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Článek 1
Úvodní ustanovení
Tyto zásady upravují postup při projednávání žádostí fyzických osob (dále jen „žádost“ – Příloha č. 1)
o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení u nájmů z bytů ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih. Tyto zásady se nevztahují na žádosti o prominutí
poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení u nájmů z bytů v případě, že ke dni podání žádosti již předmětný
byt není ve vlastnictví statutárního města Ostravy.
Žádost bude předložena k projednání příslušnému orgánu městského obvodu (rada/zastupitelstvo)
po splnění všech následujících podmínek:
a) Žadatel ke dni podání žádosti splatil dluh (jistinu) na nájemném, úhradách za plnění spojená s užíváním
bytu nebo s ním souvisejících službách, nedoplatku vyúčtování plnění (služeb) poskytovaných s užíváním
bytu nebo s ním souvisejících služeb, případně dluh za bezesmluvní užívání bytu, a současně uhradil věřiteli
náklady řízení (soudní, exekuční, apod.)
b) Ke dni podání žádosti nejsou vůči žadateli a osobám žijícím se žadatelem ve společné (rodinné)
domácnosti (společně posuzované osoby) statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
evidovány jiné splatné pohledávky. Žadatel je zároveň povinen k žádosti připojit písemné potvrzení
prokazující, že ke dni podání žádosti nejsou vůči němu, jeho partnerovi nebo osobám žijícím se žadatelem
ve společné domácnosti, statutárním městem Ostrava, magistrátem města Ostravy, evidovány splatné
pohledávky spojené s poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, vydané statutárním městem Ostrava, magistrátem města Ostravy,
odborem financí a rozpočtu.
c) V posledních 12 měsících předcházejících kalendářnímu měsíci ve kterém byla žádost podána, nebyly
žadateli statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih prominuty poplatky z prodlení nebo
úroky z prodlení v jakékoliv výši.
Podle těchto zásad bude projednána a posouzena žádost o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z
prodlení pouze v případě, že ohledně tohoto dluhu nebylo ke dni podání žádosti zahájeno řízení na výkon
rozhodnutí (soudní, exekuční), tzn. že věřitelem nebyly zahájeny úkony vedoucí k provedení exekučních
srážek tohoto dluhu. Taková žádost bude předložena k individuálnímu rozhodnutí příslušného orgánu
městského obvodu (rada/zastupitelstvo), přičemž takové žádosti bude vyhověno jen ve zcela výjimečných a
odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele.

Článek 2
Orgány oprávněné k rozhodnutí o prominutí dluhu
O prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení rozhoduje rada městského obvodu nebo
zastupitelstvo městského obvodu podle výše částky, která má být prominuta v souladu s příslušnými
ustanoveními Článku 7 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků.
I. Poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení do 20.000 Kč včetně
O prominutí rozhoduje rada městského obvodu.
II. Poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení nad 20.000 Kč
O prominutí rozhoduje zastupitelstvo městského obvodu po projednání v radě městského obvodu.
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Článek 3
Podání žádosti
Plně svéprávná fyzická osoba, u které je evidován dlužný poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení a v
případě, že jde o fyzickou osobu, která není plně svéprávná její zákonný zástupce či ustanovený opatrovník
(dále jen „žadatel“ nebo „dlužník“), může na základě písemné žádosti prostřednictvím úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih, odboru bytového a ostatního hospodářství požádat o prominutí poplatku z prodlení
nebo úroku z prodlení.
Žádost se podává na předepsaném formuláři (Příloha č. 1). Žadatel v žádosti uvede a písemně doloží důvod
neplacení nájemného anebo úhrad za plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby a
současně navrhne maximální možnou výši měsíční splátky v celých Kč pro případ prominutí dluhu vyššího
než 20.000 Kč pouze z části. Souhrnný výčet souvisejících dokladů (potvrzení), které je žadatel povinen
připojit k žádosti je uveden v písemném poučení žadatele (nedílná součást žádosti - Příloha č. 1).
Žádost společných dlužníků se posuzuje jako žádost jediná.
Žádosti předkládá příslušným orgánům městského obvodu (radě/zastupitelstvu) k rozhodnutí odbor bytového
a ostatního hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih.

