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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.09.2022

Žádost o uzavření dohody o splátkách - Jánská 16, Brno
Obsah materiálu_:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva
Příloha č. 2 - Žádost
Příloha č. 3 - Vyjádření dluhového poradce

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Rudolfová Iveta - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
s uzavřením dohody o splátkách s žadateli:
[osobní údaj
odstraněn] ,
[osobní údaj odstraněn] , byt č.
[osobní údaj
odstraněn] , Jánská 16, Brno, na dlužné nájemné a služby
vzniklé v období 02/2016 – 12/2018 ve výši 214.969 Kč bez
příslušenství na dobu 108 měsíců s tím, že 1. - 107. měsíční
splátka bude ve výši 2.000 Kč a 108. splátka ve výši 969 Kč, a
dále s tím, že nezaplacením jedné ze splátek v dohodnutém
termínu se bez dalšího stane splatným celý dosud nesplacený
dluh, přičemž tato dohoda o splátkách bude obsahem soudního
smíru uzavřeného ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod
sp.zn. 119 C 34/2019,(s tím, že v případě snížení předmětné
dlužné částky před vydáním usnesení o schválení soudního
smíru, bude obsahem soudního smíru dohoda o splátkách, v níž
bude uvedené snížení dlužné částky zohledněno jak ve výši a
období dluhu, tak v počtu splátek a výši poslední měsíční
splátky) a jehož obsahem bude dále prohlášení účastníků, že
náklady řízení ponese každý z nich sám, přičemž procesní návrh
na uzavření dohody o splátkách formou soudního smíru musí být
podán nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v
němž ZMČ BS schválilo uzavření dohody o splátkách a
ukládá
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Odboru bytovému ÚMČ Brno-střed seznámit právního zástupce
BS a žadatele s usnesením ZMČ BS.

MČ

Důvodová zpráva:
Poté, co byl zpracován materiál k projednání na 171. RMČ BS,
nabyla dne 15.07.2022 účinnosti nová Směrnice na evidenci a
vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových
prostor v domech svěřených MČ Brno-střed (dále jen Směrnice),
která však, stejně jako předchozí Směrnice, na niž se odkazuje
Důvodová zpráva komise bytové,
nijak neupravuje postup ve
věci schválení soudního smíru, jehož obsahem má být dohoda o
splátkách a proto je žádost předložena k projednání v orgánech
samosprávy MČ BS.
Stanoviska dotčených orgánů:
33. Finanční
výsledkem:

výbor

ZMČ

BS

projednal

dne

01.09.2022

s

Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.08, ze dne 1. 9. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS souhlasit s
uzavřením dohody o splátkách s žadateli:
[osobní údaj
odstraněn] ,
[osobní údaj odstraněn] , byt č.
[osobní údaj
odstraněn] , Jánská 16, Brno, na dlužné nájemné a služby
vzniklé v období 02/2016 – 12/2018 ve výši 214.969 Kč bez
příslušenství na dobu 108 měsíců s tím, že 1. - 107. měsíční
splátka bude ve výši 2.000 Kč a 108. splátka ve výši 969 Kč, a
dále s tím, že nezaplacením jedné ze splátek v dohodnutém
termínu se bez dalšího stane splatným celý dosud nesplacený
dluh, přičemž tato dohoda o splátkách bude obsahem soudního
smíru uzavřeného ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod
sp.zn. 119 C 34/2019,(s tím, že v případě snížení předmětné
dlužné částky před vydáním usnesení o schválení soudního
smíru, bude obsahem soudního smíru dohoda o splátkách, v níž
bude uvedené snížení dlužné částky zohledněno jak ve výši a
období dluhu, tak v počtu splátek a výši poslední měsíční
splátky) a jehož obsahem bude dále prohlášení účastníků, že
náklady řízení ponese každý z nich sám, přičemž procesní návrh
na uzavření dohody o splátkách formou soudního smíru musí být
podán nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v
němž ZMČ BS schválilo uzavření dohody o splátkách.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
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Macurová

