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Annotation 

This thesis treats of an analysing distress procedure success as regards social 

security an insurance tax collection. In the first part there is an explanation of the basic 

concepts of law and procedures of administrative and judicial acts. Subsequently there is a 

processing of an analysig distress procedure success as regards social security in some 

particular years. Next part executes comparison success of data a tax collection, negative 

and positive exactions of o tax. In the end of this thesis there is an recommendation of the 

future steps for the usage the best result for the exaction of tax. 

 

Keywords:  distrain of debtor, concepts of law, decision, legal title, court ruling,                 

decree, order, auction 

 

 

 

 

 

Anotace 

V předložené práci je zpracována analýza úspěšnosti exekučního řízení v oblasti 

výběru pojistného na sociální zabezpečení v letech 2005-2009. V první části jsou 

vysvětleny základní pojmy a postupy ve správním a soudním řízení. Následně je 

zpracována analýza výběru pojistného v jednotlivých letech sledovaného období. V další 

části je provedeno srovnání úspěšnosti vybraných exekučních prostředků, zároveň zjištění 

negativních a pozitivních vlivů na vymáhání. Na závěr práce je zařazeno doporučení 

budoucích kroků ve smyslu využití nejúspěšnějšího exekučního prostředku pro správní 

řízení. 
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1 ÚVOD  

 

     V současné době jsem zaměstnána na Okresní správě sociálního zabezpečení Teplice 

jako vedoucí oddělení vymáhání pojistného, z tohoto důvodu jsem se rozhodla ve své 

bakalářské práci zaměřit na analýzu úspěšnosti všech dostupných použitých exekučních 

prostředků při výběru pojistného na sociální zabezpečení v letech 2005 – 2009. V úvodní 

části bude nejdříve podána stručná informace o okresní správě sociálního zabezpečení.  

      Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) je orgánem státní správy, 

který vykonává působnost na úseku sociálního zabezpečení. OSSZ, která nemá právní 

subjektivitu, je územní organizační složkou České správy sociálního zabezpečení  (dále jen 

„ČSSZ“). OSSZ byla ustavena dnem 1.9.1990 na základě zákona 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, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů 

v sociálním zabezpečení. OSSZ při vyřizování všech podání, kde vydává rozhodnutí, 

postupuje v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhoduje bezodkladně, v ostatních 

případech do 30 dnů a ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. [9]  

     V druhé kapitole bakalářské práce budou teoreticky objasněny všechny náležitosti a 

pojmy správního řízení, tj. např. zásada písemnosti, kdo je úřední osoba, jaký je jednací 

jazyk,  co je správní spis, kdo do něj nahlíží, co je vykonatelné rozhodnutí, dále bude 

objasněno správní a soudní řízení, insolvence, dědické řízení a promíjení penále.  

     Třetí kapitola je již zaměřena na analýzu vymáhání pojistného ve sledovaném období. 

Podklady pro tento rozbor byly získány z podpůrných evidencí OSSZ, z vlastní evidence a 

také z příslušné legislativy pro oblast vymáhání. Nejdříve budou porovnány počty 

správního a soudního výkonu rozhodnutí, a to vždy  sledovaný  rok  s rokem  následujícím.  

Ostatní evidence (insolvence, dědické řízení, promíjení penále) budou v úvodu zmíněny 

jen okrajově a dále již nebudou v této bakalářské práci porovnávány (z důvodu rozsáhlosti 

evidencí). Ze všech údajů budou vytvořeny tabulky a také grafy, ve kterých budou počty 

výkonů graficky porovnány. 

      Cílem bakalářské práce je porovnání všech dostupných údajů, následně vyhodnocení  

exekučního prostředku, který byl ve sledovaném období v  realizaci výkonu nejvíce 

úspěšný. Srovnání výsledků analýzy úspěšnosti bude provedeno ve čtvrté kapitole práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ 

 

     V další části bakalářské práce bude nejdříve objasněn předmět výkonu rozhodnutí – 

pojistné na sociální zabezpečení, všeobecné postupy ve správním řízení a dále budou 

zpracovány konkrétní údaje z oblasti vymáhání. Správní řízení definuje ustanovení § 9 

správního řádu jako postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v 

určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo 

jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.[1]  

2.1   Pojistné na sociální zabezpečení 

    „Pojistné je důležitým příjmem státního rozpočtu. Příjmem státního rozpočtu jsou také 

penále, přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení a pokuty. Pojistné na důchodové 

pojištění se vede na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonu o státním rozpočtu se 

uvádí jako samostatná položka příjmů státního rozpočtu. Pojistné jsou povinni v rozsahu a 

za podmínek stanovených v zákoně platit tito poplatníci: zaměstnavatelé, jimiž se pro 

účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň 

jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou zařazeni zaměstnanci v 

pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti, a služební úřady, v 

nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby
 
dále zaměstnanci, jimiž se 

pro účely tohoto zákona rozumějí zaměstnanci v pracovním poměru, zaměstnanci činní na 

základě dohody o pracovní činnosti, členové družstva v družstvech, 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, 

soudci, poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, členové 

zastupitelstev územních samosprávných celků, a další povinné osoby dle znění zákona.“[3]  

