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Anotace 

V předloţené práci jsou prezentovány jednotlivé formy způsobu vymáhání dluţného 

pojistného, penále a pokut na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti v rámci 

správních a soudních výkonů rozhodnutí.  V první části práce jsem shrnula základní pojmy 

– co je to pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, kdo jsou plátci 

pojistného, kdy vzniká povinnost hradit pojistné. V další části jiţ podrobněji popisuji 

jednotlivé postupy při správních a soudních výkonech rozhodnutí a zároveň zpracovávám 

data o úspěšnosti vymáhání pojistného v rámci správního a soudního řízení. Na závěr jsem 

zhodnotila úspěšnost vymáhání pojistného v návaznosti na problematiku s tím spojenou, 

coţ je i cílem této práce.  

Klíčová slova: pojistné, plátci pojistného, vymáhání pojistného, správní výkon rozhodnutí, 

soudní výkon rozhodnutí. 

 

 

 

Annotation 

In the submitted thesis there are presented particular forms of ways for recovering of 

outstanding insurance premiums, penalty payments and fines for social security, and state 

policy of employment, within the frame of administrative and judicial executions of 

decisions. The first part of the thesis summarises basic terms – the meaning of insurance, 

social security, state policy of employment, then it recapitulates who the payers are, and 

the moment when the duty to pay the insurance originates. In the next part there are 

described in more details particular procedures at administrative and judicial executions of 

decisions, and together with these there are elaborated data concerning fruitfulness of 

outstanding insurance premiums recovering within the frame of administrative and judicial 

proceedings. The conclusion of the thesis rates the fruifulness of premiums recovering in 

connection with the linked problems, which in fact was the aim of this thesis. 

Key words: premium, premium payers, recovering of outstanding insurance premiums, 

administrative execution of a decision, judicial execution of a decision. 
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1 ÚVOD 

      V návaznosti na programy ekonomických reforem byl v průběhu roku 1990 připraven 

i program sociální reformy. Jedním z prvních kroků této reformy bylo i sjednocení 

nemocenského a důchodového pojištění v rámci jednoho státního orgánu. Tímto orgánem 

se stala Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“). 

      ČSSZ byla ustanovena zákonem ČR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů 

České republiky a změnou zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl 

novelizován zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR 

v sociálním zabezpečení, a to s platností od 1.9.1990. V souladu s ustanovením § 3 zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, je 

organizační sloţkou státu, nikoliv samostatnou právnickou osobou. Tím však není dotčena 

její působnost podle zvláštních právních předpisů, coţ se týká především oblasti sociálního 

zabezpečení, kdy jednání ČSSZ v těchto případech je jednáním státu. 

      Česká správa sociálního zabezpečení vznikla sloučením: 

 Úřadu důchodového zabezpečení v Praze, 

 České správy nemocenského pojištění, 

 Správy nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních druţstev. 

 

        ČSSZ přispívá do státního rozpočtu nezanedbatelnou částkou a je tedy nutné věnovat 

výběru pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti (dále jen 

„pojistné“) velkou pozornost.  Úspěšnost výběru pojistného je z velké části ovlivněna 

platební morálkou jednotlivých plátců pojistného, ale také, v případě špatné platební kázně 

plátce, i vymoţením dluţného pojistného, penále a pokut v rámci správních a soudních 

řízení.  

      Cílem práce je ukázat význam výběru a především vymáhání dluţného pojistného na 

plátcích, neboť odvody pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 

jsou důleţitou součástí příjmů do státního rozpočtu. Dále jsou v práci definovány pojmy 

týkající se sociálního pojištění, zejména kdo jsou plátci pojistného, v jaké výši je pojistné 

placeno a především jakým způsobem je při nedobrovolné úhradě na plátcích pojistného 

vymáháno. Sledovaným obdobím bylo vybráno období 5ti předcházejících let, tj. let 2004 -

2008. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 

      Jako orgán státní správy vykonává ČSSZ působnost v oblasti sociálního zabezpečení, 

které se skládá z důchodového a nemocenského pojištění, včetně lékařské posudkové 

sluţby. Kompetence ČSSZ jsou upraveny zákonem České národní rady č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Podle výše 

citovaného zákona plní ČSSZ řadu úkolů, např.: 

 rozhoduje o dávkách důchodového pojištění a zajišťuje výplatu těchto dávek,  

 vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

podle zákona č. 589/1992 Sb. v platném znění,  

 zastupuje stát před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního 

zabezpečení,  

 plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny, 

 zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění 

úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění, 

 vede registr pojištěnců důchodového pojištění. 

      V současnosti je ČSSZ výjimečnou finančně správní institucí státní správy České 

republiky a je podřízena Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Spravuje 

pojistné téměř 8 milionů pojištěnců, přičemţ z toho je více neţ 2,5 milionu důchodců. Do 

celkových příjmů státního rozpočtu přispívá částkou, kterou vybere na pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“). 

Tato částka dosahuje více neţ 36% celkových příjmů do státního rozpočtu. Zbývajících 

64 % je do státního rozpočtu odvedeno z daňových příjmů, nedaňových příjmů a ostatních 

příjmů. Sníţení úspěšnosti výběru pojistného o pouhé 1% by znamenalo výpadek příjmů 

ve státním rozpočtu asi 3,2 miliardy Kč.  

      Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze, má celkem 92 pracovišť v celé 

České republice. V čele ČSSZ stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce 

a sociálních věcí. V rámci ČSSZ je zřízeno celkem 14 pracovišť ČSSZ se sídly - Praha, 

Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Hradec 

Králové, Pardubice, Zlín, Jihlava a Olomouc. Specifikum tvoří pro praţské klienty Praţská 
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správa sociálního zabezpečení (dále jen „PSSZ“), pro brněnské Městská správa sociálního 

zabezpečení Brno (dále jen „MSSZ“). Tato pracoviště ČSSZ řídí a metodicky vedou 

místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 

 

 

Obr. 1  Schematické znázornění stupňů řízení při výkonu státní správy 

2.2  Okresní správa sociálního zabezpečení 

      Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) jsou územní organizační 

jednotky ČSSZ, které se podílejí ve vymezených oblastech na realizaci sociálního 

pojištění. Jsou zřízeny pro obvody, shodné s územními obvody okresů. Sídly OSSZ jsou 

města, podle kterých se příslušné správy nazývají.       

Definovány jsou jako: 

 orgány sociálního zabezpečení, které provádějí sociální zabezpečení, 

 organizační sloţky státu, na něţ se vztahují povinnosti a oprávnění, které zvláštní 

právní předpisy obecně ukládají, resp. zakládají pro správní úřady nebo orgány 

státní správy. 

      Okresní správy sociálního zabezpečení jsou územní organizační jednotky ČSSZ, které 

se podílejí ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění. Jsou zřízeny pro 

Česká správa sociálního zabezpečení 

Pracoviště ČSSZ 

Okresní správa sociálního zabezpečení 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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obvody, shodné s územními obvody bývalých okresů. Sídly OSSZ jsou města, podle 

kterých se příslušné jednotlivé správy nazývají. 

     Předmětem bakalářské práce je především vymáhání pojistného se zaměřením na jeho 

úspěšnost. Okresní správy sociálního zabezpečení mají ve výběru a vymáhání pojistného 

jednotný postup. Údaje o úspěšnosti výběru a vymáhání pojistného jsou zpracovány jednak 

ze všech okresních správ sociálního zabezpečení za Ústecký kraj jako celek, ale pro lepší 

názornost jsou také zpracována data pouze z jedné vybrané okresní správy sociálního 

zabezpečení v rámci Ústeckého kraje.  

      Nadřízeným orgánem vybrané okresní správy sociálního zabezpečení, jakoţ i dalších 

okresních správ místně příslušných do Ústeckého kraje, je Pracoviště ČSSZ Ústí nad 

Labem.  

      Místně příslušné v rámci Ústeckého kraje jsou tyto okresní správy: OSSZ Děčín, OSSZ 

Chomutov, OSSZ Litoměřice, OSSZ Louny, OSSZ Teplice, OSSZ Ústí nad Labem, OSSZ 

Most, OSSZ Česká Lípa, OSSZ Jablonec nad Nisou, OSSZ Semily, OSSZ Liberec. 

      Organizační struktura okresních správ sociálního zabezpečení je stanovena vnitřní 

směrnicí ředitelky ČSSZ. V příloze 1 je znázorněna organizační struktura vybrané okresní 

správy sociálního zabezpečení Ústeckého kraje.  

      V bakalářské práci bych se ráda věnovala zejména problematice vymáhání pojistného, 

penále a pokut v rámci správních a soudních výkonů rozhodnutí, která je zajišťována právě 

oddělením vymáhání pojistného.  

      Hlavní činnost oddělení vymáhání pojistného je soustředěna na vymáhání pojistného 

a právního zajištění pohledávek veškerými zákonnými prostředky, a to jak v rámci 

správního řízení, tak i soudním výkonem rozhodnutí. Sleduje evidenci pohledávek OSSZ 

a rozhodnutí o nich jako o titulech pro výkon rozhodnutí, vede administrativu, komplexní 

evidenci a statistiku vymáhaných pohledávek a způsobu jejich vymáhání. Kromě činností 

spojených s výkony rozhodnutí, připravuje oddělení vymáhání pojistného podklady pro 

přihlášení úpadců do konkursních řízení, rozhoduje o povolení placení dluţného pojistného 

a penále ve splátkách popř. o zrušení splátkového reţimu. Dále zodpovídá za sledování 

dluţníků pro případné přihlášení do insolvenčních řízení, podává návrhy na zrušení 

ţivnostenských listů dluţníků, rozhoduje o podaných námitkách v řízení o výkonu 

rozhodnutí a proti výkazům nedoplatků. Spolupracuje s peněţními ústavy, zaměstnavateli, 
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orgány státní správy, se soudy, orgány činnými v trestním řízení (Policie ČR) ve věci 

přípravy podkladů k trestnímu řízení pro neplnění povinností a s dalšími institucemi (např. 

exekutorskými úřady). Uplatňuje pohledávky v souvislosti s veřejnými draţbami 

a dědictvím a činí nezbytně nutné úkony s tím spojené, připravuje podklady k podání 

návrhu na zrušení ţivnostenského oprávnění podnikatele z důvodu neplnění závazků 

podnikatele vůči státu, sleduje a vyhodnocuje Obchodní věstník a upozorňuje příslušné 

organizační ústavy na firmy, které jsou v konkursu. Provádí oblast nedobytných 

pohledávek, zajišťuje jejich další vymáhání a připravuje podklady a rozhodnutí o promíjení 

penále. 

      Dalšími odděleními na vybrané správě sociálního zabezpečení jsou:  

 oddělení nemocenského pojištění, 

 oddělení kontroly, 

 oddělení účtárny pojistného a dávek, 

 oddělení vnitřní správy. 

2.3 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku  

zaměstnanosti (sazby a skladba) 

      Důchodové a nemocenské pojištění je zaloţeno na pojistném principu, to znamená na 

pravidelném placení příspěvku – pojistného. Pojistné, které ČSSZ vybere v souladu se 

zákonem č. 589/1992 Sb., v platném znění, je příjmem do státního rozpočtu. Příjmem 

státního rozpočtu jsou téţ podle tohoto zákona penále, přiráţka k pojistnému na sociální 

zabezpečení, včetně pokut. 

      Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na: 

 nemocenské pojištění, 

 důchodové pojištění, 

 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.     