Drdla

Bílek

Bundálek

Doležal

Kalousek

Kotas

Machů

Mises

Oplatek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Nepřítom
en

Pro

Pro

Omluve
n

Pro

Omluven

Pro

 35. Komise legislativní a organizační RMČ BS projednala dne
10.08.2022 s výsledkem:
Usnesení č. KLO.35.03
Komise legislativní a organizační RMČ BS na svém 35. zasedání,
konaném dne 10.08.2022
souhlasí
z hlediska právního s uzavřením dohody o splátkách s žadateli:
[osobní údaj odstraněn] ,
[osobní údaj odstraněn] , byt č.
[osobní údaj odstraněn] , Jánská 16, Brno, na dlužné nájemné a
služby vzniklé v období 02/2016 – 12/2018 ve výši 214.969 Kč
bez příslušenství na dobu 108 měsíců s tím, že 1. - 107.
měsíční splátka bude ve výši 2.000 Kč a 108. splátka ve výši
969 Kč, a dále s tím, že nezaplacením jedné ze splátek v
dohodnutém termínu se bez dalšího stane splatným celý dosud
nesplacený dluh, přičemž tato dohoda o splátkách bude obsahem
soudního smíru uzavřeného ve věci vedené u Městského soudu v
Brně pod sp. zn. 119 C 34/2019 (s tím, že v případě snížení
předmětné dlužné částky před vydáním usnesení o schválení
soudního
smíru,
bude
obsahem
soudního
smíru
dohoda
o
splátkách, v níž bude uvedené snížení dlužné částky zohledněno
jak ve výši a období dluhu, tak v počtu splátek a výši
poslední měsíční splátky) a jehož obsahem bude dále prohlášení
účastníků, že náklady řízení ponese každý z nich sám, přičemž
procesní návrh na uzavření dohody o splátkách formou soudního
smíru musí být podán nejpozději do konce měsíce následujícího
po měsíci, v němž ZMČ BS schválilo uzavření dohody o splátkách
a
doporučuje
ZMČ BS schválit uzavření dohody o splátkách s žadateli:
[osobní údaj odstraněn] ,
[osobní údaj odstraněn] , byt č.
[osobní údaj odstraněn] , Jánská 16, Brno, na dlužné nájemné a
služby vzniklé v období 02/2016 – 12/2018 ve výši 214.969 Kč
bez příslušenství na dobu 108 měsíců s tím, že 1. - 107.
měsíční splátka bude ve výši 2.000 Kč a 108. splátka ve výši
969 Kč, a dále s tím, že nezaplacením jedné ze splátek v
dohodnutém termínu se bez dalšího stane splatným celý dosud
nesplacený dluh, přičemž tato dohoda o splátkách bude obsahem
soudního smíru uzavřeného ve věci vedené u Městského soudu v
Brně pod sp. zn. 119 C 34/2019 (s tím, že v případě snížení
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předmětné dlužné částky před vydáním usnesení o schválení
soudního
smíru,
bude
obsahem
soudního
smíru
dohoda
o
splátkách, v níž bude uvedené snížení dlužné částky zohledněno
jak ve výši a období dluhu, tak v počtu splátek a výši
poslední měsíční splátky) a jehož obsahem bude dále prohlášení
účastníků, že náklady řízení ponese každý z nich sám, přičemž
procesní návrh na uzavření dohody o splátkách formou soudního
smíru musí být podán nejpozději do konce měsíce následujícího
po měsíci, v němž ZMČ BS schválilo uzavření dohody o
splátkách.
Hlasování:
přijato.
Dumbrovská
pro