2.2  Zásada písemnosti  

     Jednotlivé úkony v řízení se činí písemně (zásada písemnosti), pokud zákon nestanoví 

jinak nebo pokud to nevylučuje povaha věci. Obsah úkonů prováděných jinou než 

písemnou formou se poznamenává do spisu, nestanoví-li zákon jinak. Jednotlivá sdělení 

v průběhu řízení lze učinit pouze vůči přítomnému účastníku řízení ústně (zásada ústnosti), 
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pokud účastník řízení  na písemné formě netrvá. Ústní sdělení poznamenává OSSZ do 

spisu poznámkou, ve které uvede obsah sdělení a jeho adresáta. [1]  

2.3  Úřední osoba, jednací jazyk  

      Za úřední osobu se považuje ten, kdo se jakkoliv bezprostředně podílí na výkonu 

pravomoci správního orgánu, tedy zejména ten, kdo připravuje podklady pro rozhodování 

a provádí jednotlivé procesní úkony v dané věci. Za takovou osobu není možné považovat 

toho, kdo se spisem pouze technicky manipuluje, eviduje, přepisuje jednotlivé písemnosti 

podle předlohy, vypravuje jednotlivé písemnosti nebo provádí jiné technické úkony 

nesouvisející s vlastním výkonem pravomoci správního orgánu (např. zaměstnanci 

podatelny, výpravny, administrativní pracovníci apod.).  

      Oprávněnou úřední osobou je de facto úřední osoba, která v řízení provádí úkony 

správního orgánu a je k tomu oprávněna podle vnitřních předpisů správního orgánu 

(Organizační řád ČSSZ) nebo pověřena vedoucím správního orgánu. Těmto osobám je 

svěřeno vedení správního řízení i vydání samotného správního rozhodnutí (referent OSSZ). 

Oprávněnou úřední osobou je i vedoucí pracovník správního orgánu, který je oprávněn 

k podpisu vydaného rozhodnutí (např. ředitel OSSZ). [9]  

      Jednací jazyk - tento institut upravuje  ustanovení § 16 správního řádu. V řízení se 

jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou též jednat a 

písemnosti předkládat v jazyce slovenském. V ostatních případech je třeba písemnosti 

předkládat v originálním znění spolu s úředně ověřeným překladem do jazyka českého, 

pokud správní orgán nesdělí, že takový překlad nevyžaduje (vzhledem  k  přednostnímu 

uplatnění Koordinačních nařízení a mezinárodních smluv ověřený překlad nelze vyžadovat 

u žádostí nebo jiných dokumentů, které jsou sepsány v úředním jazyce členského státu EU 

- článek 84 odstavec 4 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71. [1]  

2.4  Spis  

      Správní řád ukládá správním orgánům nové povinnosti v souvislosti s vedením spisu. 

Je zachována povinnost zakládat v každé věci spis, který musí být označen spisovou 

značkou vytvořenou na základě číselné řady, a dále k této značce bude přiřazen údaj o roce 

pořízení spisu (např. 1/2006). Veškeré součásti spisu -  podání, listiny, rozhodnutí apod. 

musí být OSSZ touto spisovou značkou opatřeny s doplněním chronologicky rozlišeným 

číslem.      
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      Správní řád také upravuje právo účastníků a jejich zástupců nahlížet do spisu. Účastníci 

a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu i v  případě, že  je rozhodnutí  ve věci  již v  

právní moci. Toto právo mají až do okamžiku skartace či archivace. Správní orgán, u 

kterého se správní spis nachází, musí umožnit nahlédnutí do spisu každý den, v průběhu 

pracovní doby, nikoli tedy pouze v úředních hodinách. Do správního spisu mohou nahlížet 

i právní zástupci účastníků řízení. K nahlédnutí se předkládá úplný spis se všemi 

přílohami, pokyny oprávněných úředních osob a spisovým přehledem. [9]  

2.5  Vykonatelné rozhodnutí  

      Výkon rozhodnutí je posledním samostatným úsekem správního řízení, součástí 

výkonu rozhodnutí je exekuční výzva, exekuční příkaz, odklad výkonu rozhodnutí, 

zastavení a nebo zrušení výkonu rozhodnutí. Zahajuje se na základě podnětu správního 

orgánu nebo na návrh účastníka řízení. Obecným předpokladem pro výkon rozhodnutí je 

skutečnost, že účastník, jemuž byla vykonatelným rozhodnutím uložena povinnost 

v oblasti sociálního zabezpečení, tuto povinnost ve stanovené lhůtě dobrovolně nesplnil.[1]  

      Základní podmínkou pro zahájení výkonu rozhodnutí je existence vykonatelného 

rozhodnutí vydávaného ve všech řízeních ve věcech pojištění, zejména pak ve věcech 

pojistného, kdy podle ustanovení § 104h zákona o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení je takovým podkladem pro výkon rozhodnutí: vykonatelné rozhodnutí ve 

věcech pojistného (např. platební výměr, rozhodnutí o pokutě) vykonatelný výkaz 

nedoplatků. [2] , [3] 

