluhy, které se po 
dobu  10  a  více  let  nepodařilo  vymoci  pro  nemajetnost  dlužníků.  Tito  lidé  jsou 
dlouhodobě  bez  příjmu,  případně  jejich  příjmy  nedosahují  zabavitelné  výše  (zde se 
v naprosté většině jedná o starobní důchod).

Lze konstatovat, že u pohledávek v předkládaném seznamu již nelze úspěšně vymáhat 
nárok. 
Ke všem těmto pohledávkám jsou již vytvořeny 100 % účetní opravné položky a jejich 
odepsání je tedy neutrální vůči hospodářskému výsledku.

Celkový finanční objem jistiny pohledávek, které jsou předmětem tohoto odpisu, je ve 
výši  915.418,50 Kč, odepisovaný poplatek z prodlení činí 4.996.910,65 Kč.

Pozn.  finanční  částky  uvedené  v příloze  (tabulce)  odpovídají  ve  sloupci  jistiny  a 
příslušenství hodnotám v účetně evidenčním programu WinDomy, účetní odepsáním 
příslušných částek tak dojde k výmazu těchto hodnot ve WinDomech.

Návrh pro FV : 
Finanční výbor na svém zasedání dne 9.11.2020 projednal přeložený materiál a 
doporučil zastupitelstvu města schválit navržené odpisy pohledávek.

Příloha: Seznam jednotlivých pohledávek z nájmu k odpisu včetně odůvodnění odpisu.

Zpracovali: Alžběta Svobodná a Jiří Kučera, odd. právní a veřejných zakázek
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Přílohy  k materiálu  Odpisy  nedobytných  pohledávek  ze  samostatné  působnosti  města  je 
z důvodů ochrany osobních údajů přístupná pro členy zastupitelstva města v aplikaci T-Mapy.

Mgr. Kučera, OPaVZ


