
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 
 
Obsahem materiálu je návrh částečného prominutí poplatků z prodlení ve výši 600 000 
Kč v exekuční věci vedené proti panu Václavu Pohnanovi. Povinný má uhrazenu jistinu 
dluhu a žádá o prominutí příslušenství dluhu z důvodu nemajetnosti. 

 

 

Zpracovala: Bc. Veronika Kopová, referent oddělení humanitního  

odbor, oddělení: školství, kultury a sociálních věcí 

telefon: 485 244 968 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM 16. 6. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
PhDr. Ivan Langr, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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prominutí poplatků z prodlení v exekučním řízení proti panu Václavu Pohnanovi ve výši    
600 000 Kč specifikovaných v důvodové zprávě 
 
a  u k l á d á  
 
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit zastavení exekučního řízení pro částku 
ve výši 600 000 Kč a zaslat žadateli rozhodnutí zastupitelstva města.   

 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

Obsahem materiálu je návrh částečného prominutí poplatků z prodlení ve výši 600 000 
Kč v exekuční věci vedené proti panu Václavu Pohnanovi. Povinný má uhrazenu jistinu 
dluhu a žádá o prominutí příslušenství dluhu z důvodu nemajetnosti. 

 

Historie případu 

Dne 19. 9. 2014 byla statutárnímu městu Liberec doručena žádost pana Václava Pohnana, nar. 
6. 1. 1957, o prominutí poplatků z prodlení ve výši 843 130 Kč. Jde o dluh vymáhaný 
v exekučním řízení, který vznikl po vydražení prostoru v ulici Pražská v listopadu 1991. Spo-
lečník pana Pohnana odmítl složit svůj podíl a proto žadatel hledal jiné partnery pro podniká-
ní, ti však nájem neplatili, což jmenovaný nevěděl. Žadatel v dopise popisuje svou snahu za-
platit dluh tím, že v roce 2001 odjel pracovat do USA. Do ČR se vrátil v roce 2006 a zaplatil 
část dluhu. Ke svému zdravotnímu stavu uvádí, že v USA prodělal zánět slinivky a v ČR psy-
chické onemocnění (panická porucha), dle lékařské zprávy z roku 2009 je jeho psychický stav 
stabilizovaný. Po dobu pobytu v USA pronajímal byt v ulici Hvězdná v Liberci. Jeho manžel-
ka bydlela v té době v Křižanech. Nájemci, které měli v bytě v Liberci, jim nepředávali poštu 
a o vymáhání dluhu se proto dozvěděli až v době, kdy právní zástupce SML vypátral 
v Křižanech paní Pohnanovou. 

 

Majetkové poměry žadatele 

K majetkovým poměrům žadatele bylo doloženo, že nevlastní nemovitý majetek ani movitý 
majetek vyšší hodnoty a nemá majetkové podíly v obchodních společnostech a nepodniká. Od 
1. 6. 2012 je evidován jako uchazeč o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti mu končila 
k 30. 4. 2013. Od prosince roku 2014 mu byl ÚP ČR přiznán příspěvek na živobytí ve výši 
3 410 Kč měsíčně. V období bez příjmů ho živil syn. S manželkou je rozvedený od roku 1993 

 

Exekuce 

Exekuce vznikly z titulu rozsudků, kterými soud přiznal statutárnímu městu Liberec dlužné 
nájemné a hodnotu poskytnutých služeb spojených s užíváním prostoru k podnikání v Pražské 
ulici č. p. 16/25 v Liberci. Jde o dluh vymáhaný v exekučním řízení.  U pana Pohnana se jed-
ná o poplatky z prodlení v exekuční věci - Spis EX 384/06, který ke dni 18. 7. 2013 vykazoval 
již úplné zaplacení jistiny ve výši 427 771 Kč. Jistina dluhu byla částečně zaplacena z prodeje 
bytu manželů Pohnanových. Část jistiny fakticky zaplacena nebyla, a to z důvodu, že byla 
statutárním městem Liberec odpuštěna ve výši 246 441,- Kč (dne 19. 6. 2007 rozhodnutím 12. 
RM). Povinný uhradil dlužné částky souvisejících poplatků exekutora. SML žádné další plat-
by vůči exekutorskému úřadu v tomto případě hradit nebude.  

