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Zpráva na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.04.2021

Výzva k vrácení peněžních prostředků (exekuce sp. zn. 137 Ex 19203/13)
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Materiál předkládá:
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Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
se zasláním částky 54.106,80 Kč ponížené o neobdržené srážky
ze mzdy za měsíce únor a březen 2021 na účet uvedený ve „Výzvě
k vrácení peněžních prostředků neoprávněně získaných v rámci
exekuce“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
ukládá
OPO ÚMČ BS zajistit realizaci přijatého usnesení.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložena k projednání „Výzva k vrácení peněžních
prostředků neoprávněně získaných v rámci exekuce“ ze dne
22.01.2021 (dále jen „Výzva“), která tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu.
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Statutární město Brno, městská část Brno-střed (dále jen „MČ
BS“) je oprávněným ve věci exekuce vedené proti povinným 1)
[osobní údaj odstraněn]
a 2)
[osobní údaj odstraněn]
Exekutorským úřadem Brno-venkov, JUDr. Petrem Kociánem pod sp.
zn. 137 Ex 19203/13. Aktuální vyčíslení této exekuce tvoří
přílohu č. 7 tohoto materiálu.
Pro úplnost doplňujeme, že MČ BS je oprávněným proti stejným
povinným též ve věci exekuce vedené Exekutorským úřadem Brnoměsto, Mgr. Lucie Valentové pod sp. zn. 169 EX 1982/11.
Aktuální vyčíslení této exekuce tvoří přílohu č. 8 tohoto
materiálu.
V rámci exekuce vedené pod sp. zn. 137 Ex 19203/13 obdržela MČ
BS dne 11.01.2021 od Exekutorského úřadu Brno-venkov, JUDr.
Petra Kociána (dále jen ExÚ) částku 54.753,80 Kč. Dne
22.01.2021 se ohledně této částky obrátil na MČ BS s Výzvou
JUDr. et Mgr. Lubomír Procházka (dále jen „právní zástupce
zaměstnavatele“), právní zástupce JUDr. Radka Pospíšila, IČ:
440 70 268 (dále jen „zaměstnavatel“), zaměstnavatele p.
[osobní údaj odstraněn] . Ve Výzvě žádá po MČ BS právní
zástupce
zaměstnavatele
vrácení
částky
54.106,80
Kč
s odůvodněním,
že zaměstnavatel
administrativní
chybou
(překlep v desetinné čárce) odeslal za měsíc prosinec 2020 ExÚ
na srážkách ze mzdy namísto 647 Kč částku 64.700 Kč. ExÚ
zaslal MČ BS 54.753,80 Kč a zbývající část 9.946,20 Kč si
ponechal na náklady exekuce. Po vysvětlení celé situace vrátil
ExÚ zaměstnavateli částku 9.946,20 Kč a právního zástupce
zaměstnavatele vyrozuměl, že zbylé plnění, tj. 54.753,80 Kč,
již bylo vyplaceno MČ BS jako oprávněnému (viz e-mail, který
je přílohou Výzvy).
Jelikož ExÚ vrátil celou částku, kterou si ponechal na náklady
exekuce, žádá právní zástupce zaměstnavatele vrácení částky,
která byla MČ BS vyplacena ExÚ (54.753,80 Kč) ponížené
o částku, která měla být sražena ze mzdy (647 Kč), tj.
54.106,80 Kč. Právní zástupce zaměstnavatele ve Výzvě uvádí,
že MČ BS je povinna tuto částku vydat z titulu bezdůvodného
obohacení.
K Výzvě sdělil právnímu zástupci zaměstnavatele Odbor bytový,
že není možno vyhovět požadavku na vrácení uvedené částky ve
lhůtě 10 dnů ode dne doručení Výzvy (viz příloha č. 2 tohoto
materiálu). Právní zástupce zaměstnavatele již zaslal MČ BS
dne 19.02.2021 urgenci, která tvoří přílohu č. 5 tohoto
materiálu.
S žádostí o vyjádření se MČ BS obrátila na ExÚ (viz příloha
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č. 3 tohoto materiálu).
ExÚ zaslal MČ BS dne 11.02.2021 přípis, který tvoří přílohu č.
4 tohoto materiálu. K dotazu MČ BS, z jakého důvodu vracel ExÚ
zaměstnavateli částku ve výši 9.946,20 Kč, sdělil ExÚ, že
„částka byla zaměstnavateli vrácena z deponovaných nákladů
exekuce podpůrně z morálního hlediska v důsledku nastalé
politování
hodné
situace,
která
byla
patrně
zaviněna
zaměstnavatelem“. Dále sdělil ExÚ MČ BS, že „částka ve výši
54.106,80 Kč byla poukázána jako vymožené plnění v exekuci.
V tuto chvíli nemá exekutor procesní důvod žádat po oprávněném
částku 54.106,80 Kč exekutorem zpět, to však nevylučuje
možnost oprávněného plnění přijaté od exekutora vrátit
zaměstnavateli povinného.“
Ohledně odborného posouzení procesního důvodu, kdy by musel
exekutor plnění vymožené na své náklady vracet, odkazuje ExÚ
ve svém přípisu na některé teze soudů – viz příloha č. 4
tohoto materiálu. Citovanou judikaturu, která se zabývá