Fischerová
pro

5

pro,

Hrabovská
omluvena

0

Chládek
omluven

proti,

Kubějová
omluvena

1

zdržel

Lastovecká
omluvena

Lidický
pro

se,

usnesení

Sedláková
pro

Springinsfeld
omluven

nebylo

Čebiš
pro

Závodský
zdržel
se

 171. RMČ BS projednala dne 25.07.2022 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2022/171/29 Žádost o uzavření dohody o splátkách
- Jánská 16, Brno
RMČ BS na 171. schůzi, konané dne 25.07.2022,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s uzavřením dohody o splátkách s žadateli:
[osobní údaj odstraněn] ,
[osobní údaj odstraněn] , byt č.
[osobní údaj odstraněn] , Jánská 16, Brno, na dlužné nájemné a
služby vzniklé v období 02/2016 – 12/2018 ve výši 214.969 Kč
bez příslušenství na dobu 108 měsíců s tím, že 1. - 107.
měsíční splátka bude ve výši 2.000 Kč a 108. splátka ve výši
969 Kč, a dále s tím, že nezaplacením jedné ze splátek v
dohodnutém termínu se bez dalšího stane splatným celý dosud
nesplacený dluh, přičemž tato dohoda o splátkách bude obsahem
soudního smíru uzavřeného ve věci vedené u Městského soudu v
Brně pod sp.zn. 119 C 34/2019,(s tím, že v případě snížení
předmětné dlužné částky před vydáním usnesení o schválení
soudního
smíru,
bude
obsahem
soudního
smíru
dohoda
o
splátkách, v níž bude uvedené snížení dlužné částky zohledněno
jak ve výši a období dluhu, tak v počtu splátek a výši
poslední měsíční splátky) a jehož obsahem bude dále prohlášení
účastníků, že náklady řízení ponese každý z nich sám, přičemž
procesní návrh na uzavření dohody o splátkách formou soudního
smíru musí být podán nejpozději do konce měsíce následujícího
po měsíci, v němž ZMČ BS schválilo uzavření dohody o splátkách
a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
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Termín 14.09.2022
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato
Bořecký

Dumbrovská

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

Oulehlová

Schwab

Vaníček

Vrubel

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

pro

omluven

pro

pro

 77. Komise bytová RMČ BS projednala dne 05.05.2022 s
výsledkem:
Usnesení 77.3.3. [osobní údaj odstraněn] ,
[osobní údaj
odstraněn] , dříve bytem Jánská 16, byt č.
[osobní údaj
odstraněn] - komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS
schválit uzavření dohody o splátkách s žadateli: [osobní údaj
odstraněn] ,
[osobní údaj odstraněn] , byt č.
[osobní údaj
odstraněn] , Jánská 16, Brno, na dlužné nájemné a služby
vzniklé v období 02/2016 – 12/2018 ve výši 126.935,93 Kč bez
příslušenství na dobu 64. měsíců s tím, že 1.- 63. měsíční
splátka bude ve výši 2.000 Kč a 64. splátka ve výši 935,93 Kč,
přičemž tato dohoda o splátkách bude obsahem soudního smíru
uzavřeného ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp.zn.
119 C 34/2019, (s tím, že v případě snížení předmětné dlužné
částky před vydáním usnesení o schválení soudního smíru, bude
obsahem soudního smíru dohoda o splátkách, v níž bude uvedené
snížení dlužné částky zohledněno jak ve výši a období dluhu,
tak v počtu splátek a výši poslední měsíční splátky) a jehož
obsahem bude dále prohlášení účastníků, že náklady řízení
ponese každý z nich sám, přičemž procesní návrh na uzavření
dohody o splátkách formou soudního smíru musí být podán
nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž ZMČ
BS schválilo uzavření dohody o splátkách
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Sedláková

Tichá
Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Fuchsová

Kylbergerová

Brodzáková

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

Mandát

Jedelský

Oplatek

pro

omluven

omluven

Předpis nájemného a služeb
Kč/m²/měsíc
(poslední známý předpis)
Uznané náklady na opravu:
Kč
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9.803

Kč

48

505.101
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Náklady umořené od 1.11.2014 do 16.10.2019:
Kč
Neumořená část nákladů:
Kč
Měsíčně umořováno:
Kč

