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Ve dnech 22.-30.dubna 2015 byla provedena v budově obecního úřadu plánovaná kontrola vybrané 
agendy OÚ členy Kontrolního výboru Ing. Annou Pumprovou a Ing. Evou Holečkovou. 
 

1. Účel kontroly 

 hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek (nájmy)  k 31. 12. 2014 

 seznámení se  se způsobem evidence jednotlivých druhů obecních poplatků za jednotlivé agendy 
či odbory OÚ,  získání  seznamu pohledávek a dluhů za výše uvedené agendy a přehledu, 
seznamu  dluhů po lhůtě splatnosti Obecního úřadu k 31.12.2014 

 
2. Rozsah kontroly 
Pohledávky nájmů z bytů, obecní poplatky, systém vymáhání dluhů. Vybrané  pohledávek (cca 10) 
byly kontrolovány detailněji, včetně nahlížení do dokumentů na místě obecního úřadu. 

 
3. Zjištěné skutečnosti 

 Hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek (nájmy). Zodpovědná pracovnice paní 
Marcela Tomanová. 

 
Celková výše pohledávek činí 1 939 544 Kč, jedná se o 44 případů.  
Každá dlužná částka je vedena v samostatné složce s postupem vymáhání dluhu.  
Ve 13 bytech nájemníci již nebydlí (vystěhováni), ale dluh zůstal. Všechny případy jsou řešeny přes 
právníka u soudu, tím značně narůstají náklady obce.   
 
Konkrétní případ – dlužná částka je 119 284 Kč. Poslední dopis od soudu 8. 8. 2014 s dotazem na 
aktuální bydliště dlužníka. Platební rozkaz nenabyl právní moci, jelikož žalované nelze doručit. Pokud 
soud nezjistí aktuální adresu, platební rozkaz bude zrušen a bude nařízeno jednání ve věci.  
 
V 16 případech byl dohodnut splátkový kalendář.  
Dobrý postup – dohoda s nájemníkem, placení nájmu a splácení dluhu přes SIPO, ale i zde se stane, 
že nájemník splácení nedodržuje.  
2 případy kdy nájemník zemřel (nulové dědictví), navrhnout zastupitelstvu obce k odpisu dlužné 
částky. 
Nařízené exekuce nejsou účinné. Obec nedostane nic nebo minimum z dlužné částky.  
 
Závěr: 
Vymáhání pohledávek je velice obtížně řešitelné. Vedení obecního úřadu, rada obce, zastupitelstvo 
obce, ti všichni, by se na tento problém měli zaměřit a hledat nové formy řešení např. vymahačská 
firma, hrozba zveřejnění dlužníků, ošetření neplacení v nájemní smlouvě apod.  
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 Kontrola pohledávek, systém vymáhání dluhů a obecních poplatků  
Předmětem kontroly byly seznámení se  se způsobem evidence jednotlivých druhů obecních 
poplatků za jednotlivé agendy či odbory OÚ,  získání  seznamu pohledávek a dluhů za výše uvedené 
agendy a přehledu, seznamu  dluhů po lhůtě splatnosti Obecního úřadu k 31.12.2014. Jelikož 
poskytování jmen a dalších údajů o dlužnících třetím osobám, které se nepodílejí na řízení, by bylo v 
rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů., nebyly kontrolorovi předloženy jmenné seznamy, 
ale pouze obecné informace o stavu dluhů a kroků, které vedou k jejich zaplacení. 

 

Analýza nedoplatků obce Velké Březno po lhůtě splatnosti vzniklých 

v souvislosti s výkonem státní správy 
 

 
 