Článek 4
Kritéria pro vyhodnocení žádosti
uplatňovaná pro pohledávky vzniklé do 31.12.2013
V případě, že žadatel splňuje podmínky uvedené v Článku 1 a k žádosti doložil požadované doklady
(potvrzení) uvedené v písemném poučení žadatele (nedílná součást žádosti - Příloha č. 1), může příslušný
orgán městského obvodu (rada/zastupitelstvo) prominout žadateli poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení
zcela nebo z části, a to na základě níže uvedených kritérií:
a) Okolnosti vztahující se k zaplacení jistiny dluhu
Kritérium se nevztahuje na dlužníky, k jejichž dluhu přistoupila podle § 1892 odst. 1 občanského zákoníku
třetí osoba a původní dlužník (žadatel) tak nezaplatil jistinu ani z části.
Dlužník zaplatil jistinu před podáním žaloby na zaplacení

3 body

Dlužník zaplatil jistinu po podání žaloby na zaplacení

2 body

Dlužník zaplatil jistinu po vydání pravomocného soudního rozhodnutí

1 bod

Dlužník zaplatil jistinu po podání návrhu na výkon pravomocného soudního rozhodnutí
(tj. návrhu na exekuci)

0 bodů

b) Výše jistiny dluhu
do 20 000 Kč včetně

2 body

nad 20 000 Kč do 50 000 Kč včetně

1 bod

nad 50 000 Kč

0 bodů

c) Procentuální výše částečné úhrady provedené z celkového dopočteného poplatku z prodlení nebo
úroku z prodlení uhrazené žadatelem ještě před podáním žádosti
do 5 % včetně
0 bodů
do 30 % včetně

1 bod

do 60 % včetně

2 body

do 90 % včetně

3 body
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d) Sociální situace žadatele v době vzniku dluhu nebo odůvodňující příčinu dluhu před jeho vznikem
K tomuto kritériu lze přihlédnout pouze v případě, že žadatel k žádosti písemně doloží skutečnosti rozhodné
pro její posouzení.
Ztráta zaměstnání, úmrtí, nemoc:

3 body

ukončení pracovního poměru žadatele (s výjimkou ukončení prac. poměru
zaměstnavatelem z důvodu závažného či hrubého porušení povinností zaměstnance) a/nebo
• ukončení (přerušení) činnosti OSVČ a/nebo
• nevyplacení mzdy nebo její části v zákonné lhůtě zaměstnavatelem žadatele nebo
zaměstnavatelem jeho partnera/osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti (pro účely
tohoto ustanovení se jako rozhodná skutečnost posuzuje nevyplacení mzdy zaměstnavatelem
za 1 měsíc a déle nebo nevyplacení části mzdy zaměstnavatelem za dobu delší než 2
měsíce) a/nebo
• úmrtí manžela/partnera žadatele nebo osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti
nebo dlouhodobé, závažné či nevyléčitelné onemocnění či vážný úraz ohrožující život
žadatele, jeho partnera či osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti a/nebo
• dlouhodobá hospitalizace žadatele či osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti,
která trvala nejméně 21 kalendářních dní

•

Tíživá sociální situace žadatele:

2 body

nezaměstnanost žadatele delší než 6 měsíců a/nebo
rozvod manželství žadatele a/nebo
porušení vyživovací povinnosti jedním z rodičů k nevýdělečně činnému dítěti žijícím se
žadatelem ve společné domácnosti a/nebo
• byl-li žadatel osamělým rodičem s nevýdělečně činným dítětem a/nebo
• měl-li žadatel nízký finanční příjem (dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze
nebo jiný obdobný příjem; příjem důchodu ČSSZ nebo jiný obdobný příjem)

