Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2019
1. Pohledávky v přenesené působnosti
V roce 2019 se v rámci právního úseku věnovali vymáhání pohledávek tři úředníci, dva z toho stabilní
dlouholetí zaměstnanci, třetí kolegyně v tomto roce úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti.
Za rok 2019 k vymáhání nově napadlo 1 198 pohledávek ve výši 4 383 006,- Kč, což představuje
o 736 pohledávek méně než v roce 2018 a zároveň celková suma předaných pohledávek za jeden rok
klesla o 2 002 588,76 Kč. Na tom se podílelo zejména to, že v roce 2018 došlo k předání pohledávek na
místním poplatku za komunální odpad, zatím co v roce 2019 nikoli (předávání se provádí, resp.
provádělo jednou za dva roky). Pokles u tohoto poplatku činil 1 229 378,- Kč. Mírný pokles byl i u pokut
uložených odborem dopravy z 3 096 536,76 Kč na 2 896 982,- Kč a pohledávek z odboru územního
rozvoje na 0,- Kč oproti roku 2018 ve výši 232 443,00 Kč.
V roce 2019 byla celkem vymožena částka 2 734 216,46 Kč, tedy o 1 037 833,25 Kč méně, než v roce
2018. Tento pokles je způsoben zejména nepředáním pohledávek na MP za komunální odpad, když
v roce předání je vždy výtěžek nejvyšší, a to byl právě rok 2018. V roce 2019 započal ekonomický odbor
s průběžným předáváním pohledávek za komunální odpad (platební výměry za roky 2016 a 2017),
předávání jednou za dva roky chceme opustit a velké výkyvy ve výtěžku by již neměly být.
Z celkového počtu 8 060 pohledávek jich bylo 1 691 ukončeno (vymožením, zpětvzetím, prekluzí);
z toho prekluze činí 929 pohledávek v hodnotě 2 027 493,- Kč. Pohledávky v počtu 499 případů a
hodnotě 369 873,63 Kč byly vymáhány po nezletilých a na základě nálezu Ústavního soudu bylo od
vymáhání upuštěno a pohledávky byly převedeny na podrozvahu. Dále bylo na podrozvahu převedeno
877 pohledávek v hodnotě 1 698 196,18 Kč z důvodu nedobytnosti (nezjištěn žádný majetek,
zaměstnavatel apod.).
Konečný stav vymáhaných pohledávek k 31.12.2019 tak činil částku 22 201 371,63 Kč, tedy
o 322 366,09 Kč více než konečný stav roku 2018, což je důsledek snížení vymožené částky (výtěžku),
když se potvrdil náš předpoklad, že největší úspěšnost při vymáhání je u nových pohledávek, v tzv.
první vlně vymáhání a později již výtěžek klesá.
Úspěšnost vymáhání za rok 2019 vzhledem k celkovému stavu vymáhaných pohledávek byla 10,5 %,
což je na úrovni úspěšnosti soudních exekutorů. Pro tento výpočet byl konečný stav pohledávek
očištěn o pohledávky, které nelze vymáhat z důvodu insolvence (916 226,20 Kč), dědického řízení
(83 398,- Kč), nepřihlášených do insolvence (1 582 174,- Kč) když pokuty např. za dopravní přestupek
nelze přihlásit, předaných v minulých letech exekutorovi (698 194,- Kč) a osvobozených po insolvenci
(203 140,43 Kč). Vysoko nad úrovni soudních exekutorů se pohybuje úspěšnost krátkodobého
vymáhání, kde se posuzuje úspěšnost za jeden rok od první možnosti vymáhání pohledávky. V roce
2019 činí poměr předaných pohledávek a na tyto pohledávky uhrazených částek 20 %. Setrvalý dobrý
stav vymáhání pohledávek lze přičítat kvalitní práci referentů vymáhání pohledávek.
Pokračujeme v zajišťování nedoplatků zástavními právy k nemovitostem a postihování přeplatků na
vyúčtování u dodavatelů energií.
Pro úplnost je třeba uvést, že pracujeme již od počátku roku 2017 s nepodporovaným softwarem,
který v důsledku omezování jeho funkčnosti pracuje nyní téměř jen na úrovni excelovské tabulky.

