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Anotace bakalářské práce 

Česká správa sociálního zabezpečení je největší a zcela vyjímečnou finanční institucí 

státní správy České republiky, je moderním úřadem a  nositel sociálního pojištění. Pojistné, 

které vybírá, tvoří více než 35 % státního rozpočtu. Tato bakalářská práce je věnována 

problematice výběru pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. 

 

 

Annotation of Bachelor Thesis 

  

The Czech Social Security Administration is the biggest and trully exceptional 

financial body of the Czech administration. It functions as a modern office and the 

administrator of social insurance. The social insurance that is collected makes up 35 per 

cent of the state budget. The thesis deals with issues connected to the collection of social 

insurance and contribution to the state policy of employment.  
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1    Úvod 

Výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

je v současné době jedním z prioritních úkolů České správy sociálního zabezpečení (dále 

jen ČSSZ). Do státního rozpočtu přispívá ČSSZ více než 35%, jsou to peníze, které 

pravidelně vybírá na tomto pojistném. 

Výběr pojistného se dotýká každého výdělečně činného člověka, ČSSZ musí navštívit 

každý nastávající starobní důchodce. Tato největší instituce státní správy České republiky 

spravuje více než 8 milionů 189 tisíc pojištěnců, z toho jsou  více než 2 miliony 722 tisíce 

důchodců. Vyplácí přes 3 miliony 350 tisíc důchodů a také dávky nemocenského pojištění 

zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným. Jde o nároková peněžitá plnění 

v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí. Z nemocenského pojištění osob 

samostatně výdělečně činných se poskytují dvě dávky - nemocenské a peněžitá pomoc 

v mateřství. Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují čtyři dávky - nemocenské, 

podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, 

peněžitá pomoc v mateřství.  

Ne však všichni poplatníci pojistného si plní zákonem dané povinnosti, tzn. že 

pravidelně nehradí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti. V těchto případech pak ČSSZ prostřednictvím svých organizačních 

jednotek přistupuje ke konkrétním krokům, které směřují k uspokojení pohledávek takto 

vzniklých. 

Pracuji na tomto úřadu v oddělení účtárna pojistného a dávek Okresní správy 

sociálního zabezpečení Chomutov, tudíž jsem si ke zpracování své bakalářské práce zvolila 

právě téma „Problematika výběru pojistného Českou správou sociálního zabezpečení“. 

Chtěla bych zde nastínit a objasnit, co je to vůbec pojistné a sociální pojištění, jakým 

procházelo vývojem za dobu dnes již osmnáctileté éry ČSSZ, zmapovat i některé další 

aspekty s tímto problémem spojené. Cílem mé bakalářské práce bude analyzovat proces 

výběru pojistného. 
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2    Vznik a historie ČSSZ  

ČSSZ a všechny její organizační jednotky se řídí zákonem o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení č. 582/1991 Sb., v platném znění. Ustanovení § 1 zmíněného 

zákona, viz [1], obecně shrnuje systém sociálního zabezpečení, cituji: „Tento zákon 

upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy 

sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy 

v sociálním zabezpečení a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, úkoly 

občanů a organizací při provádění sociálního zabezpečení a řízení ve věcech nemocenského 

pojištění, důchodového pojištění a důchodového zabezpečení, včetně řízení ve věcech 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státní 

sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a sociální péče. "  

Česká správa sociálního zabezpečení mimo jiné rozhoduje o dávkách důchodového 

pojištění, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení, posuzuje 

zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení, vede 

evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění, 

je řízena Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

1. září 1990 – od tohoto data se píše historie České správy sociálního zabezpečení. 

Společenská a ekonomická situace po sametové revoluci v roce 1989 se musela zákonitě 

dotknout i problematiky sociálního zabezpečení v naší zemi, proto zákonem ČNR              

č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky a o změně zákona          

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, s účinností k 1. září 1990, vznikla ČSSZ. Sloučila        

v sobě bývalý Úřad důchodového zabezpečení v Praze, Českou správu nemocenského 

pojištění a Správu nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních 

družstev. 

Ústředí této nově vzniklé organizace bylo a je dodnes v Praze, ale aby mohla ČSSZ 

co nejefektivněji vykonávat všechny své úkoly a činnosti, byla také zřízena detašovaná 

pracoviště, která sídlila v bývalých krajských městech. Tyto vnitřní organizační útvary 

ČSSZ, kromě jiného, metodicky řídily okresní správy sociálního zabezpečení, které vznikly 

z okresních správ nemocenského pojištění a zaměstnanců okresních národních výborů. 

V 90. letech vznikaly a byly přijaty nové zákony, které přinesly zásadní změny 

v sociálním zabezpečení. Jednalo se především o zákon č. 241/1994 Sb., který byl platný 
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od 1. ledna 1995 a přinesl změny v úpravě pojistného placeného zaměstnavateli                  

a zaměstnanci i osobami samostatně výdělečně činnými. 

Za zmínku stojí i zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který upravil 

nároky a výši jednotlivých dávek důchodového pojištění, jehož účinnost byla od 1. ledna 

1996. 

První polovina 90. let se vyznačovala velkými legislativními změnami, kdežto v té 

druhé se ČSSZ snažila o to, aby efektivněji, za pomoci moderních informačních a 

komunikačních technologií, spravovala oblast sociálního pojištění. Proces digitalizace 

začal v roce 1996, kdy bylo do elektronické podoby převedeno více než 10 milionů        

tzv. soupisových lístků, tedy evidence přidělených rodných čísel. V následujícím roce byly 

převáděny další papírové podklady o zaměstnáních a dobách pojištění. 

Začátkem nového tisíciletí pokračovala digitalizace papírové podoby mnoha 

dokumentů. V roce 2001 vznikl projekt DIGI 1, během něhož v doslova rekordním čase 

byly převedeny veškeré dokumenty ústředního archivu do digitální podoby. Česká 

republika se tak dostala na pomyslnou třetí příčku mezi ty státy v Evropě, které mají 

v digitální podobě veškeré nárokové podklady pojištěnců. 

V roce 2005 ČSSZ prošla zásadními změnami, které se týkaly organizačního 

uspořádání. Základním cílem reformy bylo zajistit ještě efektivnější způsob řízení všech 

organizačních článků, výsledkem  systémových změn v organizaci a řízení měly být 

především pružné a kvalitní služby ČSSZ s primární orientací na klienta. 

 
2.1   Současnost a budoucnost 

V současné době ČSSZ mimo jiného dále pracuje na centralizaci dat. Je to totiž 

nezbytný předpoklad pro schopnost plnit povinnosti vyplývající ze zákona při vedení 

registru pojištěnců, pro realizaci systémových změn právní úpravy a způsobu provádění  

sociálního zabezpečení v oblasti nemocenského, důchodového pojištění  a při výběru 

pojistného na sociální zabezpečení. Má stanovené trvalé prioritní úkoly, jimiž jsou  

a) výběr pojistného a snižování pohledávek  

b) úroveň rozhodovací a kontrolní činnosti v hlavních procesech. 

 
2.2  Organizační struktura ČSSZ 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, k zásadním změnám v organizační 

struktuře ČSSZ došlo počátkem roku 2005. Pro krajské instituce vznikli partneři na úrovni 

krajů, a to v krajských správách sociálního zabezpečení, byla zrušena detašovaná 
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pracoviště. V Praze nadále fungovala Pražská správa sociálního zabezpečení s územními 

pracovišti a v Brně kromě KSSZ ještě Městská správa sociálního zabezpečení Brno. Služby 

veřejnosti poskytuje v celé republice celkem 92 pracovišť ČSSZ. 

 
2.6.1  Ústředí  

Ústředí ČSSZ sídlí v Praze a je centrální organizační jednotkou s působností v oblasti 

koncepční, metodické, řídící a koordinační, kontrolní a přímého výkonu určených agend 

sociálního zabezpečení. Organizačně se člení na úseky, odbory, oddělení a referáty. 

 
2.6.2   Krajské správy sociálního zabezpečení 

Ústřední ředitelka ČSSZ řídí celkem 15 krajských správ sociálního zabezpečení (dále 

jen KSSZ) – pro Jihočeský kraj, pro Jihomoravský kraj, pro Karlovarský kraj,                  

pro Královéhradecký kraj, pro Liberecký kraj, pro Moravskoslezský kraj, pro Olomoucký 

kraj, pro Pardubický kraj, pro Plzeňský kraj, pro Středočeský kraj, pro Ústecký kraj, pro 

kraj Vysočina a pro Zlínský kraj. Pro pražské klienty je k dispozici Pražská správa 

sociálního zabezpečení, pro brněnské Městská správa sociálního zabezpečení Brno 

(MSSZ).  

 
2.6.3   Okresní správy sociálního zabezpečení 

Tyto organizační jednotky (dále jen OSSZ) jsou podřízeny krajským správám            

a podílejí se ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění v okruhu své 

působnosti. OSSZ zajišťují informační servis pro klienty. 