•
•
•

Jiné okolnosti hodné zvláštního zřetele:

1 bod

zejména žadatelem nezaviněné chyby peněžních ústavů a/nebo
neúmyslné chyby způsobené žadatelem (dlužníkem) a/nebo
stal-li se žadatel nebo osoba žijící se žadatelem ve společné domácnosti prokazatelně
obětí domácího násilí či obětí jiného trestného činu a/nebo
• nástup žadatele nebo jeho manžela/partnera do výkonu trestu odnětí svobody a/nebo
• jiné okolnosti

•
•
•

Žádný uznatelný důvod:

0 bodů

e) Okolnosti vztahující se k povinnosti žadatele vyklidit byt
Žadatel je ke dni podání žádosti řádným nájemcem bytu nebo žadatel byt dobrovolně vyklidil
před podáním žaloby na vyklizení bytu

3 body

Žadatel byt vyklidil po podání žaloby na vyklizení bytu před vydáním pravomocného soudního
rozhodnutí

2 body

Žadatel byt vyklidil po vydání pravomocného soudního rozhodnutí

1 bod

Žadatel byt nevyklidil ani po vydání pravomocného a vykonatelného soudního rozhodnutí
nebo žadatel (povinný) byl z bytu vyklizen exekučně

0 bodů
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REKAPITULACE VYHODNOCENÍ KRITÉRIÍ:
Kritéria (maximální možný počet 14 bodů)

body

1. Platby jistiny dluhu
Dlužník zaplatil jistinu před podáním žaloby na zaplacení

3

Dlužník zaplatil jistinu po podání žaloby na zaplacení

2

Dlužník zaplatil jistinu po vydání pravomocného soudního rozhodnutí

1

Dlužník (povinný) zaplatil jistinu po podání návrhu na výkon pravomocného soudního
rozhodnutí (tj. návrhu na exekuci)

0

2. Výše jistiny dluhu
Dlužná částka byla do 20 000 Kč včetně

2

Dlužná částka byla nad 20 000 Kč do 50 000 Kč včetně

1

Dlužná částka byla nad 50 000 Kč

0

3. Procentuální výše částečné úhrady poplatku (úroku) z prodlení
do 5% včetně

0

do 30% včetně

1

do 60% včetně

2

do 90% včetně

3

4. Sociální situace žadatele v době vzniku dluhu nebo těsně před jeho vznikem
Ztráta zaměstnání, úmrtí, nemoc

3

Tíživá sociální situace žadatele

2

Jiné okolnosti hodné zvláštního zřetele

1

Žádný uznatelný důvod

0

5. Povinnost žadatele vyklidit byt

Žadatel je ke dni podání žádosti řádným nájemcem bytu nebo žadatel byt
dobrovolně vyklidil před podáním žaloby na vyklizení bytu

3 body

Žadatel byt vyklidil po podání žaloby na vyklizení bytu před vydáním pravomocného
soudního rozhodnutí

2 body

Žadatel byt vyklidil po vydání pravomocného soudního rozhodnutí

1 bod

Žadatel byt nevyklidil ani po vydání pravomocného a vykonatelného soudního
rozhodnutí nebo žadatel (povinný) byl z bytu vyklizen exekučně

0 bodů

PROCENTUÁLNÍ DOPORUČENÍ NA PROMINUTÍ POHLEDÁVKY:
Počet bodů
Výsledné doporučení na prominutí pohledávky
10-14