423.934
81.167
7.058

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.05.2022:
(za období 02/2016-12/2018, VS 2016, VS 2017,
VS 2018 a VS 2019)
296.136
Kč
neumořená část nákladů
- 81.167
Kč
Dluh k uzavření dohody o splátkách ke dni 31.05.2022: 214.969 Kč
(za období 06/2016-12/2018 popř. jeho část)
(ověřeno 09.06.2022)
Dluh na nájemném a službách ke dni 30.06.2022:
(za období 02/2016-12/2018, VS 2016, VS 2017,
VS 2018 a VS 2019)
296.136
Kč
neumořená část nákladů
- 81.167
Kč
Dluh k uzavření dohody o splátkách ke dni 30.06.2022: 214.969 Kč
(za období 06/2016-12/2018 popř. jeho část)
(ověřeno 14.07.2022)
Shora uvedené částky dluhu zůstávají ke dni zpracování tohoto
materiálu beze změn, a proto se výše dlužné částky k uzavření dohody
o splátkách nemění.
K navýšení dluhu došlo na příslušenství dluhu již vymáhaného exekučně
a v důsledku toho k navýšení celkového dluhu, a to jak uvedeno níže.
Dluh na nájemném a službách ke dni 30.06.2022:
(137Ex 4844/20, za období 05/2015-01/2016 ve výši
(137Ex 3692/22, za období 01/2019-10/2019 ve výši
Dluh na příslušenství ke 14.07.2022:
(137Ex 4844/20, za období 05/2015-01/2016 ve výši
(137Ex 3692/22, za období 01/2019-10/2019 ve výši
Dluh na nákladech řízení ke dni 30.06.2022:
(137Ex 4844/20 ve výši 4.195 Kč)
(137Ex 3692/22 ve výši 8.284 Kč)
Celkový exekučně vymáhaný dluh ke dni 14.07.2022:
(ověřeno 14.07.2022)

139.231 Kč
64.634 Kč)
74.597 Kč)
71.401 Kč
52.088 Kč)
19.313 Kč)
12.479 Kč
223.111 Kč

Celkový dluh na nájemném a službách ke dni 14.07.2022: 438.080 Kč
(dluh k uzavření dohody o splátkách ve výši 214.969 Kč)
(exekučně vymáhán dluh ve výši 223.111 Kč)
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.07.2022:
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(137Ex 4844/20, za období 05/2015-01/2016 ve výši
(137Ex 3692/22, za období 01/2019-10/2019 ve výši
Dluh na příslušenství ke 22.08.2022:
(137Ex 4844/20, za období 05/2015-01/2016 ve výši
(137Ex 3692/22, za období 01/2019-10/2019 ve výši
Dluh na nákladech řízení ke dni 31.07.2022:
(137Ex 4844/20 ve výši 4.195 Kč)
(137Ex 3692/22 ve výši 8.284 Kč)
Celkový exekučně vymáhaný dluh ke dni 22.08.2022:
(ověřeno 22.08.2022)

64.634 Kč)
74.597 Kč)
72.985 Kč
52.874 Kč)
20.111 Kč)
12.479 Kč
224.695 Kč

Celkový dluh na nájemném a službách ke dni 22.08.2022: 439.664 Kč
(dluh k uzavření dohody o splátkách ve výši 214.969 Kč)
(exekučně vymáhán dluh ve výši 224.695 Kč)
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.08.2022:
(137Ex 4844/20, za období 05/2015-01/2016 ve výši
(137Ex 3692/22, za období 01/2019-10/2019 ve výši
Dluh na příslušenství ke 05.09.2022:
(137Ex 4844/20, za období 05/2015-01/2016 ve výši
(137Ex 3692/22, za období 01/2019-10/2019 ve výši
Dluh na nákladech řízení ke dni 31.08.2022:
(137Ex 4844/20 ve výši 4.195 Kč)
(137Ex 3692/22 ve výši 8.284 Kč)
Celkový exekučně vymáhaný dluh ke dni 05.09.2022:
(ověřeno 05.09.2022)