      Úhradu pojistného, které se platí pouze v české měně, lze provádět bezhotovostním 

převodem z účtu, v hotovosti prostřednictvím peněţního ústavu, prostřednictvím drţitele 

poštovní licence nebo v hotovosti v pokladně příslušné OSSZ (jde-li o částku maximálně 

do 5 000,- Kč). 
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      Dle jiţ citovaného zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění, (dále jen „zákon 

o pojistném“) mají povinnost hradit pojistné zaměstnavatelé a zaměstnanci, kteří jsou 

účastni nemocenského pojištění, osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se 

dobrovolně důchodově pojistili. 

      Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu za příslušné 

rozhodné období. U zaměstnanců je rozhodným obdobím kalendářní měsíc, za který 

pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“) je rozhodným 

obdobím kalendářní rok. 

      Podrobný vývoj výše příjmů pojistného za ČSSZ se začal statisticky sledovat od roku 

1993. Od tohoto roku příjem z pojistného stále roste – viz graf 1. K 31.12.1993 činil příjem 

z pojistného částku 106 027 milionu Kč. V roce 2007 jiţ činil příjem z pojistného více jak 

trojnásobek příjmu z roku 1993, tedy celkem 357 210 milionů Kč. I pro rok 2008 byl 

příjem z pojistného velmi příznivý. K 31.12.2008 dosáhl jiţ částky 375 368 milionů Kč. Je 

tedy velký předpoklad, ţe příjem z pojistného do státního rozpočtu bude mít i v dalších 

letech nadále vzrůstající tendenci.  

 

Graf 1 

 

Grafické znázornění vývoje příjmů z pojistného za celou ČSSZ od roku 1993, kdy se příjem z pojistného začal 

podrobně statisticky sledovat, až do roku 2008. 

Zdroj[8] 

 



Zdeňka Rosenbaumová: Vymáhání pojistného na sociální pojištění 

2009  7 

      Přesná výše uhrazených částek za jednotlivé měsíce v období od roku 1993 do konce 

roku 2008 je uvedena v příloze 4. Podstatný nárůst příjmů pojistného je ve všech letech 

sledovaného období v měsíci prosinci. Tato skutečnost můţe být zapříčiněna tím, ţe plátci 

pojistného hradili pojistné za měsíc prosinec, které je splatné aţ v lednu následujícího 

roku, dříve neţ jim ukládá zákon, neboť si tyto částky do 31.12.2008 mohli zaúčtovat do 

nákladů daného roku.  

2.4 Plátci pojistného 

      Dle § 3 zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění, je stanoven okruh plátců pojistného. 

Pojistné jsou povinni platit tito plátci: 

a) zaměstnavatel,  

b) zaměstnanci, 

c) osoby samostatně výdělečně činné, 

d) osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění. 

Plné znění výše citovaného ustanovení zákona je uvedeno v příloze 2a – 2b. 

2.5 Výpočet a odvody pojistného 

      V období před 31.12.2008, tj. v době před platností změn v zákoně  č. 187/2006 Sb, 

o nemocenském pojištění, a ve znění změn provedených zákonem č. 306/2008 Sb. 

a dalšími doprovodnými zákony, byl poměr mezi jednotlivými sloţkami pojistného u všech 

poplatníků pojistného v odvodech mezi nemocenským, důchodovým pojištěním 

a pojištěním na státní politiku zaměstnanosti přibliţně stejný. Z důvodu změn v tomto 

zákoně si např. zaměstnanci jiţ platí pouze důchodové pojištění a tím poměr mezi 

jednotlivými sloţkami dosáhl rozdílů. Z grafických znázornění v příloze 3 (graf 1, 2, 3) je 

zřejmé, ţe největší objem peněţních prostředků je odváděn ve všech znázorněných 

případech na důchodové pojištění.  

2.5.1 Vyměřovací základy 

      Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za 

rozhodné období. Rozhodným obdobím, z něhoţ se zjišťuje vyměřovací základ, je 
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kalendářní měsíc, za které se pojistné platí. U OSVČ je rozhodným obdobím kalendářní 

rok, za který se toto pojistné platí. Vyměřovací základy se zaokrouhlují na celé koruny 

směrem nahoru. 

      Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů, které mu zaměstnavatel zúčtoval 

v souvislosti se zaměstnáním a zároveň příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů 

fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny. Příjmy, 

které se do vyměřovacího základu zaměstnance nezahrnují, řeší § 5 odst. 2 zákona 

o pojistném.  

      Vyměřovacím základem OSVČ je částka, kterou si určí, ne však částka menší neţ 50% 

příjmu z jeho samostatné činnosti, a to po odpočtu výdajů vynaloţených na jeho dosaţení, 

zajištění a udrţení (§ 7 odst. 1, 2 a § 24 odst. 1, 2 zákona č. 589/1992 Sb., v platném 

znění). V roce 2004 tato částka nesměla být niţší neţ 40% příjmů, v roce 2005 niţší neţ 

45% příjmů a od roku 2006 se jedná o jiţ výše zmiňovanou částku 50% příjmů. 

      Vyměřovacím základem zaměstnavatelů je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích 

základů jejich zaměstnanců. 

      U osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění je vyměřovacím základem částka, 

kterou si určí, nejméně však měsíčně neomezená částka pro výpočet důchodu platná 

k 1.1. kalendářního roku, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí. 

2.5.2 Výpočet a odvody pojistného 

      Výpočet pojistného u zaměstnavatele se provede tak, ţe se nejprve stanoví vyměřovací 

základ všech zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Pojistné 

u zaměstnance činí 6,5 % z jeho vyměřovacího základu – viz příloha 3 (graf 2). U kaţdého 

zaměstnance je vypočteno pojistné zvlášť a v souladu s platnou právní úpravou je 

zaokrouhleno na celé koruny nahoru. Následně zaměstnavatel vypočte pojistné, které má 

sám povinnost odvádět ve výši 25 % z úhrnu všech vyměřovacích základů svých 

zaměstnanců – viz příloha 3 (graf 2). V současnosti odvádějí za své zaměstnance na 

důchodové pojištění  21,5%, na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % a na nemocenské 

pojištění 2,3% z měsíčního vyměřovacího základu, ze kterého se vypočítávají platby na 

sociální zabezpečení. Zaměstnavatelé jsou povinni odvádět i pojistné, které je sraţeno 

zaměstnancům ze mzdy. Celkový odvod pojistného zaměstnavatel provede jak za sebe, tak 
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za zaměstnance a částku ve výši 31,5 % odvede na účet příslušné OSSZ.  Pojistné se platí 

za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné do 20. dne v měsíci. 

      Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny odvádět pojistné ve výši 29,2%, 

z toho na důchodové pojištění 28%, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,6% 

a pojistné na nemocenské pojištění 4,4% - viz příloha 3 (graf 3), na účet místně příslušné 

okresní správy sociálního zabezpečení, která se řídí místem trvalého pobytu OSVČ. Dle 

platné právní úpravy jsou OSVČ povinny platit zálohy na pojistné (dále jen „ zálohy 

pojistného“), které se platí jednotlivě za kalendářní měsíce a jsou splatné od prvního dne 

příslušného kalendářního měsíce do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce.  

      Minimální výše záloh pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti jsou znázorněny v tabulce 1. Platby pojistného se vţdy za kalendářní rok 

vyúčtují a je-li úhrn zaplacených záloh pojistného v daném roce vyšší neţ vypočtené 

pojistné, jedná se o přeplatek na pojistném, který se plátci pojistného vrátí. Je-li úhrn záloh 

niţší neţ uhrazené pojistné, pak se jedná o doplatek pojistného, který je splatný do 8 dnů 

po dni, ve kterém bylo, popřípadě mělo být roční vyúčtování provedeno.  

      Zálohy pojistného OSVČ se skládají z pojistného na důchodové pojištění (DP) 

a pojistného na nemocenské pojištění (NP). Pro OSVČ je povinná účast na důchodovém 

pojištění a platba příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění je 

dobrovolné. 

 

 

Vývoj minimálních záloh pojistného OSVČ (v Kč) 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

pojistné 
na DP 333 370 415 437 452 467 489 526 548 997 1192 1394 1491 1596 

pojistné 
na NP 

53 55 62 65 68 70 73 79 82 149 178 208 222 238 

celkem 386 425 477 502 520 537 562 605 630 1146 1370 1602 1712 1834 

 
Tabulka 1    Vývoj výše minimálních záloh pojistného hrazených v návaznosti na zákon č. 589/1992 Sb., v pl. 

znění, osobami samostatně výdělečně činnými od roku 1995, kdy výše záloh začala být závislá na příjmech 

OSVČ, až do roku 2008. 

 

Zdroj: [1] 
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3 SPRÁVNÍ VÝKON ROZHODNUTÍ 

      Vymáhání pojistného, právní zajištění pohledávek, včetně insolvenčního resp. 

konkursního a vyrovnacího řízení, je realizováno všemi pracovišti ČSSZ, tj. OSSZ, PSSZ 

a MSSZ  ve smyslu platné právní úpravy, a to zejména:  

 zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

v platném znění, 

 zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, v platném znění, 

 zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

 zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, 

 zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, 

 zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění, 

 zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění. 

      OSSZ je oprávněna vydávat rozhodnutí a také je můţe sama vykonat v rámci výkonu 

rozhodnutí jak správních, tak i soudních. Výkon rozhodnutí se zahajuje na základě podnětu 

správního orgánu nebo na návrh účastníka řízení a je posledním samostatným úsekem 

správního řízení.  

      Celková úspěšnost výběru pojistného a příslušenství (dále jen „úspěšnost výběru“) je 

ovlivněna výší předpisu pojistného a příslušenství (dále jen „předpis“) a jeho naplněním. 

Úspěšnost výběru je tedy dána poměrem objemu celkového inkasa k objemu celkového 

předpisu. Tento ukazatel vypovídá o daném rozpočtovém roce mnohem lépe neţ stanovený 

rozpočet příjmů.  

      Významnou měrou je úspěšnost výběru ovlivněna specifiky regionů, ekonomickou 

silou a především platební morálkou dluţníků. K naplnění celkového předpisu dochází 

v zásadě dvěma způsoby:  

1. vůlí subjektu dobrovolně zaplatit, coţ se dá ovlivnit včasným a pravidelným 

vystavováním výkazů nedoplatků a zejména důslednou prevencí – kontrolní 

činností, její četností a důsledným sledováním plátce pojistného. 

2. v rámci procesu vymáhání a právního zajištění pohledávek. 

   



Zdeňka Rosenbaumová: Vymáhání pojistného na sociální pojištění 

2009  11 

      V rámci Ústeckého kraje se částka pohledávek pohybuje v období let 2004 – 2007 

v přibliţně stejné výši - viz tabulka 2. Údaj o výši pohledávek za rok 2008 nebyl dosud 

zveřejněn. 

 

Výše pohledávek v Ústeckém kraji (v Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

organizace 918 159 588 912 273 201 861 933 522 792 141 287 nezveřejněno 

malé 
organizace 

3 380 293 415 3 364 837 390 3 167 724 241 2 956 279 610 nezveřejněno 

OSVČ 593 268 089 712 609 743 787 665 702 888 060 155 nezveřejněno 

celkem 4 891 721 092 4 989 720 334 4 817 383 464 4 636 477 051 nezveřejněno 

 

Tabulka 2    Celková výše pohledávek za organizace, malé organizace a OSVČ ve sledovaném období let 

2004 – 2008 v Ústeckém kraji. Rozdělení na organizace a malé organizace bylo platné do 31.12.2008, od 

1.1.2009 budou pohledávky sledovány společně jako pohledávky zaměstnavatele.  