Prominutí až do výše 100%

7-9

Prominutí až do výše 90%

4-6

Prominutí až do výše 60%

1-3

Prominutí až do výše 30%

0

Neprominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení
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Článek 5
Kritéria pro vyhodnocení žádosti
uplatňovaná pro pohledávky vzniklé po 01.01.2014
V případě, že žadatel splňuje podmínky uvedené v Článku 1 a k žádosti doložil požadované doklady
(potvrzení) uvedené v písemném poučení žadatele (nedílná součást žádosti - Příloha č. 1), může příslušný
orgán městského obvodu (rada/zastupitelstvo) prominout žadateli poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení
zcela nebo z části pouze ve výjimečných a zcela ojedinělých případech, kterými jsou zejména:
Ztráta zaměstnání, úmrtí, nemoc:
ukončení pracovního poměru žadatele (s výjimkou ukončení prac. poměru zaměstnavatelem z důvodu
závažného či hrubého porušení povinností zaměstnance) a/nebo
• ukončení (přerušení) činnosti OSVČ a/nebo
• nevyplacení mzdy nebo její části v zákonné lhůtě zaměstnavatelem žadatele nebo zaměstnavatelem
jeho partnera/osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti (pro účely tohoto ustanovení se jako
rozhodná skutečnost posuzuje nevyplacení mzdy zaměstnavatelem za 1 měsíc a déle nebo nevyplacení
části mzdy zaměstnavatelem za dobu delší než 2 měsíce) a/nebo
• úmrtí partnera žadatele nebo osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti nebo dlouhodobé,
závažné či nevyléčitelné onemocnění či vážný úraz ohrožující život žadatele, jeho partnera či osoby žijící
se žadatelem ve společné domácnosti a/nebo
• dlouhodobá hospitalizace žadatele či osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti, která trvala
nejméně 21 kalendářních dní

•

Tíživá sociální situace žadatele:
nezaměstnanost žadatele delší než 6 měsíců a/nebo
rozvod manželství žadatele a/nebo
porušení vyživovací povinnosti jedním z rodičů k nevýdělečně činnému dítěti žijícím se žadatelem ve
společné domácnosti a/nebo
• byl-li žadatel osamělým rodičem s nevýdělečně činným dítětem a/nebo
• měl-li žadatel nízký finanční příjem (dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze nebo jiný
obdobný příjem; příjem důchodu ČSSZ nebo jiný obdobný příjem)

•
•
•

Jiné okolnosti hodné zvláštního zřetele
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Článek 6
Prominutí dluhu
Na prominutí dluhu, tj. poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení (dále jen „dluh“), nemá žadatel právní
nárok ani při splnění všech v těchto zásadách uvedených podmínek.
O výsledku projednání žádosti v radě městského obvodu nebo v zastupitelstvu městského obvodu informuje
žadatele písemně odbor bytového a ostatního hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih.
V případě kladného rozhodnutí o žádosti o prominutí dluhu v celé výši má se podle § 1995 odst. 1
občanského zákoníku za to, že dlužník s prominutím souhlasí, pokud neprojevil bez zbytečného odkladu
nesouhlas výslovně nebo plněním dluhu.
V případě kladného rozhodnutí o žádosti o prominutí dluhu z části, bude žadatel vyzván k uzavření
písemné dohody o částečném prominutí dluhu, a to poté, kdy dlužník svůj dluh písemně uzná co do důvodu
a výše. V dohodě bude stanoveno, že se dluh promine za následující podmínky:
1.) V případě rozhodnutí rady městského obvodu o prominutí dluhu do 20.000 Kč včetně dojde k
částečnému prominutí dluhu pod podmínkou, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve
stanovené lhůtě 90 kalendářních dní ode dne uzavření dohody o částečném prominutí dluhu.
2.) V případě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu o prominutí dluhu vyšším než 20.000 Kč
dojde k částečnému prominutí dluhu za podmínky:
a) že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu v pravidelných měsíčních splátkách
stanovených věřitelem jejichž maximální možnou měsíční výši v celých Kč žadatel (dlužník)
navrhne v žádosti s tím, že lhůta splatnosti zbývající neprominuté části dluhu nesmí být delší
než 60 měsíců nebo
b) že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve věřitelem stanovených pravidelných
měsíčních splátkách jejichž minimální možnou měsíční výši v celých Kč stanoví věřitel
v případě, že žadatelem (dlužníkem) v žádosti navrhovaná maximální možná měsíční výše
splátky v Kč by měla za následek lhůtu splatnosti zbývající neprominuté části dluhu delší než
60 měsíců nebo v případě, že žadatel (dlužník) v žádosti nenavrhne žádnou měsíční splátku.
Nezaplacení kterékoliv splátky či její části ve stanovené lhůtě, má za následek ztrátu výhody splátek a k
částečnému prominutí dluhu nedojde, přičemž celá dlužná částka (tj. celkový dopočtený poplatek z prodlení
nebo úrok z prodlení) se stává splatnou najednou a ihned.
Splněním dohody o částečném prominutí dluhu, tj. úplným uhrazením neprominuté části dluhu ve stanovené
lhůtě, dochází k zániku dluhu.
V případě, že nedojde k úplnému uhrazení neprominuté části dluhu ve stanovené lhůtě, platí, že k prominutí
části dluhu nedošlo, věřitel pak není povinen dlužníka dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a
může bez dalšího požadovat zaplacení celé dlužné částky podáním žaloby u soudu nebo přistoupit k
soudnímu či exekučnímu vymáhání dluhu.
Do doby splnění dohody o prominutí dluhu nebude věřitelem dlužníku vydána kvitance (potvrzení o splnění
dluhu).
Promine-li věřitel dluh jednomu z dlužníků zavázaných společně a nerozdílně, má podle § 1996 odst. 1
občanského zákoníku prominutí dluhu účinky vůči ostatním spoludlužníkům v rozsahu podílu toho
spoludlužníka, který byl ze závazku propuštěn.
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Článek 7
Právní rámec

