Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2865
ze dne 16.12.2019
k návrhu na odpis nedobytných pohledávek a úpravu rozpočtu příspěvkové organizace
Technická správa komunikací hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava
Rada hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí
odpis nedobytných pohledávek příspěvkové organizace Technická správa komunikací
hl.m. Prahy v celkové výši 2.938,9 tis. Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, nezbytný v
rámci přípravy na ukončení činnosti organizace

II.

schvaluje
1.

krytí zvýšených nákladů z titulu odpisu nedobytných pohledávek příspěvkové
organizace Technická správa komunikací hl.m. Prahy ve výši 2.938,9 tis. Kč z
provozních nákladů této organizace

2.

použití rezervního fondu příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m.
Prahy ve výši 2.938,9 tis. Kč na posílení fondu investic této příspěvkové organizace

3.

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.3. tohoto usnesení
Termín: 18.12.2019
2. MHMP - ODO MHMP
1. seznámit ředitele příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m.
Prahy s tímto usnesením
Termín: 19.12.2019

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
R-35297
MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ODO MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2865 ze dne 16. 12. 2019
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdoje HMP
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Odbor/Organizace

PO TSK HMP

Číslo akce

Účel / Název akce

0092902000205 odvod z fondu investic

ODPA

POL

UZ

ORJ

2299

2122

_

0329

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

2 938,90
2 938,90

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

Odbor/Organizace

PO TSK HMP

Číslo akce

Účel / Název akce

krytí provozních nákladů na odpis
0092902000205 pohledávek
Celkem

ODPA

UZ

ORJ

2299

91

0329

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

2 938,90
2 938,90

Důvodová zpráva
V rámci příprav na předpokládané ukončení činnosti příspěvkové organizace Technická
správa komunikací hl.m. Prahy (dále PO TSK HMP) k 30. 6. 2020 je tímto tiskem předložen
návrh na potřebný odpis nedobytných pohledávek z hlavní činnosti organizace ve výši 2 938,9
tis. Kč (2 938 932,84 Kč), uvedených v příloze č. 1 k této důvodové zprávě.
Pro zajištění krytí zvýšených nákladů PO TSK HMP na odpis pohledávek je v příloze č. 1
usnesení navržena rovněž příslušná úprava rozpočtu organizace. Jedná se o posílení fondu
investic z rezervního fondu organizace o částku 2 938,9 tis. Kč (2 938 932,84 Kč) a následný
odvod těchto finančních prostředků z fondu investic s využitím na úhradu zvýšených
provozních nákladů PO TSK na odpis pohledávek. V rezervním fondu PO TSK byly ponechány
prostředky na tento účel na základě finančního vypořádání PO TSK za rok 2018, schváleného
usnesením ZHMP č. 8/52 ze dne 20. 6. 2019.
PO TSK HMP je dle změny zřizovací listiny schválené usnesením ZHMP č. 25/13 ze dne
30. 3. 2017 s účinností od 1. 4. 2017 pověřena vedením veškerých právních jednání o právech
a závazcích vyplývajících ze smluv uzavřených mezi organizací a třetími osobami do 31. 3.
2017, až do doby, dokud práva a závazky z právních jednání nebudou právně relevantním
způsobem převedeny na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, a.s., případně na hlavní
město Prahu.
Na základě změny zřizovací listiny, schválené usnesením ZHMP č. 37/46 ze dne 17. 5. 2018,
přestala příspěvková organizace s účinností od 1. 6. 2018 vykonávat doplňkovou činnost.
Veškeré pohledávky z doplňkové činnosti byly finančně vypořádány v roce 2018.
Pohledávky z hlavní činnosti organizace v celkové výši 2 938 932,84 Kč, uvedené v příloze
č. 1 této důvodové zprávy, prohlašuje organizace po předchozím šetření za nedobytné a
předkládá je ke schválení odpisu. S ohledem na skutečnost, že organizace prošla po založení