2.6  Správní výkon rozhodnutí  

      Výkon rozhodnutí se provádí na návrh oprávněného, tj. účastníka řízení nebo z podnětu 

správního orgánu, který v prvním stupni vydal rozhodnutí, tj. OSSZ. Zahájení správního 

výkonu rozhodnutí (exekuce) se zpravidla provádí doručením výzvy k zaplacení 

nedoplatku dle § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

platném do 31.12.2010 . Výzva je rozhodnutím svého druhu, a musí být proto doručena do 

vlastních rukou dlužníkovi. Kromě základních náležitostí musí obsahovat i označení 

exekučního titulu. Do výzvy lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 

do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. O tomto odvolání rozhodne 

nadřízený orgán. OSSZ může zpravidla uplatnit také postup v odvolacím řízení v rámci 

autoremedury dle § 87 správního řádu, jak u odvolání do výzvy, tak u exekučního příkazu 
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Vymáhání lze zahájit i bez výzvy dle § 73 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, ve znění platném do 31.12.2010, pokud by hrozilo nebezpečí, že účel vymáhání 

bude zmařen, nepřistoupí-li se k vymáhání neprodleně. V takovém případě je vydán 

exekuční příkaz, který se jako v předchozím odstavci doručuje do vlastních rukou 

dlužníkovi  a dalším osobám, kterým jsou exekučním příkazem ukládány povinnosti. 

Obdobně jako výzva musí obsahovat označení exekučního titulu. Proti exekučnímu 

příkazu může podat odvolání pouze dlužník, přičemž další osoby, kterým byl exekuční 

příkaz současně doručen, mohou podat proti němu pouze námitky, a to ve lhůtě do 15 dnů 

od doručení.  Podle § 73 odst. 9 a 10 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve 

znění platném do 31.12.2010, může OSSZ výkon rozhodnutí odložit a zrušit, a to jak na 

návrh účastníka řízení, tak z vlastního podnětu  dle § 73 odstavce 7 citovaného zákona a 

dále dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, výkon rozhodnutí 

zastavit. [4] , [5]  

2.7  Soudní výkon rozhodnutí  

      V praxi se soudní výkon rozhodnutí použije v případech, kdy správní výkon rozhodnutí 

srážkami ze mzdy nebo přikázáním pohledávky fakticky nevedl k uspokojení pohledávky, 

anebo v případech, kdy je zřejmé, že správní výkon rozhodnutí by nevedl k uspokojení 

pohledávek. Zpravidla jde o případy, kdy dlužník je insolventní nebo nemá zřízen účet u 

peněžního ústavu, ale vlastní movitý nebo nemovitý majetek. V oblasti peněžitých plnění 

jde zejména o soudní výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých 

věcí nebo zřízením soudcovského zástavního práva.  Soudcovské zástavní právo musí být 

zapsáno do katastru (evidence) nemovitostí. Jde nejen o formu výkonu rozhodnutí, ale také 

o zajištění pohledávky věřitele, které nevede přímo k jejímu uspokojení. Navíc je 

soudcovským zástavním právem zajištěno uspokojení pohledávky i v případě, že bude 

nemovitost prodána, a to tím, že lze vést výkon rozhodnutí přímo proti pozdějšímu 

nabyvateli nemovitosti, který ji nabyl smluvně. Vzhledem k tomu, že zřízení soudcovského 

zástavního práva se do katastru nemovitostí zapisuje záznamem, musí být také usnesení o 

zastavení exekuce zasláno příslušnému katastrálnímu úřadu doporučeně. [5]  

2.8  Insolvenční řízení   

      Řešení úpadku dlužníka upravuje zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, a to 

soudním řízením některým z níže uvedených způsobů tak, aby došlo k uspořádání 
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majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem.  Dlužník je v úpadku: 

má-li více věřitelů (tzn. nejméně dva), má-li peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po 

lhůtě jejich splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. 

      Předpokládá se, že dlužník není schopen plnit své závazky, pokud např. zastavil platby, 

neplní své peněžité závazky po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, není možné 

dosáhnout uspokojení pohledávky vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí. 

V takovém případě jde o úpadek ve formě insolvence.  Dlužník, který je fyzickou osobou - 

podnikatelem, nebo právnickou osobou, je v úpadku také tehdy, je-li předlužen. O úpadek 

ve formě předlužení jde tehdy, pokud dlužník má více věřitelů (tzn. nejméně dva) a 

souhrn jeho závazků (a to nejen splatných) převyšuje hodnotu jeho majetku. [6]  

      Zjistí-li dlužník, který je právnickou osobou, nebo fyzickou osobou - podnikatelem, že 

je v úpadku, je povinen podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Tuto povinnost 

mají i zákonní zástupci dlužníka, jeho statutární orgán a likvidátor dlužníka – právnické 

osoby. Pokud insolvenční návrh nebude podán, odpovídají tyto osoby věřitelům za škodu 

nebo jinou újmu, která porušením této povinnosti vznikla. Insolvenční soud pak může na 

návrh oprávněného věřitele nařídit předběžné opatření, kterým bude povinné osobě 

uloženo, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy přiměřenou 

peněžitou částku. Podle § 126 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, je nesplnění 

zákonné povinnosti podat návrh na prohlášení konkursu trestným činem. [7]  

2.9  Dědické řízení, promíjení penále 

      V případě úmrtí fyzické osoby (osoby samostatně výdělečně činné nebo 

zaměstnavatele) uplatňuje OSSZ pohledávky na pojistném a penále v dědickém řízení u 

místně příslušného okresního soudu OSSZ nebo u pověřeného soudního komisaře (notáře).  