Projednání v humanitní komisi 

Ve věci rozhodovala komise humanitní na základě „Pravidel pro posuzování žádostí o promi-
nutí úroků a poplatků z prodlení vzniklých z pohledávek z užívání bytů a nebytových prostor 
v domech s byty ve vlastnictví Statutárního města Liberec“ schválených usnesením zastupitel-
stva města č. 86/2015 ze dne 26. 3. 2015 Žádost byla předložena k projednání komisi huma-
nitní poprvé dne 9. 4. 2015, kde komise o svém stanovisku nerozhodla a vyžádala si od pana 
Pohnana doplnění některých skutečností. Na zasedání komise dne 5. 5. 2015 bylo projednání 
písemné doplnění žadatele, komise ani z těchto informací nebyla schopna zodpovědně roz-
hodnout, zda vydá své doporučení k prominutí dluhu a rozhodla se pozvat žadatele na další 



 4

jednání osobně. Na schůzi dne 3. 6. 2015 přednesl osobně Václav Pohnan členům komise, jak 
dluh vznikl. 

Humanitní komise na osobním jednání s žadatelem položila tyto otázky související se vzni-
kem dlužné částky: 
Proč si nezajistil předávání pošty? 
Na tento dotaz nedokázal odpovědět. 
Proč se přestěhoval a žije v Praze? 
Chtěl vydělat peníze na dluh vůči SML. 
Kde bere peníze, když od roku 2012 nepracuje? 
Finančně mu pomáhá syn a v současné době má přiznánu sociální dávku doplatku na živobytí. 
Proč se z USA nevrátil ihned, když zjistil, že je nemocný? 
Návrat mu zdravotní stav neumožňoval. 
Hlasování humanitní komise: 
Hlasovalo se o prominutí celého poplatku z prodlení ve výši 843.130,- Kč 
Hlasování: Pro: 4 Proti: 4 Zdržel se: 1 
Hlasovalo se o prominutí části poplatku z prodlení ve výši 600.000,- Kč 
Hlasování: Pro: 4 Proti: 4 Zdržel se: 1 
 
Dle Jednacího řádu Komise humanitní čl. III, bod 7 - V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedajícího.  
Předsedkyně komise hlasovala pro prominutí celého poplatku z prodlení ve výši 843.130,- Kč. 
Následně však předsedkyně požádala o nové projednání tohoto případu na zasedání Komise 
humanitní dne 11. 8. 2015. Na tomto zasedání bylo rozhodnuto o zrušení hlasování ze dne 3. 
6. 2015 a následně bylo uskutečněno nové hlasování. 
Hlasovalo se o prominutí části poplatku z prodlení ve výši 600.000,- Kč 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 2 Zdržel se: 0 
 
Důvody, které vedly humanitní komisi k doporučení prominutí dluhu: 
Komise humanitní navrhuje, po posouzení písemných dokumentů z úřadu práce ze dne 20. 4. 
2015, čestného prohlášení o nemajetnosti pana Pohnana ze dne 23. 4. 2015, lékařské zprávy a 
osobního setkání s žadatelem dne 3. 6. 2015, prominout Václavu Pohnanovi dluh ve výši 600 
000 Kč z důvodu, že v tuto chvíli nemá motivaci pracovat, protože by mu exekutor peníze 
odebral na umoření dluhu. Je reálné, že když mu bude příslušenství dluhu částečně odpouště-
no, začne pracovat a mohl by přestat čerpat sociální dávky. 
 
S přihlédnutím k nemajetnosti žadatele a doporučení humanitní komise navrhuje odbor 
školství, kultury a sociálních věcí souhlasit v exekučním řízení proti Václavu Pohnanovi. 
s prominutím poplatků z prodlení ve výši 600 000 Kč  
 
Přílohy:  

1. Žádost Václava Pohnana z 19. 9. 2014 
2. Doplnění žádosti ze dne 27. 4. 2015 

 






























