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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 31  dne 12.09.2018 OISM311806Z 

 

 

Vyřazení pohledávek podle zákona 

 

Právní rámec Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

                                           Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 SM_21_RMM Směrnice města o evidenci a vymáhání 

     nedaňových pohledávek              

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta          …………………   

Zpracovatel: Marcela Heroutová, 03.09.2018                    ………………… 

Vztah k rozpočtu: bez dopadu na rozpočet 

Souhlas vedoucích zaměstnanců: OISM: Ing. Bc. David Lukeš             ………………… 

Souhlas vedoucích zaměstnanců: OF: Ing. Jaroslava Rodová                 ………………… 

 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje vyřazení pohledávek podle zákona dle přílohy P2.                                                                                          

 

2. Důvodová zpráva 

 

Pokud dlužník (nájmy bytů, nebytových prostor a prostor sloužících podnikání) nemá zájem 

svoje dluhy řešit mimosoudně a nedaří se s ním dlouhodobě sjednat nápravu, je podána 

k soudu prostřednictvím advokáta žaloba o zaplacení, popř. následná exekuce (služba 

exekučního vymáhání je využívána jako poslední nástroj v celém cyklu vymáhání 

pohledávky). Po dlužníkovi je v tomto případě požadováno zaplacení jak jistiny, tak i úroku 

z prodlení (popř. poplatku z prodlení). Pohledávky subjektů, u kterých je zahájen proces 

oddlužení, jsou řádně přihlašovány do insolvenčního řízení.  

Revize všech evidovaných soudních, exekučních i insolvenčních řízení v součinnosti 

se smluvní advokátní kanceláří, příslušnými exekučními úřady a soudy, kdy bylo a je cílem 

vyhodnotit dosavadní průběh, výsledek a efektivnost podaných žalob a prováděných exekucí, 

ukázala v některých případech potřebu pohledávky vyřadit. Revize u některých řízení ještě 

probíhá proto, že některé exekutorské úřady dosud nereagovaly na žádosti o poskytnutí 

informací. 

Podle zákona lze odepsat jednorázově hodnotu pohledávky u dlužníka: 1) u kterého soud 

zamítl návrh na prohlášení konkurzu nebo zrušil konkurz pro nedostatek majetku dlužníka, 
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2) který je v konkurzním a vyrovnávacím řízení na základě výsledků řízení, 3) který zemřel 

a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka, 4) který byl 

právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem 

ekonomicky nebo personálně spojenou nebo blízkou osobou, 5) na jehož majetek, ke kterému 

se daná pohledávka váže je uplatňována veřejná dražba, 6) jehož majetek, ke kterému se daná 

pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce. 

Jedním ze zákonných titulů pro účinné vyřazení vyjmenovaných pohledávek je výsledek 

exekučního řízení. Zastavení exekučního řízení pro nedostatek majetku je rovněž výsledkem 

exekučního řízení. 
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