      OSSZ  může  podle § 104ch zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, a vyhlášky 

MPSV zcela nebo částečně prominout penále v  rámci odstranění tvrdosti zákona, a to 

v těch případech, v nichž by důsledný postup podle zákona v individuálním případě vedl 

k opačným důsledkům, než které zákon celým svým zaměřením sleduje. Okruh 

konkrétních případů, při jejichž řešení se aplikace zákona projeví jako tvrdost, nelze 

dopředu jednoznačně určit a vymezit, proto je nutné při rozhodování o prominutí penále  

každou žádost individuálně zvažovat. [2]  
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3 ANALÝZA VÝBĚRU POJISTNÉHO V LETECH 2005-2009 

 

V následujících kapitolách budu postupně provádět analýzu vymáhání pojistného na  

sociální zabezpečení v jednotlivých letech, budu se zabývat počty rozhodnutí a částkami, 

které byly vyčísleny právními tituly (podklady pro výkon rozhodnutí). Dalším krokem 

analýzy bude zmapování jednotlivých kroků správního a soudního řízení a jeho úspěšnost 

při výběru pojistného v průběhu let 2005 – 2009. 

 

3.1  ROK 2005 

3.1.1  Správní výkon rozhodnutí v roce 2005 

       Exekuce (výkony rozhodnutí) byly a jsou většinou prováděny souběžně s vydáváním 

nových exekučních titulů (podkladů pro výkon), a to nejpozději do dvou měsíců od 

vykonatelnosti nebo nabytí právní moci titulu. Dvouměsíční lhůta zahájení je dána 

z důvodu možnosti podání námitek či odvolání ze strany dlužníka. V roce 2005 bylo 

účtárnou pojistného a dávek OSSZ předáno oddělení vymáhání pohledávek celkem 1 824 

neuhrazených exekučních titulů. Došlo k mírnému nárůstu celkového počtu titulů oproti 

roku 2004, část těchto právních podkladů - 5 titulů bylo zaplaceno ještě před zahájením 

správního řízení. 

      V roce 2005 bylo z předaných titulů zahájeno celkem 1 819 správních výkonů 

rozhodnutí v celkové částce  83 979129 Kč (Tabulka č. 1 – Správní výkon rozhodnutí 

vybrané OSSZ v roce 2005). Činnost oddělení byla v tomto roce zaměřena především na 

dokončování řízení z předchozích let, na výkon rozhodnutí zřízením soudcovského 

zástavního práva a na přihlášky k nedobrovolným dražbám nemovitostí. Proces vymáhání 

ovlivňovalo především doručování písemností, adresy dlužníků byly zjišťovány poměrně 

složitě, písemnými dotazy (Policie ČR, matrika) nebo výpisem z Centrálního registru 

obyvatel, popř. z obchodního rejstříku, kde údaje nebyly aktualizovány. Na zahájené 

výkony rozhodnutí reagovalo několik podnikatelských subjektů námitkou nebo žádostí o 

odklad, celkem bylo z různých důvodů (žádost o splátky, žádost o prominutí penále, špatná 

finanční situace) odloženo 254 správních výkonů. Žádosti klientů byly vyřizovány 

průběžně, nejdéle do 30 dnů od doručení na OSSZ. Zhruba 65 % z 254 žadatelů, tj. 161 

dlužníků, začalo svůj dluh na pojistném splácet mimo výkon rozhodnutí, v těchto 
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případech bylo povolení odkladu účelné, dlužná částka byla uhrazena v určeném termínu. 

Z celkového počtu 1 819 rozhodnutí bylo hned po zahájení nebo na základě odkladu 

zaplaceno 430 výkonů, ze zbývajících 1 389 výkonů bylo 815 rozhodnutí  předáno 

k vymáhání soudu (tento úkon bude dále v textu okomentován), 574 rozhodnutí bylo 

vymáháno exekučním příkazem. 

      Dalším krokem správního výkonu rozhodnutí byla tedy exekuce z účtu povinného, 

popř. exekuce na mzdu dlužníka, na důchod nebo na nemocenské dávky dlužníka. V roce 

2005 bylo realizováno celkem 574 příkazů, exekuce byla ve většině případů realizována do 

30 dnů od zahájení správního řízení. Peněžní ústavy prováděly realizaci výkonu vždy až 

poté, když obdržely od OSSZ oznámení o nabytí právní moci příkazu. V případě, že na 

účtu povinného byly finanční prostředky, exekuce probíhala v rozmezí šesti měsíců. Po 

zaslání celé nárokované dlužné částky byl výkon rozhodnutí zastaven. V roce 2005 byl 

proces vymáhání zpomalen z důvodu, že banky často vyžadovaly sdělení všech účtů 

povinného a určení pořadí účtů, ze kterých měla být exekuce prováděna. OSSZ měla 

k dispozici jediný způsob zjištění těchto údajů, a to výzvou k součinnosti s peněžními 

ústavy – písemnou formou, prostřednictvím poštovní přepravy. Srážek ze mzdy povinného 

bylo v roce 2005 realizováno 18, počet je součástí počtu exekučních příkazů, (Tabulka č. 1 

– Správní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v roce 2005). V roce 2005 bylo zaplaceno 

celkem 318 exekučních příkazů,  151 výkonů bylo převedeno do roku 2006 (z důvodu, že 

exekuce probíhá 6 měsíců, nebyly exekuce z konce roku 2005 ukončeny a musely být 

převedeny), 105 výkonů bylo ihned po ukončení předáno soudu. 

