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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tato pravidla upravují postup při projednávání žádosti fyzických osob (dále jen „žádost“)  o 
prominutí poplatku z prodlení u nájmů z bytů nebo úroku z prodlení  u nájmů  z nebytových 
prostor  ve vlastnictví města Louny, pronajímané pověřeným správcem. 
 
 

Článek 2 
Posuzování pohledávek 

 
O prominutí poplatku či úroku z prodlení rozhoduje rada města nebo zastupitelstvo města podle 
výše částky, která má být prominuta v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění. 
 
I. Poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení do 20.0 00 Kč včetně  
O prominutí rozhoduje rada města. 
 
II. Poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení nad 20.000  Kč 
O prominutí rozhoduje zastupitelstvo města po projednání v radě města. 
 
 

Článek 3 
Podání žádosti 

 
Zletilý občan České republiky (ČR) nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR, 
který je způsobilý k právním úkonům (dále jen „žadatel“), u kterého je  evidován dlužný poplatek 
z prodlení  nebo úrok z prodlení, může na základě písemné žádosti požádat prostřednictvím 
správce bytových a nebytových prostor v majetku města Loun (dále jen „správce“)  o prominutí 
poplatku z prodlení nebo úroků z prodlení. Žadatel v žádosti uvede důvod neplacení nájemného či 
služeb. Správce provede aktuální výpočet poplatků z prodlení a předá žádost na ekonomický 
odbor, odd. pohledávek prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Lounech. Ekonomický 
odbor zkontroluje podklady a zpracuje návrh na projednání žádosti v radě města či zastupitelstvu 
města. 
 
Projednání prominutí pohledávky probíhá po splnění všech následujících podmínek:   

a) Žadatel má splacený dluh na nájemném (včetně vyúčtování služeb souvisejících 
s nájmem) a uhrazeny soudní výlohy 

b) Žadatel ani osoby, žijící ve společné domácnosti nemají další dluhy vůči městu 
c) Žadatel  v posledních 3 měsících před podáním žádosti řádně platí nájemné (včetně 

poplatku za služby) a bude řádně hrazeno až do doby písemného sdělení o schválení 
prominutí poplatku z prodlení. 

d) V posledních 12 měsících nebyly žadateli prominuty žádné poplatky nebo úroky  
z prodlení 

 
Doklady, které je nutno přiložit k žádosti o prominutí poplatku z prodlení : 
Uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce -  doklady z Úřadu práce 
Občan pobírající sociální dávky - doklady z Úřadu práce 
Občan s nízkým finančním příjmem (např. poživatel invalidního nebo starobního důchodu)  - 
doklady o výši příjmu 
Žadatel v tíživé sociální situaci – doklady, týkající se důvodu vzniku pohledávky případně další 
doklady dle vlastní úvahy 
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Článek 4 
Kritéria pro vyhodnocení žádosti 

 
V případě, že žadatel splňuje podmínky uvedené v  Článku 3, může rada města nebo 
zastupitelstvo města prominout  žadateli poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení zcela nebo z 
části na základě níže uvedených kritérií: 
 

a) Rychlost zaplacení existujícího dluhu 
− Plný počet bodů je přiřazen tomu, kdo svůj dluh uhradil z vlastního podnětu bez 

soudního rozhodnutí a žádný bod přiřazen tomu, u něhož došlo k úhradě dlužné 
částky až po rozsudku soudu    0-3 body 

 
b) Výše dluhu  

− do 20.000 Kč     2 body 
− 20.000 až 50.000 Kč   1 bod 
− nad 50.000 Kč    0 bodů 
 

c) Sociální situace žadatele 
- ztráta zaměstnaní, smrt partnera či dlouhodobá nemoc žadatele   

3 body 
- tíživá sociální situace (rozvod, osamělý rodič, nízký finanční příjem, 

nezaměstnanost delší než 6 měsíců, důchod a jiné)  
      2 body 
- jiné okolnosti (např. chyby banky, pošty, dlužníka) 

1 bod 
- žádný uznatelný důvod 
      0 bodů 
 

 
 Vyhodnocení: 

 

 
 
 

Kritéria body 
1.Platby  
Zaplatil z vlastního podnětu 3 
Zaplatil po podání žaloby  2 
Zaplatil na základě rozsudku 1 
Zaplatil na základě exekuce 0 
2.Výše dluhu  
Dlužná částka byla do 20.000 Kč 2 
Dlužná částka 20.000 až 50.000 Kč 1 
Dlužná částka byla nad 50.000 Kč 0 
3.Sociální situace  
Ztráta zaměstnání, nemoc 3 
Tíživá sociální situace 2 
Jiné závažné okolnosti 1 
Žádné 0 
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Počet  bod ů Výsledné doporu čení 
5-8 Prominutí až do výše 100% 
3-4 Prominutí až do výše 80%  
1-2 Prominutí až do výše 60% 
0 Neprominutí poplatků  z prodlení nebo úroku z prodlení 
 
 
 
 

Článek 5 
Dohoda o prominutí pohledávky  

 
Na prominutí pohledávky – poplatku z prodleni nebo úroku z prodlení nemá žadatel právní nárok 
ani při splnění všech shora uvedených podmínek. O výsledku projednání žádosti v radě města 
nebo v zastupitelstvu města informuje žadatele písemně ekonomický odbor – oddělení 
pohledávek. Na základě rozhodnutí rady města nebo zastupitelstva města bude s žadatelem 
uzavřena Dohoda o prominutí pohledávky dle § 574 občanského zákoníku. Pokud nedojde 
v určené lhůtě k podpisu dohody ze strany žadatele, nelze dluh prominout jednostranným úkonem 
ze strany města. Podpisem dohody o prominutí pohledávky (vzdání se práva) dochází k zániku 
závazku k okamžiku uzavření, respektive účinnosti dohody. 
Lhůta pro zaplacení zbývající části poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení činí maximálně 12 
měsíců ode dne účinnosti dohody. Pokud nebude tato lhůta dodržena a zbývající dluh nebude 
včas uhrazen, bude žadatel povinen zaplatit městu Louny smluvní pokutu ve výši prominuté části 
poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení. 
 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

  
Tato pravidla Rady města Loun č. P15/2012 byla schválena usnesením Rady města Loun  
č. 355/2012 ze dne 29.10.2012. Nabývají účinnosti dnem 01.11.2012. Tato pravidla zrušují 
pravidla RM č. 11/2012 pro projednávání žádostí o prominutí poplatku z prodlení nebo 
z úroku z prodlení. 
 
 
 
 
 
        Radovan Šabata, v.r.             Ing. Edita  Hořejší, v.r. 
          starosta m ěsta        místostarostka  
 


