MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Kancelář starosty a tajemníka

Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2020
1. Pohledávky v přenesené působnosti
V roce 2020 se v rámci právního úseku věnovali vymáhání pohledávek tři úředníci, dva z toho
stabilní dlouholetí zaměstnanci, třetí kolegyně nedávno složila zkoušku odborné způsobilosti.
Za rok 2020 k vymáhání nově napadlo 1 977 pohledávek ve výši 4 925 833,00 Kč, což
představuje o 779 pohledávek více než v roce 2019 a zároveň celková suma předaných
pohledávek za jeden rok stoupla o 542 827,00 Kč. Na tom se podílelo zejména průběžné
předávání pohledávek na místním poplatku za komunální odpad (dříve se provádělo jednou za
dva roky). Nárůst u tohoto poplatku činil z 2 593 pohledávek o objemu 3 648205,32 Kč v roce
2019 na 3 340 pohledávek o objemu 5 035 474, 05 Kč v roce 2020. Pokles byl zaznamenán
u pokut uložených odborem dopravy, z počtu pohledávek 1 642 o objemu 17 292 885,54 Kč
v roce 2019 na počet pohledávek 1 479 (o 163 méně) o objemu 16 343 292,00 Kč
(o 949 593,54 Kč méně). Pohledávky Městské policie zůstaly zhruba na stejné úrovni, 774
pohledávek o objemu 523 583,02 Kč v roce 2019 a 740 pohledávek o objemu 567 486,77 Kč
v roce 2020. Ani u dalších odborů nedošlo k mimořádným rozdílům.
V roce 2020 byla celkem vymožena částka 2 146 602,52 Kč, tedy o 587 613,94 Kč méně, než
v roce 2019. Tento pokles je způsoben zejména omezeným provozem městského úřadu
v důsledku epidemie koronaviru.
Z celkového počtu 8 343 pohledávek jich bylo 1 492 ukončeno (vymožením, zpětvzetím,
prekluzí); z toho prekluze činí 677 pohledávek v hodnotě 1 709 413,43 Kč. Pohledávky v počtu
202 případů a hodnotě 118 050,16 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 600 pohledávek v hodnotě 1 191 877,57 Kč z důvodu
nedobytnosti (nezjištěn žádný majetek, zaměstnavatel apod.).
Konečný stav vymáhaných pohledávek k 31.12.2020 tak činil částku 23 773 856,43 Kč, tedy
o 1 572 484,80 Kč více než konečný stav roku 2019, což je i důsledek snížení vymožené částky
(výtěžku).
Úspěšnost vymáhání za rok 2020 vzhledem k celkovému stavu vymáhaných pohledávek byla
8,3 %, což je zhruba na úrovni úspěšnosti soudních exekutorů. Pro tento výpočet byl konečný
stav pohledávek očištěn o pohledávky, které nelze vymáhat z důvodu insolvence (1 141 374,20
Kč), dědického řízení (96 373,00 Kč), nepřihlášených do insolvence (1 922 250,00 Kč) když
pokuty např. za dopravní přestupek nelze přihlásit, předaných v minulých letech exekutorovi
(692 694,00 Kč) a osvobozených po insolvenci (309 453,38 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 2020 činí poměr předaných
pohledávek a na tyto pohledávky uhrazených částek 18 %. 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.
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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 2020 se v rámci právního úseku věnovala vymáhání pohledávek vedoucí odboru, na
částečný úvazek právník a dále administrativní pracovnice.
Na základě mandátní smlouvy uzavřené se zřizovatelem prováděly Technické služby města
Litoměřice, příspěvková organizace, čištění místních komunikací a v této souvislosti také
prováděly 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 2020:
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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
modulu spisové služby (ERMS), ale v ERMS nelze odlišit spisy ani se neeviduje výše
pohledávek.
Náhrady škody evidují jednotlivé odbory, půjčky odbor ekonomický.
V roce 2020 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,
z důvodu, že je právnickou osobou. Zastupování vedoucí odboru KSaT jako obecným
zmocněncem sebou neslo značná úskalí (doručování pošty do místa bydliště, podezření na
příjem z této činnosti). Na základě smlouvy bude vymožené plnění příjmem města.
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