Organizačně se člení na tři odbory – odbor sociálního pojištění, odbor výběru 

pojistného a odbor kontroly. Odbory jsou dále členěny na oddělení. 
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3     Problematika výběru pojistného  

Výběr pojistného probíhá v souladu se zákonem č.589/1992 Sb., o pojistném            

na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. V § 1 je stanoveno, 

viz [1], cituji: „Tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje 

pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti (dále jen "pojistné").“ 

 
3.1   Plátci pojistného 

Ustanovení § 3 výše zmíněného zákona o pojistném vymezuje, kdo je povinen         

za určitých podmínek a v určitém rozsahu platit pojistné. Jsou to organizace, malé 

organizace (nebo-li zaměstnavatelé), zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné 

(dále jen OSVČ) a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění. Každý z těchto 

subjektů má stanovenou procentní sazbu pro výši pojistného, která se vypočítává 

z vyměřovacího základu za určité rozhodné období. Pojistné jsou pak všichni povinni 

odvádět na účet příslušné OSSZ. 

 
3.1.1   Zaměstnavatelé a zaměstnanci 

Pro účely zákona o pojistném se rozlišují dva typy zaměstnavatelů. Organizace, to 

jsou právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají více jak 25 zaměstnanců. Malé 

organizace, to jsou také právnické nebo fyzické osoby a zaměstnávají alespoň jednoho 

zaměstnance, ne však více jak 25 [1].  

Pojistné u organizací a malých organizací činí 26% z vyměřovacího základu (graf 

č.1 vyjadřuje podrobně procentní rozložení pojistného). Vyměřovací základ zaměstnavatelů 

je částka, která odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců. U zaměstnanců 

je to 8% z vyměřovacího základu (podrobné vyjádření rozložení pojistného v procentech 

znázorňuje graf č.2). Legislativní změny účinné od 1.ledna 2008 se mimo jiné týkají také 

definice vyměřovacího základu sociálního pojištění zaměstnance, který je tvořen úhrnem 

příjmů zatížených daní z příjmů fyzických osob zúčtovaných v souvislosti se zaměstnáním. 

Zaměstnavatelé jsou povinni odvádět i pojistné, které jsou povinni platit zaměstnanci. Toto 

pojistné je jim sraženo z jejich zúčtovaných příjmů. Celková částka pojistného se vždy 

hradí měsíčně na účet OSSZ a je splatná v den, který si zaměstnavatelé sami určí             

pro výplatu mezd a platů. V tento den je také zaměstnavatel povinen předložit okresní 

správě přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (v případě organizace) nebo 

přehled o vyměřovacích základech zaměstnanců (v případě malé organizace). 



 13 

Graf č.1 

Pojistné hrazené zaměsnavatelem za zaměstnance v %
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Zdroj: [1] 

Graf č. 2 

Pojistné hrazené zaměstnancem v %
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státní politika

 

Zdroj: [1] 
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3.1.2   OSVČ  

Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění považuje osoba, 

která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla alespoň 15 let věku a zároveň vykonává 

samostatnou výdělečnou činnost nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné 

činnosti. Co se nachází pod pojmem výkon samostatné výdělečné činnosti:  

• provozování živnosti 

• podnikání v zemědělství 

• činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní  

společnosti vykonávaná pro tuto společnost  

• výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, 

jedná-li se o soustavný výkon  

• výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních 

předpisů  

• výkon jiných činností, vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení přijmu, jedná-li se o soustavný výkon, (s výjimkou pronájmu 

nemovitostí či jejich částí a movitých věcí).  

Pojistné u OSVČ činí 29,6 % z vyměřovacího základu na důchodové pojištění a 

státní politiku zaměstnanosti (graf č.3 podrobněji popisuje rozložení pojistného 

v procentech), rozhodným obdobím pro zjištění vyměřovacího základu je v tomto případě 

kalendářní rok, za který se pojistné platí.. To je placeno za stanovených podmínek buď 

formou doplatku pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti nebo formou placení zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti, které se vždy za kalendářní rok vyúčtují. Je-li úhrn záloh 

vyšší než pojistné, jedná se o přeplatek na pojistném, nižší než pojistné, jedná se o doplatek 

pojistného, který je splatný do osmi dnů po dni, ve kterém bylo, popřípadě mělo být, roční 

vyúčtování provedeno. Zálohy na pojistné se platí jednotlivě za kalendářní měsíce, které 

jsou splatné od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne 

následujícího kalendářního měsíce. Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné. OSVČ 

však může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které 

je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění (pojistné na nemocenské 

pojištění platí za jednotlivé kalendářní měsíce spolu se zálohou na  pojistné). OSVČ je 

účastna nemocenského pojištění jen jednou, i když vykonává několik samostatných 

výdělečných činností. 
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Graf č.3 

Pojistné hrazené OSVČ v %
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Zdroj: [1] 

 

3.2  Výběr pojistného v hotovosti 

Pojistné lze hradit třemi způsoby: 

1. bezhotovostním převodem z účtu vedeného v České republice na účet příslušné 

správy sociálního zabezpečení  

2. v hotovosti a to  

a) prostřednictvím banky, spořitelny nebo držitele poštovní licence v České republice 

 na účet příslušné správy sociálního zabezpečení 

b) přímo zaměstnanci příslušné okresní správy  pokud jde o částku nepřevyšující 

  5 000 Kč 

3. v hotovosti v zahraničí na účet příslušné správy sociálního zabezpečení [1]. 

Pojistné v hotovosti, kterou může vybírat pověřený zaměstnanec příslušné okresní 

správy, umožňuje právní úprava teprve od roku 2004. Je to jedna s dalších služeb, se kterou 

se ČSSZ přibližuje ke svým klientům. Pokud se plátce pojistného dostaví na OSSZ a je mu 

sdělen jeho nedoplatek na pojistném (nebo nedoplatek na penále, popř. jiná pohledávka), 

může jej ihned uhradit v pokladně a to bez jakýchkoliv poplatků. Platbu za jeden titul 

přitom nelze rozdělit do více pětitisícových položek, částku nad 5 000 Kč je třeba pak 

zaplatit bezhotovostním převodem. Limit 5 000 Kč je dán obecným přístupem 
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k hotovostním platbám, současný trend totiž směřuje mimo jiné z bezpečnostních důvodů 

k bezhotovostním platbám. 

Následující grafy ( a tabulky v příloze) znázorňují výběr pojistného v hotovosti        

od roku 2004 do roku 2007 na Okresních správách sociálního zabezpečení Děčín, 

Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad  Labem, které spadají pod 

Krajskou správu sociálního zabezpečení pro Ústecký kraj. 

 
 
 
Graf č. 4  

Výběr hotovosti za rok 2004 v Kč 
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Zdroj: [11] 
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Graf č.5 
Výběr hotovosti za rok 2005 v Kč 
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Zdroj: [11] 

Graf č.6 

Výběr hotovosti za rok 2006 v Kč 
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Zdroj: [11] 
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Graf č.7 
Výběr hotovosti za rok 2007 v Kč 
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Zdroj: [11] 

 
 
 

Z hodnoceného období vyplývá, že každoročně dochází k nárůstu výběru 

pojistného v hotovosti. V roce 2007 bylo vybráno v hotovosti o 28 211 014 Kč více než 

v prvním roce, kdy bylo možno vybírat okresními správami sociálního zabezpečení 

pojistné v hotovosti, tedy v roce 2004. Pokud je tento rozdíl vyjádřen v procentech, jde      

o zvýšení o 47%. I když je zmapován výběr pojistného pouze za Ústecký kraj, lze 

předpokládat, že tento trend vývoje bude podobný i v ostatních krajích. 

Vzhledem k těmto výsledkům lze konstatovat, že stále větší množství klientů využívá  

možnosti úhrady pojistného přímo na OSSZ. Z vlastní zkušenosti mohu toto jen potvrdit, 

pověřený zaměstnanec je pracovně zařazen na oddělení účtárna pojistného a dávek, kde i já 

pracuji. Určitě bych navrhovala zvýšení limitu 5 000 Kč, častokrát dochází k situaci, kdy 

klient má zájem složit hotovost přesahující tuto částku. Pokud by však tento limit byl 

legislativně navýšen, znamenalo by to pro okresní správy přijmout mnohem přísnější 

bezpečností opatření. 
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3.3  Postihy za neplacení pojistného 

Pokud zaměstnavatelé či osoby samostatně výdělečně činné neuhradí pojistné na účet 

ČSSZ ve stanovené lhůtě anebo zaplatí-li, ale v nižší částce, než ve které mělo být 

zaplaceno, jsou povinni platit penále. Způsob stanovení penále je upraven v § 20 zákona 

č.589/1992 o pojistném. Procentní sazba penále se postupem času také vyvíjela: 

• od 1.1.1993 do 30.6.1993 činilo penále 3 % dlužné částky pojistného za každý 

kalendářní měsíc (i započatý), ve kterém dluh na pojistném trval 

• od 1.7.1993 do 31.12.1994 činilo penále 0,3 % dlužné částky pojistného za každý 

kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trval 

• od 1.1.1995 do 31.12.2006 činilo penále 0,1 % dlužné částky za každý kalendářní 

den, ve kterém dluh na pojistném trval 

• od 1.1.2007 dosud činí penále 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den,        

ve kterém dluh na pojistném trval. 