Údaj pro rok 2008 není dosud zveřejněn. 

zdroj [9] 

 

      Podstatným předpokladem pro zahájení výkonu rozhodnutí je vystavení vykonatelného 

rozhodnutí, vydaného dle ust. § 104h zákona o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení.  

      Podkladem pro výkon rozhodnutí je vykonatelný: 

 platební výměr, 

 rozhodnutí o pokutě, 

 výkaz nedoplatků, 

 jiná rozhodnutí ve věcech pojistného. 

      Pro účely vymáhání se pro vykonatelná rozhodnutí pouţívá označení „právní nebo 

exekuční titul“. 

      Vymáhání a právní zajištění pohledávek je jednotlivými okresními správami 

realizováno ve smyslu platné právní úpravy, a to všemi dostupnými zákonnými formami 

správního výkonu rozhodnutí, soudního výkonu rozhodnutí i uplatňováním pohledávek 

v insolvenčních resp. v konkursních a vyrovnacích řízeních. Při realizaci vymáhání 

a právního zajištění pohledávek okresní správy současně postupují podle interních předpisů 

a norem ČSSZ, zejména metodických pokynů a směrnic.  
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      Pokud není vystavený exekuční titul v zákonné lhůtě uhrazen, je předán oddělením 

účtárny pojistného a dávek na oddělení vymáhání pojistného, které proti dluţníku 

bezodkladně zahájí správní výkon rozhodnutí. V případě, ţe dluţná částka není ani v této 

fázi dobrovolně uhrazena, je pokračováno ve správním řízení, popř. přistoupí OSSZ 

k vymoţení dluţné částky podáním návrhu na soudní výkon rozhodnutí.  

      Zjednodušený postup od vystavení exekučního titulu aţ do vymoţení dluţné částky je 

znázorněn obr.  2.  

 

Obr. 2  Znázornění zjednodušeného postupu od vystavení exekučního titulu až do jeho vymožení. 

Zdroj: [11] 

  

     Do 31.12.2005 bylo vymáhání a právní zajištění pohledávek realizováno na oddělení 

vymáhání dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění. K  1.1.2006 byl 

správní výkon rozhodnutí na OSSZ realizován jiţ dle nové právní úpravy v zákoně 

zaúčtování na odd. účtárny 

pojistného a dávek 

předáno k vymožení na odd. vymáhání 

exekuční titul 

zahájení správního výkonu rozhodnutí 

vydání exekučního příkazu podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí 

pohledávka je uhrazena pohledávka je uhrazena 
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č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

v platném znění, a to všemi dostupnými zákonnými formami správního výkonu 

rozhodnutí, soudního výkonu rozhodnutí a nově i uplatňováním pohledávek 

v insolvenčních resp. v konkursních a vyrovnacích řízeních. 

      Časový horizont realizace procesu vymáhání pohledávek, resp. od předání exekučního 

titulu (výkazu nedoplatků, platebního výměru nebo rozhodnutí o pokutě) na oddělení 

vymáhání pojistného, přes proces vymáhání tohoto titulu aţ po skončení exekuce se 

v posledních letech nijak výrazně nemění. Tato skutečnost je ovlivněna především 

zvoleným způsobem výkonu rozhodnutí, výší vymáhané pohledávky a zjištěnými 

informacemi o dluţníkovi.  

      Okresní správy vystupují ve správních a soudních výkonech rozhodnutí jako strana 

„oprávněná“ a plátce pojistného vystupuje v těchto řízeních jako „povinný“.   

      V případě, ţe dluţník (povinný) v průběhu správního výkonu rozhodnutí dluţnou 

částku uhradí, OSSZ výkon rozhodnutí zastaví – viz příloha 10. 

3.1 Zahájení správního výkonu rozhodnutí 

      Pokud dluţník v uloţené lhůtě dluh dobrovolně neuhradí, přistupuje okresní správa 

sociálního zabezpečení bezodkladně k vymoţení dluhu nejprve správním výkonem 

rozhodnutí. Správní výkon rozhodnutí je zahajován „VÝZVOU k zaplacení nedoplatku 

v náhradní lhůtě“ (dále jen „výzva“) dle § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 

a poplatků, v platném znění (dále jen „ZSDP“), viz příloha 5. Výzva je rozhodnutím svého 

druhu a musí být proto doručena vţdy do vlastních rukou povinného.  

      Odvolání do výzvy lze podat písemně nebo ústně do protokolu, a to ve lhůtě do 15 dnů 

ode dne doručení. O tomto odvolání pak rozhodne nadřízený orgán – v tomto případě 

Česká správa sociálního zabezpečení, Pracoviště Ústí nad Labem.  

      Na výzvě jsou uvedeny tyto základní náleţitosti: jméno a příjmení povinného, včetně 

adresy trvalého pobytu. Dále pak označení exekučního titulu, částky k úhradě a lhůty 

k zaplacení pohledávky, která v tomto případě činní 8 dní od převzetí výzvy. 

    Ve sledovaném období let 2004 – 2007, neboť údaj za rok 2008 nebyl dosud zveřejněn, 

bylo v rámci Ústeckého kraje zahájeno celkem 60 508 správních výkonů rozhodnutí, viz 
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tabulka 3. Částky, na které byly správní výkony rozhodnutí zahájeny a částky vymoţené, 

nejsou však v rámci Ústeckého kraje statisticky sledovány.  

Zahájené výkony rozhodnutí  v rámci Ústeckého kraje 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

zahájené VR 13 418 15 909 16 029 15 224 nezveřejněno 

 
Tabulka 3    Počet zahájených výkonů rozhodnutí za jednotlivé roky ze všech OSSZ v rámci Ústeckého kraje, 

ve sledovaném období let 2004 – 2008. Počet zahájených výkonu rozhodnutí za rok 2008 není dosud 

zveřejněn. 

Zdroj: [9] 
 

      V roce 2005 byl nárůst oproti roku 2004 o 2 451 zahájených výkonů rozhodnutí, tj. 

o 18,5%. V roce 2006 byl počet přibliţně stejný jako v roce 2005. Pokles v počtu 

zahájených výkonů rozhodnutí o 805 lze sledovat v roce 2007, je to o 5,02%  zahájených 

výkonů rozhodnutí méně neţ v roce 2006. Pro rok 2008 je předpoklad, ţe počet zahájených 

výkonů rozhodnutí bude přibliţně na stejné úrovni jako v předcházejícím roce. 

      V tabulce 4 je uveden počet správních výkonů rozhodnutí, zahájených výzvou, na 

jedné vybrané okresní správě sociálního zabezpečení v Ústeckém kraji, za sledované 

období let 2004 - 2008. 

 

Zahájené výkony rozhodnutí  na vybrané OSSZ 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet výzev 1 916 2 717 2 405 2 160 3 804 

Částka v Kč 64.325.628,53 76.939.239,79 72.716.670,00 98.858.398,00 179.395.946,00 

Vymoženo v Kč 22.885.113,32 24.048.734,78 20.151.981,00 23.721.666,00 32.337.668,00 

 
Tabulka 4    Počet zahájených výkonů rozhodnutí výzvou na vybrané OSSZ v rámci Ústeckého krajev období 

let 2004 – 2008 s uvedením částek, na které byly správní řízení zahájeny. V posledním řádku je uvedena 

vymožená částka za daný rok. 

Zdroj: [11] 

      Nárůst správních výkonů rozhodnutí ve sledované období je v roce 2005 a 2008, jak 

v počtu vydaných výzev, tak i v celkové částce. Hlavním důvodem k navýšení počtu 
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vydaných výzev v roce 2005 je skutečnost, ţe k 1.1.2005 vstoupil v platnost nový správní 

řád (zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění) na jehoţ základě bylo 

v průběhu roku od správních výkonů rozhodnutí, vedených dle zákona č. 71/1967 Sb., 

o správním řízení,  upouštěno. Na nevymoţené pohledávky bylo v témţe roce zahájeno 

správní řízení jiţ dle nového správního řádu. Důvodem navýšení počtu výzev v roce 2008, 

oproti roku 2007, celkem o 1.644 více ve výši 80.537.946,00 Kč, je zaměření OSSZ na 

ukončení všech zbývajících správních řízení vedených dle zákona č. 71/1967 Sb., 

o správním řízení a zahájení dle nového správního řádu. A protoţe nová právní úprava 

umoţňuje souběh správního i soudního výkonu rozhodnutí, bylo v roce 2008 zahajováno 

správní řízení i na exekuční tituly vymáhané pouze soudním výkonem rozhodnutí. Částky 

vymoţené v rámci správního výkonu rozhodnutí se pohybují po celé sledované období na 

přibliţně stejné výši, bez ohledu na počet vedených správních řízení. 

      Ve výjimečných případech lze vymáhání zahájit i bez výzvy dle § 73 odst. 2 ZSDP, 

pokud hrozí nebezpečí, ţe účel vymáhání bude zmařen, nepřistoupí-li se k vymáhání 

neprodleně. V takovém případě vydá příslušná OSSZ rovnou „exekuční příkaz“. 

      Exekuční příkaz je vydáván na: 

a) přikázání pohledávky na peněţní prostředky dluţníka na účtech vedených u bank, 

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

důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia, apod. 

      Počet vydaných exekučních příkazů na vybrané OSSZ v Ústeckém kraji za období let 

2004 – 2008 je uveden v tabulce 5. 

Vydané exekuční příkazy na vybrané OSSZ 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet ex.příkazů 1 653 1 989 1.838 1.725 1.470 

Částka v Kč 55.711.966,93 73.546.453,14 67.605.014,02 72.960.204,00 59.314.261,78 

 
Tabulka 5    Počet vydaných exekučních příkazů na účet a na mzdu na vybrané okresní správě 

sociálního zabezpečení v rámci Ústeckého kraje za období let 2004 – 2008 

Zdroj: [11] 
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3.2 Exekuční příkaz na přikázání pohledávky z účtu 

      Nejpouţívanější a nejefektivnější formou správního výkonu rozhodnutí je vydání 

„EXEKUČNÍHO PŘÍKAZU na přikázání pohledávky na peněţní prostředky dluţníka na 

účtech vedených u bank“ (dále jen „exekuční příkaz z účtu“) dle ust. § 73 odst. 6 písm. a) 

a ust. § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., v platném znění – viz příloha 6a - 6b.  

      Pokud má povinný na účtu dostatek finančních prostředků, poukáţe peněţní ústav po 

nabytí právní moci tohoto exekučního příkazu dluţnou částku na účet OSSZ a výkon 

rozhodnutí je tímto z důvodu zaplacení pohledávky ukončen. Pokud na exekučně 

postiţeném bankovním účtu není k dispozici okamţitě celá částka, po oznámení o nabytí 

právní moci – viz příloha 8, poukáţe peněţní ústav na účet oprávněné OSSZ tu částku, 

která na účtu povinného byla v době převzetí exekučního příkazu a účet je nadále blokován 

po dobu 6ti měsíců. Povinný v této době nesmí s účtem jakkoli disponovat. Po uplynutí půl 

roční lhůty poukáţe peněţní ústav na účet oprávněné OSSZ částku, která se na účtu 

povinného nashromáţdila v dané době.  

      Účinnou formou je nejen obstavení běţného účtu dluţníka, ale také obstavení účtů 

stavebního spoření. Povinní často dluţnou částku po vydání exekučního příkazu uhradí 

sami, aby provedenou sráţkou nepřišli o státní podporu.  

