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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích
v platném znění.

Zpráva na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.12.2017

Návrh na uzavření soudního smíru
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha_c_1_-_verejnost

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Minster Marek, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
neschvaluje
uzavření soudního smíru s [osobní údaj odstraněn]
odstraněn] ve znění předloženém v Příloze č. 1 a

a

[osobní údaj

ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení žadatele.

Důvodová zpráva:
U Městského soudu v Brně je v současné době veden soudní spor mezi
MČ Brno-střed (žalobce) a [osobní údaj odstraněn] s [osobní údaj
odstraněn]
(žalovaní). Konkrétně se jedná o žalobu o zaplacení
částky 109.425,- Kč s přísl., vedenou pod sp. zn. 219 C 49/2014.
Vznik dluhu
MČ Brno-střed uzavřela dne 30.09.2009 s [osobní údaj odstraněn] a
[osobní údaj odstraněn]
(dále jen „žadatelé“) nájemní smlouvu, na
základě které získali žadatelé do nájmu
[osobní údaj odstraněn] ,
situovaný v
[osobní údaj odstraněn] . podlaží domu na ulici
Beethovenova č.o. 3, č.p. 653, sestávajícího se ze 4 pokojů, kuchyně
a příslušenství, a to na dobu neurčitou. Pro výpovědní důvod
neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu
byla žadatelům zaslána dne 06.03.2012 výpověď z nájmu bytu - nájem
bytu skončil ke dni uplynutí výpovědní lhůty 30.06.2012. Žadatelé
byt vyklidili a předali ke dni 01.08.2012. MČBS následně dne
15.05.2014 podala k Městskému soudu v Brně žalobu o zaplacení částky
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109.425,- Kč s přísl., odpovídající dlužným měsícům říjen 2011 až
červenec 2012.
Dosavadní průběh sporu
V době po podání žaloby žadatelé dne 08.06.2015 uhradili jistinu,
a to v plné výši (109.425,- Kč). MČBS proto v následném vyjádření
soudu vyčíslila kapitalizované příslušenství ze zaplacené jistiny
a to poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile za každý den prodlení,
nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částek:
11.946,- Kč od 01.11.2011 do 30.11.2012 = 11.796,67 Kč
2.033,- Kč od 01.12.2012 do 31.07.2013 = 1.229,97 Kč
1.911,- Kč od 01.08.2013 do 08.06.2015 = 3.229,59 Kč
11.946,- Kč od 01.12.2011 do 08.06.2015 = 38.376,53 Kč
11.946,- Kč od 01.01.2012 do 08.06.2015 = 37.450,71 Kč