Následující tabulka by měla naznačit, kolik by plátce pojistné musel uhradit penále 

v různém časovém období, pro která platila různá procentní sazba. Pro jednoduchost 

příkladu dlužné pojistné činí 1 000 Kč a dluh na pojistném trvá 30 až 120 dní. 

 
Tabulka č.1 

Výpočet  penále 

  

1.1.1993-30.6.1993 1.7.1993-31.12.1994 1.1.1995-31.12.2006 1.1.2007-dosud 

30 dní 30,00 Kč 90,00 Kč 30,00 Kč 15,00 Kč 

60 dní 60,00 Kč 180,00 Kč 60,00 Kč 30,00 Kč 

90 dní 90,00 Kč 270,00 Kč 90,00 Kč 45,00 Kč 

120 dní 120,00 Kč 360,00 Kč 120,00 Kč 60,00 Kč 

celkem 300,00 Kč 900,00 Kč 300,00 Kč 150,00 Kč 

Zdroj: [1] 

 
Z těchto jednoduchých výpočtů lze vyvodit závěr, že neplatit pojistné bylo nejvíce 

penalizováno od druhé poloviny roku 1993 do konce roku 1994. 
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3.4  Úhrada dluhu formou splátek 

Novela zákona č. 589/1992 o pojistném  platná od 1.1.1995 v ustanovení § 20 a) 

umožňuje OSSZ rozhodnutím povolit plátci pojistného, na základě jeho písemné žádosti, 

úhradu dlužného pojistného a penále ve splátkách. 

Výše měsíčních splátek je stanovena v souladu s pravidly danými výše uvedeným 

právním předpisem. Dluh musí být splacen nejpozději do tří let ode dne splatnosti první 

splátky dluhu. 

Podmínkou pro trvání úhrady dluhu formou splátek je řádné placení těchto splátek 

v předem stanovených termínech a také úhrada měsíčních plateb pojistného, u OSVČ 

pak záloh na pojistné. Nejsou-li tyto podmínky dodrženy, lze rozhodnutím OSSZ povolené 

splátky zrušit. 

Výhodou pro dlužníka, která plyne z povolení splátek pojistného a penále, je 

zamezení vymáhání dluhu (exekuce) ze strany OSSZ a snížená sazba penalizace 

pojistného, která od 1.1.1995 do 31.12.1997 činila 0,025 % dlužné částky za každý 

kalendářní den, kdy dluh trvá, a to ode dne splatnosti první splátky. Od 1.1.1998               

do 31.12.2006 to byla sazba ve výši 0, 05 %. Současná sazba je platná od 1.1.2007 a činí 

opět 0,025 %  

OSSZ nemůže povolit úhradu dluhu formou splátek, pokud byl vůči plátci pojistného 

podán návrh na jeho zrušení a likvidaci nebo na prohlášení konkurzního či vyrovnávacího 

řízení. Splátky nejsou ve většině případech také povolovány, je-li daný dluh ve výkonu 

rozhodnutí. Posledním důvodem, z jakého nejsou splátky povoleny, je špatná dlouhodobá  

platební morálka plátce.  Pokud dlužník neplatí dlouhodobě pojistné, prokazuje tím, že by 

nebyl schopen plnit zákonné podmínky splátkového režimu, kterými jsou odvádět každý 

měsíc pojistné a provádět řádné platby splátek.  

Následující tabulky vykazují rozhodovací činnost v oblasti povolování splátek 

Okresních správ sociálního zabezpečení spadajících pod Krajskou správu sociálního 

zabezpečení Ústí nad Labem. Výsledky jsou zpracovány pro rok 2004 – 2007. Je z nich 

patrné, že okresní správy v mnoha případech žádostí vycházejí vstříc dlužníkům a poskytují 

jim tak možnost,  aby splnili své závazky vůči státu. V roce 2004 bylo vyhověno 55,8 % 

žadatelů, v následujícím roce 57,7 %, v roce 2006 bylo umožněno splácet pojistné             

ve splátkovém režimu 60 % ze všech žadatelů a v roce 2007 mělo tuto možnost téměř 56%.  
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Tabulka č.2 

Povolení splátek dle § 20a zák.č.589/1992 Sb. v roce 2004 

z toho 

OSSZ 

celkový počet 
rozhodnutí vyhověno celkem Kč nevyhověno zrušeno povolení 

Děčín 302 189 20 423 064 36 77 
Chomutov 119 69 6 630 423 12 38 
Litoměřice 245 143 9 339 153 7 95 
Louny 341 187 14 598 193 36 118 
Most 33 25 840 621 0 8 
Teplice 137 58 8 841 033 58 21 

Ústí n.Labem 142 66 16 546 540 41 35 

celkem KSSZ 1319 737 77 219 027 190 392 

Zdroj: [11] 

 
Tabulka č.3 

Povolení splátek dle § 20a zák.č.589/1992 Sb. v roce 2005 

z toho 

OSSZ 

celkový počet 
rozhodnutí vyhověno celkem Kč nevyhověno zrušeno povolení 

Děčín 314 179 5 771 879 40 95 
Chomutov 193 102 3 983 080 56 35 
Litoměřice 270 161 18 630 071 4 105 
Louny 336 206 11 438 663 31 99 
Most 57 43 1 297 946 3 11 
Teplice 197 107 6 444 376 58 32 

Ústí n.Labem 137 70 2 844 941 38 29 

celkem KSSZ 1504 868 50 410 956 230 406 

Zdroj: [11] 

 
Tabulka č.4 

Povolení splátek dle § 20a zák.č.589/1992 Sb. v roce 2006 

z toho 

OSSZ 

celkový počet 
rozhodnutí vyhověno celkem Kč nevyhověno zrušeno povolení 

Děčín 394 253 14 549 938 64 77 
Chomutov 151 80 9 390 104 35 36 
Litoměřice 148 71 13 710 788 11 66 
Louny 383 228 14 610 209 34 121 
Most 77 60 2 202 349 4 13 
Teplice 265 142 13 529 864 94 29 

Ústí n.Labem 213 146 7 158 947 40 27 

celkem KSSZ 1631 980 75 152 199 282 369 

Zdroj: [11] 
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Tabulka č.5 

Povolení splátek dle § 20a zák.č.589/1992 Sb. v roce 2007 

z toho 

OSSZ 

celkový počet 
rozhodnutí vyhověno celkem Kč nevyhověno zrušeno povolení 

Děčín 310 156 14 211 996 68 86 
Chomutov 176 89 2 200 590 43 44 
Litoměřice 117 49 4 013 795 16 52 
Louny 306 199 14 380 402 23 84 
Most 65 31 1 962 021 10 24 
Teplice 256 150 9 583 253 54 52 

Ústí n.Labem 186 118 52 412 671 15 53 

celkem KSSZ 1416 792 98 764 728 229 395 

Zdroj: [11] 

 
Z těchto tabulek je možné vyčíst i to, kolik plátců ztratilo možnost splácet svůj dluh 

formou splátek tím, že porušili své povinnosti. Pokud jsou tato čísla vyjádřena 

v procentech, tak v roce 2004 to bylo 29,7 %, v roce 2005 27%, v následujícím roce 22,6 % 

a v roce 2007 27,9 % 

 
3.5  Promíjení penále 

Dle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení č. 582/1991 Sb. 

v platném znění, § 104ch odstavce 1 [1], cituji: „Ministerstvo práce a sociálních věcí a 

v oboru své působnosti také Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo 

spravedlnosti mohou zcela nebo částečně prominout z důvodu odstranění tvrdosti 

penále“. MPSV pak může vyhláškou zmocnit k provádění svého oprávnění ČSSZ nebo 

OSSZ. Od 1.1.2008 nabyla účinnosti vyhláška MPSV č.329/2007 Sb., která mění vyhlášku 

MPSV č.161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení. Podle této 

vyhlášky může okresní správa sociálního zabezpečení z důvodu odstranění tvrdosti zcela 

nebo částečně prominout penále, avšak jeho výše nesmí přesáhnout 200 000 Kč. Česká 

správa sociálního zabezpečení pak může prominout penále, které je vyšší než 200 000 Kč, 

ale nesmí přesáhnout přes 1 000 000 Kč. Žadatel o prominutí penále však musí splňovat 

několik podmínek, např. nesmí mít dluh na pojistném nebo nesmí být podán návrh vůči 

tomuto plátci na zahájení insolvenčního řízení.  

Za tvrdost penále jsou považovány situace, které nemohl plátce pojistného ovlivnit, a 

které bezprostředně směřují k tomu, že došlo k prodlevě placení pojistného a tím vzniku 

penále. V praxi jsou to živelné pohromy, náhlá onemocnění či úraz podnikatele apod. 
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Striktním vynucováním práva by došlo k nepřímé tvrdosti. Za tvrdost penále nejsou 

považovány neúspěchy podnikání, zejména druhotná platební neschopnost.  

