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Návrh na smírné vyřešení soudního sporu s xxxxxx 
  
Důvodová zpráva: 
 

Společnost Finex Real a.s. neuhradila v roce 2012 městu Svitavy včas kupní cenu za             
prodané pozemky v lokalitě Hálkova. Kupní cenu uhradila až s ročním zpožděním poté, co            
město hrozilo odstoupením od kupní smlouvy. Za roční prodlení s úhradou kupní ceny            
vzniklo městu právo na zaplacení smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení v celkové            
výši 563 550,- Kč. Daná částka byla městu přiznána rozsudkem Okresního soudu            
v Pardubicích. Doposud však nebyla zaplacena, neboť v mezidobí na konci roku 2013 došlo            
k převodu společnosti z bývalého akcionáře xxxxxxx na fyzickou osobu pana xxxxx          
z Moravské Třebové, který v roce 2015 prodal společnost srbskému občanovi xxxxxxxxxx.          
Společnost po prodeji přestala vykonávat podnikatelskou činnost, soud ji poslal do likvidace            
pro neplnění zákonných povinností, proběhlo vůči ní i insolvenční řízení, které bylo ale             
zamítnuto pro nedostatek majetku, likvidace nebyla doposud ukončena, neboť se ztratilo           
účetnictví společnosti Finex Real a.s. a předseda představenstva xxxxxxxx je nedohledatelný. 

Město vede vůči společnosti Finex Real a.s. exekuci z důvodů, které nezavinilo.           
Vymáhání není úspěšné. Veřejné dostupné údaje z katastru nemovitostí nasvědčovaly, že          
společnost Finex Real a.s. neplatila dluh městu účelově a měla dostatek finančních prostředků             
pro úhradu kupní ceny. Z toho důvodu rozhodla rada města v roce 2016 o podání žaloby vůči               
xxxxxxxxxxx, který byl od září 2012 do konce roku 2013, tj. v rozhodném období, předsedou              
představenstva společnosti Finex Real a.s. Žaloba byla podána o zaplacení částky 563 550,-            
Kč z titulu ručení pro porušení povinností člena statutárního orgánu dle obchodního zákoníku.            
Jestliže totiž společnost Finex Real a.s. disponovala dostatečným množstvím peněz, odpovídá           
xxxxxxxxxxxx věřitelům za škodu, kterou způsobil tím, že dluhy společnosti neplatil včas.            
V I. stupni město bylo zcela úspěšné, ale odvolací soud rozsudek okresního soudu zcela zrušil              
a nařídil, aby se lépe prověřila finanční situace společnosti i za situace, že se nedochovalo               
účetnictví. V současné době probíhá řízení opět před soudem I. stupně a z bankovních účtů             
společnosti se zjišťuje, že společnost měla v té době dostatek finančních prostředků.           
xxxxxxxx se účelově brání tak, že tyto peníze musel použít na jiné platby. Nic konkrétního               
ohledně nutného placení jiných plateb, než pohledávky města, však doposud nebylo v řízení             
jednoznačně prokázáno. 

Při posledním soudním jednání navrhl xxxxxxxxx, že pro případ smírného vyřešení           
věci nabízí městu uhradit částku 200 000,- Kč. Toto je podmíněno tím, že by si každá strana                
nesla své náklady řízení (tyto již dle platných předpisů s ohledem na délku sporu činí více než                
350 000,- Kč) a město by dále nevymáhalo rozdíl ve výši 363 550,- Kč.  
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o prominutí dluhu převyšující 20 000,- Kč je v kompetenci             
zastupitelstva města, je zastupitelstvu předkládána daná věc k rozhodnutí. 
 



 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
 
varianta 1) 
nesouhlasí 
s uzavřením soudního smíru s xxxxxxx dle jeho nabídky, na základě které by xxxxxxxx            
uhradil městu Svitavy místo požadovaných 563 550,- Kč pouze částku 200 000,- Kč 
 
varianta 2) 
souhlasí  
s prominutím části dluhu xxxxxxxxx ve výši 363 550,- Kč a s uzavřením soudního smíru            
s xxxxxxx dle jeho nabídky, na základě které by xxxxxxxxxx uhradil městu Svitavy            
pouze částku 200 000,- Kč s tím, že si každá ze stran ponese své náklady soudního sporu 

Z: vedoucí odboru financí  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