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu, místní poplatek ze psů, nájem z pozemků, správní 
poplatky, přestupky. 
Obecný postup   
Po neuhrazení dlužné částky dlužníkem do doby splatnosti vyčká referent cca 1 měsíc a poté odešle 
1. upomínku. Po nereagování odešle po dalším 1 měsíci 2. upomínku. Největším problémem 
jsou dlužníci, kteří se odstěhovali, nenacházejí se na trvalé adrese a jsou nedohledatelní. Referent 
spolupracuje s ostatními odděleními (např. matrikou), dlužníky telefonicky i osobně kontaktuje, 
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zasílá žádosti o součinnosti, vyvěšuje oznámení formou veřejné vyhlášky. Takto vyvěšená písemnost 
se považuje za doručenou po 15- ti dnech od vyvěšení. Poté mohou následovat další kroky, čím je 
vydání hromadného platebního předpisu a další, jako např. exekuční vymáhání.  V případě dohledání 
se snaží s dlužníky dohodnout sepsáním uznání dluhu a dohodami o splátkovém kalendáři. 
V současné době není žádná pohledávka soudně ani exekučně vymáhána.  Pohledávka je promlčena 
po 3 letech. Referent má možnost podat návrh na odpis pohledávky, což ale není využíváno. Obec 
žádné sankce po nedodržení splatnosti neukládá. 
 
 
Poplatek ze psů   
Výše ročního poplatku byla stanovena pro rok 2014 ve výši 100,-- Kč za psa u rodinného domu, za 
druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve výši 150,-- Kč. Roční poplatek za psa v ostatních 
domech byl ve výši 200,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve výši 300,-- Kč. Roční 
poplatek za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího důchodu byl ve výši 60,-- Kč, za 
druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve výši 90,-- Kč  U tohoto poplatku je platební morálka 
poplatníků na dobré úrovni. Nedoplatky vznikají většinou z důvodu zapomenutí. Po zaslání sdělení 
bývá dluh zaplacen. K 31.12.2014 byl nedoplatek ve výši 460,- Kč. K 31.3.2015 byl dluh snížen na 60,-
- Kč. Jedná o dluh za rok 2014, dlužníkovi bylo odesláno sdělení (1. upomínka) a 2. upomínka. Dlužník 
slíbil dluh zaplatit.  

 
Svoz komunálního odpadu 
Výše ročního poplatku byla stanovena pro rok 2014 ve výši 500,-- Kč/osobu. Celková nezaplacená 
částka byla k 31.12.2014 ve výši 335.101,-- Kč. Ke dni zpracování analýzy bylo již z této části 
uhrazeno 59.626,-- Kč. Zbývá tedy zaplatit 275.475,-- Kč.  Jak již bylo psáno výše, k 31.12.2014 nebyl 
daňovou exekucí vymáhán prostřednictvím exekutorů žádný nedoplatek. Tato oblast nedoplatků je 
nejproblematičtější a velmi náročná, ať už z hlediska času, nebo výše nedoplatků, ale především 
počtem dlužníků. V současné době eviduje tento referát 163 dlužníků + 23 osob na ohlašovně 
dlužníků.  
Necelou čtvrtinu z této částky tvoří dluh dvou skupin osob, a to osob, které mají trvalé bydliště na 
obecním úřadě (24.292,-- Kč) a osob mladších 18- ti let (cca 41.587,--Kč).  Nezletilí občané nejsou 
finančně soběstační, ale podle zákona jsou poplatníky za komunální odpad. Poplatek za komunální 
odpad by tedy měly hradit jejich rodiče, pokud mají obecnou vyživovací povinnost. Tyto nedoplatky 
se ale nemohou po nich bez rozhodnutí soudu vymáhat.  Tento proces je ale velmi zdlouhavý, a 
pokud rodiče neplatí ani za sebe, není jisté, že poté začnou platit za své děti. Dluh je tedy ve většině 
případů vyměřen nezletilému. Vymáhání může tedy nastat až v 18- ti letech dlužníka. S občany, kteří 
mají pobyt na obecním úřadě, je spolupráce velmi problematická, jelikož je s nimi minimální 
komunikace. Nelze je vyzývat, předvolávat. Jedinou možností je exekuce. 
Vybrané pohledávky: 
- Dluh 5000,-- Kč -  jedná se o ženu, se kterou se není možné zkontaktovat ( adresa bydliště 

neznámá). Jedná se o dluh za roky 2005-2015. Dle evidence byly upomínky zasílány v letech 
2006, 2007, 2008. Po změně referenta byly upomínky zaslány v letech 2013, 2014, 2015. V tuto 
chvíli je vyvěšena veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti.  

