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Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2021 

1. Pohledávky v přenesené působnosti  

V roce 2021 se v rámci právního úseku věnovali vymáhání pohledávek tři úředníci, jedna 
administrativní pracovnice a vedoucí odboru.  
 
Za rok 2021 k vymáhání nově napadlo 1 893 pohledávek v objemu 7 613 967 Kč, což 
představuje o 84 pohledávek méně než v roce 2020, ale zároveň celková suma předaných 
pohledávek za jeden rok stoupla o 2 688 134 Kč. Stav je uváděn vždy k 31.12. daného roku.  
 
Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u pokut uložených odborem dopravy, z počtu pohledávek 
1 479 o objemu 16 343 292 Kč v roce 2020 na počet pohledávek 1 998 (o 519 více) o objemu 
19 164 541 Kč (o 2 821 249 Kč více).  
 
Navýšil se počet i objem pohledávek přihlášených do dědického řízení, z počtu 69 na 126 a z 
objemu 96 373 Kč na 211 684 Kč. Dále se navýšil objem pokut za přestupky uložené 
přestupkovou komisí z 463 900 Kč na 524 700 Kč, počet se zvýšil z 315 na 376 pohledávek. 
Objem navýšil i živnostenský úřad z 800 200 Kč na 998 812 Kč, při navýšení počtu případů 
z 350 na 386.   
U pohledávek od Městské policie došlo také k mírnému navýšení ze 740 pohledávek o objemu 
567 487 Kč v roce 2020 na 774 pohledávek o objemu 610 358 Kč v roce 2021.   
Mírně vzrostl objem pohledávek přihlášených do insolvenčních řízení z 1 141 374 Kč na 1 463 
001 Kč. Tomu odpovídá i navýšení osvobození po skončení insolvence, z částky 309 453 Kč 
na 429 366 Kč. Vzrostl ale také objem pohledávek nepřihlášených do insolvenčních řízení 
z 1 922 25 Kč na 2 083 352 Kč (pokuty nelze přihlásit). 
Počet pohledávek na místním poplatku za komunální odpad se mírně snížil, v roce 2020 činil 
3 340 pohledávek v roce 2021 to bylo 3 100 pohledávek; objem naopak narostl, v roce 2020 
činil 5 035 474 Kč a v roce 2021 to bylo 5 474 629 Kč. Nárůst je způsoben tím, že platební 
výměry byly vydávány za poplatkové období 3 let, zatímco dříve jen 2 let.  
Poklesl objem pohledávek přihlášených do dražeb z 692 694 Kč na 559 584 Kč, z důvodu 
snížení počtu konaných dražeb.   
 
V roce 2021 byla celkem vymožena částka 3 116 193 Kč, tedy o 969 590 Kč více, než v roce 
2020. Toto navýšení lze přičíst vynikající práci referentů vymáhání pohledávek, kteří i přes 
omezený provoz městského úřadu v důsledku epidemie koronaviru v začátku roku nepolevili 
ve svém úsilí.   
 
Z celkového počtu 8 807 pohledávek jich bylo 1 739 ukončeno (vymožením, zpětvzetím, 
prekluzí); z toho prekluze činí 689 pohledávek v hodnotě 1 361 824 Kč. Pohledávky v počtu 117 
případů a hodnotě 19 491 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 477 pohledávek v hodnotě 897 489 Kč z důvodu nedobytnosti 
(nezjištěn žádný majetek, zaměstnavatel apod.). 
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Značné množství pohledávek máme uplatněno v insolvenčním řízení dlužníků, řádně 
přihlášeno a uznáno insolvenčním správcem. Výsledkem bohužel mnohdy je, že měsíčně 
obdržíme částku v řádu jednotek korun. Po uplynutí 5 let je dlužník od zbývajícího dluhu 
osvobozen. Pohledávky vzniklé na pokutách za přestupky nelze do insolvenčního řízení 
přihlásit vůbec (vyloučeno o.s.ř.), počty jsou uvedeny výše. Přihlašujeme tedy alespoň náklady 
řízení o přestupku (většinou 1 000 Kč). 