•
•

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle
občanského zákoníku, a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky,
pro prodlení vzniklá do 31.12.2013.
Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenované soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a
fyzických osob, pro prodlení vzniklá od 01.01.2014.

•

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s
užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, pro prodlení vzniklá od 01.01.2014.

•

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
Článek 7 odst. 3 písm. f), kterým je zastupitelstvu městského obvodu vyhrazeno rozhodnout o vzdání se
práva a o prominutí dluhu vyšším než 20 tis. Kč do úhrnné výše 10 % vlastních příjmů schváleného
rozpočtu, max. 10 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok.

•

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
Článek 7 odst. 3 písm. g), kterým je zastupitelstvu městského obvodu vyhrazeno rozhodování o dohodě o
splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců nejvýše do 60 měsíců.

•

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
Článek 7 odst. 9 písm. e), kterým je radě městského obvodu vyhrazeno rozhodnout o vzdání se práva a o
prominutí dluhu do 20 tis. Kč včetně jednomu subjektu ročně.

•

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
Článek 7 odst. 9 písm. f), kterým je radě městského obvodu vyhrazeno rozhodování o dohodě o splátkách s
lhůtou splatnosti do 18 měsíců.

•

Do 31.12.2013 přiznával občanský zákoník věřiteli právo na poplatek z prodlení podle § 697 jako
příslušenství pohledávky, pokud se dlužník ocitl v prodlení se splacením svého závazku z důvodu
nájemného nebo plateb za služby spojené s užíváním bytu. V případě, že dlužníkovi již nájemní právo
nesvědčilo nebo se dokonce v bytě zdržoval bez právního důvodu a tímto se na věřiteli bezdůvodně obohatil,
měl věřitel do 31.12.2013 právo na úrok z prodlení podle § 517, vše ve stanovené výši podle vládního
nařízení č. 142/1994 Sb. Od 01.01.2014 má věřitel právo po dlužníkovi požadovat jako příslušenství své
pohledávky úrok z prodlení ve sjednané výši, není-li sjednána, pak v určené výši podle vládního nařízení č.
351/2013 Sb.