      Z celkového počtu 1 819 zahájených výkonů bylo celkem 1 668 skončeno, z toho 

celkem na základě výzvy nebo exekučního příkazu zaplaceno 853 výkonů v částce 

13 442 054 Kč, 815 výkonů však uhrazeno nebylo, byly tudíž podkladem pro další 

(soudní) výkon rozhodnutí, 151 výkonů bylo převedeno do r. 2006. [8]  

Tabulka č. 1 – Správní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ  v roce 2005 

 

 
Počet 

titulů – 

předáno 

  [ks]  

 
Počet 

ex.   

výzev  

  [ks]  

 
Počet 

ex. 

příkazů  

EP [ks] 

 
Převod 

VR do 

r. 2006 

  [ks]   

Částka  pohledávek  Kč 

(sl. 2) Celkem 

zastav. 
výkonů 

  [ks] 

Ze zastavených 

výkonů 

pohledávky[ks] 

  Celkem 

z toho: 

Zaplaceno  Zaplac. 

Převod na 

soudní VR 

r.2005 

sl. 1 sl. 2 sl. 2a sl. 3 sl. 4 sl. 4a sl. 5 sl. 5a sl. 5b   

1 824 1 819 574 151 83 979 129 13 442 054 1 668 853       815 

Pramen: [Rozbor výběru pojistného  za rok 2005 - vlastní zpracování] 
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3.1.2  Soudní výkon rozhodnutí v roce 2005 

      V roce 2005 bylo ze strany OSSZ podáno celkem 1 022 návrhů na soudní výkon 

rozhodnutí v celkové částce 70 480 846 Kč. Počet se liší od počtu správního řízení 

z důvodu, že návrhy na soudní výkon rozhodnutí byly podány nejen na základě 

nezaplacených právních titulů z  roku 2005, tj. celkem 815 návrhů, ale také na základě 

nezaplacení (ošetření) titulů z předchozích let, tj. 207 titulů, (Tabulka č. 2 - Soudní výkon 

rozhodnutí OSSZ v roce 2005). Proces vymáhání byl v  tomto roce zpomalen z důvodu 

podrobného zjišťování majetku povinných. Výpisy z katastru nemovitostí a z katastru 

motorových vozidel byly získávány díky písemné součinnosti s příslušnými státními 

institucemi. Časový horizont od součinnosti po obdržení požadovaných dokumentů byl i 

několik týdnů,  teprve poté mohla OSSZ návrhy na výkon vyhotovit.  

      Návrhy na soudní výkony byly podány ve více případech na prodej movitých věcí 

povinného, celkem 1 020, dále byly také podány 2 návrhy na prodej nemovitosti, (Tabulka 

č. 2). Prodej v roce 2005 ovlivňovala ta skutečnost, že v katastru nemovitostí byli uvedeni 

ještě další zástavce nemovitosti nebo již probíhal exekuční prodej nemovitosti  soudním 

exekutorem. Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva byl z celkového 

počtu realizován v 69 případech, tento výkon měl a stále má na dlužníky velký 

psychologický vliv. Dochází ke splácení dluhu nebo k jeho úplnému zaplacení, protože 

povinný chce nemovitost  odblokovat pro její následný prodej. 

      Celkem bylo ukončeno 991 soudních výkonů, uhrazeno bylo 468 výkonů v celkové 

částce 11 770 597 Kč. Ne vždy se jednalo o úhradu soudem, povinní často sami spláceli 

pohledávku do pokladny OSSZ. Ostatní výkony v celkovém počtu 523 ks byly soudem 

ukončeny z důvodu, že nebyly nalezeny postižitelné věci, dále také z důvodu, že 

dlužníkem byl cizinec, který měl již ukončený nebo zrušený pobyt na území ČR. Část 

výkonů byla zastavena z důvodu úmrtí fyzické osoby a pohledávka byla přihlášena do 

dědického řízení. V počtu soudem zastavených výkonů  jsou nejen výkony z roku 2005, ale 

i z předchozích let, z tohoto důvodu není v souladu počet zahájených a počet zastavených 

soudních výkonů, (Tabulka č. 2 – Soudní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v roce 2005). 

[8] 
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Tabulka č. 2  - Soudní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v roce 2005 

Celkem 
zahájeno 

počet 

Celková částka 
pohledávek    

Kč 

Skončeno 
počet  

celkem 

Z celkového počtu - 

pohledávky uhrazené 

Výkon rozhodnutí 

soudem prodejem věcí 
 SZP 

počet Kč  
nemovitých 

počet 

movitých 

počet 

návrhy 

počet 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 3a sl. 3b sl. 4a sl. 4b sl. 5 

1 022 70 480 846 991 468 11 770 597 2 1 020 69 

Pramen: [Rozbor výběru pojistného  za rok 2005 - vlastní zpracování] 

 

 

3.2  ROK 2006 

3.2.1  Správní výkon rozhodnutí v roce 2006 

       V celkovém počtu předaných rozhodnutí 1 885 ks jsou zahrnuty všechny neuhrazené 

exekuční tituly vydané v období od 01.01.2006 – 31.12.2006. Jednalo se ve větší míře o 

platební výměry OSVČ, dále pak pokuty, platební výměry a výkazy nedoplatků. V lednu a 

únoru 2006 byly ještě  vymáhání předány exekuční tituly z období listopadu a prosince 

2005.  Došlo k nárůstu celkového  počtu exekučních titulů  k vymáhání  o 281 titulů oproti 

roku 2005, tj. o 15,4 %. Část předaných exekučních titulů byla zaplacena před zahájením 

výkonu rozhodnutí, dále exekuční tituly - podklady pro výkon rozhodnutí, které byly 

předány začátkem roku 2006 (vystaveny byly účtárnou koncem roku 2005), byly také 

zahrnuty v tabulce za rok 2006. 