Konečný stav vymáhaných pohledávek k 31.12.2021 tak činil částku 26 929 360 Kč, tedy  
o 3 155 504 Kč více než konečný stav roku 2020, což je důsledek značného navýšení objemu 
nově předaných pohledávek (o 2 688 134 Kč) a výsledek nezměnilo ani zvýšení výtěžku  
o téměř milion korun (969 590 Kč).     

Úspěšnost vymáhání za rok 2021 vzhledem k celkovému stavu vymáhaných pohledávek byla 
14 %, což je nad úrovní úspěšnosti soudních exekutorů.  Pro tento výpočet byl konečný stav 
pohledávek očištěn o pohledávky, které nelze vymáhat z důvodu insolvence (1 463 001 Kč), 
dědického řízení (211 684 Kč), nepřihlášených do insolvence (2 083 352 Kč) když pokuty např. 
za dopravní přestupek nelze přihlásit a osvobozených po insolvenci (429 366 Kč).  
Ještě výše nad úrovní soudních exekutorů se pohybuje úspěšnost krátkodobého vymáhání, 
kde se posuzuje úspěšnost za jeden rok od první možnosti vymáhání pohledávky. V roce 2021 
činí poměr předaných pohledávek a na tyto pohledávky uhrazených částek 18 %. Setrvale 
vysokou úspěšnost vymáhání pohledávek lze přičítat kvalitní práci referentů.  
 
V menší míře pokračujeme v postihování přeplatků na vyúčtování u dodavatelů energií; 
v zajišťování nedoplatků zástavními právy k nemovitostem jsme upustili ve světle rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu z června loňského roku, kde bylo judikováno, že i v případě zřízení 
zástavního práva (prodlužuje lhůtu pro vymáhání až na 30 let) je správce daně povinen každých 
6 let provést úkon k vybrání daně. Pokud dlužník není zaměstnán, nemá žádné účty u bank ani 
jiný postižitelný majetek, nelze většinou žádný úkon provést a nastane prekluze.    
 
Pro úplnost je třeba uvést, že pracujeme již od počátku roku 2017 s nepodporovaným 
softwarem, který v důsledku omezování jeho funkčnosti nevyužívá všechny možnosti, které 
měl dříve. Funkce, se kterými se dříve pracovalo v tomto modulu Vita-Pohledávky jedním 
stisknutím tlačítka jsou nyní prováděny v pěti modulech:  

- Vita-Pohledávky (vede se evidence dlužníků ve formě spisů, vytváří se dokumenty 
podle šablon, které jsme si vypracovali, automaticky se počítají veškeré lhůty podle 
daňového řádu),  

- ERMS – spisová služba úřadu (přidělí číslo jednací, vede se duplicitně spis ale pouze 
ve formě soupisu dokumentů),  

- Poplatky (zjistí se aktuální výše dluhu),  
- Munizar (kontrolují se údaje v základních registrech ROB a ROS, jako např. adresa, 

datová schránka, datum narození a úmrtí apod.) 
- Monitor insolvencí (provádí kontrolu dlužníků oproti insolvenčnímu rejstříku).  

 
K rozdělení do pěti 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. Byl nám instalován, odzkoušen a zprovozněn modul 
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Monitor insolvencí, který hlídá naše dlužníky oproti insolvenčnímu rejstříku. To je nutné pro 
včasné přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení. Tato funkce dosud v modulu Vita-
Pohledávky funguje, ale do Monitoru se předávají dávky z Poplatků, takže se hlídají i dlužníci 
jejichž neuhrazené pohledávky odbory dosud nepředaly právnímu úseku k vymáhání.  
V roce 2021 společnost Triada sdělila vedoucí IT, že upouští od vývoje nového modulu pro 
vymáhání pohledávek.  
V souvislosti s realizací Portálu občana společnost Triada připravila rozhraní pro vstup 
zhotovitele portálu do modulu Poplatky a ERMS. Vedoucí odboru KSaT se dotázala vedoucí 
oddělení IT, zda by bylo možné toto rozhraní využít pro vstup nového modulu pro vymáhání 
pohledávek zakoupeného od jiné společnosti než Triada (např. Vera). Dosud nemáme na tento 
dotaz odpověď. Popsaná situace velmi komplikuje naši práci a má vliv na výtěžek vymáhání.  
 