•

Pokud je v těchto zásadách uvedeno, že dluh spočívá v nezaplaceném nájemném anebo úhradě za
plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby, platí, že takto je posuzován pro účely tohoto
metodického pokynu i dluh spočívající v bezdůvodném obohacení při užívání bytu bez právního
důvodu. Má se za to, že se takto dlužník bezdůvodně obohatil ve výši odpovídající nájemnému a úhradě za
plnění spojená s užíváním stejného bytu nebo s ním související služby za časové období shodné s obdobím,
kdy byt dlužník užíval bez právního důvodu. Pokud je v těchto zásadách uvedeno „dlužné nájemné“,
rozumí se tím dluh na kterémkoliv z uvedených plnění.

•
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Článek 8
Závěrečná ustanovení
Výsledek vyřízení žádosti závisí na rozhodnutí orgánu oprávněného k rozhodnutí o prominutí dluhu, který
může v odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout odlišně od těchto zásad.
Tyto zásady byly odsouhlaseny usnesením Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 717/18, ze dne
07.05.2015 a schváleny usnesením Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0109/4, ze dne
04.06.2015. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 01.07.2015.

Bc. Martin Bednář v.r.
starosta MOb Ostrava-Jih

Markéta Langrová v.r.
člen rady MOb Ostrava-Jih
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Příloha č. 1

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení
I. Základní údaje o žadateli (žadatelích)
V případě manželů nebo společných nájemců bytu uveďte všechny dotčené osoby.
1.) Jméno, příjmení, titul:.....................................................................datum nar.:..............................
Kontaktní adresa:.................................................................................................................................
Telefon:.................................................................E-mail:....................................................................
2.) Jméno, příjmení, titul:.....................................................................datum nar.:..............................
Kontaktní adresa:.................................................................................................................................
Telefon:.................................................................E-mail:....................................................................

II. Předmět žádosti
Tímto žádám(e) příslušný orgán městského obvodu Ostrava-Jih o prominutí poplatku
(úroku) z prodlení, který tímto zároveň v plném rozsahu uznávám(e) co do důvodu a výše:
1.)

za bytovou

jednotku (ubytovací

místnost) číslo...........v bytovém

domě (ubytovně)

na ulici.............................................., č. pop............č. or..........v Ostravě-..........................................
2.)

za bytovou

jednotku (ubytovací

místnost) číslo...........v bytovém

domě (ubytovně)

na ulici.............................................., č. pop............č. or..........v Ostravě-..........................................

III. Důvod vzniku dluhu
Tímto uvádím(e) a písemně dokládám(e) veškeré důvody související se vznikem dluhu na
nájemném, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu (ubytovací místnosti) nebo s ním
související služby nebo se vznikem jiného dluhu vztahujícímu se k části II. této žádosti:
…..........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
Tímto zároveň beru (bereme) na vědomí, že veškeré v žádosti uvedené důvody vzniku dluhu jsem (jsme)
povinen(ni) doložit k žádosti písemně, a to připojením souvisejících dokladů (potvrzení) týkajících se období
vzniku dluhu nebo odůvodňující příčinu dluhu před jeho vznikem, jejichž podrobný výčet je uveden v
POUČENÍ žadatele (žadatelů) o prominutí poplatku (úroku) z prodlení, neboť se jedná o skutečnosti
rozhodné pro posouzení žádosti.
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IV. Navrhovaná výše maximální měsíční splátky neprominuté části dluhu
Údaj vyplní pouze žadatel(é), který žádá o prominutí dluhu, tj. dopočteného poplatku (úroku) z prodlení,
vyššího než 20.000 Kč, a to pro případ, že mu bude zastupitelstvem městského obvodu dluh prominut pouze
z části.

Tímto pro případ prominutí dluhu pouze z části navrhuji (společně navrhujeme) maximální
možnou měsíční splátku neprominuté části dluhu ve výši.......................Kč (uveďte částku
v celých Kč).