11.946,- Kč od 01.02.2012 do 08.06.2015 = 36.524,89 Kč
11.946,- Kč od 01.03.2012 do 08.06.2015 = 35.658,81 Kč
11.946,- Kč od 01.04.2012 do 08.06.2015 = 34.733,00 Kč
11.946,- Kč od 01.05.2012 do 08.06.2015 = 33.837,04 Kč
11.946,- Kč od 01.06.2012 do 08.06.2015 = 32.911,23 Kč
11.946,- Kč od 01.07.2012 do 08.06.2015 = 32.015,28 Kč
a dále úrok z prodlení ve výši 8,05 % p.a. z částky 11.946,- Kč od
15.05.2014 do 08.06.2015 = 1.024,88 Kč. Celková výše příslušenství
byla tedy vyčíslena na 298.788,60 Kč.
Žadatelé si následně podali žádost o prominutí příslušenství.
Zastupitelstvo městské části Brno-střed (ZMČ BS) na 9. zasedání,
konaném
dne
21.10.2015
schválilo
prominutí
pohledávky
příslušenství ve výši 50 % za podmínky, že zbývající část
příslušenství ve výši 50 % bude uhrazena do 12 měsíců od konání ZMČ
BS, na kterém bylo prominutí příslušenství schváleno, bez možnosti
uzavření dohody o splátkách. Žadatelé výše uvedenou podmínku
nesplnili, ani ničeho na příslušenství nezaplatili a MČBS proto
u soudu i nadále požadovala zaplacení celého dlužného příslušenství.
Žadatelé následně u soudu namítali především skutečnost, že je
příslušenství
dle
jejich
názoru
vyčísleno
v nesprávné
výši.
Argumentují především tak, že podle § 3074 odst. 1 ve spojení
s § 3029 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku byla zákonná
úprava poplatku z prodlení ke dni 01.01.2014 zrušena. Výši těchto
poplatků pak označují za rozpornou s dobrými mravy, což byl podle
jejich názoru i důvod, proč tento zajišťovací institut nebyl zahrnut
do nové právní úpravy - zák. č. 89/2012 Sb. Žadatelé dále uvádějí,
že z důvodu zaplacení jistiny si museli vzít půjčku a úhrada takto
vysokých poplatků by pro ně měla likvidační následky.
Namísto výše uvedeného poplatku z prodlení jsou pak žadatelé ochotni
uhradit zákonný úrok z prodlení, který vyčíslili takto:
úrok z prodlení 7,75 % p.a. z 11.946,- Kč od 01.11.2011 do
30.11.2012
=
1.029,96 Kč
úrok z prodlení 7,5 % p.a. z 2.033,- Kč od 01.12.2012 do 31.07.2013
=
101,65 Kč
úrok z prodlení 8,05 % p.a. z 1.911,- Kč od 01.08.2013 do 08.06.2015
=
282,- Kč
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úrok z prodlení 7,75 %
08.06.2015
úrok z prodlení 7,75 %
08.06.2015
úrok z prodlení 7,75 %
08.06.2015
úrok z prodlení 7,75 %
08.06.2015
úrok z prodlení 7,5 % p.a.
=
úrok z prodlení 7,5 % p.a.
=
úrok z prodlení 7,5 % p.a.
=
úrok z prodlení 7,5 % p.a.
=
úrok z prodlení 7,5 % p.a.
=