3.3 Exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy 

      V případě, ţe je dluţník zaměstnán, či má jiný exekučně postiţitelný příjem, přistupuje 

OSSZ v souladu s ust. § 73 odst. 6 písm. b) a § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., 

v platném znění, k vymoţení dluţné částky vydáním „EXEKUČNÍHO PŘÍKAZU na 

sráţku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, 

důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia, apod.“ (dále jen „exekuční příkaz na 

mzdu“) – viz příloha 7a - 7b.  

      Plátce mzdy je ode dne obdrţení exekučního příkazu povinen dluţníku provádět sráţky 

ze mzdy ve výši, která je určena příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu a po 

nabytí právní moci exekučního příkazu tyto částky odvádět na účet oprávněné OSSZ – viz 

příloha 8. Exekuce je však občas mařena nejen samotnými dluţníky, kteří po nařízení 

exekuce ukončují sami pracovní poměr, tak i zaměstnavateli, kteří v řadě případů neplní 
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stanovené povinnosti, tj. nesráţejí zabavitelnou část mzdy nebo oficiálně vyplácejí 

zaměstnancům pouze minimální mzdu, ze které nelze sráţky provádět. Exekučním 

příkazem na sráţku ze mzdy lze postihnout např. také vyplácený důchod (starobní, 

invalidní, vdovský), podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky, apod. Výkon rozhodnutí 

je však značně zdlouhavý a zabavitelné částky jsou, vzhledem k často vypláceným 

dávkám, minimální.  

      Pouze 1/3 ze všech vydaných exekučních příkazů jsou příkazy ke sráţkám ze mzdy. 

Takový stav můţe být zapříčiněn důsledkem vysoké míry nezaměstnanosti ve sledovaném 

regionu. 

 

3.4 Odklad výkonu rozhodnutí 

      V průběhu správního výkonu rozhodnutí můţe dluţník poţádat správní orgán o odklad 

výkonu rozhodnutí. Podstata tohoto odkladu spočívá v tom, ţe se ve výkonu rozhodnutí 

dále nepokračuje po dobu, na kterou se odklad výkonu rozhodnutí povoluje.  

      Výkon rozhodnutí můţe příslušná OSSZ odloţit, a to i bez ţádosti, podá-li dluţník: 

a) ţádost o povolení splátek, 

b) ţádost o prominutí penále, 

c) nebo v případě, šetří-li se skutečnosti rozhodné pro částečné nebo úplné zrušení 

výkonu rozhodnutí. 

      Bude-li dluţníkovi povolen odklad, provedené úkony zůstanou zachovány. Odklad se 

povoluje na dobu určenou lhůtou (např. 6 měsíců) nebo konečným dnem lhůty (uvedením 

např. „do 20.12.2008“). Doba povolení odkladu můţe být určena i okamţikem vzniku nebo 

zániku konkrétní skutečnosti. Například: dluţník si po zahájení výkonu rozhodnutí poţádá 

o splátkový kalendář. Odklad výkonu rozhodnutí je povolen aţ do doby, neţ by povolený 

splátkový kalendář musel být z důvodu jeho neplnění zrušen. Vzor rozhodnutí o odkladu je 

uveden v příloze 9a - 9b. 

3.5 Zajištění pohledávek zřízením zástavních práv   

      Příslušná OSSZ můţe dle § 104i zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, v platném znění, k zajištění své vykonatelné pohledávky na 

pojistném a penále zřídit vlastním rozhodnutím zástavní právo k majetku plátce pojistného 
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(dluţníka) za podmínek stanovených občanským zákoníkem. Zástavní právo lze zřídit jak 

k nemovitým, tak i k movitým věcem. Z obecného hlediska je zástavní právo věčným 

právem, tj. absolutním právem věřitele k cizí věci, které plní funkci zajišťovací 

i uhrazovací. OSSZ vyuţívají tento institut ke zřizování zástavních práv pouze k věcem 

nemovitým. Zástavní právo je nepromlčitelné. 

      Řízení je zahájeno z moci úřední a dnem, kdy OSSZ učinila v řízení první úkon. Tímto 

úkonem lze rozumět vyhotovení rozhodnutí o zřízení zástavního práva. Povinností OSSZ 

je doručit vydané rozhodnutí jak dluţníkovi, tak i příslušnému katastrálnímu úřadu, a to do 

vlastních rukou.  

      Rozhodnutí musí obsahovat tyto náleţitosti: 

1. přesné označení předmětu, který se má stát zástavou, 

2. označení zajišťované pohledávky (platební výměr, výkaz nedoplatků nebo pokuta), 

3. právní důvod a doba vzniku pohledávky, 

4. údaje o výši dluhu. 

      Proti rozhodnutí můţe dluţník dle správního řádu podat odvolání, které však nemá 

odkladný účinek. O podaném odvolání rozhoduje odvolací orgán, v případě okresních 

správ je odvolacím orgánem Česká správa sociálního zabezpečení, respektive příslušné 

krajské pracoviště. 

      Zástavní právo vzniká dnem doručení vydaného rozhodnutí příslušnému katastrálnímu 

úřadu. Na základě tohoto rozhodnutí vyznačí katastrální úřad vznik zástavního práva 

záznamem do katastru nemovitostí, tj. na příslušný list vlastnictví, aţ po vyrozumění 

OSSZ, ţe rozhodnutí nabylo právní moci. Pro pořadí záznamu je rozhodující den, kdy bylo 

katastrálnímu úřadu doručeno dosud nepravomocné rozhodnutí v dané věci. 

      Vydávané rozhodnutí o zřízení zástavního práva k nemovitostem musí, obdobně jako 

u zřizování soudcovského zástavního práva, vycházet ze zjištění, ţe jde jednoznačně 

o nemovitost ve vlastnictví povinného, resp. dluţníka. Tato skutečnost musí být 

dokladována opět aktuálním výpisem z katastru nemovitostí. 

      Zástavní právo zaniká dnem právní moci rozhodnutí, kterým OSSZ ruší zástavní právo 

nebo zrušením rozhodnutí, kterým bylo zástavní právo zřízeno. 
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      Institutu zřizování zástavních práv k nemovitostem by mohlo být okresními správami 

vyuţíváno více, ale protoţe lze tyto rozhodnutí vydávat jen pro dluţníky, kteří jsou vedeni 

u OSSZ stále jako plátci pojistného a nejsou jiţ z evidence OSSZ odhlášeni, přistupuje 

OSSZ u odhlášených dluţníků k zajištění dluţné částky formou zřízeného soudcovského 

zástavního práva. 
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4 SOUDNÍ VÝKON ROZHODNUTÍ 

      K soudnímu výkonu rozhodnutí dle § 321 a následujících paragrafů zákona č. 99/1963 

Sb., v platném znění, (občanský soudní řád), přistupuje oprávněná OSSZ nejčastěji po 

neúspěšném správním výkonu rozhodnutí. Tento výkon rozhodnutí je prováděn podáním 

návrhu k místně příslušnému okresnímu soudu a to převáţně: 

 návrhem na provedení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věci, 

 návrhem na provedení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, 

 návrhem na provedení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního 

práva. 

Mezi další soudní výkony rozhodnutí, tak často nepouţívané, lze zařadit: 

 návrh na provedení výkonu rozhodnutí prodejem podniku 

 návrh na provedení výkonu rozhodnutí zaplacením nesplacených vkladů společníků 

obchodních společností 

 návrh na provedení výkonu rozhodnutí přikázáním jiných peněţitých pohledávek 

(např. plateb nájemného, poukaz nadměrného odpočtu DPH, apod.).  

 

Soudní výkony rozhodnutí v rámci Ústeckého kraje 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Soudní VR 9 288 4 516 4 301 5 439 nezveřejněno 

Tabulka 6     Celkový počet podaných návrhů na soudní výkon rozhodnutí bez rozlišení na jaké provedení byl 

výkon rozhodnutí podán, v období let 2004-2008. Údaj za rok 2008 není dosud zveřejněn. 

Zdroj: [9] 

      V období let 2004 – 2007, neboť údaj za rok 2008 nebyl dosud zveřejněn, bylo podáno 

nejvíce návrhů na soudní výkon rozhodnutí v roce 2004 a to celkem 9 288 návrhů – viz 

tabulka 6. V následujících letech byla činnost okresních správ sociálního zabezpečení 

zaměřena spíše na správní výkony rozhodnutí. 

      Časový horizont soudního výkonu rozhodnutí od podání návrhu na soudní výkon 

rozhodnutí aţ po ukončení exekuce nelze objektivně stanovit či určit, nejen s ohledem na 

realizaci různých forem soudního výkonu rozhodnutí, ale zejména s ohledem na činnost 
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jednotlivých soudů. Lze sice konstatovat, ţe se činnost soudů při realizaci návrhů na 

soudní výkon rozhodnutí zrychlila, ale tento poznatek nelze v ţádném případě zobecnit. 

V řadě případů nadále trvá provedení soudního výkonu rozhodnutí i několik let.  

      K podávání návrhů na soudní výkony rozhodnutí přistupují okresní správy sociálního 

zabezpečení se znalostí věci, tzn. na základě objektivního posouzení rozhodných 

skutečností zjištěných o dluţníkovi. V praxi se soudní výkon rozhodnutí pouţije 

v případech, kdy na základě šetření v rámci správního výkonu rozhodnutí je zřejmé, ţe by 

správní výkon rozhodnutí k uspokojení pohledávky nevedl. Zpravidla jde o případy, kdy je 

zjištěno, ţe je dluţník insolventní nebo nemá zřízen účet u peněţního ústavu, ale vlastní 

movitý nebo nemovitý majetek. O výkonu rozhodnutí rozhoduje soud na základě 

ustanovení občanského soudního řádu, a to vţdy usnesením. 

      Kaţdý podaný návrh k soudu musí obsahovat: označení soudu, označení oprávněného, 

označení povinného (jméno, příjmení, datum narození popř. rodné číslo, adresa nebo sídlo 

firmy), na základě jakého exekučního titulu se oprávněný domáhá výkonu rozhodnutí (tj. 

např. na základě platebního výměru, rozhodnutí, výkazu nedoplatků), vykonatelnost tohoto 

exekučního titulu a tzv. petit návrhu, tj. jakého rozsudku se oprávněný domáhá, aby soud 

vydal.  

 

Soudní výkony rozhodnutí na vybrané OSSZ 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Soudní VR 1 366 704 833 570 320 

Na částku v Kč 74.785.470.88 63.688.589,38 63.405.776,00 37.927.811,00 47.628.735,00 

Vymoženo v Kč 1.134.996,00 2.887.951,47 1.260.002,00 1.547.875.00 1.930.900,00 

Tabulka 7    Celkový počet všech podaných návrhu na soudní výkony rozhodnutí na vybrané OSSZ 

v Ústeckém kraji v období let 2004 – 2008 s uvedením celkové částky, na kterou byly návrhy podány. 

V posledním řádku je uvedena celková částka, vymožená tímto výkonem rozhodnutí v daném roce. 

Zdroj: [11] 

 

      V roce 2005 došlo k nárůstu vymoţené částky o 1.752.955,47 Kč oproti roku 2004, 

ačkoliv došlo k poklesu počtu podaných návrhů o 662. V tomto roce byla OSSZ 

jednorázově uspokojena z provedené draţby nemovitosti fyzické osoby ve výši 
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1.060.309,00 Kč. Důvodem poklesu podaných návrhů na soudní výkon rozhodnutí od roku 

2005 je zaměření se na správní výkon rozhodnutí – viz tabulka 7. 