      V roce 2006 bylo zahájeno celkem 2 442 správních výkonů rozhodnutí, a to jak 

z právních titulů z roku 2006 (2 105 ks), tak i z právních titulů z roku 2005 (337 ks). (Obr. 

č. 1 – správní řízení, dále také  Tabulka č. 3 – Správní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v 

roce 2006). Tento počet je vyšší o 623 oproti počtu uváděném za stejné období v roce 

2005, tj. nárůst o 34,3  %. V 1. pololetí roku 2006 došlo ke zpomalení na  úseku vymáhání, 

a to hlavně na základě nárůstu agendy vymáhání – vyhotovování správních spisů, včetně 

zakládání a zápisu dokladů a dodejek do spisu. Dále došlo k dalšímu zpomalení na úseku 

vymáhání, a to z důvodu, že Okresní soud v Teplicích zasílal v roce 2006 veškerou poštu 

kurýrní službou, vracel originály exekučních titulů, usnesení a dotazy, většinou ale 

neoznačil dlužníka  identifikací (IČO, RČ, datum narození). Tyto údaje musely být 

následně vyhledávány v podpůrných aplikacích OSSZ a teprve poté mohl být doklad 

(dopis) předán konkrétní pracovnici oddělení. V  1. pololetí roku 2006 bylo vymáhání 

částečně zaměřeno na soudní výkony rozhodnutí (ošetření titulů z roku 2005), dále pak na 
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zahajování titulů z 1. čtvrtletí 2006 a následně na další kroky správního řízení. Tento 

způsob vymáhání se stále ukazuje jako účinnější výkon, než soudní výkon rozhodnutí, je 

také lepší kontakt s dlužníkem. Dále byla činnost  oddělení zaměřena na dokončování  

řízení z předchozích let, na přihlašování  pohledávek k dražbám, za rok 2006 bylo podáno 

celkem 29 přihlášek k dražbě (soudními exekutory, popř. finančními úřady, soudy). 

Dražby a prodeje nemovitostí byly však hodnoceny jako neúčinné, jelikož byly přednostně 

uspokojeny pohledávky jiných věřitelů.  

      V roce 2006 reagovalo pouze několik organizací a OSVČ na zahájení výkonu 

rozhodnutí námitkou, anebo žádostí o odklad výkonu rozhodnutí. Odklady byly povoleny 

v 49 případech, došlo k výraznému poklesu tohoto ukazatele oproti roku 2005, a to celkem 

o 205 odkladů, tj. o 80,71 %. Tyto písemnosti  byly opět vyřizovány průběžně, nejdéle do 

30 dnů od doručení, a to dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

      Dalším krokem správního řízení byl exekuční příkaz do banky, který byl realizován 

v 438 případech, došlo k poklesu tohoto ukazatele o 136 rozhodnutí,  tj. o 23,7 % oproti 

stejnému období roku 2005. V tomto počtu nejsou zahrnuty převedené příkazy v celkovém 

počtu 151. K poklesu uváděného ukazatele došlo z důvodu, že výkony, které byly zahájeny 

v 1. pololetí roku 2006, byly ve větší míře uhrazeny po exekuční výzvě,  popř. nebyla 

zjištěna čísla jiných účtů u peněžních ústavů  (plátce mzdy atd.), byly tudíž předány 

k vymáhání soudu. Výkony, které byly zahájeny v 2. pololetí roku 2006 (říjen, listopad), 

nebyly dosud (vzhledem k doručovacím lhůtám) tímto úkonem správního řízení ošetřeny, u 

těchto výkonů jsou zatím zjišťována čísla účtů, popř. jiný majetek dlužníka. Tyto exekuce 

byly realizovány po nabytí právní moci exekuční výzvy - pokud nebyla pohledávka plně 

uhrazena po zahájení výkonu. Srážky ze mzdy povinného nebyly  v tomto období 

realizovány. Po zjištění zaměstnavatele dlužníka totiž ve většině případů nedojde k exekuci 

z důvodu, že povinný v organizaci již nepracuje nebo je organizace zrušena. Další vliv na 

tento ukazatel měla ta skutečnost, že dlužník ukončil pracovní poměr v organizaci 

v průběhu výkonu (před zaplacením dluhu). Nového zaměstnavatele však neoznámil a 

srážky ze mzdy nebyly z tohoto důvodu nadále prováděny.  

     V roce 2006 došlo k nárůstu celkové částky vymáhaných pohledávek o 13 892 467 Kč 

oproti stejnému období loňského roku, jelikož byly vymáhány exekuční tituly s vyšší 

pohledávkou. Dále došlo k nárůstu zaplacených výkonů rozhodnutí o 45 rozhodnutí oproti 
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roku 2006, také se současně zvýšila částka, a to celkem o 17 799 906 Kč (zahájeny a 

zaplaceny tituly s vyšší pohledávkou). 