Nejčastějšími důvody, na jejichž základě okresní správy sociálního zabezpečení 

promíjejí penále jsou např.: 

• zdravotní důvody 

• sociální důvody 

• rodinné důvody 

• ekonomické důvody 

• administrativní chyby, které byly ihned po zjištění napraveny 

• platební neschopnost zapříčiněná faktem, že byl na daný subjekt spáchán trestný čin 

• problémy vzniklé v důsledku zpětného odhlášení z registru plátců 

Naopak důvody, které nejsou postačující, aby bylo žádosti o prominutí penále vyhověno, 

jsou např.: 

• druhotná platební neschopnost 

• neznalost zákonů při podnikání 

• neplnění základních zákonných povinností 

Následující tabulky vykazují výsledky rozhodovacího procesu v této oblasti v letech 

2004 – 2007 na Okresní správě sociálního zabezpečení Děčín, Chomutov, Litoměřice, 

Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem, které jsou podřízené Krajské správě sociálního 

zabezpečení Ústí nad Labem. Z těchto výsledků je patrné, že rozhodování je závislé          

na počtu podaných žádostí, na relevantních důvodech v nich uvedených, a také na výši 

dlužného penále, které je předmětem žádosti. 

 
Tabulka č.6 

Rozhodování o promíjení penále v roce 2004 

OSSZ 
počet přijatých 

žádostí 
vyhověno prominuto Kč 

Děčín 33 7 28 226 
Chomutov 54 23 119 709 
Litoměřice 35 24 169 261 
Louny 34 16 70 591 
Most 16 7 35 739 
Teplice 67 26 105 326 

Ústí n.Labem 49 31 114 801 

celkem KSSZ 288 134 643 653 
Zdroj: [11] 
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Tabulka č.7 

Rozhodování o promíjení penále v roce 2005 

OSSZ 
počet přijatých 

žádostí 
vyhověno prominuto Kč 

Děčín 54 21 60 091 
Chomutov 54 28 98 443 
Litoměřice 42 26 97 481 
Louny 49 31 149 141 
Most 34 8 34 450 
Teplice 93 17 82 561 

Ústí n.Labem 47 34 110 800 

celkem KSSZ 373 165 632 967 
Zdroj: [11] 

 
Tabulka č. 8 

Rozhodování o promíjení penále v roce 2006 

OSSZ 
počet přijatých 

žádostí 
vyhověno prominuto Kč 

Děčín 73 36 73 424 
Chomutov 49 24 96 324 
Litoměřice 45 27 132 736 
Louny 50 24 83 359 
Most 32 12 41 565 
Teplice 99 31 160 349 

Ústí n.Labem 56 39 208 252 

celkem KSSZ 404 193 796 009 
Zdroj: [11] 

 
Tabulka č. 9 

Rozhodování o promíjení penále v roce 2007 

OSSZ 
počet přijatých 

žádostí 
vyhověno prominuto Kč 

Děčín 74 24 84 333 
Chomutov 36 21 122 396 
Litoměřice 52 27 182 696 
Louny 47 34 138 033 
Most 20 8 53 715 
Teplice 84 32 135 774 

Ústí n.Labem 35 23 95 931 

celkem KSSZ 348 169 812 878 
Zdroj: [11] 
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3.6  Vymáhání pojistného a jiných pohledávek 

Pokud plátci pojistného nehradí včas nebo vůbec pojistné, které jim ukládá zákon      

o pojistném, přistupují OSSZ k jejich vymáhání.  

Obecně však může pohledávkou být: 

• nezaplacené pojistné 

• pokuta za neplnění povinností vyplývajících  ze zákona č. 589/1992 o pojistném a 

ze zákona č.582/1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

• penále z opožděných plateb 

• nezaplacený přeplatek na dávkách nemocenského pojištění 

Výkon rozhodnutí – toto je termín, kterým se rozumí samotné vymáhání dluhu. 

Výkon rozhodnutí je stadiem správního řízení, jehož smyslem a cílem je zajistit splnění 

povinností, které vyplývají ze správního rozhodnutí. Základní podmínkou pro zahájení 

výkonu rozhodnutí je existence vykonatelných rozhodnutí, která nebyla řádně a včas 

uhrazena ve prospěch účtu OSSZ.  

 
3.6.1   Exekuční tituly 

Vykonatelnými rozhodnutími (v praxi používán termín exekuční tituly) v těchto 

případech jsou: 

• platební výměr 

• výkaz nedoplatků 

• rozhodnutí o pokutě 

• rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatek na nemocenských dávkách (či platební 

rozkaz, uplatňuje-li se dlužná částka žalobou u soudu) 

Pokud OSVČ nesplnila své povinnosti, které jí ukládá zákon o pojistném, vystaví jí 

příslušná OSSZ platební výměr, kde je dluh podrobně vyčíslen. Tento platební výměr se 

stává právním podkladem pro zahájení výkonu rozhodnutí. Platební výměr může být 

vystaven i organizaci či malé organizaci a to v případě, že je kontrolním odborem zjištěn 

nesoulad mezi doklady předloženými ke kontrole a uvedenými údaji, které byly poskytnuty 

OSSZ v přehledech o vyměřovacích základech a pojistném. Organizacím a malým 

organizacím může být vystaven dále výkaz nedoplatků a to tehdy, pokud nehradí pojistné 

vůbec nebo opožděně. Rozhodnutí o pokutě je vydáváno v případě, že není plněna 

povinnost plátců vůči OSSZ, která je stanovena zákonem č. 589/1992 Sb., v platném znění 

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a  
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zákonem č.582/1991 Sb., v platném znění o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 

Jedním z případů, kdy může být uložena pokuta, je nepředložení již zmíněného přehledu    

o vyměřovacích základech zaměstnanců malé organizace v den, který si zaměstnavatel 

určil jako výplatní. 

 
3.6.2   Správní a soudní výkon rozhodnutí  

OSSZ má k dispozici několik nástrojů pro vymáhání pohledávek, které jsou 

používány v případech, jestliže plátci neuhradí výše uvedené exekuční tituly dobrovolně. 

Tyto nástroje se rozdělují do dvou základních skupin, kterými jsou správní výkon 

rozhodnutí (OSSZ se řídí zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků s podpůrným 

použitím o.s.ř.) a soudní výkon rozhodnutí (upravuje o.s.ř.). Pokud vznikne dluh fyzické 

osobě, přistupuje OSSZ k vymáhání dluhu formou přikázání pohledávky odpisem z účtu 

u peněžního ústavu či srážkou ze mzdy, popř. přikázáním jiné pohledávky (např. platba  

pronájmu, výplaty z titulu životního pojištění). Dlužnou částku u právnické osoby vymáhá 

OSSZ také přikázáním pohledávky odpisem z účtu u peněžního ústavu, ale není možné 

provádět srážky ze mzdy, proto OSSZ přistupuje, v případě neuhrazeného dluhu, 

k soudnímu výkonu rozhodnutí. Mnohdy se tedy stává, že dochází během jednoho 

kalendářního roku ke správnímu i soudnímu výkonu rozhodnutí u jednoho exekučního 

titulu. Dále se soudní výkon rozhodnutí použije v případech, kdy správní výkon rozhodnutí 

srážkami ze mzdy nebo přikázáním pohledávky nevedl k uspokojení pohledávek. Zpravidla 

se jedná o případy, kdy dlužník je insolventní či nemá zřízen účet u peněžního ústavu, ale 

vlastní movitý či nemovitý majetek. V oblasti peněžitých plnění jde zejména o soudní 

výkon rozhodnutí prodejem movitého majetku a v jeho rámci prodejem motorových 

vozidel, vkladních knížek, cenných papírů, dále prodejem nemovitých věcí nebo 

zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. O tomto výkonu rozhodnutí 

rozhoduje soud na základě ustanovení části šesté Občanského soudního řádu, a to vždy 

právním podkladem, který se nazývá usnesení. 

     V případě, že je soudní výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí, movitostí, 

podniku či zástav veden pro jiného oprávněného, přihlásí OSSZ svou pohledávku             

do nedobrovolné dražby, která je specifickým stadiem soudního výkonu rozhodnutí. 

OSSZ mohou také po předchozím souhlasu nadřízených pracovišť svěřit vymáhání 

pohledávky exekutorským úřadům, jejichž činnost upravuje zák.č. 120/2001 Sb., 

exekuční řád. 
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Následující statistické tabulky znázorňují průběh správního výkonu rozhodnutí 

v letech 2004 – 2007. Vykazují se zde pouze vystavené a předané tituly k vymáhání 

v tomtéž roce (exekuční titul vydaný např. v roce 2005 a předaný k vymáhání až v roce 

2006 se zde nezobrazuje). 