4.1 Soudní výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí 

      Nejčastěji vyuţívanou formou soudního výkonu rozhodnutí je výkon rozhodnutí 

prodejem movitých věcí.  Vzor návrhu je uveden v příloze 11a - 11b. 

      V převáţné většině podaných návrhů jsou příslušnými soudy vydávána potřebná 

usnesení v relativně krátké době. Samotné provedení výkonu rozhodnutí, resp. provedení 

soupisu a eventuelní draţba věcí, zabavených dluţníkovi, je stále značně zdlouhavé.   

      Usnesení okresního soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodeje movitých věcí je sice 

vydáváno maximálně do 1 aţ 2 měsíců od doručení návrhu soudu, ale nelze bohuţel 

konstatovat, ţe tento výkon rozhodnutí bývá úspěšný. V průběhu výkonu rozhodnutí téměř 

ve většině případů nejsou nalezeny movité věci postiţitelné výkonem rozhodnutí a výkon 

rozhodnutí je v téměř z  80 aţ 90% vzápětí zastaven. Pokud je soupis movitých věcí 

proveden, mají sepsané věci ve velké jen míře nepatrnou hodnotu nebo jsou v draţbě 

neprodejné. V přibliţně 10 aţ 15% provedených soudních řízení dluţník pohledávku 

v rámci výkonu rozhodnutí dobrovolně uhradí. 

      V návrhu na tento soudní výkon rozhodnutí je, kromě exekučního titulu, třeba uvést 

výslovné určení věcí, které mají být výkonem rozhodnutí postiţeny a v případné draţbě 

prodány. Výkon rozhodnutí lze také navrhnout bez přímého určení věcí. Pak záleţí na 

uváţení soudního vykonavatele, které movité věci do soupisu zahrne. Je-li OSSZ známo, 

ţe má povinný některou movitou věc, kterou poţaduje sepsat, umístěnou mimo svůj byt 

nebo sídlo podnikání, uvede tuto skutečnost jiţ ve svém návrhu.  

      V tabulce 8 je uveden počet podaných návrhů na provedení výkonu rozhodnutí 

prodejem movitých věcí, které podala OSSZ ve sledovaném období let 2004 – 2008. 

Úspěšnost vymáhání z tohoto výkonu rozhodnutí je vzhledem k počtu podaných návrhů 

a výši vymáhané částky, velmi nízká. 
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    Soudní výkony rozhodnutí prodejem movitých věcí na vybrané OSSZ 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Soudní VR 1 168 552 782 495 293 

Na částku Kč 63.306.356,04 44.728.783,91 48.623.241,43 21.452.980,00 32.198.960,00 

Vymoženo v Kč 1.113.996,00 2.887.951,47 1.260.002,12 1.547.875,59 1.930.900,14 

 
Tabulka 8    Celkový počet podaných návrhu na soudní výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí 

podaných OSSZ v Ústeckém kraji v období let 2004 – 2008 včetně celkových částek, na které byly 

návrhy podány v daném roce. V poslední řádku je uvedena vymožená částka v Kč. 

Zdroj: [11] 

      Tento výkon rozhodnutí není v praxi nějak úspěšný. Negativně je ovlivňován 

i mnoţstvím podávaných tzv. vylučovacích (excindačních) ţalob, které s ohledem na 

minimální nutnost předloţených důkazních prostředků ze strany ţalobců, bývají pro 

ţalobce většinou úspěšné.  V roce 2004 byly podány 2 vylučovací ţaloby, v roce 2005 byly 

podány 4 ţaloby. Těmto podaným ţalobám bylo příslušným okresním soudem zcela 

vyhověno a sepsané movité věci byly z výkonu rozhodnutí vyloučeny. V roce 2008 bylo ze 

3 podaných ţalob zcela vyhověno ţalobci ve 2 případech. V 1 případě byla podaná ţaloba 

zamítnuta z důvodu nezaplacení soudního poplatku ţalobcem. 

      Pro podání vylučovací ţaloby můţe být ţalobcem jen legitimovaná třetí osoba, tzn. 

osoba rozdílná od oprávněného a povinného, jejíţ věc nebo majetek byl exekučním 

řízením postiţen. Zjednodušeně řečeno, pokud v rámci exekučního řízení soudní exekutor 

sepíše v bytě povinného určitou movitou věc, např. lednici, která byla povinnému pouze 

zapůjčena k uţívání někým jiným, dotyčná osoba se domůţe vrácení věci (lednice) pouze 

podáním vylučovací ţaloby. Sám exekutor není dle zákona oprávněn rozhodnout, ţe 

lednici do soupisu nezahrne.  

      Formou soudního výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí mohou být exekuovány 

i vkladní kníţky, vkladní listy, akcie, směnky, šeky nebo jiné listinné cenné papíry.  
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4.2 Soudní výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva 

      Soudcovské zástavní právo (dále jen „SZP“) jako institut zajišťující pohledávky je 

trvale vyuţíváno jako jeden z nejefektivnějších a nejúčinnějších nástrojů právního zajištění 

pohledávek, a to i přes skutečnost, ţe jeho uplatnění nepřináší přímý finanční efekt. Tento 

institut pohledávky nejen zajišťuje, ale vede dluţníky ke snaze hledat řešení směřujících 

k úhradám svých pohledávek. 

      Zda je dluţník vlastníkem nemovitosti (budov či pozemků) sdělí na základě „Ţádosti 

o součinnost“ OSSZ Zeměměřičský úřad zároveň se sdělením, v jakém okrese se daná 

nemovitost nalézá. Protoţe je nutné doloţit k návrhu na zřízení SZP i aktuální list 

vlastnictví dluţníka, vyţádá si OSSZ dle sdělení Zeměměřičského úřadu list vlastnictví na 

příslušném katastrálním úřadu.  

      Návrh na zřízení SZP musí být podán místně příslušnému okresnímu soudu – vzor 

návrhu viz příloha 12a - 12b. Místní příslušnost je určena okresem, kde se daná nemovitost 

nalézá. Usnesení o zřízení SZP jsou vydávána soudy v rozmezí 1 aţ 3 měsíců ode dne 

podání návrhu. O podání návrhu vyrozumí okresní soud příslušný katastrální úřad, který do 

listu vlastnictví zapíše tzv. poznámku. Vydané usnesení o zřízení SZP zašle soud 

povinnému, oprávněné OSSZ a také na příslušný katastrální úřad, který tuto skutečnost 

uvede na list vlastnictví. Pořadí SZP je určeno dnem, kdy k soudu došel návrh na jeho 

zřízení. Jakmile je pohledávka povinným plně uhrazena, zruší OSSZ zřízené SZP tzv. 

„Prohlášením oprávněného o uhrazení dluţné částky“, které zašle příslušnému 

katastrálnímu úřadu. SZP je pak následně z listu vlastnictví vymazáno. V případě, ţe 

povinný nebo-li dluţník, neuhradí dluh ani poté a dluh nemůţe být uhrazen ani v rámci 

správního exekučního řízení (např. ţe povinný nemá veden ţádný účet u peněţního ústavu 

ani není nikde zaměstnán) je dluţník  znovu vyzván k dobrovolné úhradě v uloţené lhůtě. 

Pokud ani po výzvě dluh neuhradí, je podán návrh na soudní výkon rozhodnutí prodejem 

předmětné nemovitosti. 

      V tabulce 9 je uveden počet návrhů na zřízení soudcovského zástavního práva, 

podaných OSSZ ve sledovaném období let 2004 - 2008. 
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Soudní výkony rozhodnutí zřízením SZP na vybrané OSSZ 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Návrh na SZP 257 291 342 196 200 

Částka v Kč 15.680.649,36 18.959.805,47 14.691.996,33 7.712.848,12 14.414.822,37 

Vymoženo v Kč 813.333,87 514.612,22 261.034,00 138.793,90 142.760,84 

 
Tabulka 9    Celkový počet návrhů na soudní výkony rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního 

práva, podaných na vybrané  OSSZ v období let 2004 – 2008 s uvedením částek, na které byly 

výkony podány. V posledním řádku jsou uvedeny vymožené částky v daném roce. 

Zdroj: [11] 

4.3 Soudní výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti 

      Po marném uplynutí této lhůty podává OSSZ návrh na prodej nemovitosti.  Průběh této 

soudní exekuce se rozděluje do několika samostatných fází: 

a) nařízení výkonu rozhodnutí - soudní výkon rozhodnutí můţe být nařízen jen 

v případě, kdy oprávněná, resp. příslušná OSSZ, označí nemovitost, jejíţ prodej 

navrhuje a doloţí, nejčastěji výpisem z katastru nemovitostí, ţe je nemovitost stále, 

tj. v době podání návrhu, ve vlastnictví povinného. O skutečnosti, ţe byl podán 

návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti, vyrozumí soud 

neprodleně katastrální úřad, v jehoţ území se daná nemovitost nalézá.  

b) určení ceny nemovitosti -  v rámci tohoto řízení dále soud určí soudního znalce 

k ohodnocení předmětné nemovitosti a vyzve další oprávněné k přihlášení se do 

exekučního řízení.  

c) vydání usnesení o draţební vyhlášce - pokud ani v této době dluţník pohledávku 

neuhradí, nařídí soud draţební jednání. V draţební vyhlášce se stanoví den 

draţebního jednání a podmínky draţby. 

d) draţební jednání – jednání je zpravidla v budově soudu, který draţbu nařídil. 

Jednání končí udělením příklepu tomu, kdo učinil nejvyšší podání. Nezaplatí-li 

vydraţitel ve stanovené lhůtě své nevyšší podání, koná se draţba opakovaná. Můţe 

nastat i situace, kdy není učiněno ani nejniţší podání, tj. na cenu vyvolávací (tato 

cena je vţdy uvedena na draţební vyhlášce a zpravidla je ve výši 2/3 hodnoty 

nemovitosti) nebo se k draţbě nedostaví ţádný zájemce, pak nařizuje soud také 
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opakovanou draţbu. Vyvolávací cena draţené věci se v opakované draţbě sniţuje 

na polovinu. 

e) jednání o rozvrhu – soud svolá všechny účastníky řízení a projednají se přihlášené 

pohledávky, které mohou být uspokojeny z rozdělované podstaty – částky, která 

byla získána prodejem nemovitosti. Kaţdý z věřitelů vyčíslí svou pohledávku a její 

příslušenství (např. penále, úroky atd.) ke dni rozvrhového jednání. Pořadí 

uspokojení pohledávek je určeno do několika skupin a řídí se příslušnými 

ustanoveními občanského soudního řádu. Nejprve jsou uspokojeny pohledávky 

z 1. skupiny, tj. náklady řízení vzniklých státu v souvislosti s prováděním draţby 

(např. náklady vyplacené soudnímu znalci na vypracování odhadu ceny 

nemovitosti), ve 2. skupině jsou uspokojeny pohledávky z hypotéčních úvěrů. 

Pohledávky zajištěné soudcovským zástavním právem jsou zařazeny do 

3. skupiny. Ve 4. skupině jsou zařazeny pohledávky nedoplatků výţivného. 

Pohledávkami 5. skupiny jsou pohledávky pojistného na sociální zabezpečení, 

daňové nedoplatky nebo pohledávky na zdravotní pojištění, které nebyly 

uspokojeny ve 3. skupině. Nelze-li plně uspokojit všechny pohledávky, patřící do 

téţe skupiny, uspokojí se podle pořadí. Pro pořadí je rozhodující den, kdy soudu 

došel návrh oprávněného na nařízení exekuce nebo den, kdy další oprávnění 

přistoupili (přihlásili své pohledávky) do draţebního řízení. 

