
P�íloha �. 1 k usnesení Rady HMP �. 1797 ze dne 30.10.2001 
 
 

Pravidla  
posuzování žádostí o prominutí poplatk� z prodlení 

 
 
 
Rad� HMP je podle § 68 odst. 2 písm. r) zákona �. 131/2000 Sb., ve zn�ní zákona �. 145/2001 
Sb. vyhrazeno rozhodovat o vzdání se práva a prominutí pohledávky nep�esahující 5 000 000 
K�. O vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 5 000 000 K� rozhoduje podle výše 
cit. zákona § 59 ods. 3 písm. m) Zastupitelstvo HMP. 
 
Pravidla se vztahují na posuzování a rozhodování o prominutí poplatk� z prodlení v 
p�ípadech, kdy již bylo uhrazeno dlužné nájemné a provedena úhrada za pln�ní poskytovaná s 
užíváním bytu. 
 
Kritéria uvedená níže jsou stanovena podle dvou hledisek a to podle zp�sobu úhrady dlužných 
�ástek a dále podle sociálního hlediska ovliv�ujícího vznik dluhu, p�i�emž jak z výše 
uvedeného vyplývá, v p�ípad� nespln�ní kritéria o zp�sobu úhrady Rada prominutí poplatku z 
prodlení zamítne. 
 
Rozhodujícím kritériem p�i posuzování žádostí o prominutí poplatk� je jak rychle a za jakých 
podmínek dlužník sv�j dluh uhradil. Jednotlivé možnosti jsou ohodnoceny body 3 až 0 
(nejvíce bod� je p�i�azeno tomu, kdo sv�j dluh uhradil sám, bez soudu, žádný bod p�i�azen 
tomu, u n�hož došlo k úhrad� dlužné �ástky až soudní exekucí). 
 
D�ležitým dopl�ujícím druhým kriteriem pro posuzování t�chto žádostí je sociální situace 
dlužníka. Pro posouzení jsou rovn�ž p�i�azeny body od 3 do 0 – podle závažnosti d�vod�, 
pro� dlužníkovi vznikl dluh. Nejv�tší po�et bod� (3) jsou p�i�azeny  ztrát� zam�stnání             
a  nemoci,  tíživé sociální situaci (nap�. rozvod) jsou p�i�azeny 2 body, 1 bod je p�i�azen jiným 
okolnostem (nap�. chyby bank, pošty…), 0 bod� je p�i�azeno takovému dlužníkovi, který pro 
nepln�ní svých povinností z nájemní smlouvy nemá žádný d�vod. 
 

 
Ohodnocení zohled�ovaných kritérií 

Platba 50%Sociální situace 50%
  body   Body 
I. zaplatil sám od sebe 3A. ztráta zam�stnání, nemoc 3
II. zaplatil v pr�b�hu žaloby 2B. tíživá soc.situace 2
III. zaplatil na základ� rozsudku 1C. jiné závažné okolnosti 1
IV. exekuce 0D. žádné 0

 
 
 
 
 
 
 
 



 Varianty možných situací-ohodnocené pomocí vážených bod� 
  Platba - 50% sociální situace - 50% váž. body 
I.A. 3x0,5=1,5 3x0,5=1,5 3,0 
I.B. 1,5 2x0,5=2 2,0 
I.C. 1,5 1x0,5=0,5 2,0 
I.D. 1,5 0x0,5=0 1,5 
        
II.A. 2x0,5=1,0 3x0,5=1,5 2,5 
II.B. 1,0 2x0,5=1 2,0 
II.C. 1,0 1x0,5=0,5 1,5 
II.D. 1,0 0x0,5=0 1,0 
III.A. 1x0,5=0,5 3x0,5=1,5 2,0 
III.B. 0,5 2x0,5=1 1,5 
III.C. 0,5 1x0,5=0,5 1,0 
III.D. 0,5 0x0,5=0 0,5 
        
IV.A. 0x0,5=0,0 3x0,5=1,5 1,5 
IV.B. 0,0 2x0,5=1 1,0 
IV.C. 0,0 1x0,5=0,5 0,5 
IV.D. 0 0x0,5=0 0,0 

 
 
 

Výsledný po�et bod� v rozmezí 3 - 0 
Po�et bod�   
 2,5 a více:         doporu�ení : posoudit možný odpis poplatk� z prodlení až do výše 80% 
 do 2:                  doporu�ení: posoudit možný odpis poplatk� z prodlení až do výše 60 % 
 do 1,5:               doporu�ení: posoudit možný odpis poplatk� z prodlení až do výše 40 % 
1,4 –1:               doporu�ení: posoudit možný odpis poplatk� z prodlení až do výše 20 % 
mén� než 1:       doporu�ení: nepromíjet poplatky z prodlení 
 
Podklady k posouzení dle výše stanovených kritérií budou provád�t správní firmy u nichž jsou 
vedeny detailní informace o jednotlivých dlužnících. 
 
Na základ� t�chto údaj� bude OSM zpracovávat materiály k rozhodnutí Rad� HMP. 
 
 
 
 
 


