
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

11.  zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Upuštění od vymáhání a účetní odpis pohledávek včetně příslušenství 
 
Stručný popis: Statutární město Liberec eviduje pohledávky ve výši 427.379,87 Kč, kte-
ré vznikly vyúčtováním nákladů u prodaných nemovitostí města z let 2004-2007. Vzhle-
dem k tomu, že se v současné době jedná již o promlčené nebo právně zaniklé pohle-
dávky, má SML v souladu s příslušnými účetními předpisy povinnost provést účetní 
odpis takovýchto pohledávek. V případě, že k odpisu nedojde, budou pohledávky z ro-
ku 2004 zaevidovány jako manko. Obdobně by pak bylo postupováno i v následujících 
letech. 

 

 

Zpracoval: Mgr. Ivana Vodolanová, právník odboru SK 

Alena Endtová, referent oddělení informační soustavy a daní 
odboru ekonomiky 

odbor, oddělení: školství a sociálních věcí 

telefon: 485 243 378 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 1. 12. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

upuštění od vymáhání a účetní odpis pohledávek včetně příslušenství specifikovaných 
v příloze č. 1 důvodové zprávy 

 

a   u k l á d á 

 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit odpis pohledávek včetně příslušenství 
specifikovaných v příloze č. 1 důvodové zprávy 

 

T: 31.12.2015 
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Důvodová zpráva 

 
 
Stručný popis: Statutární město Liberec eviduje pohledávky ve výši 427.379,87 Kč, které 
vznikly vyúčtováním nákladů u prodaných nemovitostí města z let 2004-2007. Vzhledem 
k tomu, že se v současné době jedná již o promlčené nebo právně zaniklé pohledávky, 
má SML v souladu s příslušnými účetními předpisy povinnost provést účetní odpis ta-
kovýchto pohledávek. V případě, že k odpisu nedojde, budou pohledávky z roku 2004 
zaevidovány jako manko. Obdobně by pak bylo postupováno i v následujících letech. 
 
Předmětné pohledávky jsou z let 2004-2007. Fakticky se jedná se o dluhy nájemců fyzických 
osob, které však v důsledku tehdejšího prodeje předmětných nemovitostí města „evidenčně 
přešly“ společně s rozúčtováním nákladů na správcovské firmy - společenství vlastníků jedno-
tek. Řada z předmětných pohledávek již zanikla (v důsledku prekluze, zániku dlužníka) nebo 
je promlčena a tudíž jsou v současné době právně nevymahatelné.  
 
V souladu s aktuálními účetními předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., a českým účetním standardem č. 
706 Opravné položky a vyřazení pohledávek, je SML jakožto účetní jednotka povinno ode-
psat (vyřadit) mj. též pohledávky, které zanikly např. z důvodu prekluze pohledávky nebo 
jejich promlčení. Přitom, pohledávky zaniklé, tudíž právně neexistující, se odepisují/vyřazují 
bez dalšího. Pohledávky právně existující, avšak nevymahatelné (zejm. pohledávky promlče-
né) se odepisují z účetní rozvahy a dále se pak vedou v účetní podrozvaze. V případě, že 
k uvedenému postupu nedojde, budou pohledávky staré 10 let převedeny do manka a následně 
vyřazeny. Takovýto postup však zásadně negativně zkresluje hospodaření města. 
 
Odpis zaniklých a promlčených pohledávek z let 2004-2007 opakovaně doporučoval a poža-
doval též auditor ve svých zprávách a vyjádřeních. 
 
S ohledem na výše uvedené odbor školství a sociálních věcí ve spolupráci s odborem ekono-
miky doporučují orgánům města schválit upuštění od vymáhání a odpis pohledávek, včetně 
příslušenství, uvedených v příloze důvodové zprávy. 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Souhrn pohledávek z let 2004-2007 
2. Email s vyjádřením auditora Auditex s.r.o.  

 

 