 
 
Tabulka č. 10 

Správní výkon rozhodnutí v roce 2004 

Pohledávky uhrazené 

OSSZ 
Celkový 

počet 
rozhodnutí 

Celkový 
počet 

zahájených 
rozhodnutí 

Částka 
pohledávek         

v Kč 
Skončeno 

Počet Kč 

Děčín 2 023 1 889 117 681 626 1 743 1 449 59 850 329 
Chomutov 1 330 1 692 88 409 745 2 757 1 203 42 141 774 
Litoměřice 2 526 2 204 102 963 498 981 913 32 674 286 
Louny 1 278 1 701 44 986 308 1 182 2 060 19 803 440 
Most 1 834 1 916 64 325 629 3 556 2 127 22 885 113 
Teplice 2 107 1 905 130 155 206 1 673 603 13 312 068 
Ústí n.L. 2 011 2 111 70 169 622 1 602 978 27 206 292 

CELKEM 13 109 13 418 618 691 634 13 494 9 333 217 873 302 

Zdroj. [11] 

 
 
 
 
Tabulka č. 11 

Správní výkon rozhodnutí v roce 2005 

Pohledávky uhrazené 

OSSZ 
Celkový 

počet 
rozhodnutí 

Celkový 
počet 

zahájených 
rozhodnutí 

Částka 
pohledávek         

v Kč 
Skončeno 

Počet Kč 

Děčín 1 900 1 850 121 077 779 2 137 1 341 37 615 619 
Chomutov 3 273 2 898 76 753 192 2 705 1 341 44 128 869 
Litoměřice 1 938 1 958 99 902 315 1 323 844 17 669 838 
Louny 1 253 1 771 59 284 695 1 367 2 310 19 491 805 
Most 2 383 2 717 76 939 240 3 379 2 461 24 048 735 
Teplice 2 112 1 752 83 979 129 1 668 853 13 442 054 
Ústí n.L. 2 737 2 963 136 182 779 1 907 1 340 32 894 900 

CELKEM 15 596 15 909 654 119 129 14 486 10 490 189 291 820 

Zdroj: [11] 
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Tabulka č. 12 

Správní výkon rozhodnutí v roce 2006 

Pohledávky uhrazené 

OSSZ 
Celkový 

počet 
rozhodnutí 

Celkový 
počet 

vydaných 
výzev 
(§73) 

Celkový 
počet 

vydaných 
ex.přík. 
(§73) 

Částka 
pohledávek         

v Kč 
Skončeno 

Počet Kč 

Děčín 2 745 2 650 2 153 94 099 756 2 154 1 595 35 035 856 
Chomutov 2 667 2 055 356 53 596 425 2 006 992 29 450 140 
Litoměřice 2 242 2 163 658 114 949 516 1 530 857 18 865 665 
Louny 1 608 1 747 376 59 254 606 1 407 2 204 21 645 391 
Most 1 944 2 405 716 72 719 670 2 056 1 867 20 151 981 
Teplice 1 885 2 030 438 97 871 596 1 818 898 31 121 960 
Ústí n.L. 2 172 2 979 1 074 144 777 552 2 148 1 540 50 038 963 

CELKEM 15 263 16 029 5 771 637 269 121 13 119 9 953 206 309 956 

Zdroj: [11] 

 
 
 
 
Tabulka č. 13 

Správní výkon rozhodnutí v roce 2007 

Pohledávky uhrazené 

OSSZ 
Celkový 

počet 
rozhodnutí 

Celkový 
počet 

vydaných 
výzev 
(§73) 

Celkový 
počet 

vydaných 
ex.přík. 
(§73) 

Částka 
pohledávek         

v Kč 
Skončeno 

Počet Kč 

Děčín 3 012 2 820 1 741 138 981 966 1 977 1 921 35 605 325 
Chomutov 2 023 2 067 957 85 662 095 1 936 947 45 336 017 
Litoměřice 2 436 1 740 1 363 140 369 209 1 153 739 22 387 005 
Louny 1 765 1 714 748 50 283 576 1 691 2 867 21 751 308 
Most 1 812 2 160 1 103 98 858 398 2 222 1 826 23 721 666 
Teplice 1 802 1 886 505 81 252 681 1 307 865 15 574 449 
Ústí n.L. 2 045 2 837 1 132 136 103 903 1 768 1 448 35 886 572 

CELKEM 14 895 15 224 7 549 731 511 828 12 054 10 613 200 262 342 

Zdroj: [11] 

 
 
 

Nejčastěji využívanou formou výkonu rozhodnutí, která se zdá být i nejefektivnější, 

je stále přikázání pohledávky odpisem z účtu povinného u peněžního ústavu. Aby peněžní 

ústav provedl blokaci, je třeba přesně vyznačit účty, a to vyžaduje neustálé zjišťování a 
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upřesnění účtů dlužníků. V posledních letech se kladně projevuje vydávání exekučních 

příkazů na peněžní prostředky dlužníků vedených u stavebních spořitelen, v těchto 

případech mají dlužníci větší snahu pohledávku uhradit. Méně efektivní je pak výkon 

rozhodnutí srážkou ze mzdy či jiných příjmů (např. důchody, sociální a nemocenské dávky, 

podpory v nezaměstnanosti). Zkušenosti okresních správ prokázaly fakt, že pokud má 

povinný splatné závazky vůči OSSZ, má je i vůči jiným subjektům či organizacím, tudíž se 

OSSZ následně dostává do pořadí věřitelů. V případě, že plátce s vyšší pohledávkou je 

zaměstnán, raději ukončí pracovní poměr. Tato forma výkonu rozhodnutí je také ztížena 

neplněním povinností zaměstnavatelů, kteří nesráží část mzdy dlužníka. 

Výkon rozhodnutí je většinou zahajován v následujícím kalendářním měsíci po jeho 

vystavení a předání vykonatelného právního titulu k vymáhání.  Lhůta pro vlastní výkon 

rozhodnutí se pohybuje v rozmezí několika měsíců (u přikázání pohledávky 6 měsíců) až 

několika let (u srážky ze mzdy). 

Od roku 2006 je realizována nová právní úprava (dnem 1.1.2006 nabyl účinnosti 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a v § 106 odst. 3 se uvádí, že pro exekuci, vybírání a 

evidenci peněžitých plnění se uplatní postup pro správu daní), proto statistika sleduje 

celkový počet vydaných výzev k zaplacení nedoplatků v náhradní lhůtě dle ustanovení § 73 

odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a také celkový počet vydaných 

exekučních příkazů dle ustanovení § 73 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků. Zde uvádím tato ustanovení: 

§ 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků – Vymáhání daňových 

nedoplatků [3]: 

odst. 1, cituji: „Nezaplatí-li daňový dlužník splatný daňový nedoplatek včetně 

nedoplatku na pokutách uložených podle tohoto zákona v zákonné lhůtě, vyzve ho správce 

daně, aby daňový nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě, nejméně osmidenní, a upozorní ho, 

že po uplynutí této náhradní lhůty přikročí bez dalšího k vymáhání daňového nedoplatku. 

Proti výzvě se lze odvolat ve lhůtě patnácti dnů. Odvolání nemá odkladný účinek.“ 

odst. 6, cituji: „Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu na 

a) přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených      

u bank a spořitelních a úvěrních družstev nebo jiné pohledávky 

b) srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, 

důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod. 

c) prodej movitých věcí 

d) prodej nemovitostí.“ 
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Tabulka č. 14 

Soudní výkon rozhodnutí v roce 2004 

Pohledávky uhrazené Výkon rozhodnutí 
soudem prodejem věcí 

OSSZ 
Celkem 
zahájeno 

Celková částka 
pohledávek v 

Kč 
Skončeno 

Počet Kč 

nemovitých movitých 

Soudcovské 
zástavní právo 

k 
nemovitostem 

Děčín 724 79 739 629 525 126 5 140 053 4 720 289 
Chomutov 361 88 296 089 481 48 2 160 894 37 324 147 
Litoměřice 377 38 019 556 119 30 2 453 149 60 317 113 
Louny 344 40 938 114 328 157 786 623 11 334 21 
Most 1 366 74 785 471 910 230 1 134 996 198 1 168 169 
Teplice 1 225 49 032 857 799 502 9 847 661 11 1 214 68 
Ústí n.L. 1 023 34 906 243 1 162 309 3 129 697 33 989 46 

CELKEM 5 420 405 717 959 4 324 1 402 24 653 073 354 5 066 853 

Zdroj: [11] 

 
 
 
 
Tabulka č. 15 

nemovitých movitých návrhy usnesení

Děčín 889 620 297 6 648 686 10 879 246 225
Chomutov 358 434 28 1 276 485 45 313 405 98
Litoměřice 388 156 61 1 881 680 63 325 163 158
Louny 342 247 158 1 470 215 25 317 76 61
Most 704 1 158 258 2 887 951 138 552 291 190
Teplice 1 022 991 468 11 770 597 2 1 020 69 27
Ústí n.L. 813 889 312 3 355 870 23 813 57 46
CELKEM 4 516 4 495 1 582 29 291 484 306 4 219 1 307 805

