Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

Vážený pan

P10-001182/2015
Hejkalová/l. 288
12.1.2015

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor ekonomický, obdržel dne 30.12.2014 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ), o poskytnutí informací ve znění:
„V návaznosti na Vaše sdělení sp.zn. OST 134598/2014/Ga, č.j. P10-135237/2014 ze dne 30.12.2014
si Vás dovoluji požádat o sdělení, kdy a jaké konkrétní kroky úřad doposud učinil k vymáhání zaplacení
neuhrazených pokut a kdy byly příp. do rozpočtu úřadu tyto částky uhrazeny:
-

sp. zn. OST 050830/2013/Bě ze dne 29.4.2013 – 5 000,- Kč
sp. zn. OST 046613/2013/Bě ze dne 29.5.2013 – 9 000,- Kč
sp. zn. OST 043669/2013/Bě ze dne 11.4.2013 – 5 000,- Kč

Dále prosím o sdělení celkové výše pohledávek úřadu vůči obchodním společnostem, kterým byly
ukládány výše uvedené pokuty.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
Rozhodnutí o pokutě uložené společnosti REVATTI Food, s.r.o. pod sp. zn. OST/050830/2013/Bě
ze dne 29.4.2013 na částku Kč 5 000,- Kč nabylo právní moci dne 26.5.2013.
Dne 20.6.2013 bylo do datové schránky společnosti vloženo upozornění na nedoplatek
v souladu s § 153 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění.
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Dne 11.10.2013 byly zaslány žádosti o součinnost na 21 nejvýznamnějších bank ke zjištění
účtu dlužníka. Byl dohledán pouze jediný účet, který však nevykazoval žádné finanční
prostředky a navíc na něm byla blokace pro jiné exekuce.
Dne 26.2.2014 byly zaslány žádosti o součinnost na 21 nejvýznamnějších bank ke zjištění účtu
dlužníka. Dohledaný účet nevykazoval žádné finanční prostředky a navíc na něm byla blokace
pro jiné exekuce.
Dne 26.8.2014 byly zaslány žádosti o součinnost na 18 nejvýznamnějších bank ke zjištění účtu
dlužníka. Nebyl dohledán žádný otevřený účet.
Rozhodnutí o pokutě uložené fyzické osobě pod sp. zn. OST 046613/2013/Bě ze dne 29.5.2013
na částku Kč 9 000,- Kč nabylo právní moci dne 30.5.2013.
Dne 1.7.2013 bylo dlužníkovi zasláno upozornění na nedoplatek v souladu s § 153 odst. 3
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Dne 17.7.2013 se zásilka vrátila zpět
s poznámkou nevyzvednuto. Dne 22.7.2013 bylo upozornění zasláno podruhé, avšak i tato
zásilka se vrátila s poznámkou nevyzvednuto.
Dne 14.6.2013 byla na Českou správu sociálního zabezpečení zaslána žádost o součinnost
za účelem zjištění zaměstnavatele dlužníka.
Po jeho zjištění byl dne 11.9.2013 vystaven 1. exekuční příkaz na srážku ze mzdy a jiných
příjmů.
Dne 24.9.2013 požádal dlužník o možnost úhrady dluhu ve splátkách a zároveň o zrušení
exekučního příkazu. Po obdržení první splátky byl exekuční příkaz zrušen.
Dlužník sice uskutečnil několik splátek, avšak z důvodu nedodržení dohodnutého splátkového
kalendáře byl dne 31.3.2014 vystaven 2. exekuční příkaz na srážku ze mzdy a jiných příjmů,
který nabyl právní moci dne 14.5.2014.
Dne 12.5.2014 byl úřad informován zaměstnavatelem, že z důvodu nízkého příjmu a počtu
vyživovaných osob nelze provádět žádné srážky.
Dne 26.5.2014 byl vystaven exekuční příkaz na přikázání pohledávky na peněžní prostředky
dlužníků z účtu poskytovatelů platebních služeb, který nabyl právní moci dne 12.6.2014.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu nebyl dluh uhrazen. Dosud bylo z exekucí
a nepravidelnými splátkami dlužníka zaplaceno Kč 2 042,08 a náklady řízení Kč 1 000,-.
Rozhodnutí o pokutě uložené společnosti REVATTI Food, s.r.o. pod sp. zn. OST/043669/2013/Bě
ze dne 11.4.2013 na částku Kč 5 000,- Kč nabylo právní moci dne 9.5.2013.
Dne 23.5.2013 bylo do datové schránky společnosti vloženo upozornění na nedoplatek
v souladu s § 153 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění.
Dne 7.6.2013 byl vystaven exekuční příkaz na přikázání pohledávky na peněžní prostředky
dlužníků z účtu poskytovatelů platebních služeb, který nabyl právní moci dne 9.7.2013.
Exekuce probíhala do 11.1.2014. Z důvodu blokací pro jiné věřitele a nedostatku finančních
prostředků na účtu nebyla pokuta zaplacena.
Dne 11.10.2013 byly zaslány žádosti o součinnost na 21 nejvýznamnějších bank ke zjištění
účtu dlužníka. Byl dohledán pouze jediný účet, který však nevykazoval žádné finanční
prostředky a navíc na něm byla blokace pro jiné exekuce.
Dne 26.2.2014 byly zaslány žádosti o součinnost na 21 nejvýznamnějších bank ke zjištění účtu
dlužníka. Dohledaný účet nevykazoval žádné finanční prostředky a navíc na něm byla blokace
pro jiné exekuce.
Dne 26.8.2014 byly zaslány žádosti o součinnost na 18 nejvýznamnějších bank ke zjištění účtu
dlužníka. Nebyl dohledán žádný otevřený účet.

-3Celková výše neuhrazených pohledávek společností REVATTI FOOD, s.r.o. činí Kč 80 495,- včetně
nákladů řízení a exekučních nákladů. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost je 100% vlastněna
firmou Revatti Holding a.s., která je od 17.12.2012 v insolvenčním řízení, jedná se o pohledávky velmi
obtížně vymahatelné.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Ing. Mária Gombíková
vedoucí odboru ekonomického
ÚMČ Praha 10