p.a.

z 11.946,- Kč

od

01.12.2011 do
3.240,35 Kč
p.a. z 11.946,- Kč od 01.01.2012 do
=
3.163,19 Kč
p.a. z 11.946,- Kč od 01.02.2012 do
=
3.086,04 Kč
p.a. z 11.946,- Kč od 01.03.2012 do
=
3.008,90 Kč
z 11.946,- Kč od 01.04.2012 do 08.06.2015
2.931,74 Kč
z 11.946,- Kč od 01.05.2012 do 08.06.2015
2.854,60 Kč
z 11.946,- Kč od 01.06.2012 do 08.06.2015
2.777,45 Kč
z 11.946,- Kč od 01.07.2012 do 08.06.2015
2.700,30 Kč
z 11.946,- Kč od 15.05.2014 do 08.06.2015
1.024,77 Kč
=

Celková
výše
příslušenství
je
tedy
žadateli
vyčíslena
na
26.200,95 Kč, zaokrouhlena na 26.201,- Kč. Tuto částku jsou pak
žadatelé ochotni uhradit s tím, že náklady řízení si nese každá
strana ze svého. Podání právního zástupce žadatelů, jehož součástí
je i navrhované znění soudního smíru (čl. II. tohoto podání) tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Závěr:
Dle názoru OPO ÚMČ BS je po žadatelích v rámci řízení vedeného
u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 219 C 49/2014 správně požadován
jak úrok z prodlení, tak i poplatky z prodlení, jelikož v souladu
s ust. § 3074 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění (na toto ustanovení odkazují při své argumentaci
rovněž žadatelé)
se práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí
účinnosti
tohoto
zákona
posuzují
podle
dosavadních
právních
předpisů. Je tedy zcela legitimní požadovat poplatek z prodlení ve
výši 2,5 promile za každý den prodlení, nejméně však 25,- Kč za
každý i započatý měsíc prodlení, jelikož v této výši vyčíslovalo
příslušenství v dané době účinné nařízení vlády č. 142/1994 Sb.
Navíc i v době po 01.01.2014 (tedy již v době účinnosti zák.
č. 89/2012 Sb.) zůstal poplatek z prodlení v rámci právního řádu
zachován, a to v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé
otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty, a to až do dne 31.12.2015, kdy
byl poplatek z prodlení zcela zrušen (výše poplatku z prodlení byla
tímto zákonem stanovena na 1 promile dlužné částky za každý den
prodlení, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení).
Dle názoru OPO ÚMČ BS proto má městská část Brno-střed nárok na
příslušenství ve výši, v jakém jej již dříve vyčíslila, tedy ve výši
298.788,60 Kč. S ohledem na uvedené se v případě tohoto soudního
smíru svým obsahem jedná o prominutí dluhu žalovaného dle ust. § 85
písm. f) zákona o obcích, o kterém je rozhodování vyhrazeno ZMČ BS.
Nicméně s ohledem na skutečnost, že žadatelé zaplatili celou dlužnou
částku jistiny, jsou ve špatné sociální situaci a výše požadovaného
poplatku z prodlení (byť správně a zákonným způsobem vyčísleného)
značně přesahuje současnou zákonem stanovenou výši příslušenství,
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ponecháváme na zvážení ZMČ BS, zda s předloženým návrhem na soudní
smír souhlasit či nikoliv.
Stanoviska dotčených orgánů:
Rada městské části Brno-střed
Usnesení RMČ/2017/168/45 Uzavření soudního smíru - Jarmila Nadolská,
David Cetl
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 04.12.2017,
nesouhlasí
s uzavřením soudního smíru s paní Jarmilou Nadolskou a panem Davidem
Cetlem ve znění předloženém v Příloze č. 1,
nedoporučuje
ZMČ BS schválit uzavření soudního smíru s paní Jarmilou Nadolskou
a panem Davidem Cetlem ve znění předloženém v Příloze č. 1 a
ukládá
OPO ÚMČ BS zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání
na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: 31.01.2018
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
omluvena

Dvořák
pro

Flamiková
zdržela se

Landa
pro

Oplatek
zdržel se

Schwab
omluven

Švachula
pro

Komise legislativní a organizační
Usnesení č. KLO.39.04
Komise legislativní a organizační na svém 39. zasedání, konaném dne
15.11.2017,
nesouhlasí
s uzavřením soudního smíru s [osobní údaj odstraněn]
údaj odstraněn] ve znění předloženém v Příloze č. 1 a

a

[osobní

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrovská
pro

Bartík
pro

Cinka
pro

Čermák
pro

Drdla
pro

Hráček
pro

Lastovecká
pro

Řepa
pro

Sedláková
pro

Vaňková
nepřítomna

Závodský
pro

Usnesení č. KLO.39.05
Komise legislativní a organizační na svém 39. zasedání, konaném dne
15. 11. 2017,
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nedoporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit uzavření soudního smíru s [osobní
údaj odstraněn]
a
[osobní údaj odstraněn] ve znění předloženém
v Příloze č. 1.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrovská
pro

Bartík
pro

Cinka
pro

Čermák
pro

Drdla
pro

Hráček
pro

Lastovecká
pro

Řepa
pro

Sedláková
pro

Vaňková
nepřítomna

Závodský
pro

Usnesení č. KLO.39.06
Komise legislativní a organizační na svém 39. zasedání, konaném dne
15. 11. 2017,
doporučuje
RMČ BS předložit ZMČ BS vlastní návrh uzavření soudního smíru s
[osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] .
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 4 zdržel se, usnesení nebylo přijato.
Dumbrovská
zdržela se

Bartík
nehlasoval

Cinka Čermák
pro
pro
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Drdla Hráček
pro
zdržel se

Lastovecká
pro

Řepa
zdržel se

Sedláková
zdržela se

Vaňková
nepřítomna
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Závodský
pro

