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NÁZEV:  

Odpis pohledávky 
 

 

ANOTACE: 
PO SPORTIS předkládá radě města návrh na odpis pohledávky. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje odpis pohledávky dle předloženého návrhu. 
 

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: 

MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS 

Předkládá: 

MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS 
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Název materiálu:  ODPIS POHLEDÁVKY 
 
Počet stran: 2 
Počet příloh: 1 (2 strany) 
 
 
Popis: 
Dne 29.9.2005 uzavřela příspěvková organizace CERUM s akciovou společností CC Systems, a.s. se 
sídlem Národní tř. 101, 695 01 Hodonín, IČ: 25589881 smlouvu o podnájmu nebytových prostor 
v hotelovém domě Morava na dobu určitou od 1.10.2005 do 30.9.2010. Smlouva byla uzavřena 
v souladu s Pravidly zřizovatele na dobu 5 let.  
Ve druhé polovině roku 2009 se výrazně zhoršila platební morálka společnosti CC Systéms. Tuto 
skutečnost příspěvková organizace opakovaně řešila se zástupci společnosti na jednáních, kterým 
byl přítomen i její ředitel, který opakovaně přislíbil veškeré dlužné částky uhradit. K úhradě dluhu však 
nikdy nedošlo. Na základě toho byla společnosti CC Systems smlouva o podnájmu nebytových 
prostor v hotelovém domě Morava vypovězena s tím, že nájem byl ukončen  ke dni 31.3.2010. Po 
vyklizení nebytových prostor společností byla konečná částka dluhu za nájem a služby s ním spojené 
vyčíslena v celkové výši 121.873,-Kč. Dne 15.4.2010 byla podepsána Dohoda o uznání dluhu a 
způsobu jeho splácení, ve které CC Systéms dluh uznává v celé výši a zavazuje se dlužnou částku 
uhradit ve stanovených splátkách. 
Mezitím byl Krajským soudem v Brně vyhlášen pod č.j. KSBR 37 INS 7186/2009 – B - 122 konkurs na 
majetek CC Systems, do kterého příspěvková organizace přihlásila pohledávku dne 20.5.2010. 
V souladu s usnesením Krajského soudu ze dne 22.3.2016 bylo rozhodnuto o zrušení konkursu na 
majetek společnosti z důvodu nedostatku majetku potřebného k uspokojení věřitelů. 
Protože je zřejmé, že pohledávka příspěvkové organizace zaplacena nebude a stala se tak 
nedobytnou,  je radě města předkládán návrh na odpis nedobytné pohledávky. 
 
 
 
Návrh: 
Rada města po projednání schvaluje odpis nedobytné pohledávky PO SPORTIS, vzniklou z titulu 
nezaplaceného nájemného a služeb s ním spojených společností CC Systems, a.s. se sídlem 
Národní tř. 101, 695 01 Hodonín, IČ: 25589881 ve výši 121.873 Kč. 
 
 
Doporučení předkladatele: 
PO SPORTIS doporučuje radě města schválit odpis nedobytné pohledávky dle předloženého návrhu. 
 
 
Stanoviska:  
Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. Klementem. 

 



 

 

Na všech podáních v této věci uveďte: 
Jednací číslo: KSBR 37 INS 7186/2009-B-122 

 
 
 
 

U S N E S E N Í 
 
 
 

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční 
věci dlužníka: CC Systems a.s., IČ 25589881, Národní třída 101, 695 01 Hodonín, 
o zrušení konkursu 
 
 

t a k t o :  
 
 
I. Konkurs na majetek dlužníka CC Systems a.s., IČ 25589881, Národní třída 101, 695 01 

Hodonín, se zrušuje, neboť majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela 
nedostačující.  

 
II. Insolvenční správkyni se ukládá, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto 

usnesení písemně soudu oznámila, zda uzavřela účetní knihy, sestavila účetní závěrku, 
splnila povinnosti uložené daňovými předpisy a předala dlužníku potřebné účetní 
záznamy, zajistila činnosti evidenční a odbornou správu dokumentů vzniklých z 
činnosti dlužníka, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, a další činnosti 
související se zrušením konkursu. 

 

O d ů v o d n ě n í :  
 
 

Dne 31. 7. 2015 v insolvenční věci dlužníka schválil soud konečnou zprávu a současně 
rozhodl o poměrném uspokojení pohledávek postavených na roveň pohledávkám za 
majetkovou podstatou - pracovněprávních pohledávek. Podáním ze dne 10. 12. 2015 
insolvenční správkyně sdělila, že provedla rozvrh k uspokojení pracovněprávních pohledávek. 
Současně správkyně navrhla zrušení konkursu, neboť majetek dlužníka je zcela nepostačující 
pro usokojení věřitelů. 
 

Podle ust. § 308 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon – dále jen IZ) insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu 
zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se 
nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové 
podstaty. S ohledem na sdělení insolvenční správkyně postupoval soud podle uvedeného 
ustanovení a konkurs zrušil.  



pokračování - 2 -  KSBR 37 INS 7186/2009-B-122 

 

Podle ust. § 313 odst. 2 a 3 IZ insolvenční správce je povinen ke dni zrušení konkursu 
uzavřít účetní knihy, sestavit účetní závěrku, splnit povinnosti uložené daňovými předpisy 
a předat dlužníku potřebné účetní záznamy. Dále je povinen předat dlužníkovi 
zbývající majetek, zajistit činnosti evidenční a odbornou správu dokumentů vzniklých 
z činnosti dlužníka, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, a další činnosti 
související se zrušením konkursu. Nevede-li dlužník účetnictví, týkají se tyto povinnosti 
přiměřeně jeho daňové evidence. Po provedení těchto činností insolvenční soud 
insolvenčního správce zprostí jeho funkce. Soud proto insolvenční správkyni uložil, aby 
splnění uvedených povinností soudu oznámila. 
 
 
Poučení:   Proti výroku I. je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení 

k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 
Brno, pracoviště Husova 15. Odvolání mohou podat pouze insolvenční správce 
a přihlášení věřitelé (§ 309 odst. 2 IZ). 
 
Proti výroku II. není odvolání přípustné.  
 
Rozhodnutí, kterým se konkurs ruší, je vykonatelné a jeho účinky nastávají dnem, 
kdy nabude právní moci. Právní mocí rozhodnutí, kterým se konkurs ruší, 
insolvenční řízení končí. (§ 309 odst. 3 a 4 IZ). 
 
Zrušením konkursu zanikají účinky prohlášení konkursu s výjimkou účinků, 
u kterých je možné jejich navrácení do stavu před prohlášením konkursu. Platnost 
a účinnosti právních úkonů, které byly provedeny během konkursu, tím není 
dotčena (§ 312 odst. 1 IZ). 

 
 
 

Krajský soud v Brně 
dne 22. března 2016 

 
 

JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. 
                   samosoudce 

Za správnost vyhotovení: 
Iveta Hanzlová 
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