
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 nedobytných pohledávek v celkové částce 796.274 
Kč s příšlušenstvím 
 
Stručný obsah: Statutární město Liberec eviduje a vymáhá pohledávky z titulu nájem-
ních smluv o užívání bytů či nebytových prostor ve vlastmictví SML. Řada z těchto po-
hledávek se však v průběhu vymáhání ukázala jako nedobytná či zanikla. Jedná se o 
pohledávky přiznané soudním rozhodnutím a vymáhané v rámci exekučního řízení, kdy 
exekuční řízení bylo exekutorem zastaveno pro nemajetnost nebo úmrtí dlužníků. Z 
hlediska dalšího účetního evidování takových nedobytných pohledávek by SML mělo v 
souladu s účetními předpisy provést jejich odpis. 

 

 

Zpracoval: Mgr. Ivana Vodolanová, právník odboru SK  

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 nedobytných pohledávek včetně příslušenství dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy  
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
odpis pohledávek, včetně příslušenství, zaniklých z důvodu úmrtí dlužníka dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

 
 
a  u k l á d á 
 

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

 

T: 31.12.2015 
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Důvodová zpráva 
 
 
Stručný obsah: Statutární město Liberec eviduje a vymáhá pohledávky z titulu nájem-
ních smluv o užívání bytů či nebytových prostor ve vlastnictví SML. Řada z těchto po-
hledávek se však v průběhu vymáhání ukázala jako nedobytná, nebo i zanikla. Jedná se 
o pohledávky přiznané soudním rozhodnutím a vymáhané v rámci exekučního řízení, 
kdy exekuční řízení bylo exekutorem zastaveno pro nemajetnost nebo úmrtí dlužníků. 
Z hlediska dalšího účetního evidování takových nedobytných pohledávek by SML mělo 
v souladu s účetními předpisy provést jejich odpis. 
 
Předmětné pohledávky představují dlužné částky na nájemném či úhradách za služby spojené 
s nájmem. Pohledávky byly ze strany SML vymáhány soudní cestou. Vzhledem k tomu, že 
dlužné částky nebyly ze strany dlužníků zaplaceny ani po pravomocném rozsudku soudu, po-
dalo SML návrh na zahájení exekučního řízení a vymáhání předmětných pohledávek bylo 
předáno exekutorovi.  
 
V průběhu exekučního řízení bylo exekutorem zjištěno, že povinní dlužníci jsou zcela bez 
majetku, popř. v průběhu exekučního řízení dlužníci zemřeli (a nezanechali majetek, z něhož 
by bylo možné dluh uhradit, ani dluh nepřešel na dědice) a pohledávky jsou tudíž nedobytné, 
resp. zanikly. Exekuční řízení k vymožení předmětných pohledávek byla exekutorem zasta-
vena pro nemajetnost nebo z důvodu úmrtí dlužníka.  
 
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, by SML, jakožto účetní jednotka, mělo odepsat 
(vyřadit) pohledávky, které zanikly, jakož i pohledávky, které jsou považovány za nedobytné.  
 
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 nedobytných pohle-
dávek, včetně příslušenství, a současně vzít na vědomí odpis pohledávek zaniklých z důvodu 
úmrtí dlužníka. 
 
Příslušná usnesení a sdělení exekutora o zastavení řízení k pohledávkám uvedeným v přílo-
hách č. 1 a 2 jsou k dispozici na odboru školství a sociálních věcí, oddělení humanitním. 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Soupis nedobytných pohledávek 
2. Soupis pohledávek zaniklých z důvodu úmrtí dlužníka 

 
 
 
 
 
 

 


