
 
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO M ĚSTA č.8 

 DNE: 22.10.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 8/2015/OP/5 

 

NÁZEV: 
 

Odpis nedobytných pohledávek 

 

ANOTACE: 
 
Odpis nedobytných pohledávek, které nebyly exekučně vymoženy z důvodu nemajetnosti 
povinných a odpis nedobytné pohledávky, která nebyla v rámci insolvenčního řízení uspokojena  
(proveden výmaz společnosti z obchodního rejstříku). 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 
 

• převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet v částce 148 000 Kč dle 
předloženého návrhu (příloha č. 1) 

• odpis (úplné vyřazení) nedobytných pohledávek z účetní evidence Města Žďár nad 
Sázavou v částce 190 312,88 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 2a, 2b) 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

Odbor majetkoprávní 

Předkládá: 

Rada města 

 

MATERIÁ L  B EZ  O SOB NÍCH  ÚD AJŮ  



Název materiálu:  Odpis nedobytných pohledávek 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh:  4 
 
 
Popis 
Jedná se o návrh na: 

• převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet 

• odpis nedobytných pohledávek – úplné vyřazení z účetní evidence Města Žďár nad 
Sázavou 

 
 
Geneze případu 
RM na svém zasedání dne 12.10.2015 projednalanávrhy na odpis nedobytných pohledávek. Jedná 
se o pohledávky, jejichž výše přesáhla částku 20 000 Kč/případ. RM tyto návrhy předkládá ZM a 
doporučuje ZM předložené návrhy na odpis pohledávek schválit.              
Jednotlivé návrhy správci pohledávek zdůvodnili.  
 
Návrh řešení 

 
Schválit: 

• převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet v částce 148 000 Kč dle 
předloženého návrhu (příloha č. 1) 

• odpis (úplné vyřazení) nedobytných pohledávek z účetní evidence Města Žďár nad 
Sázavou v částce 190 312,88 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 2a, 2b) 

 
Varianty návrhu usnesení 

 
• Nejsou doporučeny. 

 

 
Doporu čení předkladatele 
 
RM doporučuje schválit předložený materiál. 
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        Příloha č. 1 

Pohledávky navrhované na odpis – odbor dopravy  
 
Odbor dopravy navrhuje k odpisu a následné evidenci na podrozvahovém účtu 
pohledávky identifikované následujícími VS: 

 
1. 1310700861 + 1320700861  

- pohledávka 29.000,-- Kč (pokuta 28.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 5.2.2008 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě  
- veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 4.5.2011 
- exekuce zřízením ex. zástavního práva 21.1.2013 
- exekuce prodejem nemovitostí 21.1.2013 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 2.9.2013 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
2. 1310701498 + 13200701498  

- pohledávka 31.000,-- Kč (pokuta 30.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 6.10.2007 
- opakované výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- odvolání povinného proti nařízení exekuce – zamítnuto 
- exekuce na majetek povinného 24.5.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 11.9.2012 
- exekuce srážkou ze mzdy (jiných příjmů) 19.4.2013 

       - dosud nevymožena ani část pohledávky 
 

3. 1310802141 + 1320802141   
- pohledávka 31.000,-- Kč (pokuta 30.000,-- Kč + náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 4.3.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 13.5.2011 
- exekuce na majetek povinného 8.8.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 8.12.2011 
- exekuce srážkou ze mzdy 23.10.2013 
- t. č. ve věznici 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 

 
4. 1311000093 + 1321000093   

- pohledávka 26.000,-- Kč (pokuta 25.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 26.3.2010 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- proti povinné vedeno několik trestních řízení 
- exekuce na majetek povinné 23.5.2011 
- exekuce zřízením ex. zástavního práva na nemovitostech povinné 6.10.2011 
- exekuce prodejem nemovitostí povinné 6.10.2011 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
 



                                                                                                              Příloha č. 2a 

Pohledávky navrhované na vy řazení z úč. evidence  
 
Odbor dopravy navrhuje odpis (úplné vyřazení) uvedených pohledávek, identifikovaných 
následujícími VS, které jsou vedeny na podrozvahovém účtu: 
 

1. 1310901423+1320901423   
- pohledávka 36.000,-- Kč (pokuta 35.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 15.10.2009 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě  
- cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 3.3.2011 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná  

 
2. 1311001524 + 1321001524   

- pohledávka 26.000,-- Kč  (pokuta 25.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 13.10.2010 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 28.6.2012 
- exekuce na majetek povinného 18.12.2012  
- exekuce srážkou z důchodu 30.8.2012 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 15.9.2014 
- pohledávka je nedobytná 
 

Odbor dopravy dále navrhuje vyřazení  pohledávek, dosud nevedených na podrozvaze, 
identifikovaných následujícími VS z účetní evidence: 

 
3. 1311001024 + 1321001024   

- pohledávka 31.000,-- Kč  (pokuta 30.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 4.8.2010 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 28.6.2012 
- exekuce na majetek povinného 21.10.2013 
- exekuce zastavena z d ůvodu nemajetnosti povinného  

       - pohledávka je nedobytná 
 

4. 1311301797   
- pohledávka 26.000,-- Kč (pokuta 25.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
 - právní moc rozhodnutí 25.1.2014 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 2.6.2014 
- exekuce srážkou z důchodu 31.7.2014 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, po vzoru minulých exekucí, které jsou  
  zastavovány pro nemajetnost povinného, se jedná o pohledávku nedobytnou 

 
Výše uvedených pohledávek navržených odborem dopravy k odpisu z ú četní evidence 
činí celkem: 119 000 K č. 
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5. 1310901319 + 1320901319   

- pohledávka 31.000,-- Kč  (pokuta 30.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 24.9.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 13.5.2011 
- exekuce na majetek povinného 20.7.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 
 
Výše uvedených pohledávek navržených odborem dopravy k k odpisu a následné 
evidenci na podrozvahovém ú čtu činí celkem:  148 000 K č. 
 





Příloha č. 3

Město Žďár nad Sázavou
00295841

majetkoprávní

dopravy

Závěrečná rekapitulace:

Odbor M ěÚ

evidenci na 
podrozvahových 
účtech

úplný odpis - vy řazení 
z účetní evidence

majetkoprávní 0,00 Kč 71 312,88 Kč

dopravy 148 000,00 Kč 119 000,00 Kč

Kontrolní výpo čet 338 312,88 Kč

Celkem

Pohledávky navržené pro:

ZM
od 20 000 Kč

148 000,00 Kč 190 312,88 Kč

338 312,88 Kč

71 312,88 Kč

267 000,00 Kč

Finanční přehled  pohledávek navržených k odpisu - 
předloženo ke schválení ZM

odbor

Celkem k odpisu


