Statutární město Děčín
Přehled pohledávek po splatnosti k 30.06.2017

1.

Částka dluhu, kterou město vymáhá a/nebo jak velkou část rozpočtu tento dluh tvoří.
Příloha č. 1 obsahuje přehled a vývoj všech pohledávek města v členění dle
jednotlivých druhů a jejich vývoj od r. 2011.
K 30. 06. t.r. evidujeme:
Pohledávky po splatnosti celkem
z toho: daňové pohledávky (místní poplatky, pokuty,
soc. dávky, náklady výkonu rozhodnutí)
nedaňové pohledávky
z toho: ze správy bytového fondu (bez přísluš.)

101 804 tis. Kč
60 651 tis. Kč
41 152 tis. Kč
31 167 tis. Kč

Prakticky všechny tyto pohledávky jsou vymáhány.
K propočtu podílu pohledávek po splatnosti na rozpočtu města v příloze č. 2
předkládáme tabulku – Rekapitulace příjmů a výdajů města k 30.06.2017 s údaji
o schváleném a upraveném rozpočtu na rok 2017.
2.

Typologie dluhu a v návaznosti na to způsob, jakým město dluh vymáhá (samo /
prostřednictvím soudních exekutorů / jinak)
Daňové pohledávky vymáháme vlastními zaměstnanci, a to formami daňové exekuce
zejm. přikázáním pohledávky na mzdu, důchod nebo účty dlužníků. V případě, že
v rámci výzev k součinnosti nezjistíme informace o existenci zaměstnavatele nebo účtů,
předáváme pohledávky soudním exekutorům. Město má uzavřeny rámcové smlouvy se
dvěma exekutorskými úřady.
Nedaňové pohledávky předáváme externímu právnímu zástupci k vymáhání soudní
cestou. Nezaplacená rozhodnutí (rozsudky, platební rozkazy, trestní příkazy) jsou
předávány k vymáhání exekutorům, zpracování návrhů na nařízení exekuce zajišťujeme
vlastními zaměstnanci (do r. 2012 tuto agendu zajišťoval externí právník).

3.

Typologie dlužníků
Příloha č. 3 obsahuje přehled jednotlivých druhů pohledávek s uvedením počtu
dlužníků. Nejvyšší počty dlužníků vykazují pohledávky za místní poplatky a pokuty.
Jedná se zejména o pohledávky vůči fyzickým osobám.
Na tomto úseku probíhá rozsáhlá vymáhací činnost. V roce 2016 byla zahájena
exekuce v případě místních poplatků vůči 1 244 dlužníkům a v případě pokut u 992
dlužníků. Za I. pol. roku 2017 to bylo 683 případů u místních poplatků a 632 případů u
pokut.
Odd. správy daní a poplatků OE provedlo rozbor pohledávek zejm. u místního poplatku
za komunální odpad, kdy jsou exekuce často neúspěšné zejména z důvodu neznámého
pobytu dlužníků nebo nenalezení postižitelného majetku. V příloze č. 4 je vyčíslen
nedoplatek vůči osobám s pobytem na ohlašovně magistrátu, poplatníkům v insolvenci a
osobám s neznámým pobytem (poštou vráceny složenky). Jedná se celkem o 6 357
dlužníků s nedoplatkem cca 15,5 mil. Kč.

4.

Úspěšnost vymáhání (v návaznosti na jednotlivé typy dluhů a/nebo způsoby vymáhání)
Dlouhodobě sledujeme úspěšnost vymáhání pohledávek exekutorskými úřady. V Příloze
č. 5 je uveden celkový přehled pohledávek předaných exekutorům od r. 2004.
U daňových pohledávek je celková úspěšnost (12,7 %) ovlivněna skutečností, že
exekutorům jsou pohledávky předávány až po neúspěšné daňové exekuci zajišťované
vlastními zaměstnanci. Je již tudíž vyčerpána možnost úspěšné exekuce na mzdu,
důchod nebo účet dlužníka.
U ostatních pohledávek (zejména za nájemné z bytů, náklady za umístění zvířat
v městském útulku, náhrady škody) je úspěšnost 21,1 %.
Údaje o úspěšnosti daňových exekucí nemáme k dispozici. Rovněž do roku 2012, do
kterého zajišťovali vymáhání pohledávek ze správy bytového fondu správci, nemáme
přehled o realizovaných exekucích v tomto období.

5.

Meziroční porovnání – zda vymáhaná částka klesá/stoup
Meziroční porovnání obsahuje příloha č. 1, ze které vyplývá:
- nárůst daňových pohledávek, který je ovlivněn zejména skutečností, že roční
předpis místního poplatku za komunální odpad činí cca 23 mil. Kč, čímž i přes
rozsáhlé vymáhání dochází k nárůstu dluhu. Daří se však snižovat meziroční nárůst
pohledávek. Rovněž vysoký je i roční předpis pokut. Jak již bylo uvedeno, v řadě
případů je vymáhání nedoplatků neúspěšné z důvodu nenalezení postižitelného
majetku;
- postupné snižování pohledávek nedaňových, zejména na úseku správy bytového
fondu (vyšší stav k 30.06. t.r. je ovlivněn proúčtováním nedoplatků z vyúčtování
služeb za rok 2016 cca ve výši 2,8 mil. Kč).
Závěrem podotýkáme, že uspokojování pohledávek částečně napomáhá i prověřování
dluhů v případě podání žádostí např. o prodej, pronájem majetku, nájem bytu, žádostí o
prominutí příslušenství pohledávek apod.
V rámci organizační změny od října 2014 došlo k centralizaci agendy vymáhání
ostatních (nedaňových) pohledávek na odbor ekonomický, do té doby byly pohledávky
předávány k vymáhání jednotlivými odbory prostřednictvím interního právníka. Lze
konstatovat, že byla nastavena pravidla pro celý proces vymáhání nedoplatků (směrnice
o správě pohledávek stanoví lhůty pro jednotlivé úkony) a je lepší přehled o stavu
vymáhání (dálkový náhled do spisů externího právního zástupce i exekutorů).
V poslední době významně narůstá agenda insolvencí, na kterou jsme od dubna t.r.
vyčlenili samostatné pracovní místo.
V rámci benchmarketingové inciativy, které se město Děčín účastní, jsou pravidelně
vyměňovány zkušenosti se srovnatelnými městy a jsme s těmito městy v kontaktu i
v průběhu roku. V rámci této iniciativy se mj. rovněž provádí rozsáhlé porovnání měst
v řadě ukazatelů agendy Vymáhání pohledávek.
V Děčíně dne 29.08.2017
Zpracovala: ing. Zdeňka Čečáková
Magistrát města Děčín
odbor ekonomický