V. Prohlášení žadatele (žadatelů)
Žadatel(é) tímto výslovně prohlašuje(í) následující:
1.) Výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem „Zásad statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih pro projednání a posouzení žádostí o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení“.
2.) Výslovně prohlašuje, že ke dni podání žádosti nejsou vůči němu statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih evidovány jiné splatné pohledávky. Zároveň výslovně prohlašuje, že ke dni podání žádosti
nejsou vůči němu, jeho manželovi/partnerovi a osobám žijícím se žadatelem ve společné domácnosti, statutárním
městem Ostrava, magistrátem města Ostravy evidovány pohledávky spojené s poplatkem za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, a za tímto účelem
přikládá písemné „potvrzení o zaplacení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, vydané na jeho vlastní žádost statutárním městem
Ostrava, magistrátem města Ostravy, odborem financí a rozpočtu.
3.) Je srozuměn s tím, že na prominutí pohledávky, tj. poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení, nemá právní
nárok ani při splnění všech podmínek uvedených v „Zásadách statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih pro projednání a posouzení žádostí o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení“.
4.) Je srozuměn s tím, že v případě kladného rozhodnutí o žádosti o prominutí dluhu v celé výši má se podle
§ 1995 odst. 1 občanského zákoníku za to, že jako dlužník s prominutím souhlasí, pokud neprojevil bez
zbytečného odkladu nesouhlas výslovně nebo plněním dluhu.
5.) Je srozuměn a souhlasí s tím, že v případě kladného rozhodnutí o žádosti o prominutí dluhu z části, bude
žadatel vyzván k uzavření písemné dohody o částečném prominutí dluhu, a to poté, kdy dlužník svůj dluh písemně
uzná co do důvodu a výše. V dohodě bude stanoveno, že se dluh promine za následující podmínky:
a) V případě rozhodnutí rady městského obvodu o prominutí dluhu do 20.000 Kč včetně dojde k částečnému
prominutí dluhu pod podmínkou, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve stanovené lhůtě
90 kalendářních dní ode dne uzavření dohody o částečném prominutí dluhu.
b) V případě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu o prominutí dluhu vyšším než 20.000 Kč dojde
k částečnému prominutí dluhu za podmínky:
● že jako dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu v pravidelných měsíčních splátkách stanovených
věřitelem jejichž maximální možnou měsíční výši v celých Kč žadatel navrhne v žádosti s tím, že lhůta
splatnosti zbývající neprominuté části dluhu nesmí být delší než 60 měsíců nebo
● že jako dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve věřitelem stanovených pravidelných měsíčních
splátkách jejichž minimální možnou měsíční výši v celých Kč stanoví věřitel v případě, že žadatelem v
žádosti navrhovaná maximální možná měsíční výše splátky v Kč by měla za následek lhůtu splatnosti
zbývající neprominuté části dluhu delší než 60 měsíců nebo v případě, že žadatel v žádosti nenavrhne
žádnou měsíční splátku.
Nezaplacení kterékoliv splátky či její části ve stanovené lhůtě, má za následek ztrátu výhody splátek a
k částečnému prominutí dluhu nedojde, přičemž celá dlužná částka (tj. celkový dopočtený poplatek z prodlení
nebo úrok z prodlení) se stává splatnou najednou a ihned.
6.) Je srozuměn s tím, že splněním dohody o částečném prominutí dluhu, tj. úplným uhrazením neprominuté části
dluhu ve stanovené lhůtě, dochází k zániku dluhu. V případě, že nedojde k úplnému uhrazení neprominuté části
dluhu ve stanovené lhůtě, platí, že k prominutí části dluhu nedošlo, věřitel pak není povinen dlužníka dále
jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat zaplacení celé dlužné částky podáním
žaloby u soudu nebo přistoupit k soudnímu či exekučnímu vymáhání dluhu. Do doby splnění dohody o prominutí
dluhu nebude věřitelem dlužníku vydána kvitance (potvrzení o splnění dluhu). Promine-li věřitel dluh jednomu z
dlužníků zavázaných společně a nerozdílně, má podle § 1996 odst. 1 občanského zákoníku prominutí dluhu
účinky vůči ostatním spoludlužníkům v rozsahu podílu toho spoludlužníka, který byl ze závazku propuštěn.