139.231 Kč
64.634 Kč)
74.597 Kč)
77.136 Kč
53.155 Kč)
23.981 Kč)
12.479 Kč
228.846 Kč

Celkový dluh na nájemném a službách ke dni 05.09.2022: 443.815 Kč
(dluh k uzavření dohody o splátkách ve výši 214.969 Kč)
(exekučně vymáhán dluh ve výši 228.846 Kč)
Poznámka BO
1/ BO upozorňuje, že reálná možnost vymožení pohledávek MČ BS
po manželích
[osobní údaj odstraněn]
není příliš
pravděpodobná, neboť ve 2 exekučních řízeních, které vůči
manželům [osobní údaj odstraněn] zahájila MČ BS za účelem
úhrady pohledávek spojených s užíváním bytu, nebylo dosud
vymoženo ničeho a dle Centrální evidence exekucí je pan
[osobní údaj odstraněn]
evidován jako povinný v celkem 23
exekučních řízeních a paní
[osobní údaj odstraněn]
je
evidována jako povinná v celkem 32 exekučních řízeních.
2/ Dále BO uvádí, že při přípravě materiálu do RMČ BS bylo
zjištěno, že částky uváděné žalovanými nekorespondují
s evidencí MČ BS a to vzhledem k tomu, že žalovaní nesprávně
kalkulují výši umořených nákladů a vzhledem k různým
způsobům vyúčtování služeb, a proto je návrh usnesení,
oproti usnesení přijatému komisí bytovou, předkládán s jinou
dlužnou částkou než navrhují žalovaní a z časových důvodů
nebyl materiál znovu projednán v komisi bytové.
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3/ Žaloba byla podána v únoru 2019 o zaplacení částky ve výši
311.928 Kč za období 02/2016-12/2018 a za vyúčtování služeb
za rok 2017, přičemž za období 02/2016-03/2018 byla
předepisována měsíčně částka nájemného a záloh na služby ve
výši 9.078 Kč a za období 04/2018-12/2018 byla předepisována
měsíčně částka nájemného a záloh na služby ve výši 9.083 Kč
(z toho částka 2.020 Kč byla záloha na služby, částka 7.058
Kč nájemné a částka 5 Kč představovala nájemné za pronájem
inventáře). Celkem tedy 317.775 Kč. Dle protokolu o
vyúčtování služeb za rok 2017, splatného v roce 2018, vznikl
žalovaným přeplatek ve výši 5.847 Kč, výsledná dlužná částka
tedy byla 311.928 Kč.
Přeplatek z vyúčtování služeb za rok 2017 však vznikl
započtením předepsaných - ale nezaplacených záloh - oproti
skutečnému nákladu na služby. Žalovaní v roce 2017 ve
skutečnosti spotřebovali – a neuhradili - služby v hodnotě
18.393 Kč. Vzhledem k tomu, že zálohy na služby již byly
vyúčtovány – je tedy znám skutečný náklad nelze již
kalkulovat s měsíčně předepisovanou částkou záloh ve výši
2.020 Kč jako s dluhem. Dluhem žalovaných za období 02/201612/2018 tak jsou pouze částky neuhrazeného nájemného
(měsíčně ve výši 7.058 Kč, resp. 7.063 Kč) a neuhrazený
skutečný náklad na služby za rok 2017, tj. 247.075 Kč +
18.393 Kč, celkem tedy 265.468 Kč. (BO poznamenává, že
počínaje vyúčtováním za rok 2019 již SNMČ BS provádí
vyúčtování služeb i tak, že na skutečný náklad započítá
skutečně zaplacené zálohy)
Žalovaní však nehradili nájemné za celé období 05/201510/2019. Úhrady dluhu za další dvě období (05/2015-01/2016 a
01/2019-10/2019) se MČ BS domáhala ve dvou dalších soudních
řízeních, ve kterých MČ BS zastupoval jiný právní zástupce,
a ve kterých již bylo pravomocně rozhodnuto a pohledávky
jsou již vymáhány exekučně. V těchto jiných řízeních však
byly – dle protokolů o vyúčtování služeb za roky 2016 a 2018
- rovněž započítány „přeplatkyˮ žalovaných na službách
oproti skutečným nákladům.
Na skutečně spotřebovaných službách za roky 2016, 2018 a
2019 dluží dále žalovaní celkem částku ve výši 30.668 Kč,
která tak ale není předmětem žádné žaloby.
MČ BS má proto vůči žalovaným pohledávku, o níž dosud nebylo
soudně rozhodnuto, ve výši 296.136 Kč (nájemné za 02/201612/2018 a veškeré spotřebované služby).
4/ Žalovaní ve svém návrhu uvádějí, že je třeba oproti „nároku
městaˮ v částce ve výši 293.252,93 započítat jejich
investice do nemovitosti ve výši 505.101 Kč, přičemž část
této investice ve výši 338.784 Kč „probydleliˮ v období od
01.10.2014 do
31.12.2018. (Předmětem žaloby
je dluh
žalovaných za období 02/2016-12/2018).