 

 Pohledávky 
celkem 

Pohledávky 
nové 

Pohledávky 
nové (Kč) 

Vymoženo 
(Kč) 

Konečný stav 
(Kč) 

2020 8 343 1 977 4 925 833 2 146 603 23 773 856 

2021 8 807 1893 7 613 967 3 116 193 26 929 360 
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2. Pohledávky v samostatné působnosti 
 
V roce 2021 se v rámci právního úseku věnovala vymáhání pohledávek vedoucí odboru  
a administrativní pracovnice.  
 
Na základě Směrnice rady města, která nahradila mandátní smlouvu, prováděly Technické 
služby města Litoměřice, příspěvková organizace, nucené odtahy vozidel, zejména z důvodu 
čištění místních komunikací bylo nutné odstranit vozidla, která nerespektují přechodnou 
úpravu silničního provozu. K odtahům je město Litoměřice, jako vlastník místních komunikací 
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.  
Právnímu úseku bylo od TSM předáno k vymáhání 48 pohledávek v hodnotě 108 000 Kč  
(v roce 2020 jich bylo 38), dobrovolně zaplatilo 14 provozovatelů (stejně jako v r. 2020), soudně 
jsou náklady vymáhány v 25 případech (19). Důvody pro vyvinění z povinnosti hradit náklady 
byly shledány v 9 případech (6).   
V roce 2021 v souvislosti s novou odpadovou legislativou začal odbor životního prostředí 
odstraňovat autovraky, jakožto výrobky s ukončenou životností. Náklady na jejich odtah, popř. 
likvidaci stanoví platebním výměrem a v případě neuhrazení budou vymáhány podle daňového 
řádu právním úsekem odboru KSaT po vlastníkovi vozidla.   
 
Náklady na nucený odtah vozidel v roce 2021:  
 

Předáno k vymáhání 
celkem 

Uhrazeno 
dobrovolně 

Vyvinění 
provozovatele 

Vymáháno soudně 

Počet 
pohledávek 

Částka 
(Kč)   

Počet 
pohledávek 

Částka 
(Kč)   

Počet 
pohledávek 

Částka 
(Kč)  

Počet 
pohledávek 

Částka 
(Kč) 

48 108 000 14 27 500 9 21 000 25 59 500 

 

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 
modulu spisové služby (ERMS), ale v ERMS nelze odlišit druhy spisů ani se neeviduje výše 
pohledávek. 
 
Vymáhání pohledávek v samostatné působnosti se dotklo tzv. milostivé léto, tedy období od 
28.10.2021 do 28.1.2022, kdy dlužníci mohli dosáhnout zastavení exekucí, které vznikly 
z veřejnoprávních dluhů. Pokud zaplatili zbývající jistinu a k tomu přidali částku ve výši 750 Kč 
bez DPH (s DPH 908 Kč), exekutor byl povinen exekuci zastavit. Takových případů jsme měli 
celkem 5, vymožené jistiny dosáhly výše 241 967 Kč.  V jednom případě uhradila dlužnice na 
jistinu přes 100 tis. korun (příslušenství dosáhlo výše přes 3 miliony). 
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V roce 2021 jsme převzali na základě smlouvy o postoupení pohledávek jednu pohledávku od 
Mateřské školy Litoměřice, příspěvkové organizace města. Smlouva o postoupení pohledávek 
byla s MŠ uzavřena z důvodu nemožnosti zastupování PO v soudním řízení zřizovatelem 
(právnickou osobou). Na základě smlouvy bude vymožené plnění příjmem města.    
 