Místo a datum:.....................................

…............................................................................
Podpis(y) žadatele (žadatelů)
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POUČENÍ
žadatele (žadatelů) o prominutí poplatku (úroku) z prodlení
Tímto beru (bereme) na vědomí, že veškeré v žádosti uvedené důvody vzniku dluhu jsem (jsme) povinen(ni)
doložit k žádosti písemně, a to zejména připojením těchto souvisejících dokladů (potvrzení) týkajících se
období vzniku dluhu nebo odůvodňující příčinu dluhu před jeho vznikem neboť se jedná o skutečnosti
rozhodné pro posouzení žádosti:
● Potvrzení žadatele, jeho partnera, včetně všech osob žijících se žadatelem ve společné
domácnosti, o zaplacení „poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů“, vydané žadateli na vlastní žádost statutárním
městem Ostrava, magistrátem města Ostravy, odborem financí a rozpočtu (ke dni podání
žádosti nesmí být potvrzení starší 30 dnů)
● Potvrzení o způsobu ukončení pracovního poměru žadatele nebo potvrzení o ukončení
(přerušení) činnosti OSVČ s doložením živnostenského listu nebo obdobného dokladu
● Výpověď zaměstnavateli podle § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce potvrzující okamžité
zrušení pracovního poměru zaměstnancem (žadatelem/jeho partnerem/osobou žijící se
žadatelem ve společné domácnosti) z důvodu nevyplacení mzdy nebo její části v zákonné lhůtě
za 1 měsíc a déle nebo nevyplacení části mzdy zaměstnavatelem za dobu delší než 2 měsíce)
nebo obdobný doklad prokazující výše uvedenou skutečnost
● Úmrtní list manžela/ky, partnera/ky žadatele nebo osoby žijící se žadatelem ve společné
domácnosti
● Potvrzení lékaře o dlouhodobém, závažném či nevyléčitelném onemocnění či vážném úrazu
ohrožujícím život žadatele, jeho partnera či osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti
● Potvrzení lékaře nebo nemocničního zařízení o dlouhodobé hospitalizaci žadatele či osoby žijící
se žadatelem ve společné domácnosti, která trvala nejméně 21 kalendářních dní
● Potvrzení z úřadu práce o evidenci žadatele jako uchazeče o zaměstnání, která trvala déle než
6 měsíců
● Rozsudek soudu o rozvodu manželství žadatele s vyznačením právní moci, příp. návrh na
rozvod manželství s vyznačením podacího razítka soudu
● Rozsudek soudu o svěření nezl. dítěte do péče žadatele s vyznačením právní moci, příp. návrh
na svěření nezl. dítěte do péče žadatele s vyznačením podacího razítka soudu
● Výměr dávek státní sociální podpory nebo jiného obdobného příjmu žadatele
● Výměr dávek hmotné nouze nebo jiného obdobného příjmu žadatele
● Důchodový výměr ČSSZ nebo doklad potvrzující jiný obdobný příjem žadatele
● Doklad prokazující porušení vyživovací povinnosti jedním z rodičů k nevýdělečně činnému dítěti
žijícím se žadatelem ve společné domácnosti
● Potvrzení o studiu dítěte žijícího se žadatelem ve společné domácnosti
● Doklad prokazující domácí násilí páchané vůči osobě žadatele nebo osobě žijící se žadatelem
ve společné domácnosti či doklad prokazující spáchání trestného činu na těchto osobách
● Potvrzení o nástupu žadatele nebo jeho partnera do výkonu trestu odnětí svobody
● Doklad peněžního ústavu vztahující se k neúmyslným chybám způsobeným žadatelem
● Doklad potvrzující jiné okolnosti hodné zvláštního zřetele
V případě manželů nebo společných nájemců bytu uvedeného v části II. žádosti se
povinnost doložení požadovaných dokladů vztahuje na všechny tyto osoby.
Místo a datum:..........................................

…........................................................................
Podpis(y) žadatele (žadatelů)
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