k 1. 1. 1989 řadou reorganizací v návaznosti na legislativní, organizační a majetkové
uspořádání v dané době a k 1. 1. 2008 byla sloučena s příspěvkovou organizací Ústav
dopravního inženýrství hl. m. Prahy (dále ÚDI Praha), po které převzala veškeré pohledávky
a závazky, zařadila pohledávky dle data vzniku do třech skupin.
První skupina pohledávek vznikala do 31. 12. 1999. Organizace hospodařila jak
s rozpočtovými prostředky, tak s neinvestičním příspěvkem.
Ve vymáhání uvedených pohledávek organizaci zastoupila advokátní kancelář.
Celkem 2 459 035,75 Kč
Druhá skupina pohledávek vznikla činností PO TSK HMP od roku 2000 (k 1. 1. 2000 byla
podepsána smlouva o správě majetku mezi městem a příspěvkovou organizací) až do 31. 3.
2017, tj. do ukončení transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost a před
datem zahájení činnosti Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. Ve vymáhání
uvedených pohledávek organizaci zastoupila advokátní kancelář.
Celkem 463 133,- Kč
Třetí skupina pohledávek byla převzata do evidence PO TSK HMP k 1. 1. 2008 z evidence
ÚDI Praha a byla již promlčena. Nevypořádané pohledávky se týkají zaměstnankyně ÚDI
Praha, které byl v této organizaci ukončen pracovní poměr.
Celkem 16 764,09 Kč
Ke schválení účetního odpisu jsou navrženy následující pohledávky:
První skupina - vznik do roku 2000:
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Spisová značka: 120/93
Dlužník: Micromen, a.s. Praha, IČ: 00151092
Celková výše dluhu: 1 019 200,- Kč
Rok vzniku pohledávky: 1993
Předmětem pohledávky je neuhrazená faktura v celkové výši 1 019 200,- Kč. Doklady k určení
věcného plnění nebyly dochovány, navíc solečnost prošla v roce 1994 konkurzem a v roce
2000 byla vymazána z obchodního rejstříku.
Závěr: Pohledávka byla promlčena po 4 letech od jejího vzniku v roce 1997.
Spisová značka: 146/93/140
Dlužník: ******* – UNISS, IČO 10177175
Celková výše dluhu: 67 735,75 Kč
Rok vzniku pohledávky: 1993
Předmětem dluhu je neuhrazená faktura v celkové výši 67 735,75 Kč, týkající se stavby
pokládky kabelu 22 kV, telefonního kabelu a vodovodní přípojky a rekonstrukce chodníku.
Městský soud v Praze rozhodl svým usnesením ze dne 17.1. 2011 pod č.j. 97 K 77/97-973 o
zrušení konkurzu na majetek úpadce ******** – UNISS pro nesplnění rozvrhového usnesení.
Toto usnesení nabylo právní moci dne 9. 3. 2011.
Závěr: Pohledávka byla promlčena po 4 letech od jejího vzniku v roce 1997.
Spisová značka: 697/175/93
Dlužník: Elektropodnik Praha – Eltodo Praha 4
Dluh ve výši: 390 000,00 Kč
Rok vzniku pohledávky: 1993
Závěr: Pohledávka byla promlčena po 4 letech od jejího vzniku v roce 1997.
Spisová značka: 67/98
Dlužník: Elektropodnik Praha – Eltodo Praha 4
Dluh ve výši 364 600,00 Kč
Rok vzniku pohledávky: 1998
Celková výše dluhu: 754 600,00 Kč
Dlužníkem je společnost Elektropodnik Praha – Eltodo Praha 4. Předmětem dluhu jsou
smluvní pokuty v celkové výši 754 600,- Kč. Smluvní pokuty nebyly ani vymáhány, protože se
postupně ukázala jejich neoprávněnost. Šetřením existence pohledávky stávajícími
zaměstnanci PO TSK HMP byla prověřena pochybnost oprávněnosti vzniku pohledávek.
Zhotovitel nedokončil stavby dle smluvních termínů z důvodů, které nemohl ovlivnit. Akci 7 155
Letenské náměstí (Korunovační – M. Horákové) bylo dle vyjádření bývalého odboru dopravy
MHMP nutno připravovat v návaznosti na stavbu obnovy Letenského tunelu. Dopravní režim
v dotčené oblasti však nebyl odborem dopravy MHMP odsouhlasen a z toho důvodu nemohl
zhotovitel dokončit dopravní řešení světelné signalizace a tudíž ani celé dílo.
Další prodlení výstavby bylo způsobeno neodsouhlasením verze dopravního řešení Policií ČR,
a to z toho důvodu, že nebyla schválena „Koncepce nového systému centrálního řízení
městského silničního provozu v hl.m. Praze“.