- Dluh 3000,-- Kč- jedná se o dluh za roky 2009-2014. Upomínky byly zaslány v letech 2012, 2013, 
2014, 2015. V této době byla referente zjištěna adresa bydliště, byla odeslána upomínka, která 
byla doručena. Nyní se čeká na reakci dlužníka ( 15-ti denní lhůta). 
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- Dluh 2000,-- Kč- dluh za roky 2010-2014. Dlužník se nenachází v obci. Upomínky byly zaslány 
v letech 2012,2013,2014,2015. V tuto chvíli je vyvěšena veřejná vyhláška o možnosti převzetí 
písemnosti. 

- Dluh 10.000,--- dluh za roky 2010-2014- dlužník nebyl k zastižení, nenacházel se na trvalé adrese. 
Byly zaslány 3 upomínky, referent se s dlužníkem snažil spojit telefonicky, emailem. Dlužník nyní 
dohledán, podepsáno uznání dluhu, nyní splácí. 

- Dluh 10.000,-- - jedná se o rodinu. Dluh za roky 2010-2014. Upomínky zaslány v letech 2013 a 
2014. Osobní návštěva referenta v místě zaměstnání. Sepsáno uznání dluhu. 

 
Možným řešením je informovat občany, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, o možnosti 
úhrady poplatků za komunální odpad prostřednictvím dávky mimořádné okamžité pomoci, pokud 
jsou v hmotné nouzi (možno realizovat i ve spolupráci s Odborem SZ – mohou sociálně slabým 
občanům pomoci s vyřízením konkrétní dávky na úřadu práce). Zintenzivnění práce s dlužníky – 
předvolávat k osobnímu jednání, zasílat, a to i opakovaně, výzvy k úhradám (např. nejlevnější 
formou - korespondenčními lístky). 
 
Nájem z pozemků 
K 31.12.2014 činil dluh na nájmu z pozemků 996,-- Kč. Ke dni zpracování analýzy byla tato částka 
zaplacena. 

 
Správní poplatky 
Jedná se o poplatek za stavební řízení. Splatnost tohoto poplatku byla až v roce 2015 a byl řádně 
zaplacen. 

 
Přestupky 
Jedná se upomínky, exekuce, tj. o poplatky, které nelze prominout. 

 
Neuhrazené faktury VaK, neuhrazené faktury OÚ: 
Fa  odběratelé – VaK 
K 31.12.2014 byly evidovány neuhrazené faktury  VaK v celkové výši 1.402.097,-- Kč. Jelikož data 
splatnosti těchto faktur byla v lednu roku 2015, byl tento dluh ke dni zpracování této zprávy ve výši 
161.428,-- Kč. Největší část z této částky  připadá na dluh jedné osoby, která měla po delší dobu 
závadu na svém zařízení, a došlo k velkým únikům vody. S touto osobou je sepsán splátkový 
kalendář a splácí. Část dluhu (33.992,-- Kč) připadá na Sdružení provozovatelů ČOV, který v případě 
dohody členů sdružení bude odečten. Referent vodního hospodářství zasílá 1. upomínky až 
v průběhu března. Po nereagování na 1. upomínku zasílá upomínku číslo 2. V poslední řadě bývá 
odesílána výzva, ve které je dlužník upozorněn na možné odpojení vodovodu. Zasláním této výzvy 
vede ve 100% k uhrazení dluhu dlužníkem.  
Fa  odběratelé – OÚ 
Tato pohledávka vznikla v době začínajících sporů se členy Sdružení provozovatelů ČOV Velké 
Březno. Jedná se o fakturu za nájemné, která nikdy nebyla proplacena, ale v účetnictví je 
vykazována. V současné době probíhají jednání členů „sdružení“ a v případě dohody dojde 
k veškerému majetkovému vyrovnání a odpisu této pohledávky. 
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4. Navrhovaná opatření ke zlepšení  

 Vymáhání pohledávek je v současné době velice obtížně řešitelné. Vedení obecního úřadu, rada 
obce, zastupitelstvo obce, ti všichni, by se na tento problém měli zaměřit a hledat nové formy 
řešení např.  vymahačská firma, hrozba zveřejnění dlužníků, ošetření neplacení v nájemní 
smlouvě apod. 