nárokem soudního exekutora na odměnu lze analogicky použít též
na nárok MČ BS ponechat si plnění, které obdržela od soudního
exekutora. Závěrem ExÚ sděluje, že „bylo-li by v konečném
důsledku prokázáno, že bylo plněno za povinného bez právního
důvodu, tj. nad rámec toho co plněno být povinnému ze mzdy
mělo – například nebyla-li by jiná dohoda s povinným – pak dle
našeho názoru by se jednalo o bezdůvodné obohacení na straně
exekutora, a to v rozsahu přesahujícím zákonnou srážku
a zbytku výplaty mzdy“.
MČ BS se obrátila na p.
[osobní údaj odstraněn]
s dotazem,
zda mezi ním a zaměstnavatelem byla uzavřena dohoda či
smlouva, že zaměstnavatel bude plnit dluh p.
[osobní údaj
odstraněn] nad rámec povinných splátek ze mzdy. Vyjádření p.
[osobní údaj odstraněn] tvoří přílohu č. 6 tohoto materiálu.
MČ BS sdělil, že se zaměstnavatelem nemají uzavřenou žádnou
dohodu či smlouvu o tom, že by zaměstnavatel splácel dluh p.
[osobní údaj odstraněn] nad rámec povinných splátek ze mzdy.
Ze shromážděných podkladů tak je zřejmé, že zaměstnavatel
neplnil
místo
dlužníka
a
jím
zaslaná
částka
byla
administrativní chybou.
Judikatura v této otázce není jednotná. K tomu např. právní
věta rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10.11.2004, sp.zn. 35
Odo 801/2002: „Osoba, které byly jako oprávněné z výkonu
rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního
ústavu vyplaceny za účelem uspokojení její vykonatelné
pohledávky vůči povinnému peněžní prostředky z účtu povinného
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u peněžního ústavu, není pasívně věcně legitimována ve sporu,
ve kterém se třetí osoba domáhá zaplacení (vrácení) peněžních
prostředků, které na tento účet povinného poukázala omylem.“
V rozporu
s tím
z rozhodnutí
Nejvyššího
soudu
ze
dne
01.07.2009, sp. zn. 28 Cdo 4513/2008: „Cokoliv je osobě
oprávněné plněno (vyplaceno) nad rámec finančních prostředků
představujících pohledávku osoby povinné za peněžním ústavem,
je plněno bez právního důvodu, a osobě oprávněné tak vzniká
bezdůvodné obohacení, neboť výkon rozhodnutí směřuje toliko k
postižení
pohledávky
(majetku)
osoby
povinné,
nikoliv
pohledávek (majetku) jiného subjektu.“
Na straně jedné ExÚ (který by v případném soudním sporu byl
pasivně legitimován) nežádá po MČ BS vrácení částky 54.106,80
Kč a sám z morálního hlediska přistoupil k vrácení částky,
kterou si původně ponechal. Exekutor navíc nevylučuje možnost,
že MČ BS přistoupí rovněž k vrácení požadované částky. V tomto
kontextu se nabízí právě uplatnění morálního hlediska při
rozhodování MČ BS o ponechání či vrácení částky zaměstnavateli
povinného, neboť je zjevné, že částka byla zaslána v důsledku
chyby. Dále je třeba uvést, že v případě částky zaslané nad
rámec srážek ze mzdy se jedná čistě o finanční prostředky
zaměstnavatele. V případě, že se zaměstnavatel i zaměstnanec
(povinný) shodně uvádějí, že nemají vzájemně uzavřenou dohodu,
že zaměstnavatel bude za zaměstnance (povinného) plnit na
exekuci nad rámec povinných srážek ze mzdy a MČ BS by peníze
zaslané omylem zaměstnavateli nevrátila, lze přisvědčit názoru
na bezdůvodné obohacení ze strany MČ BS.
Na straně druhé, zejména s ohledem na rozdílnou judikaturu,
není zcela vyloučeno, že nárok MČ BS na ponechání částky je
dán. V situaci, kdy by mělo dojít k jejímu vrácení např. při
zohlednění administrativní chyby zaměstnavatele, který měl
provádět pouze určené srážky ze mzdy, pojmově by se mohlo
jednat o vzdání se práva na ponechání si předmětné částky.
Vzhledem k tomu, že se jedná o částku vyšší než 20 tis. Kč,
jednalo by se o jednání spadající do vyhrazené pravomoci
Zastupitelstva MČ BS.
Stanoviska dotčených orgánů:
 materiál projednala 108. RMČ BS dne 29.03.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/108/57 Výzva k vrácení peněžních prostředků
(exekuce sp. zn. 137 Ex 19203/13)
RMČ BS na 108. schůzi, konané dne 29.03.2021,
souhlasí
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se zasláním částky 54.106,80 Kč ponížené o neobdržené srážky
ze mzdy za měsíce únor a březen 2021 na účet uvedený ve „Výzvě
k vrácení peněžních prostředků neoprávněně získaných v rámci
exekuce“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit
neobdržené srážky
uvedený ve „Výzvě
získaných v rámci
materiálu a