Vytvořeno 07.09.2022 12:12:15

8

Jak je uvedeno shora, dluh žalovaných na nájemném za období
02/2016-12/2018 a na službách za rok 2017, činí celkem
částku ve výši 265.468 Kč a připočteme-li ještě dosud
nežalovanou částku ve výši 30.668 Kč, je to celkem 296.136
Kč, přičemž tato suma se od výpočtu „nároku městaˮ
provedeného žalovanými liší v relativně nepatrné částce
2.883,07 Kč, a s touto výhradou tedy lze souhlasit
s tvrzením žalovaných o výši jejich dluhu vůči MČ BS.
5/ Nelze však souhlasit s tvrzením žalovaných o „probydleníˮ
části jejich investice ve výši 338.784 Kč.
Dle čl. II, odst. 1 nájemní smlouvy, byla výše měsíčního
nájemného stanovena dohodou a činila 96 [osobní údaj
odstraněn] Kč/m2/měsíc, což měsíčně činí 14.117 Kč, přičemž
toto měsíční nájemné bude po dobu od 01.11.2014 do
30.09.2020 sníženo na částku 48 [osobní údaj odstraněn]
Kč/m2/měsíčně, tj. 7.058 Kč a tímto snížením budou žalovaným
hrazeny MČ BS uznané náklady žalovaných v celkové výši
505.101
Kč
spojené
s provedenými
stavebními
pracemi
(opravami), které vedly ke změně bytových prostor. (Nájemné
za 10/2014 bylo sníženo o 3.983 Kč, tj. na 10.134 Kč).
Nájem bytu skončil, doručením výpovědi dané bez výpovědní
doby, dne 10.02.2017. Žalovaní byt nevyklidili a nepředali,
MČ BS se proto vyklizení bytu domáhala soudní cestou a byt
byl exekučně vyklizen dne 16.10.2019. Za období 11/201410.02.2017 byli tedy žalovaní povinni hradit měsíčně na
nájemném částku ve výši 7.058 Kč (případně 7.067 Kč) měsíčně
a od 11.02.2017 do 16.10.2019 byli žalovaní povinni hradit
bezdůvodné obohacení ve výši běžného nájemného, tj. ve výši
14.117 Kč měsíčně.
Z předpisů nájemného však vyplývá, že měsíční úhrada za
užívání bytu ve snížené výši 7.058 Kč, resp. spolu
s nájemným za inventář ve výši 7.063 Kč, byla žalovaným
předepisována i po skončení nájmu a to až do exekučního
vyklizení bytu. Předepisováním bezdůvodného obohacení ve
snížené výši tak MČ BS žalovaným postupně uhrazovala náklady
na opravu bytu (dále jen „umořovala investiceˮ). Celkem
takto MČ BS umořila částku ve výši 423.934 Kč. Dosud
neumořená částka investic – a tedy případná pohledávka
žalovaných vůči MČ BS – tak činí 81.167 Kč.
6/ Výsledkem započtení případné pohledávky žalovaných ve výši
81.167
Kč
(na
vyplacení
neumořených
investic)
vůči
pohledávce MČ BS ve výši 296.136 Kč (na zaplacení dosud
nerozsouzené
částky
za
užívání
bytu
a
za
veškeré
spotřebované služby) je částka 214.969 Kč a tato částka by
tedy mohla být předmětem soudního smíru, dle kterého by ji
žalovaní hradili MČ BS ve měsíčních splátkách ve výši 2.000
Kč.
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7/

