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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Žatec, Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„InfZ“) od Vás dne 03. 02. 2019 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o sdělení následujících informací:
Žádám o informace, které se týkají statistiky vymáhání pohledávek:
1.

Jaké druhy pohledávek obec vymáhá (např. jaké místní poplatky, pokuty, nájmy atd.)

2.

Kolik úředníků (referentů) vymáhání provádí

3.

Zda je využíváno pomoci soudních exekutorů

4.

Kolik bylo v evidenci dlužníků k 31.12.2018

5.

Jaká je celková částka (v Kč) neuhrazených pohledávek k 31.12.2018

6.

Jaká částka (v Kč) byla vymožena v roce 2016 z postoupených pohledávek k vymáhání

7.

Jaká částka (v Kč) byla vymožena v roce 2017 z postoupených pohledávek k vymáhání
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8.

Jaká částka (v Kč) byla vymožena v roce 2018 z postoupených pohledávek k vymáhání

K Vaší žádosti sdělujeme požadované informace:
Ad 1. Městský úřad v Žatci vymáhá tyto pohledávky:
Pohledávky v přeneseném výkonu státní správy (místní poplatek ze psů, ze vstupného a za
užívání veřejného prostranství, dále pokuty a náklady řízení, ukládané všemi odbory
Městského úřadu v Žatci)
Pohledávky v samostatném výkonu státní správy (nájem z nebytových prostor, poplatky za
likvidaci komunálního odpadu, nájem z pozemku, prodej domů a pozemků, nájem za
reklamní plochy, zábor veřejného prostranství a nájmy hrazené Technické správě)
Ad 2. Pohledávkami se zabývá celkem 7 úředníků, kteří tyto záležitosti vykonávají společně
s ostatními agendami úřadu 3. stupně, nemáme přímo úsek vymáhání nedoplatků.
Ad 3. Nedoplatky místních poplatků jsou předávány exekutorské kanceláři, pokuty a náklady
řízení exekutorské kanceláři a Celní správě k vymáhání, nájemné je řešeno přes právní odbor
a externí právníky.
Ad 4. 4 226 dlužníků, přičemž v přeneseném výkonu st. správy je evidováno 4.158 případů a
v samostatném výkonu státní správy 68 případů nedoplatků.
Ad 5. Celková částka neuhrazených pohledávek k 31. 12. 2018 je 19.051.140 Kč, přičemž
v přeneseném výkonu státní správy je evidováno celkem 15.469.578 Kč a v samostatném
výkonu státní správy jsou pohledávky ve výši 3.581.562 Kč.
K bodům 6. - 8. uvádíme, že náš systém bohužel neumožňuje zaslat výčet „vymožených
nedoplatků exekučně nebo jinak“, tato částka je součástí celkových úhrad jednotlivých
pohledávek, tedy v součtu, kam chodí běžné platby. Vymahatelnost pohledávek postoupených
k vymáhání exekutorské kanceláři a Celní správě je v rámci přeneseného výkonu státní správy
přibližně ve výši 10 %.
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec https://www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/povinneinformace/poskytnute-informace/.
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