53 216 087
407 487 874

38 971 595
76 388 863
63 688 589
70 480 846

73 256 136
31 485 758

OSSZ
Celkem 
zahájeno

Celková částka 
pohledávek       

v Kč

Soudní výkon rozhodnutí v roce 2005

Soudcovské zástavní 
právo k 

nemovitostem
Kč

Výkon rozhodnutí 
soudem prodejem věcíSkončeno

Pohledávky uhrazené

Počet

 
Zdroj: [11] 
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Tabulka č. 16 

nemovitých movitých návrhy usnesení

Děčín 352 665 269 5 511 308 5 347 227 210
Chomutov 153 350 43 1 190 093 14 153 250 98
Litoměřice 475 165 52 2 903 556 49 426 219 208
Louny 319 220 206 1 484 755 6 313 108 68
Most 833 379 348 1 260 002 32 782 342 183
Teplice 1 071 1 147 660 9 897 154 1 1 070 101 2
Ústí n.L. 1 098 858 350 7 983 894 24 1 074 119 68
CELKEM 4 301 3 784 1 928 30 230 762 131 4 165 1 366 837

79 084 989
370 484 835

51 375 141
52 689 404
63 405 776
48 431 179

50 915 326
24 583 020

OSSZ
Celkem 
zahájeno

Celková částka 
pohledávek       

v Kč

Soudní výkon rozhodnutí v roce 2006

Soudcovské zástavní 
právo k 

nemovitostem
Kč

Výkon rozhodnutí 
soudem prodejem věcíSkončeno

Pohledávky uhrazené

Počet

 Zdroj: [11] 

 
 
 
 
Tabulka č. 17 

nemovitých movitých návrhy usnesení

Děčín 1 405 590 223 7 176 889 2 1 403 393 368
Chomutov 382 337 31 1 375 542 1 381 438 301
Litoměřice 647 82 42 3 396 232 41 606 426 426
Louny 275 358 322 3 237 150 15 260 82 65
Most 570 340 312 1 547 875 71 495 196 98
Teplice 1 066 1 398 985 9 896 838 2 1 064 107 11
Ústí n.L. 1 094 833 358 4 688 538 0 1 094 75 54
CELKEM 5 439 3 938 2 273 31 319 064 132 5 303 1 717 1323

48 134 514
351 056 333

47 988 191
32 808 097
37 927 811
68 022 278

75 759 680
40 415 762

OSSZ
Celkem 
zahájeno

Celková částka 
pohledávek v 

Kč

Soudní výkon rozhodnutí v roce 2007

Soudcovské zástavní 
právo k 

nemovitostem
Kč

Výkon rozhodnutí 
soudem prodejem věcíSkončeno

Pohledávky uhrazené

Počet

Zdroj: [11] 

 

Z výše uvedených statistik vyplývá, že nejčastěji využívaným způsobem soudního 

výkonu rozhodnutí je prodej movitých věcí, a to i přes různá úskalí, která se v průběhu 

výkonu objevují. Jde především o nízkou úspěšnost, dlouhý průběh trvající i několik let, 

dalším problémem je nevlastnění postižitelných věcí, adresy povinných a také to, že 

sepsané věci nemají téměř žádnou hodnotu, tudíž jsou v dražbách neprodejné. Tento výkon 

rozhodnutí je využíván především u dlužníků, u kterých nebyly zjištěny účty, ani další 

příjmy. K těmto se řadí také ti dlužníci, kteří nevlastní nemovitost, pakliže vlastní, 
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vymáhaná částka je často poměrně vyšší než hodnota samotné nemovitosti. Výkon 

rozhodnutí prodejem nemovitostí je ztížen časovou a administrativní náročností, ale také 

faktem, že nemovitosti bývají zatíženy zástavními právy jiných věřitelů nebo již probíhá 

prodej této nemovitosti soudním exekutorem. 

 
3.6.3   Trestní oznámení 

V případě, že organizace či malá organizace úmyslně neodvádí ve větším rozsahu   

(tj. souhrn neodvedených 8 % přesahuje částku 50 000 Kč) ve prospěch účtu OSSZ 

zákonnou srážku, tj. 8 % pojistného, které bylo strženo zaměstnancům z příjmů zatížených 

daní z příjmů fyzických osob zúčtovaných v souvislosti se zaměstnáním, dochází              

ke spáchání trestného činu, a to ve smyslu ustanovení § 147 a § 148 trestního zákona. Při 

zjištění výše uvedené situace podává OSSZ podnět Policii České republiky, Okresnímu 

ředitelství – Služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality 

(dále jen PČR) k prověření, zda se plátce nedopouští trestného činu. PČR pak prověřuje a 

prošetřuje, zda se opravdu jedná o trestný čin, výsledkem šetření pak může být zastavení, 

odložení nebo návrh na podání obžaloby státnímu zastupitelství. 

Státní zástupce může návrh zastavit pokud se prokáže, že se skutek, pro který se vede 

trestní stíhání, nestal nebo není-li tento skutek trestným činem. 

Před zahájením trestního stíhání může být věc odložena. To může učinit policejní 

orgán, vyšetřovatel nebo státní zástupce, nepodaří-li se zjistit skutečnosti opravňující 

zahájit trestní stíhání. 

Trestnost neodvedení pojistného na sociální zabezpečení zaniká, jestliže pachatel 

svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek. 

V trestním zákoně se pak hovoří o účinné lítosti. 

 
3.6.4   Odebrání živnostenského listu 

 Příslušný Živnostenský úřad může na návrh správy sociálního zabezpečení zrušit 

živnostenské oprávnění tomu podnikateli, který si neplní závazky vůči státu a zároveň 

neprovozuje živnost po dobu delší než čtyři roky - dle ustanovení § 58 zákona č. 455/1991 

Sb., v platném znění o živnostenském podnikání [7]. OSSZ však musí prokázat , že se 

existující dluh nepodařilo na dlužníkovi vymoci správním ani soudním výkonem 

rozhodnutí. Návrhy jsou podávány na podnikatele s vysokou pohledávkou, které neplní 

povinnosti uložené zákonem již několik let, s cílem zastavit růst dluhu na pojistném a 

penále. 
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Tabulka č. 18 

Návrhy na zrušení živnostenského oprávnění 

rok návrhy na zrušení oprávnění zrušeno 

2004 88 14 

2005 48 16 

2006 61 18 

2007 97 23 

Zdroj: [11] 

 
 

V roce 2007 došlo k nárůstu podaných návrhů oproti letům minulým (např. o 59 % 

proti r.2006) i přesto, že toto řízení je značně zdlouhavé a administrativně zatěžující. OSSZ 

předkládá živnostenským úřadům pouze jednoznačné případy ke zrušení živnostenského 

oprávnění, v průběhu řízení však mohou nastat situace, pro které je toto řízení zastaveno 

(např. dlužník začal dluh splácet nebo uhradil část dluhu a zbytek začal splácet). 

 
3.7  Úspěšnost výběru pojistného 

V předešlých kapitolách bylo naznačeno, jakým procesem výběr pojistného              

na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti prochází. K tomu, aby 

byl efektivní a úspěšný, přispívá mnoho činitelů. Pokud by měl být výběr závislý jen        

na plátcích, určitě by ČSSZ neodváděla do státního rozpočtu takový objem financí. 

Především zajištění odborného a věcného aparátu ČSSZ, který se rok od roku stává 

dokonalejším a preciznějším, je zajištěna úspěšnost výběru, která je v posledních letech 

okolo 100 %. 

 

3.7.1   Projekt „Porovnání výběru pojistného a daní“ 

Od roku 1993 existují v naší zemi systémy, které zabezpečují jednak výběr daní 

z příjmu od ekonomicky činných subjektů, tak také pojistné na sociální zabezpečení, 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.      

Za celá ta léta fungování systémů se však nikdo nevěnoval tomu, aby vypracoval ucelený 

přehled, jak efektivně se daří vybírat pojistné a jak daň. Proto se MPSV rozhodlo zadat 

projekt „Porovnání výběru pojistného a daní“. Tohoto úkolu se ujal Výzkumný ústav 

práce a sociálních věcí. Byly předem stanoveny cíle projektu: a) získat poznatky               
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o společných prvcích, b) získat poznatky o odlišných prvcích, které vyplývají ze způsobu 

výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

výběru pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a výběru daní z příjmu fyzických osob. 

Zadání nebylo jednoduché: především bylo nutné analyzovat statistické údaje a 

právní předpisy, aby byly zjištěny údaje o vývoji efektivnosti výběru, také aby byly 

zjištěny údaje o nákladech na výběr, o úspěšnosti výběru, o výši pohledávek a jejich 

vymahatelnosti. Přihlíželo se i k nástrojům, které byly využívány k vymáhání pohledávek, 

pozornost měla být směrována i k problematice kontaktu s plátci pojistného a daní. 

Z projektu je patrné, že systémy výběru pojistného a daní jsou odlišné a obtížně 

srovnatelné. Přesto však byly vypozorovány některé společné rysy. 

Na počátku projektu si řešitel vybral osm zemí, u kterých podrobně studovat systém 

sociálního pojištění. Na to, jaký systém v které zemi funguje, má vliv celá řada faktorů a 

limitů, např. historie, kulturně-sociální vyspělost, politika, ale také demografický faktor. 

Proto výběr pojistného a daní a jeho provázanost s výplatou dávek je v různých zemí světa 

rozdílný, ale i přesto bylo zjištěno, že pozorované systémy splňovaly určité požadavky a 

kritéria, jedním z nichž je spolehlivě zabezpečit výběr příspěvku do veřejných rozpočtů a 

druhým je včasné zabezpečení výplat dávek. 

