Směrnice obce Krnsko
č. 1/2022
- O ÚPRAVĚ POSTUPU OBCE KRNSKO PŘI VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK -

Čl. I
Právní předpisy
Tato směrnice je vytvořena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.
Postup orgánů obce při nakládání s pohledávkami se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem a rovněž zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem.
Čl. II
Předmět směrnice
Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Za tímto účelem je vydávána tato
směrnice upravující postup při nakládání a správě pohledávek obce Krnsko a stanovuje
základní pravidla a podmínky, za nichž budou pohledávky obce vymáhány.
Čl. III
Evidence pohledávek
Pohledávky obce jsou vedeny v účetní evidenci od jejich vzniku až po jejich zaplacení, popř.
do rozhodnutí o jejich vypořádání jiným způsobem. Veškeré pohledávky obce podléhají
dokladové inventuře v rámci roční účetní závěrky.
Čl. IV
Vymáhání pohledávek
Pokud pohledávka není uhrazena řádně a včas, obec provede bezodkladně kroky k vymožení
pohledávky.
V případě, že je pohledávka nejméně 15 dní po její splatnosti, bude dlužník vyzván k její
úhradě telefonicky, e-mailem či SMS zprávou, dle aktuálních dostupných kontaktních údajů.
Pokud postup dle předchozího odstavce nebude úspěšný, bude dlužníkovi zaslána ze strany
obce Krnsko písemná upomínka. V případě, že se jedná o dluh na úhradu vodného a

stočného, bude součástí písemné upomínky také termín možného uzavření vodovodní nebo
kanalizační přípojky, a to pro případ neuhrazení dlužné částky do termínu, který bude
v upomínce stanoven.
V případě, že ani po písemné upomínce obce nebude pohledávka dlužníkem uhrazena, je
obec oprávněna předat pohledávku k vymáhání právnímu zástupci, který zašle dlužníkovi
poslední písemnou výzvu k úhradě dluhu a po marném uplynutí jím stanovené lhůty k úhradě
bude již bez dalšího přistoupeno k vymáhání pohledávky prostřednictvím orgánů veřejné
moci.
Čl. V
Povolení splátek
Úhrada dluhu ve splátkách se může dlužníkovi na jeho žádost ve výjimečných případech
umožnit, zejména v případě, kdy lze předpokládat uhrazení celé výše pohledávky. Na tento
postup však nemá dlužník právní nárok.
Čl. VI
Prominutí dluhu
O prominutí pohledávek do výše 20 000,- Kč rozhoduje starosta obce.
O prominutí pohledávek, jejichž hodnota je rovna nebo vyšší než 20 000,- Kč, rozhoduje
zastupitelstvo obce, v souladu s ust. § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Čl. VII.
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice byla projednána a schválena usnesením zastupitelstva obce v bodě č.
12, ZO 4/2022 ze dne 27. 04. 2022.
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 28. 04. 2022.
V Krnsku dne: 28. 04. 2022

Vyvěšeno na úřední desce obce Krnsko dne: 29. 04. 2022
Vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový přístup
Sejmuto z úřední desky dne: 15. 05. 2022