se zasláním částky 54.106,80 Kč ponížené o
ze mzdy za měsíce únor a březen 2021 na účet
k vrácení peněžních prostředků neoprávněně
exekuce“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto

ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 materiál projednala dne 24.03.2021
organizační RMČ BS s výsledkem:

Komise

Oulehlov
á
pro

Schwab

Vaníček

pro

pro

legislativní

a

Usnesení č. KLO.21.08
Komise legislativní a organizační RMČ BS na svém 21. zasedání,
konaném dne 24.03.2021,
souhlasí
se zasláním částky 54.106,80 Kč, ponížené o neobdržené srážky
ze mzdy za měsíce únor a březen 2021, na účet uvedený ve
„Výzvě k vrácení peněžních prostředků neoprávněně získaných
v rámci exekuce“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
a to z hlediska právního,
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS souhlasit se zasláním částky 54.106,80
Kč, ponížené o neobdržené srážky ze mzdy za měsíce únor a
březen 2021, na účet uvedený ve „Výzvě k vrácení peněžních
prostředků neoprávněně získaných v rámci exekuce“, která tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování:
přijato.

10

pro,
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zdržel

se,

usnesení

bylo
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Dumbrovská
pro

Fischerová
pro

Hrabovská
pro

Chládek
pro
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Kubějová
pro

Lastovecká
pro

Prokeš
nepřítomen

Sedláková
pro

Springinsfeld
pro

Machů
pro

6

Závodský
pro

PŘÍLOHA Č. 1

PŘÍLOHA Č. 2

PŘÍLOHA Č. 3

PŘÍLOHA Č. 4

PŘÍLOHA Č. 5

PŘÍLOHA Č. 6