      Z celkového počtu 2 442 zahájených výkonů (Tabulka č. 3) bylo celkem 1 818   

skončeno, z toho celkem na základě výzvy nebo exekučního příkazu zaplaceno 898  

výkonů v částce 31 121 960 Kč, 920 výkonů však uhrazeno nebylo, byly tudíž podkladem 

pro následující (soudní) výkon rozhodnutí, 624 výkonů bylo převedeno do r. 2007.  [8]  

 

Tabulka č. 3 – Správní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ  v roce 2006 

Počet  

titulů – 

předáno 

[ks] 

Počet 

ex.   

výzev  

EV[ks] 

Počet 

ex. 

příkazů  

EP [ks] 

Převod 

VR do  

r. 2007 

[ks] 

Částka  pohledávek  Kč 
(sl. 2) Celkem 

zastav. 

výkonů 

[ks] 

Ze zastavených 
výkonů 

pohledávky[ks]: 

Celkem 

z toho: 

Zaplaceno Zaplac. 

Převod na 

soudní VR 

r.2006 

sl. 1 sl. 2 sl. 2a sl. 3 sl. 4 sl. 4a sl. 5 sl. 5a sl. 5b   

2 105 2 442 438 624 97 871 596 31 121 960 1 818 898       920 

Pramen: [Rozbor výběru pojistného za rok 2006 - vlastní zpracování] 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 - správní řízení 

Pramen: [Rozbor výběru pojistného  za rok 2006 - vlastní zpracování] 

 

Zaplacený správní výkon -

srovnání roku 2006 s rokem 2005

898

853

rok 2006 rok 2005
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3.2.2   Soudní výkon rozhodnutí v roce 2006 

       V roce 2006 bylo zahájeno celkem 1 071 soudních výkonů rozhodnutí, a to 920 návrhů 

z roku 2006 a 151 návrhů z roku 2005 (převod). Tento počet je vyšší o 49 návrhů oproti 

stejnému období roku 2005, a to z důvodu, že byly ošetřeny výkony z 1. pololetí 2006, kde 

nebyly zjištěny účty dlužníka atd. (Tabulka č.4 – Soudní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ 

v roce 2006). Došlo také ke snížení celkové částky v soudním výkonu rozhodnutí o  

22 049 667 Kč,  jelikož byly soudním výkonem  ošetřeny tituly s nižší pohledávkou. 

Realizace soudních výkonů byla v mnoha případech zdlouhavá, vykonavatelem často 

nebyly zjištěny v místě bydliště movité věci nebo byly zajištěny věci nízké hodnoty. Pokud 

byly zabavené movité věci vydraženy, došlo pouze k částečné úhradě výkonu rozhodnutí. 

V těchto případech nebyla OSSZ při výkonu rozhodnutí příliš úspěšná. V několika 

případech byla OSSZ vyzvána, aby převzala nevydražené movité věci, tato skutečnost však 

byla ze strany OSSZ odmítnuta, jelikož OSSZ není vybavena k dražbě předmětů.  

V jednom případě byla v návrhu označena konkrétní movitá  věc (motorové vozidlo), tato 

věc však nebyla při soupisu sepsána z důvodu, že ji povinný potřebuje k dalšímu podnikání 

a dražba této konkrétní věci by vedla ke zrušení živnosti povinného.  Ve více případech 

nebyly vykonavatelem nalezeny další movité věci z důvodu, že movité věci dlužníka byly 

sepsány již pro předchozí výkon rozhodnutí.  

      V roce 2006 bylo ukončeno celkem 1 147 soudních výkonů, je to počet vyšší o 156 

výkonů než v roce 2005. Zaplaceno bylo 660 výkonů, jedná se také o vyšší počet oproti 

roku 2006 (o 192 návrhů, tj.nárůst o 41,0 %), zároveň se však snížila celková částka 

zaplacených výkonů. Ne vždy se jednalo o úhradu od soudu, povinní opět uhradili 

pohledávku i v průběhu soudního výkonu na účet nebo do pokladny OSSZ. V počtu 

soudem zastavených výkonů  jsou nejen výkony z roku 2006, ale i z předchozích let, 

z tohoto důvodu není v souladu počet zahájených a počet zastavených soudních výkonů. 

      Soudní návrhy byly podány ve více případech na prodej movitých věcí (1 070), které 

OSSZ upřednostňuje. Prodej nemovitosti prostřednictvím soudu je zdlouhavý proces, do 

dnešního dne nebyla vydražena ani jedna nemovitost, i když návrhů na prodeje bylo 

několik.  

      Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva byl realizován v tomto 

období celkem ve 101 případech, z toho  pouze 2 návrhy byly potvrzeny usnesením 

Okresního soudu Teplice. Oproti roku 2005 došlo k nárůstu těchto zástav, ale snížil se 
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počet usnesení k těmto výkonům, zřejmě z důvodu, že bylo očekáváno, že příslušné OSSZ 

mohou od 1.1.2007 realizovat zástavní právo vlastním rozhodnutím (dle § 104i zákona o 

organizaci a provádění 582/1991 Sb., v platném znění).  