Oproti usnesení přijatému komisi bytovou, je v návrhu
usnesení předloženému RMČ BS uvedeno, že obsahem dohody o
splátkách bude i ujednání, že nezaplacením jedné ze splátek
v dohodnutém termínu se bez dalšího stane splatným celý
nesplacený dluh.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):
(
),
(
), dříve bytem Jánská 16, byt č.
Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor
v domech svěřených městské části Brno-střed, účinné od 21.03.2018 žádost strany sporu o smír
během probíhajícího soudního řízení nijak neupravuje.
Poznámka BO:
Soudní spor vedený v této věci s
trvá již od roku 2019. V průběhu řízení
strany opakovaně řešily výši vymáhané pohledávky – žalovaní se pokoušeli svůj závazek vůči
MČ BS napadnout a snížit. Během posledního jednání na takový postup rezignovali a co do
výše vymáhané částky přistoupili na nárok, který MČBS pokládá za podložený. Uvedli však,
že nemají možnost jej uhradit jinak než formou splátek. Soudkyně dle informací právního
zástupce MČ BS dala jasně na srozuměnou, že pokud žalobce nebude ochoten přistoupit ke
smíru, soud se vydá cestou dokazování a znaleckých posudků, což povede k navýšení nákladů
sporu. Žalovaným proto bylo uloženo, aby doručili straně žalobce návrh soudního smíru
v takovém znění, aby mohl být projednán v samosprávných orgánech žalobce. Žalovaní tak
učinili a kromě návrhu splátek pohledávky žádají, aby si strany navzájem neúčtovaly náklady
a náklady na právní zastoupení si nesl každý sám.
S žalovanými byly vedeny další tři soudní spory v nichž žalovaní žádnou obranu nepodnikli –
jeden spor o vyklizení, kdy byt byl soudně vyklizen a předán žalobci dne 16.10.2019 – a další
dva pro pohledávky, kdy starší z těchto rozsudků byl již předán k vymáhání exekutorovi a
nejnovější je pravomocný a předán exekutorovi nově. Povinní plnění svých povinností
dlouhodobě zanedbávají, v rámci exekucí nebyl nalezen majetek, jehož prostřednictvím by bylo
možné pohledávky MČ BS uspokojit.
S ohledem na průběh ostatních sporů nepovažuje Odbor bytový za ekonomické jakkoli
navyšovat cenu soudního sporu s
, neboť není jisté, že do budoucna budou
pohledávky evidované za žalovanými uspokojeny.
Informace o bytě:
Prodej domu:
Nájemní smlouva

doposud neprojednán
na dobu určitou 01.10.2014 do 30.09.2020.
nájem skončil výpovědí dne 10.02.2017
Notářská doložka:
ne
Velikost bytu:
(
)
Osoby v bytě:
na služby: 5, evidenčně: 1
Výpověď nájmu:
dána pronajímatelem 13.01.2017 bez výpovědní doby pro
dluhy na nájemném
Žaloba o vyklizení: (v minulosti) podána 05/2017, rozsudek MS v Brně vydán v září
09/2019. Náklady řízení nebyly uhrazeny byt nebyl
dobrovolně vyklizen. Byt vyklizen exekučně dne
16.10.2019
Žaloba o zaplacení: (v minulosti) vedena od 06/2018 u MS V Brně pod sp.zn. 2116 C
26/2018 o zaplacení částky ve výši 64.634 Kč.
Rozsudkem z 12/2018 uložena povinnost žalovaným

Žaloba o zaplacení:

uhradit částku 64.634 Kč a náklady řízení ve výši 3.832
Kč. Nebylo uhrazeno ničeho. Dluh vymáhán exekučně,
dosud ničeho nevymoženo.
vedena od 04/2020 u MS v Brně pod sp.zn 104 C
174/2020 o zaplacení částky 74.597 Kč. Rozsudkem
z 03/2021 uložena povinnost žalovaným uhradit částku
74.597 Kč a náklady řízení ve výši 3.584 Kč. Nebylo
uhrazeno ničeho. Dluh vymáhán exekučně, dosud ničeho
nevymoženo.
Dne 19.02.2019 byla podána žaloba u MS v Brně o
zaplacení částky 311.928 Kč. Dosud není pravomocně
rozhodnuto. (toto je projednávaný spor s navrženým
smírem)

Předpis nájemného a služeb za 09/2019:
(poslední známý předpis)
Uznané náklady na opravu:
Náklady umořené k 10.02.2017:
Neumořená část nákladů:
Měsíčně umořováno:
Dluh na nájemném a službách ke dni 04.04.2022:
(dlužné období 05/2015 – 10/2019)