Dalším zkoumáním řešitele byla integrace výběru pojistného a daně z příjmů 

(mimochodem v minulém roce dosti diskutované téma i v naší zemi). Tak například 

Kanada a USA – tyto země mohou sloužit jako příklad úplné a efektivní integrace výběru 

pojistného s výběrem daní z přijmu, výběr je pak zabezpečen daňovými správci. Důležitým 

faktorem těchto zemí jsou minimální, téměř žádné rozdíly v základech pro výpočet 

pojistného a daně, naopak odlišné rozhodné období u daní a pojistného se nezdá být 

zabraňujícím faktorem pro jejich integraci. Slovensko je jednou ze zemí, která má již záměr 

v tomto směru téměř v závěrečné fázi. V současnosti zkoumá možné přístupy a rizika 

společného výběru  a daní, přičemž návrh předpokládá sjednotit výběr k 1. lednu 2009. 

Naopak Rakousko, Německo a Polsko – to jsou země, ve kterých se zatím o sjednocení 

neuvažuje. Země, ve kterých existují různé systémy pro výběr pojistného a výběr daní 

z příjmu se vyznačují především odlišnými vyměřovacími základy pro výpočet pojistného a 

daně. Pro naši zemi z toho vyplývá, že to bude jeden z nejzásadnějších problémů             

pro sjednocení těchto výběrů. 

Co se týče měření efektivnosti výběru daní a pojistného, řešitelé uvedli, že se 

nejčastěji používají dva přístupy: 
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1.podíl administrativních nákladů na výběr pojistného a daní k celkově 

vybíraným příjmům (k tomuto přístupu se přiklání většina nadnárodních institucí, např. 

Světová banka) 

2. podíl tzv. vyvolaných nákladů plátců a poplatníků pojistného k inkasu. 

Dle prvního přístupu, tzn. podílu administrativních nákladů k inkasu pojistného a 

daní, výsledky pro ČR v analyzovaném období (2001 – 2005) dopadly takto: 

• nejnižší podíl administrativních nákladů na inkasu dosahuje ČSSZ pro pojistné       

na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti (kolem 0,5 %) 

• u výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění se podíl pohybuje buď mezi 1,5 

až 1,8 % inkasa se započítáním plateb za státní pojištěnce, nebo mezi 2,1 až 2,3 %          

bez započítání státních pojištěnců 

• při výběru daně z příjmu fyzických osob se tento podíl pohybuje mezi 1,1 až 1,3 % 

inkasa této daně. 

Dle druhého přístupu bylo zjištěno následující: 

• podíl vyvolaných nákladů pro pojistné na sociální zabezpečení k inkasu pojistného 

je v ČR odhadováno přibližně 3,5 až 4 % 

• pro veřejné zdravotní pojištění je tento podíl odhadován zhruba 6,5 až 7,5 % 

• podíl vyvolaných nákladů k inkasu daně z příjmu fyzických osob se pohybuje         

u závislé činnosti kolem 1 až 2 %, hodnota pro daň z příjmu fyzických osob z příjmu 

z podnikání je však vysoká – přibližně 30 %. Celkové vyvolané náklady se tak podle 

odhadů pohybují přibližně 5 až 6,5 %. 

I když výsledky této studie jsou velice zajímavé nejen pro odborníky, ale i pro 

širokou veřejnost, řešitelé na závěr zkonstatovali, že hodnocení efektivnosti výběru 

pojistného a daní, jejich porovnávání a měření, není možné bez jednotné a závazné 

metodiky, nelze je posuzovat a exaktně hodnotit. 

 

3.7.2   Statistiky výběru pojistného 

Efektivní výběr pojistného a snižování pohledávek je jedním z trvalých prioritních 

úkolů České správy sociálního zabezpečení, již zde bylo zmíněno, jakým podílem přispívá 

do státního rozpočtu. Úspěšný výběr tak snižuje deficit státního rozpočtu, tudíž 

vylepšuje bilanci daňových příjmů. České správě sociálního zabezpečení se daří 

dlouhodobě vybírat pojistné na 100 %, o efektivitě výběru svědčí také fakt, že se daří i 

snižovat pohledávky. 
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Následující tabulky hodnotí vývoj výběru v letech 2000 - 2007, úspěšnost je dána 

poměrem objemu celkového inkasa k objemu celkového předpisu (vyjádřeno v %). 

Tabulka č. 19 sleduje výběr pouze s předpisy pojistného, kdežto tabulka č. 20 do předpisu 

zahrnuje veškeré předpisy, a to pojistného, penále a pokut.  

 
Tabulka č. 19 

Vývoj předpisů pojistného a skutečných plateb v letech 2000 - 2007 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

leden 99,12 101,42 97,33 97,24 96,40 96,88 98,17 98,06 
únor 101,09 98,23 104,54 97,71 99,29 100,47 100,14 101,15 
březen 96,62 99,35 97,71 99,22 103,59 98,16 100,41 99,77 
duben 96,75 98,37 97,72 98,94 99,99 97,69 98,17 98,02 
květen 98,8 99,14 101,89 98,64 99,83 100,13 100,09 100,35 
červen 99,08 100,94 100,54 101,98 101,76 100,93 102,14 101,48 
červenec 100,64 98,54 99,00 100,31 98,96 98,85 99,21 99,98 
srpen 98,65 101,09 99,63 100,06 100,31 100,58 101,04 100,15 
září 99,52 98,26 98,97 101,83 99,64 100,21 100,32 99,76 
říjen 100,06 101,35 100,39 101,88 100,31 100,22 101,52 101,33 
listopad 101,39 100,42 100,24 101,21 101,50 101,19 100,81 101,57 
prosinec 103,46 107,42 110,00 108,83 106,55 106,02 106,62 109,24 

celkem 99,68 100,50 100,71 100,77 100,74 100,17 100,78 100,97 
Zdroj: [11] 

 
 
Tabulka č. 20 

Vývoj předpisů pojistného a příslušenství a skutečných plateb v letech 2000 - 2007 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

leden 98,14 100,19 97,04 96,35 96,79 96,60 98,07 97,71 
únor 98,43 96,22 106,45 96,35 98,34 100,40 99,87 101,58 
březen 93,15 96,86 95,66 97,38 105,16 98,85 100,47 100,16 
duben 93,22 96,07 95,66 98,31 99,76 97,07 97,40 97,84 
květen 97,81 96,37 99,90 97,47 99,67 99,66 100,13 100,40 
červen 96,24 98,16 100,39 101,85 102,11 100,54 103,22 101,97 
červenec 98,91 97,91 97,54 99,78 98,33 98,67 100,46 99,72 
srpen 95,91 98,33 99,25 99,40 100,38 100,30 100,76 100,14 
září 96,82 96,45 97,11 101,69 99,53 100,44 100,97 100,07 
říjen 96,65 99,80 98,89 101,18 100,56 99,73 102,10 101,56 
listopad 99,34 98,03 98,11 100,25 101,92 100,73 100,97 101,48 
prosinec 99,59 104,70 109,54 101,55 104,59 106,00 106,30 109,25 

celkem 97,08 98,37 99,64 99,35 100,63 99,89 100,93 101,05 
Zdroj: [11] 
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3.8  Reforma veřejných financí 

Zákon 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, účinný od 1.1.2008 změnil 

téměř 50 zákonů, mezi nimi i zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Velké změny se týkají vyměřovacího základu 

pro pojistné na sociální zabezpečení, ten se od 1.1.2008 více sbližuje s příjmy, které jsou 

předmětem daně z příjmu fyzických osob. Do vyměřovacího základu se nově nezahrnuje 

odměna při skončení funkčního období náležející podle zvláštních předpisů a plnění 

poskytnuté starobnímu či plně invalidnímu důchodci po uplynutí jednoho roku ode dne 

skončení zaměstnání.  

Nepřehlédnutelnou změnou reformy veřejných financí je zavedení existence stropu 

na odvody pojištění i v případě zaměstnanců. Zaměstnanci až do 31.12.2007 odváděli 

sociální pojištění z celé mzdy bez ohledu na její výši. To se od 1.1.2008 změnilo a zákon       

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti zavedl maximální vyměřovací základ, kterým je 48násobek průměrné mzdy. 

Pro rok 2008 je stanovena průměrná měsíční mzda 21 560 Kč, tudíž maximální 

vyměřovací základ v roce 2008 činí 1 034 880 Kč. Pokud tuto částku zaměstnanec 

pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z částky, o kterou ji přesáhne, neplatí 

pojistné. Částka nad maximální vyměřovací základ, z níž zaměstnanec neodvádí pojistné, 

se nezahrnuje ani do vyměřovacího základu zaměstnavatele. Jestliže zaměstnanec dosáhne 

maximálního vyměřovacího základu u více zaměstnavatelů, může si po skončení 

kalendářního roku požádat příslušnou OSSZ o vrácení přeplatku na pojistném. 

Maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné 

na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je pro rok 2008 stejně 

jako u zaměstnanců 48násobek průměrné mzdy, tudíž 1 034 880 Kč. I pro OSVČ platí, že 

se od 1.1.2008 zavedlo stropování pojistného. Např. OSVČ, která se v roce 2008 účastní 

důchodového pojištění také jako zaměstnanec a v zaměstnání dosáhne maximálního 

vyměřovacího základu, není povinna platit zálohy od kalendářního měsíce, v němž tuto 

skutečnost oznámila a doložila příslušné OSSZ. 

 
 

 
 

http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=4291791&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=2514136&idproduct=974777&idclient=25320513
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=4679521&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=442&idproduct=1187695&idclient=44840050
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4     Závěr 

Cílem této práce byla analýza procesu výběru pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Bylo zde poukázáno na důležitost tohoto 

procesu, složitost a pracnost jeho realizace. Z této analýzy usuzuji, že velmi důležitým 

dílčím procesem, který přispívá k úspěšnosti výběru pojistného, je jednoznačně jeho 

vymáhání od dlužníků (s tímto je spojeno také vymáhání penále a pokut). Přestože většina 

úkonů patřící k této agendě je velice časově i administrativně náročná, okresní správy 

sociálního zabezpečení se snaží využívat všech možných dostupných nástrojů, kterými 

dokáží od dlužících subjektů pojistné vymoci, neboť ne všichni poplatníci mají zájem       

na tom, aby ve vztahu ke státu měli veškeré své povinnosti splněny. Na druhé straně se 

bohužel ne všem poplatníkům pojistného daří jejich podnikatelské aktivity, v důsledku 

čehož se stávají dlužníky. 

I když výčet možností, které v současné době OSSZ mají k vymáhání pohledávek, je 

široký, přesto lze konstatovat, že stávající legislativa k vymáhání pojistného nezaručuje 

vždy kladné výsledky řízení. Jedním z účinných opatření, kterým by bylo možno zamezit 

dalším dluhům, je např. znemožnění podnikatelské aktivity chronickým neplatičům. Této 

prevence by se mohlo dosáhnout operativnějším odnímáním živnostenských listů či jiných 

oprávnění, na základě kterých provozují tyto subjekty svou činnost. 

Tato práce také částečně nastínila téma integrace výběru pojistného a daní. V době, 

kdy je sepisována, proběhla v mediích zpráva o tom, že ministr financí Miroslav Kalousek 

opět otevřel tuto otázku, podle jeho návrhu by měla vzniknout jednotná daň z příjmů. 

Kromě dosavadní daně by v ní bylo započítáno i sociální a zdravotní pojištění. Jedná se      

o pokračování stávající daňové reformy a podle návrhu by koncept mohl platit od roku 

2010. Ministerstvo by tím chtělo zjednodušit stávající systém a zjednodušit administrativu. 

Reforma je zatím předkládána k veřejné diskusi. 

Dle mého názoru realizace tohoto návrhu je vysoce riziková, mohlo by dojít               

k destabilizaci či ochromení stávajících funkčních systémů. Tak zásadní změna vyžaduje 

velice podrobné analýzy všech systémů, které by měly být sloučeny. Dále by měla být 

precizně provedena legislativní opatření, aby nedošlo ke kolapsu, a toto všechno je 

rozhodně běh na dlouhou trať. 
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Příloha č. 1 
Výběr hotovosti za rok 2004 v Kč 

  
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most  Teplice Ústí n.L. 

celkem za 
region 

I 16 031 40 033 66 589 34 367 151 454 17 109 73 697 399 280 

II 256 201 100 419 376 129 114 122 649 992 343 438 250 975 2 091 276 

III 865 172 361 269 1 026 218 327 018 1 454 921 1 388 350 768 687 6 191 635 

IV 385 741 243 290 417 158 146 962 850 014 709 580 488 271 3 241 016 

V 417 333 242 542 446 620 129 885 362 759 627 821 654 629 2 881 589 

VI 334 674 197 192 350 470 172 941 413 594 541 204 516 307 2 526 382 

VII 218 181 152 578 285 438 84 191 356 097 460 064 401 394 1 957 943 

VIII 284 821 197 472 270 209 119 786 367 774 575 382 487 744 2 303 188 

IX 434 240 211 735 373 202 165 643 463 643 604 759 525 888 2 779 110 

X 306 136 206 297 332 390 110 791 399 675 620 000 527 996 2 503 285 

XI 321 522 227 707 404 276 148 213 463 101 607 817 518 627 2 691 262 

XII 234 387 188 208 282 001 136 481 341 384 522 068 383 508 2 088 037 

  4 074 439 2 368 742 4 630 700 1 690 400 6 274 408 7 017 592 5 597 722 31 654 003 

Zdroj: [11] 

Příloha č. 2 
Výběr hotovosti za rok 2005 v Kč 

  
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most  Teplice Ústí n.L. 

celkem za 
region 

I 370 219 320 467 399 023 181 076 431 020 678 926 603 825 2 984 556 

II 333 533 311 815 490 746 234 255 485 454 731 184 649 962 3 236 949 

III 971 027 694 224 973 660 512 043 748 014 1 293 013 1 148 184 6 340 165 

IV 846 581 602 750 899 545 392 690 688 990 1 217 305 1 118 610 5 766 471 

V 623 005 438 704 795 335 272 926 577 899 1 034 041 1 176 705 4 918 615 

VI 518 687 452 331 566 388 245 339 519 653 940 552 926 206 4 169 156 

VII 474 678 324 635 401 526 253 145 457 176 653 302 621 781 3 186 243 

VIII 514 186 316 551 645 795 275 843 563 814 837 233 804 432 3 957 854 

IX 391 738 308 347 415 691 220 642 372 532 706 551 598 614 3 014 115 

X 537 799 506 357 622 081 226 397 511 929 901 493 978 822 4 284 878 

XI 512 828 317 865 506 953 228 881 433 883 1 027 953 843 702 3 872 065 

XII 465 762 309 051 507 957 226 563 308 731 729 957 784 332 3 332 353 

  6 560 043 4 903 097 7 224 700 3 269 800 6 099 095 10 751 510 10 255 175 49 063 420 

Zdroj: [11] 
 



 44 

Příloha č. 3 
Výběr hotovosti za rok 2006 v Kč 

  
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most  Teplice Ústí n.L. 

celkem za 
region 

I 511 168 345 968 463 576 261 232 432 796 818 355 928 695 3 761 790 

II 543 845 317 592 403 587 273 387 394 977 788 660 862 059 3 584 107 

III 849 088 621 606 877 607 455 266 702 496 1 222 632 1 357 897 6 086 592 

IV 711 134 483 843 706 864 323 364 555 383 1 090 018 1 100 128 4 970 734 

V 720 702 452 773 685 978 392 413 641 842 951 508 1 060 763 4 905 979 

VI 661 625 299 438 632 700 327 349 497 808 862 298 932 124 4 213 342 

VII 725 469 443 395 473 742 236 509 472 239 857 583 849 964 4 058 901 

VIII 617 913 351 219 492 631 280 948 537 405 1 034 306 847 662 4 162 084 

IX 475 910 325 155 550 780 254 505 571 211 846 446 855 186 3 879 193 

X 641 637 393 912 635 077 347 912 611 932 1 074 065 929 337 4 633 872 

XI 524 401 377 467 695 492 294 911 530 434 951 603 983 222 4 357 530 

XII 475 429 288 681 514 866 284 904 412 807 774 881 852 428 3 603 996 

  7 458 321 4 701 049 7 132 900 3 732 700 6 361 330 11 272 355 11 559 465 52 218 120 

Zdroj: [11] 
 

Příloha č. 4 
Výběr hotovosti za rok 2007 v Kč 

  
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most  Teplice Ústí n.L. 

celkem za 
region 

I 776 348 438 321 599 612 272 087 637 569 1 053 212 1 259 660 5 036 809 

II 624 162 375 569 513 765 325 748 588 914 964 300 1 085 029 4 477 487 

III 828 838 616 634 890 455 422 773 749 824 1 300 252 1 194 974 6 003 750 

IV 849 566 590 242 840 984 390 578 766 098 1 465 135 1 340 793 6 243 396 

V 727 627 503 191 637 053 293 361 785 683 1 255 365 1 124 258 5 326 538 

VI 685 725 397 026 591 979 206 895 576 464 1 032 687 1 039 247 4 530 023 

VII 590 294 467 907 621 747 257 961 625 830 1 103 217 1 019 108 4 686 064 

VIII 597 247 448 492 759 703 214 708 603 943 1 058 505 1 002 797 4 685 395 

IX 637 558 420 575 499 328 232 888 546 023 1 011 938 1 000 898 4 349 208 

X 779 793 461 241 624 048 303 461 660 373 1 303 723 1 200 427 5 333 066 

XI 775 650 492 916 496 149 263 056 555 192 1 212 158 1 136 353 4 931 474 

XII 662 814 355 247 462 627 269 824 504 998 1 063 751 942 546 4 261 807 

  8 535 622 5 567 361 7 537 450 3 453 340 7 600 911 13 824 243 13 346 090 59 865 017 

Zdroj: [11] 
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