Jedná se o evidované smluvní pokuty, které následně nebyly ani vymáhány z důvodu jejich
neoprávněnosti, popř. velmi obtížné vymahatelnosti. Pohledávky byly neoprávněné a měly být
správně dobropisovány. K vystavení dobropisu nebyly předloženy žádné doklady.
Závěr: Pohledávka byla promlčena po 4 letech od jejího vzniku v roce 2002.
Spisová značka: 68/95
Dlužník: IPROS s.r.o., Praha 10
Celková výše dluhu: 617 500,00 Kč
Rok vzniku pohledávky: 1995
Celková výše blíže nespecifikovaného dluhu je 617 500,- Kč. Problém spočíval i v samotném
subjektu, vůči kterému dluh vznikl. Nalezen byl pouze subjekt IPROS Praha 10, IČO
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27073963, který byl vymazán 9. 9. 2009 z OR po ukončení likvidace. V té době docházelo
k privatizacím státních podniků a bylo velmi obtížné dohledat, na koho závazky v rámci
privatizace přešly.
Závěr: Pohledávka z roku 1995 se promlčela po 4 letech od jejího vzniku v roce 1999.
Druhá skupina - vznik po 1. 1. 2000:
Spisová značka: 400137/2003
Dlužník: Jméno a název dlužníka neuvedeno již v původní evidenci
Celková výše dluhu: 450 000,- Kč
Rok vzniku pohledávky: 2003
Zřejmě se jedná o chybnou evidenci možné pohledávky za možnou majetkovou sankci, kdy
se v určitém období evidovali i neexistující pohledávky /jako např. smluvní pokuty vyčíslené
bez ohledu na důvod případného nezaplacení původního nároku, tj. např., že se
nezohledňovaly zápočty a původní pohledávka se vedla dál jako neuhrazená/. Vzhledem k
neuvedení dlužníka je možné, že datum vzniku pohledávky neodpovídá jejich skutečnému
vzniku. Z důvodu přeúčtování pohledávky změnou účetní metodiky je možné, že její vznik
předchází uvedenému datu.
Závěr: Již v době zaevidování pohledávky se jednalo o pohledávku po splatnosti. Lze tedy
konstatovat, že pohledávka byla s určitostí promlčena nejpozději v roce 2016, neboť se
jednalo o pohledávku dle Občanského zákoníku, tj. zákona č. 40/1964 Sb. Ze všech těchto
důvodů je nevymahatelná.
Spisová značka: 2016/268/7614
Dlužník: bývalá zaměstnankyně PO TSK HMP, se kterou byl ukončen pracovní poměr ve
zkušební době
Celková výše dluhu: 13 133,00 Kč
Rok vzniku pohledávky: 2016
Způsobená škoda vznikla pozdní úhradou zákonného úrazového pojištění za zaměstnance.
Vzniklá škoda projednána ve škodní komisi ředitele organizace v roce 2016 s výsledkem
nevymahatelnosti po zaměstnanci, se kterým byl rozvázán pracovní poměr - nebylo možné
uplatnit věcnou náhradu škody. Nadřízený vedoucí zaměstnanec přispěl ke snížení pokuty
z částky 62 665,- Kč jen na výši 13 133,- Kč a z důvodu přeřazení na nižší funkci nebyla
náhrada předepsána ani vůči němu. Na návrh škodní komise ze dne 26. 1. 2017 byla škodní
událost ukončena bez dalšího uplatnění náhrady škody.
Závěr: Případ byl ukončen pracovněprávním řízením a rozvázáním pracovního vztahu.
Třetí skupina - převzato k 1. 1. 2008 od ÚDI Praha:
Dlužník: Bývalá zaměstnankyně ÚDI Praha
Celková výše dluhu: 16 764,09 Kč
Rok vzniku pohledávky: 2001
Celkový dluh 92 895,- Kč složený z neidentifikovaných částek: 27 900,- Kč + 32 000,- Kč +
24 000,- Kč + 8 995,- Kč, jež jsou doloženy záznamy šetření z toku 2006. Tyto částky byly
zaslány z účtu ÚDI Praha č. 2000840009/6000 vedeného u PPF (dříve PMB) na účet č. 1935012319/0800 – účet odborové organizace u České spořitelny bez jakýchkoliv podkladů,
příkazy k úhradě byly podepsány bývalou zaměstnankyní a zaměstnancem ÚDI Praha. Z účtu
odborové organizace byly vybírány na základě šeku. Část ve výši 76 130,91 Kč byla splacena
a zaúčtována ve prospěch pohledávky za oběma zaměstnanci, z nichž jeden dne 31. 5. 2015
zemřel.
Závěr: Zbývající částka ve výši 16 764,09 Kč, navržená k odpisu, přesahuje dluh 92 895,- Kč,
který je vymáhán v rámci exekuce za bývalou zaměstnankyní ÚDI Praha, dle rozsudku soudu
z roku 2008. Dle data vzniku je tato pohledávka již promlčena.
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