9.803 Kč 48 Kč/m2/měsíc
505.101 Kč
195.194,93 Kč
309.906,07 Kč
7.058 Kč
436.842 Kč (ověřeno 04.04.2022)

Historie případu:
 118. RMČ BS, konaná dne 27.02.2014, usnesením 218.91 schválila uzavření nájemní smlovy
k bytu č. v domě Jánská 16, Brno, na opravu vlastním nákladem s
.
Inominátní smlouva byla uzavřena dne 07.04.2014 na dobu určitou do ukončení prací
30.09.2014. Dále byla uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou od 01.10.2014 do
30.09.2020, a to po dobu oprav umořování investic vložených nájemci do oprav bytu.
 V souvislosti s užíváním bytu vznikl žalovaným dluh na nájemném a službách za období
5/2015 – 08/2016 ve výši 137.040 Kč. 113. RMČ BS konaná dne 09.01.2017 usnesením
RMČ/2017/113/68 schválila podání výpovědi nájmu bytu dle § 2291 OZ . Dne 13.01.2017
byla zaslána
výpověď z nájmu bez výpovědní doby včetně doručenky. Výpověď
byla doručena fikcí dne 10.02.2017, a tímto dnem skončil nájem bytu. Dopisem ze dne
13.03.2017 byli
vyzváni k opuštení bytu, doručen fikcí dne 14.03.2017. Vzhledem
k tomu, že
byt dobrovolně nevyklidili, byla podána dne 25.05.2017 žaloba o
vyklizení u MS v Brně. Rozsudek o vyklizení vydán dne 24.09.2018 pod č.j. 73 C 136/201776 (PM 10.11.2018). Byt nevyklizen, náklady řízení ve výši 3.200 Kč nebyly uhrazeny,
Zahájeno exekuční řízení a byt vyklizen exekučně 16.10.2019.
 Do doby vyklizení bytu vznikl dluh ve výši 436.842 Kč za období 05/2015 – 10/2019.
 Dne 28.06.2018 podána žaloba u MS V Brně pod sp.zn. 2116 C 26/2018 o zaplacení částky
ve výši 64.634 Kč za období 05/2015-01/2016. Dne 18.12.2018 byl vydán rozsudek MS
v Brně o zaplacení částky 64.634 Kč pod č.j. 2116 C 26/2018-97 (PM 13.02.2019). Dlužná
částka ani náklady řízení ve výši 3.832 Kč nebyly uhrazeny. Následně bylo zahájeno exekuční

řízení, které je vedeno u EÚ Brno venkov, pod sp.zn. 137Ex 4844/20. Ničeho dosud
nevymoženo.
 Žaloba ze dne 02.04.2020 vedená u MS v Brně pod sp.zn 104 C 174/2020 o zaplacení částky
74.597 Kč za období 01/2019-10/2019. Dne 09.03.2021 byl vydán rozsudek o zaplacení
částky 74.597 Kč pod č.j. 104 C 174/2020-67 (PM 13.04.2021). Dlužná částka ani náklady
řízení ve výši 3.584 Kč nebyly uhrazeny. Následně bylo zahájeno exekuční řízení, které je
vedeno u EÚ Brno venkov, pod sp.zn. 137Ex 3692/22. Ničeho dosud nevymoženo.
 Ode dne 19.02.2019 vedena žaloba u MS v Brně pod sp.zn. 119 C /2019 o zaplacení částky
311.928 Kč za období 02/2016-12/2018. V průběhu řízení podali žalovaní návrh na uzavření
dohody o splátkách, jejíž uzavření doporučil i právní zástupce MČ BS.
 V dubnu 2022 byla na Odbor bytový ÚMČ BS doručena žádost označena jako „Vyjádření
žalovaných k vyjádření žalobce ze dne 07.03.2022“, ve kterém uvádějí, že jsou připraveni
uzavřít soudní smír a dlužnou částku ve výši 126.935,93 Kč hradit formou pravidelných
měsíčních splátek ve výši 2.000 Kč.
Žádost (ze dne 01.04.2022):
Žalovaní navrhují hradit dluh ve výši 126.935,93 Kč v měsíčních splátkách ve výši 2.000 Kč
měsíčně, počínaje měsícem, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí o schválení smíru a
náklady řízení ponese každý z účastníků sám. (viz příloha č. 2 tohoto materiálu).
Vyjádření dluhového poradce SNMČ BS (ze dne 04.04.2022):
(viz příloha č. 3 tohoto materiálu)
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