Funkce, se kterými se dříve pracovalo v tomto modulu Vita-Pohledávky jedním stisknutím tlačítka jsou
nyní prováděny ve čtyřech modulech:
-

Vita-Pohledávky (vede se evidence dlužníků, lze kontrolovat insolvenční rejstřík),
ERMS – spisová služba úřadu (přidělí číslo jednací, vede se spis),
Poplatky (zjistí se aktuální výše dluhu),
Munizar (kontrolují se údaje v základních registrech jako např. adresa, datová schránka, datum
narození i úmrtí, apod.).

K rozdělení do čtyřech modulů došlo koncem roku 2018 a počátkem roku 2019.
V roce 2017 bylo dohodnuto, že společnost Triada vyvine pro naše potřeby nový modul pro vymáhání
pohledávek, který ve svém portfoliu nemá. Zatím nám byl instalován, odzkoušen a po několika měsících
připomínek zprovozněn modul Monitor insolvencí, který hlídá naše dlužníky oproti insolvenčnímu
rejstříku. To je nutné pro včasné přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, ale tato funkce dosud
v modulu Vita-Pohledávky funguje, takže to pro nás není významný krok, i když je veden správným
směrem. Další postup k dosažení cíle – nového modulu pro vymáhání pohledávek-nám dosud nebyl
představen a neznáme ani přibližný termín realizace. Tato situace velmi komplikuje naši práci a má
také významný podíl na poklesu ročního výtěžku v roce 2019.
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2. Pohledávky v samostatné působnosti
V roce 2019 se v rámci právního úseku věnovala vymáhání pohledávek vedoucí odboru
a administrativní pracovnice, od března nastoupila na částečný úvazek nová právnička.

Na základě mandátní smlouvy uzavřené se zřizovatelem provádí Technické služby města Litoměřice,
příspěvková organizace, čištění místních komunikací a v této souvislosti také provádí nucené odtahy
vozidel, která nerespektují přechodnou úpravu silničního provozu. K odtahům je město Litoměřice,
jako vlastník místní komunikace oprávněno dle ust. § 19b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích. Náklady na nucený odtah vozidla je při splnění zákonem stanovených podmínek
povinen uhradit provozovatel vozidla. Nezaplacené náklady město Litoměřice vymáhá
v občanskoprávním řízení u soudu.
Náklady na nucený odtah vozidel v roce 2019:
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Mezi pohledávky v samostatné působnosti patří také dlužné nájmy, které eviduje úsek bytového
hospodářství. Právní úsek, který provádí jejich vymáhání nemá k dispozici žádný specializovaný
software, vede spisy v papírové podobě, sice je od října 2019 zadává i do ERMS (po proškolení lokálních
školitelů k vedení spisové služby), ale v ERMS nelze odlišit spisy ani se neeviduje výše pohledávek.
Náhrady škody evidují jednotlivé odbory, půjčky odbor ekonomický.
V roce 2019 poskytl právní úsek pomoc s vymáháním pohledávek Mateřské škole Litoměřice,
příspěvkové organizaci města, a to celkem v osmi případech dlužníků. Problematické se ukázalo
zastupování MŠ v soudním řízení, kde nemůže být zastoupena zřizovatelem, funkce zmocněnce tedy
byla svěřena vedoucí odboru KSaT. To je ovšem značně nepraktické, neboť soud obesílal vedoucí
odboru jako fyzickou osobu, tedy do místa bydliště nikoli na úřad. Z tohoto důvodu se připravuje jiná
forma pomoci MŠ, zřejmě uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek zřizovateli.