 

Soudní výkony rozhodnutí prodejem nemovitosti na vybrané OSSZ 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Návrh na prodej 198 138 32 71 27 

Přihlášeno 0 164 148 157 117 

Částka v Kč 0 12.714.579,63 14.987.609,13 7.532.436,00 3.831.526,00 

 
Tabulka 10    Celkový počet návrhů na soudní výkony rozhodnutí prodejem nemovitostí, podaných 

na vybrané OSSZ v Ústeckém kraji v období let 2004 – 2008. Údaj o úspěšnosti vymáhání z tohoto 

výkonu rozhodnutí není statisticky sledován. 

Zdroj: [11] 

 

      Z tabulky 10 je zřejmé, ţe počet návrhů na soudní výkon rozhodnutí prodejem 

nemovitostí, podaných OSSZ, má klesající tendenci. Tento pokles je způsoben skutečností, 



Zdeňka Rosenbaumová: Vymáhání pojistného na sociální pojištění 

2009  27 

ţe OSSZ nepodává návrhy na prodej nemovitosti, nýbrţ se k probíhajícímu prodeji pouze 

připojuje. Protoţe je prodej jiţ dříve nařízen pro pohledávky jiného oprávněného, nelze 

navrhnout pro stejnou nemovitost další prodej. Lze se jen k jiţ nařízenému prodeji připojit. 

      Skutečnosti, ţe je jiţ na určitou nemovitost nařízen prodej, je uvedena na výpise 

z katastru nemovitostí. Údaj o úspěšnosti vymáhání z tohoto výkonu rozhodnutí 

v peněţním plnění není statisticky sledován. 

4.4 Soudní výkon rozhodnutí prodejem podniku 

      Výkon rozhodnutí prodejem podniku je jednou z nejméně pouţívaných forem soudního 

výkonu rozhodnutí. Ve většině případů se jedná o společnost jiţ tak zatíţenou závazky 

vůči svým věřitelům, ţe náklady soudního řízení by dostatečně nepokryly. Jedná se např. 

o výlohy na ustanovení a odměnu správce či odhadu ceny podniku. K této moţnosti 

přistupují OSSZ pouze v případě, ţe je zajištěn budoucí kupec podniku a pohledávky 

samotného řízení budou tedy uhrazeny z výtěţku následné draţby.  

      Z výše uvedeného důvodu přistupuje OSSZ k podání návrhu na výkon rozhodnutí 

prodejem podniku pouze v ojedinělých případech, coţ je zřejmé i z tabulky 12. Ve 

sledovaném období let 2004 – 2008 byl výše uvedený návrh podán pouze na 2 společnosti. 

V prvním případě vzala OSSZ v roce 2008 svůj návrh zcela zpět z důvodu, ţe je podnik 

neprodejný, v druhém případě výkon rozhodnutí probíhá a dluhy společnosti jsou od roku 

2007 v rámci výkonu rozhodnutí částečně hrazeny. 

 

Soudní výkony rozhodnutí prodejem podniku na vybrané OSSZ 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Prodej podniku 0 1 1 0 0 

Částka v Kč 0 6.674.327,00 1.490.304,00 0 0 

Přihláška k prodeji 0 1 13 3 1 

Částka v Kč 0 2.460.635.04 7.765.906,00 1.057.648,89 629.097,89 

Vymoženo v Kč 0 0 0 945.088,88 577.931,55 

 
Tabulka 11    Počet návrhů na soudní výkony rozhodnutí prodejem podniku, podaných na vybrané 

OSSZ v Ústeckém kraji v období let 2004 – 2008 s uvedením vymáhaných částek. V dolní části 

tabulky jsou uvedeny počty podaných přihlášek k již probíhajícím výkonům rozhodnutí a částka 

vymožená v rámci tohoto výkonu rozhodnutí v daném roce.  
Zdroj: [11] 
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4.5 Soudní výkon rozhodnutí přikázáním jiných peněţitých  

pohledávek 

      K soudnímu výkonu rozhodnutí přikázáním jiných peněţitých pohledávek dle ust. 

§ 312 zákona č. 69/2001 Sb, občanského soudního řádu, v platném znění, přistoupila 

OSSZ ve sledovaném období let 2004 – 2008 pouze v jediném případě. V roce 2007 

podala OSSZ návrh na provedení výkonu rozhodnutí u dluţníka, kterému vznikla vůči 

televizní společnosti pohledávka na vyplacení výhry získané z pořadu této televize. 

Jednorázově tak byla vymoţena částka 375.699,00 Kč. Takový výkon rozhodnutí bývá 

navrhován, vzhledem ke sloţitosti dokazování pohledávek dluţníka, jen ve velmi 

ojedinělých případech. 

 

Soudní výkony rozhodnutí přikázáním jiné pohledávky na vybrané 

OSSZ 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Návrh  0 0 0 1 0 

Částka v Kč 0 0 0 375.699,00 0 

Vymoženo v Kč 0 0 0 375.699,00 0 

 
Tabulka 12    Počet návrhů na soudní výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky, 

podaných na vybrané  OSSZ v rámci Ústeckého kraje,  ve sledovaném období let 2004 – 2008 

s uvedením částky, na které byly výkony podány. V posledním řádku jsou uvedeny vymožené částky 

z tohoto výkonu rozhodnutí v daném roce. 

Zdroj: [11] 
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5 ZÁVĚR 

      Úspěšnost vymáhání pojistného je do značné míry ovlivněna mnoha aspekty. Jednak 

ekonomickou silou a platební morálkou plátců, specifiky regionu, ale také i zvoleným 

způsobem vymáhání dluţného pojistného v rámci správního a soudního výkonu 

rozhodnutí, který je závislý především na zjištěných majetkových poměrech dluţníka. 

      Problematika vymáhání pojistného je značně sloţitá, neboť úspěšnost vymoţení je 

závislá především na platební schopnosti a majetku dluţníka, coţ je ovlivněno moţností 

úspěšného podnikání a mírou pracovních příleţitostí v daném regionu. V současnosti se 

velkým problémem jeví celosvětová hospodářská krize. Plátci pojistného se dostávají do 

druhotné platební neschopnosti a nejsou schopni dostát svým závazkům v odvodech 

pojistného. Dopad v ekonomicky sloţité situaci se OSSZ snaţí zmírnit alespoň svým 

přístupem k povolování splátek pojistného či individuálním a citlivým posouzením situace 

při porušení jiţ povolených splátek. V současné době také nepodává návrhy na zrušení 

ţivnostenských listů dluţníků z důvodu neplnění závazků vůči státu. 

      V rámci vedených řízení je stále kladen přílišný důraz na administrativní a formální 

zatíţení samotných řízení. Změny v legislativě by mohly přinést zrychlení samotného 

řízení a větší finanční efekt. Mezi navrhované změny v rámci správních výkonů rozhodnutí 

by bylo moţné zařadit změnu např. při přechodu z výkonu rozhodnutí sráţkami z účtu na 

výkon rozhodnutí sráţkami ze mzdy, kdy musí být nyní stávající výkon rozhodnutí 

zastaven, znovu zahájeno správní řízení a pak následně je vydán exekuční příkaz na nově 

zvolený výkon rozhodnutí. Pokud by mohl být po ukončení blokace na účtu dluţníka 

vydán rovnou nový exekuční příkaz, řízení by se podstatně zrychlilo a zefektivnilo. Další 

zjednodušení je moţno nalézt ve zrušení povinnosti výkon rozhodnutí částečně zastavovat, 

pokud dluţník sám po zahájení výkonu rozhodnutí částku částečně uhradí. Vzhledem 

k problematice doručování zásilek dluţníkům, často nedostiţitelným, a odvolacím lhůtám 

rozhodnutí, se samotný výkon rozhodnutí zrychlí, pokud by mohl být exekuční příkaz 

vydán rovnou na aktuální výši dluhu, bez předcházejícího částečného zastavování řízení. 

Při soudním výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí by zlepšení přineslo, kdyby sám 

soudní exekutor mohl posoudit, zda sepisované věci jsou majetkem dluţníka či třetí osoby 

a výkon rozhodnutí by jiţ nebyl zatěţován podáváním vylučovacích ţalob.  

      Veškeré změny v legislativě jsou však zcela v kompetenci zákonodárců a politiků. 
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Příloha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znázornění organizační struktury vybrané okresní správy sociálního zabezpečení 

v Ústeckém kraji. V čele každého oddělení stojí vedoucí, který je zodpovědný řediteli OSSZ. 

 

 

 

 

 

 

ředitel/ka OSSZ 

oddělení nemocenského 

pojištění 

kontrolní oddělení 

oddělení  účtárny pojistného 

a dávek 

oddělení pojištění OSVČ 

oddělení vnitřní správy 

oddělení vymáhání pojistného 

oddělení důchodového 

pojištění 



 

 

Příloha 2a 

Plátci pojistného dle zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění 

Dle § 3 zákona č. 589/1992 Sb. v platném znění jsou plátci pojistného: 

a) zaměstnavatelé - jimiţ se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo 

fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační 

sloţky státu, v nichţ jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na 

základě dohody o pracovní činnosti, a sluţební úřady, v nichţ jsou státní 

zaměstnanci zařazeni k výkonu státní sluţby, 

 

b) zaměstnanci -   

1. zaměstnanci v pracovním poměru; pro účely tohoto zákona se za takového 

zaměstnance povaţuje téţ osoba činná v poměru, který má obsah pracovního 

poměru, avšak jí pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny 

podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, 

2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, 

3. členové druţstva ve druţstvech, kde je podmínkou členství jejich pracovní 

vztah k druţstvu, jestliţe mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro druţstvo 

práci, za kterou jsou jím odměňováni, 

4. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny 

do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu 

právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce 

vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo stat. orgánem 

pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní 

nebo sluţební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají 

veřejnou funkci mimo pracovní nebo sluţební poměr, pokud se na jejich pracovní 

vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeni v bodech 5 

aţ 8, 

5. soudci, 

6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, poslanci 

Evropského parlamentu, kteří byli zvoleni na území České republiky, 

7. členové zastupitelstev územních samosprávních celků a zastupitelstev městských 

částí nebo městských obvodů i hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva 

nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako 

dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva 

8. členové vlády, prezident, viceprezident, členové - Nejvyššího kontrolního 

úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady Ústavu pro studium 

totalitních reţimů, Rady Českého telekomunikačního arbitra, dále Veřejný 

ochránce práv a jeho zástupce, 

9. dobrovolní pracovníci pečovatelské sluţby, 

10. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon 

pěstounské péče, nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna 

11.  osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce 

12. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů 

 



 

 

Příloha 2b 

 

13. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté 

komanditní společnosti, jestliţe mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni 

práci, za kterou jsou placeni, 

14. členové druţstva, kteří vykonávají činnost v orgánech druţstva mimo 

pracovněprávní vztah za odměnu, jejíţ výše je předem určena a pokud tento výkon 

není podle stanov druţstva povaţován za výkon práce pro druţstvo. 