 Aktualizovat všechny smlouvy o pronájmu bytu s dodatkem, který by řešil způsob úhrady dluhů, 
vč. případných sankcí. Každá nová smlouva musí  tento dodatek již obsahovat.  

 Informovat občany, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, o možnosti úhrady poplatků za 
komunální odpad prostřednictvím dávky mimořádné okamžité pomoci, pokud jsou v hmotné 
nouzi (možno realizovat i ve spolupráci s Odborem SZ – mohou sociálně slabým občanům 
pomoci s vyřízením konkrétní dávky na úřadu práce).  

 Zintenzivnit práci s dlužníky – předvolávat k osobnímu jednání, zasílat, a to i opakovaně, výzvy k 
úhradám (např. nejlevnější formou - korespondenčními lístky). 

 Zavést či zjednodušit možnost platit poplatek převodem či povolením inkasa. Zpřístupnit 
registrovaným poplatníkům přehled jejich plateb, vč. historie na obecním portálu. 

 Zastupitelstvo obce by mělo iniciovat zpracování analýzy a vytvoření koncepce hospodaření 
s obecními byty včetně systému vymáhání dluhů. 
 

 
Přílohy – viz dole. 
 
 
Za Kontrolní výbor: 
Anna Pumprová, člen 
Eva Holečková, člen 
Jiří Pavliš, předseda   
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Přílohy:   
 
Email o plánované kontrole 
--------------------------------------------------------------------------- 
Vážený pane starosto, 
 
Na základě Plánu činnosti KV na rok 2015 bude provedena následujcí kontrola: 
“Kontrola pohledávek, systém vymáhání dluhů a obecních poplatků “ 
 
Plánovaný průběh kontroly a požadované informace: 

1. Seznámení se způsobem evidence jednotlivých druhů obecních poplatků za jednotlivé agendy či 
odbory OÚ (např. najemné bytů, popelnice, nájem pozemků, ap.). 

2. Poskytnout seznam pohledávek a dluhů za výše uvedené agendy ke dni kontroly nebo 
k nejbližšími možnému datumu zpětně za jednolivé dlužníky. 

3. Přehled, seznam dluhů po lhůtě splatnosti Obecního ůřadu ke dni kontroly. 
4. Předmětem kontroly budou vybrané či vytipované pohledávky. 
5. Seznam by měl obsahovat minimálně následující detaily: 
        - Identifikace dlužníka 
        - Příslušný odbor či odborný referent obecního úřadu, do jehož kompetence pohledávka spadá. 
        - Vymezení druhu pohledávky (např. nájem bytu, pozemku, ap.). 
        - aktuální výše dluhu v Kč 
        - Smluvní sankce, jsou-li sjednány smluvními stranami, včetně jejich výše či způsobu určení 
záruky, je-li sjednána smluvními stranami. 
6. Preferovaná verze seznamů a komunikace –  MS Excel a vše elektronicky 
7. Průběh kontroly:  
        - dodání či poskytnutí seznamů do pondělí, 20. dubna 2015. 
        - po dodání seznamu se vybere několik pohledávek (cca 10) 
        - ty budou kontrolovány detailněji, včetně nahlížení do dokumentů na místě obecního úřadu 

- u vybraných uvést výši dluhu delší než 3 měsíce (stav k 31.12.2015) 
        - u vybraných uvést, jaká opatření byla přijata ke snížení dluhu (jmenovitě) 
8. Plánovaný termín kontroly: 20.4. – 25.4.2015 

 
V případě jakýchkoli problémů mi dejte, prosím, vědět. 
 
S pozdravem, 
Jiří Pavliš, 
Předseda KV 
 
---------------------------------------------- 
 