 

c) osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) - jsou povinni platit pojistné 

na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou 

účastni důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění. Za 

podmínek stanovených tímto zákonem jsou povinni platit téţ zálohy na pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. OSVČ jsou 

povinny platit pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou účastny nemocenského 

pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb., 

v platném znění.  Za OSVČ se především povaţuje osoba, která vykonává 

samostatnou výdělečnou činnost nebo s OSVČ spolupracuje při výkonu samostatné 

výdělečné činnosti (tzv. spolupracující OSVČ) a lze na ni podle zákona č. 586/1992 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, rozdělovat příjmy dosaţené výkonem této 

činnosti a výdaje vynaloţené na jejich dosaţení, zajištění a udrţení.  

 

d) osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění – pro stanovení pojistného na 

důchodové pojištění, za období předcházející kalendářnímu roku, ve kterém toto 

pojistné je placeno, se pouţije sazba pojistného platná k 1. lednu kalendářního roku 

 

zdroj [1]



 

Příloha  3 

Graf  1 

 

Grafické znázornění procentního podílu jednotlivých složek pojistného, které je odváděno 

zaměstnavatelem 

Zdroj: [1] 

 

Graf  2 

 

Grafické znázornění procentního podílu jednotlivých složek pojistného, které je odváděno 

zaměstnancem z jeho mzdy 

Zdroj: [1] 

Graf 3 

 

Grafické znázornění procentního podílu jednotlivých složek pojistného, které je hrazeno 

osobou samostatně výdělečně činnou 

Zdroj: [1] 
 



Příloha  4 

 

Vývoj příjmů z pojistného za ČSSZ v letech 1993 - 2008 (v milionech Kč) 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

leden 5 245 10 611 12 369 14 179 15 805 17 257 17 835 18 618 20 577 21 621 22 633 24 050 25 639 27 524 29 892 32 000 

únor 7 557 8 730 10 726 12 250 13 790 15 363 15 269 15 833 17 289 18 664 19 913 21 038 22 567 24 367 27 076 30 414 

březen 7 988 10 042 10 929 12 185 13 307 14 801 15 116 15 996 17 548 19 002 20 128 22 859 23 062 24 741 27 174 29 943 

duben  8 520 10 902 11 935 12 930 14 550 15 465 16 200 16 647 18 413 19 534 20 299 22 843 24 176 25 442 29 070 31 517 

květen 8 898 9 630 10 861 12 954 14 554 15 712 16 313 17 100 18 594 20 734 21 073 22 720 24 498 26 272 28 942 30 922 

červen 9 105 10 702 12 468 15 687 17 750 17 780 18 225 18 789 21 020 22 120 23 515 23 991 25 300 27 480 29 930 31 762 

červenec 9 441 11 098 13 678 14 305 15 839 16 880 17 208 18 338 19 413 21 109 22 346 23 908 25 346 27 199 30 026 31 924 

srpen 9 496 10 872 11 898 14 183 15 422 16 547 16 991 17 926 19 965 20 762 22 066 23 839 25 487 27 332 30 262 31 262 

září 9 163 10 678 12 006 13 723 14 920 15 833 16 536 17 541 18 670 19 949 21 259 22 937 24 836 26 604 28 620 29 932 

říjen 9 312 10 560 12 804 13 656 15 276 15 837 16 559 17 903 19 447 20 244 21 766 23 299 25 015 27 195 29 782 30 637 

listopad 10 014 11 751 13 912 14 880 16 158 16 807 17 552 18 698 20 181 21 103 22 131 24 364 26 027 28 088 30 884 30 764 

prosinec 11 288 13 169 15 905 17 983 18 165 19 848 20 749 22 325 23 698 25 507 27 079 29 216 30 133 32 106 35 552 34 291 

celkem 106 027 128 745 149 491 168 915 185 536 198 130 204 553 215 714 234 815 250 349 264 208 285 064 302 085 324 350 357 210 375 368 

 

Zdroj: [8] 

 



 

Příloha 5 

 

 

 

 

Č.j.     

Vyřizuje:  
Telefon:   

 

Dlužník: 
jméno, příjmení 

ulice, č.p. 
PSČ  město 

IČ:  

 
         V ………….. dne …………… 

 
 

V Ý Z V A 
k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě 

 
 

     Okresní správa sociálního zabezpečení ………. rozhodla podle § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, takto: 

 
      Vyzýváme Vás, abyste níže uvedený splatný nedoplatek zaplatil/a v náhradní lhůtě do 8 dnů od 

doručení této výzvy na náš účet: 

 
účet číslo:   

u pobočky banky:  
konstantní symbol 

variabilní symbol:  

 
      Při kontrole plnění Vašich povinností v evidenci příjmů bylo zjištěno, že jste nezaplatil/a ke dni 

splatnosti  podle vykonatelného: 
 

platebního výměru, výkazu nedoplatků, rozhodnutí, č.j. ……….., ze dne  …………..,  
částku  …………….. Kč. 

Poučení: 

     Nevyhovíte-li této výzvě a uvedený splatný nedoplatek nezaplatíte ve stanovené náhradní lhůtě, 

může být tento nedoplatek bez dalšího vymáhán exekucí dle § 73 cit. zákona. Proti této výzvě lze 
podat písemně nebo ústně do protokolu odvolání k České správě sociálního zabezpečení, pracoviště 

………………………, regionální referát rozhodovací činnosti, prostřednictvím Okresní správy sociálního 

zabezpečení …………., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání nemá odkladný účinek 
(§ 73 odst. 1 cit. zákona). 

 
 

       „otisk razítka“ 

 ………..………………………………………………. 
          (vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka 

     s uvedením jména, příjmení a funkce) 
 

Rozdělovník: 

1x povinný  
1x OSSZ  

Zdroj: [11] 



 

 

Příloha 6a 

 

 

 

 
 
Č.j.     

Vyřizuje: 
Telefon:   

 

Dlužník:       Banka: 
jméno, příjmení      …………………… 

ulice, č.p.       …………………… 
PSČ  město       …………………… 

IČ:         ………   ………….. 

Datum narození: 
 

        V …………… dne……………..  

 

E X E K U Č N Í    P Ř Í K A Z 
na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech 

vedených u bank 

 
     Okresní správa sociálního zabezpečení ……… rozhodla podle § 73 odst. 6 písmeno a) a § 73 

odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, t a k t o : 

 
přikazuje se peněžnímu ústavu, 

 
aby od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz, z účtu dlužníka až do výše 

vykonatelného nedoplatku v částce 

     …………… Kč 
 

nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. Dále, aby 
ve dni, který následuje po doručení vyrozumění, že exekuční příkaz nabyl právní moci, provedl 

odepsání prostředků dlužníka z účtu či účtů vedených peněžním ústavem až do výše vykonatelného 
nedoplatku a vyplatil je shora uvedenému oprávněnému 

na účet číslo:  …………………….. 

u pobočky banky: …………………….. 
konstantní symbol: …………………….. 

variabilní symbol: ……………………. 
 

      Tento exekuční příkaz se vztahuje do výše vykonatelného nedoplatku na všechny peněžní 

prostředky dlužníka na účtu: ……………………………………. 
 

      Uvedený dlužník nezaplatil shora uvedenému oprávněnému ke dni splatnosti podle 
vykonatelného: 

 
platebního výměru, výkazu nedoplatků, rozhodnutí, č.j. …………, ze dne  …………, 

částku       ……………….. Kč.  

 
 

Nařízení exekuce se vztahuje až do výše vykonatelného nedoplatku na pohledávku dlužníka z účtu 
ve výši, v jaké byly na účtu peněžní prostředky v okamžiku, v němž byl peněžnímu ústavu doručen 

tento exekuční příkaz, jakož i na pohledávku z účtu, která vznikla tím, že na účet došly peněžní 

prostředky dodatečně, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy bylo peněžnímu ústavu 
doručeno vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu (§ 306 občanského soudního řádu). 

Provedením, ve smyslu ustanovení §§ 307, 308, 309a odst. 1 a 3 občanského soudního řádu, 
výkon exekuce zaniká. 



 

 

Příloha 6b 

 
 

P O U Č E N Í 
 

     U dlužných částek nedoplatků, které jsou uvedeny výše, byl dlužník shora uvedeným 

oprávněným vyzván k jejich zaplacení v náhradní lhůtě podle § 73 odst. 1 cit. zákona: 
 

Výzva č.j. …………………………………………., ze dne …………………………..  

 
      Dlužník ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručen exekuční příkaz, právo vybrat 

peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do 
výše vykonatelného nedoplatku. 

 
      Všechny osoby, jimž je tento exekuční příkaz doručen, mohou proti němu podat písemně nebo 

ústně do protokolu u Okresní správy sociálního zabezpečení ………… ve lhůtě do patnácti dnů ode 

dne doručení námitky. Podané námitky nemají odkladný účinek. 
 

 
 

 

 
„otisk úředního razítka“ 

 
 

 
   ……………………………………………………. 

          (vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka 

     s uvedením jména, příjmení a funkce) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdělovník: 
1. povinný  

2. peněžní ústav 
3. OSSZ  

 

 
 

Zdroj: [11] 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 7a 

 

 
 
 
 
 
 
Č.j.     

Vyřizuje:  
Telefon:   

 
Dlužník:       Plátce mzdy: 

jméno, příjmení      ………………………………… 

ulice, č.p.       ………………………………… 
PSČ  město       ………………………………… 

IČ:        IČ: …………………………… 
Datum narození:  

 

        V …………… dne ……………….. 

 
 

E X E K U Č N Í    P Ř Í K A Z 
na srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady 

za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, 

stipendia, apod. 
 

 

     Okresní správa sociálního zabezpečení ………… rozhodla podle § 73 odst. 6 písmeno b) a § 73 
odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb. v platném znění, t a k t o : 

 
k vymožení vykonatelného nedoplatku v částce      …………….. Kč 

 
se přikazuje pláci mzdy, 

 

aby po doručení tohoto exekučního příkazu, prováděl ze mzdy dlužníka stanovené srážky až do 
výše vykonatelného nedoplatku a nevyplácel sražené částky dlužníkovi. 

 
Plátce mzdy je povinen vyplácet shora uvedenému oprávněnému částky sražené ze mzdy dlužníka 

na: 

účet číslo:   
u pobočky banky:  

konstantní symbol:  
variabilní symbol:  

 
jakmile jej shora uvedený oprávněný vyrozumí, že tento exekuční příkaz nabyl právní moci. 

 

Uvedený dlužník nezaplatil shora uvedenému oprávněnému ke dni splatnosti podle vykonatelného: 
 

platebního výměru, výkazu nedoplatků, rozhodnutí, č.j.  ………., ze dne  …………, 
částku       …………….. Kč.  

 

      Podle § 282 odst. 3 občanského soudního řádu shora uvedený dlužník ztrácí dnem, kdy je 
plátci mzdy doručen tento exekuční příkaz, právo na vyplacení té části mzdy, která odpovídá výši 

srážek. 
 

 

 



 

 

Příloha 7b 

 
 

P O U Č E N Í 
 

     U dlužných částek nedoplatků, které jsou uvedeny výše, byl dlužník shora uvedeným 

oprávněným vyzván k jejich zaplacení v náhradní lhůtě podle § 73 odst. 1 cit. zákona: 
 

Výzva č.j. ……………………………….., ze dne ……………………….  

 
 

      Všechny osoby, jimž je tento exekuční příkaz doručen, mohou proti němu podat písemně nebo 
ústně do protokolu u Okresní správy sociálního zabezpečení ……….. ve lhůtě do patnácti dnů ode 

dne doručení námitky. Podané námitky nemají odkladný účinek. 

 
 

 
 

 

 
 

„otisk úředního razítka“ 
 

 
 

       ………………………………………………. 

          (vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka 
     s uvedením jména, příjmení a funkce) 

 
 

 

 
 

 
Rozdělovník: 

1. povinný  
2. plátce mzdy 

3. OSSZ  

 

 

Zdroj: [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 8 

 

 

 

 

Č.j.     

Vyřizuje:  

Telefon:   

 
 
Dlužník:       Banka: 
jméno, příjmení      ……………………………… 

ulice, č.p.       ……………………………… 
PSČ  město       ……………………………… 

IČ          ................................. 
VS  

Datum narození:  

 
        V …………. dne ……………. 

 
 

VYROZUMĚNÍ O PRÁVNÍ MOCI 
 
 
     Okresní správa sociálního zabezpečení ……… Vám sděluje, že jí dne ………….. vydané 

rozhodnutí:  
 

Exekuční příkaz na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u 
bank č.j.  ………………………………………….. 

 

nabyl právní moci 
 

 
dne  ........... 

 
 
 
     „otisk úředního razítka“ 
 

 

 ………..………………………………………………. 
          (vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka 

     s uvedením jména, příjmení a funkce) 
 

 

 
Rozdělovník: 

1x peněžní ústav  
1x OSSZ  

 

Zdroj: [11] 
 



Příloha 9a 

 

 

 

 

Č.j.     
Vyřizuje:  

Telefon:   

 
 
Dlužník: 
jméno, příjmení 

ulice, č.p.      
PSČ  město      

IČ     
VS 

Datum narození:  

 
        V …………. dne ……………. 

         
 
 

R O Z H O D N U T Í 
o odkladu výkonu rozhodnutí 

 
     Okresní  správa  sociálního  zabezpečení  ………….  rozhodla  podle  § 73 odst. 9 zákona č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, t a k t o : 

 
Výkon rozhodnutí zahájený výzvou, č.j. …………………………………. vydanou podle § 73 odst. 1 cit. 

zákona k vymožení vykonatelného nedoplatku celkem v částce     ……………… Kč. 

 
se odkládá do …………... 

 
Již provedené úkony zůstávají zachovány. Účinky odkladu exekuce pominou za těchto podmínek: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 

 
      O odkladu správního výkonu rozhodnutí shora uvedená Okresní správa sociálního zabezpečení 
…………… rozhodla z těchto důvodů: (podrobně se uvedou důvody, pro které OSSZ odklad povolila) 

 

      Na základě výzvy k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě č.j. …………………………………………… 
ze dne …………………… podal dne ……………………… plátce pojistného písemnou žádost, kde žádá o 

možnost splátkového kalendáře. OSSZ ………….. žádost posoudila a dne …………… placení doplatku 
na pojistném a penále pod č.j. ………………………………….. na částku ……………. Kč povolila. Den 

splatnosti poslední splátky je stanoven na ……………….. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Příloha 9b 

 
 

P O U Č E N Í 
 

      Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení. Námitky lze 

podat písemně nebo ústně do protokolu u Okresní správy sociálního zabezpečení …………………...  
      Podané námitky nemají odkladný účinek. 

 

 
 

 

 
 
 
 
     „otisk úředního razítka“ 
 

 

 
 

 
 ………..………………………………………………. 

          (vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka 

     s uvedením jména, příjmení a funkce) 
 

 
 

Rozdělovník: 
1x povinný 

1x OSSZ  

 
 
 
 

 

 

 

 

Zdroj: [11] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 10 

 

 

 

 
Č.j.     

Vyřizuje:  

Telefon:   

 
Dlužník: 
jméno, příjmení 

ulice, č.p.      
PSČ  město      

IČ     

VS 
        V …………. dne ……………. 

         
 

R O Z H O D N U T Í 
o zastavení výkonu rozhodnutí 

 
     Okresní   správa   sociálního   zabezpečení …………   rozhodla  ve věci výkonu rozhodnutí 

zahájeného výzvou, č.j. …………………………………………..,  vydanou  podle  §  73  odst. 1 zákona 

č. 337/1992 Sb., v  platném  znění, dne …………….  ve věci vykonatelného  nedoplatku v  částce     
…………… Kč, vyčísleného výkazem nedoplatků (platebním výměrem, rozhodnutím) OSSZ ……….. 

č.j.  173/2008, ze dne  03.11.2008, za použití ustanovení § 66 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění, t a k t o :  

 

výkon rozhodnutí zahájený uvedenou výzvou se zastavuje. 

 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

      Okresní správa sociálního zabezpečení ………….. rozhodla o zastavení výkonu rozhodnutí 
vzhledem k tomu, že předmětná pohledávka byla dne ……………….. uhrazena. 

 
 
 

P O U Č E N Í 
 

      Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k České správě sociálního zabezpečení, 

prostřednictvím Okresní správy sociálního zabezpečení ……………., se sídlem v ………………...,  a to 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

 
 
     „otisk úředního razítka“ 

 
 

 ………..………………………………………………. 

          (vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka 
     s uvedením jména, příjmení a funkce) 

Rozdělovník: 
1x povinný 

1x OSSZ  

Zdroj: [11] 



 

 

Příloha 11a 

 

 

 

 
 

Č.j. ……………………………………………    V ………………. dne ………………….. 

 
 

 
Okresní soud v …………….. 

……………………………………….. 
……………………………………….. 

 

 
 

 
 

 

Oprávněný: Okresní správa sociálního zabezpečení …………… 
  ………………………………………………………………….. 

 
 

 
Povinný: Jméno, příjmení 

  nar. …………., IČ: ……………….. 

bytem: ………………………………………………………… 
 

 
 

 

 
 

  Návrh na povolení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí dle 
  ustanovení §§ 321 a násl. občanského soudního řádu 

 
 

 

Trojmo 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Přílohy: 
rozhodnutí (platební výměr, výkaz nedoplatků) č.j. ………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

Příloha 11b 

 
 

 
I. 

 

Rozhodnutím (platebním výměrem, výkazem nedoplatků) Okresní správy sociálního 
zabezpečení …………. (dále jen OSSZ ………..) č.j. ………………………………. ze dne …………….., 

vykonatelným dne ……………………., bylo povinnému jméno a příjmení uloženo uhradit 
pohledávku ve výši …………………….. Kč. 

 

Důkaz: rozhodnutí (platební výměr, výkaz nedoplatků) č.j. ………………………………………………. 
 

 
 

 

 
II. 

 
Povinnost stanovená shora uvedeným exekučním titulem nebyla splněna. Správní výkon 

rozhodnutí k vymožení dlužné částky nevedl.  
 

 

 
III. 

 
 Z výše uvedených důvodů navrhujeme, aby Okresní soud v ……………. vydal toto 

 

u s n e s e n í  
 

Okresní soud v ………………….. nařizuje ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné OSSZ ………… 
proti povinnému jméno a příjmení, nar. ……………, IČ: ……………., bytem: ……………………………, 

takto: 
 

Okresní soud nařizuje   podle   vykonatelného   rozhodnutí  (platební výměr, výkaz nedoplatků) č.j. 

………………………………………………. ,  ze dne ………………., k uspokojení pohledávky oprávněného ve 
celkové výši  …………….. Kč,  nákladů předchozího řízení ve výši 0,--  Kč a nákladů tohoto řízení 

ve výši 0,-- Kč,  výkon rozhodnutí 
 

 

prodejem movitých věcí povinného. 

 
Povinné/mu se zakazuje, aby nakládal/a s věcmi, které vykonavatel podle tohoto usnesení sepíše. 
Dlužná částka má být poukázána na účet Okresní správy sociálního zabezpečení ………… u 

peněžního ústavu: ……………………., pobočky ……………….., č.ú. ………………….., konstantní symbol 

………., variabilní symbol - ……………………….  
 

 
 

 
       „otisk razítka“ 

 ………..………………………………………………. 

          (vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka 
     s uvedením jména, příjmení a funkce) 

 
 

 

 

Zdroj: [11] 

 



 

 

Příloha 12a 

 
 

 
 

 

 
 

 
Č.j. ……………………………………………    V ………………. dne ………………….. 

 

 
 

Okresní soud v …………….. 
……………………………………….. 

……………………………………….. 

 
 

 
 

 
Oprávněný: Okresní správa sociálního zabezpečení …………… 

  ………………………………………………………………….. 

 
 

 
 

 

 
Povinný: Jméno, příjmení 

  nar. …………., IČ: ……………….. 
bytem: ……………………………… 

 
 

 

 
 

 
  Návrh na zahájení řízení zřízením soudcovského zástavního práva 

 

 
 

Trojmo 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Přílohy: 

rozhodnutí (platební výměr, výkaz nedoplatků) č.j. ………………………………………………. 
výpis z katastru nemovitostí: LV ……………….. 

 
 



 

 

Příloha 12b 

 
 

I. 
 

Rozhodnutím (platebním výměrem, výkazem nedoplatků) Okresní správy sociálního 

zabezpečení …………. (dále jen OSSZ ………..) č.j. ………………………………. ze dne …………….., 
vykonatelným dne ……………………., bylo povinnému jméno a příjmení uloženo uhradit 

pohledávku ve výši …………………….. Kč. 
 

Důkaz: rozhodnutí (platební výměr, výkaz nedoplatků) č.j. ………………………………………………. 

 
 

II. 
 

Povinnost stanovená shora uvedenými exekučními tituly nebyla splněna. Správní výkony 

rozhodnutí k vymožení dlužných částek nevedly.  
Pan ………....... je vlastníkem:  

pozemků: 
na parcele ……..  o výměře …… m²  - (označení plochy dle LV) 

na parcele ……..  o výměře …… m²  - (označení plochy dle LV) 
a budovy č.p. …………………,  na parcele ………………..  

zapsaných na listu vlastnictví …….. v katastrálním území ……………, obci ……………., okresu 

……………. u Katastrálního úřadu pro …………… kraj, katastrální pracoviště ………………….. 
 

Důkaz: výpis z katastru nemovitostí 
 

III. 

 
 Z výše uvedených důvodů navrhujeme, aby Okresní soud v …………….. vydal toto 

 
u s n e s e n í : 

 
Okresní soud v ……………… rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy 

sociálního zabezpečení ………….. proti povinnému jméno a příjmení, nar. ………….., IČ: …………, 

bytem: ………………………………, takto: 
 

Okresní soud nařizuje   podle   vykonatelného   rozhodnutí  (platební výměr, výkaz nedoplatků) č.j. 
………………………………………………. ,  ze dne ………………., k uspokojení pohledávky oprávněného ve 

celkové výši  …………….. Kč,  nákladů předchozího řízení ve výši 0,--  Kč a nákladů tohoto řízení 

ve výši 0,-- Kč,  výkon rozhodnutí 
 

zřízením soudcovského zástavního práva 
k pozemkům: 

na parcele ……..  o výměře …… m²  - (označení plochy dle LV) 

na parcele …….  o výměře …… m²  - (označení plochy dle LV) 
a budovy č.p. …………………,  na parcele ………………..  

zapsaných jna listu vlastnictví …….. v katastrálním území ……………, obci ……………., okresu 
……………. u Katastrálního úřadu pro …………… kraj, katastrální pracoviště ………………….. 

 
 Po právní moci tohoto usnesení bude toto zasláno Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště ……., k provedení zápisu zástavního práva záznamem do katastru 

nemovitostí. 
 

       „otisk razítka“ 
 ………..………………………………………………. 

          (vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka 

     s uvedením jména, příjmení a funkce 
 

Zdroj: [11]



 

 

 