      Žaloby na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí byly v roce 2006 podány ze strany 

dlužníků tři, řízení soudu bylo  ukončeno ve jednom případě z roku 2005 bez úhrady 

soudních poplatků. Ve třech případech OSSZ souhlasila s vyškrtnutím věci ze soupisu 

movitých věcí, z tohoto důvodu nebyly podány další žaloby o vyloučení věcí ze strany 

vlastníků. [8]  

 

Tabulka č. 4  - Soudní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v roce 2006 

Celkem 
zahájeno 

počet 

Celková částka 
pohledávek    

Kč 

Skončeno 
počet  

celkem 

Z celkového počtu - 

pohledávky uhrazené 

Výkon rozhodnutí 

soudem prodejem věcí 
 SZP 

počet Kč  
nemovitých 

počet 

movitých 

počet 

návrhy 

počet 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 3a sl. 3b sl. 4a sl. 4b sl. 5 

1 071 48 431 179 1 147 660 9 897 154 1 1 070 101 

Pramen: [Rozbor výběru pojistného za rok 2006 - vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

Obr. č. 2 - soudní řízení 

Pramen: [Rozbor výběru pojistného za rok 2006 - vlastní zpracování] 

 

Zaplacené soudní návrhy -
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3.3  ROK 2007   

3.3.1  Správní výkon rozhodnutí v roce 2007 

      V celkovém počtu předaných rozhodnutí 1890 ks jsou zahrnuty všechny neuhrazené 

exekuční tituly vydané v období od 01.01.2007 - 31.12.2007 a  další tituly předané 

účtárnou k vymáhání. Došlo k poklesu celkového počtu exekučních titulů k vymáhání o 

215 oproti loňskému roku, k poklesu titulů (ve větší míře výkazů nedoplatků) došlo 

z důvodu, že oddělení  účtárny pojistného a dávek OSSZ zpracovávalo platební výměry dle 

nařízení vlády č. 39/2007 o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro 

odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ze 

dne 28.2.2007, celkem bylo zpracováno 998 ks platebních výměrů. Oproti poklesu 

předaných výkazů nedoplatků bylo předáno více titulů OSVČ-platebních výměrů, z tohoto 

důvodu nebyl celkově zaznamenán výrazný pokles předaných titulů. Před zahájením 

výkonu byly zaplaceny 4 tituly, k výkonu bylo předáno 1 886 titulů. 

      V roce 2007 bylo celkem zahájeno 1 886 správních výkonů rozhodnutí, (Tabulka č. 5 – 

Správní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v roce 2007). Tento počet je nižší o 556 

rozhodnutí, tj. o 22,8 % oproti počtu uváděném za stejné období v roce 2006. Pokles byl 

zapříčiněn předáním nižšího počtu výkazů nedoplatků k vymáhání, dále na úseku 

vymáhání došlo k nárůstu agendy vymáhání,  a to díky aplikaci zákona č. 500/2004, 

správní řád, v platném znění - vyhotovování správních spisů, včetně zakládání a zápisu 

dokladů a doručenek do spisu.  

       Za rok 2007 bylo podáno celkem 32 přihlášek k dražbě. OSSZ byla jako věřitel  

uspokojena ve dvou případech, a to přihlášením k dražbě provedené Exekutorským úřadem 

v Plzni,  dále  přihlášením k dražbě provedené Exekutorským úřadem v Teplicích, v obou 

případech se jednalo o zaplacení pohledávky fyzické osoby – OSVČ. 

      V roce 2007 reagoval jeden zaměstnavatel a celkem tři OSVČ na zahájení výkonu 

rozhodnutí námitkou, dále také žádostí o odklad výkonu rozhodnutí, hlavně z důvodu, že 

byla souběžně podána žádost o splátky nebo o prominutí penále. Odklady byly povoleny 

v 38 případech, a to z výše uvedených taxativních důvodů. V průběhu odkladu výkonu 

rozhodnutí byly všechny výkony zaplaceny v plné výši.                                                                    

      Dalším krokem správního řízení byl exekuční příkaz do banky, který byl realizován 

v 505 případech (Tabulka č. 5), tento počet je o 67 příkazů vyšší, tj. o 15,3 % oproti 
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stejnému období roku 2006. K tomuto bodu dále uvádím, že z celkového počtu zahájených 

výkonů rozhodnutí (Tabulka č. 5) byla část výkonů uhrazena po výzvě, nebyl tudíž 

realizován exekuční příkaz, v části případů bylo vymáhání předáno k soudnímu výkonu, 

jelikož nebyl zjištěn účet u peněžního ústavu, plátce mzdy atd. Z roku 2006 bylo 

převedeno celkem 624 výkonů rozhodnutí, které však nebyly plně uhrazeny, proto bylo 

jejich vymáhání předáno soudu. 

      Celková částka vymáhaných pohledávek poklesla o 16 618 915 Kč oproti stejnému 

období roku 2006, a to z důvodu, že byly vymáhány exekuční tituly s nižší pohledávkou 

(např. platební výměry), zároveň došlo k poklesu exekučních výzev. 

      Došlo k poklesu ukončených (zastavených) výkonů rozhodnutí oproti stejnému období 

loňského roku o 185 výkonů, tj. o 10,2 %, a to také z důvodu, že část výkonů stále 

probíhala  (253 rozhodnutí), byla totiž ošetřena exekučním příkazem a převedena do roku 

2008. Došlo k nárůstu zaplacených výkonů rozhodnutí o 294, tj. o 32,7 % oproti roku 

2006, současně se však snížila zaplacená částka o 15 547 511 Kč (zaplacené tituly s nižší 

pohledávkou). 

      Z celkového počtu 1 886 zahájených výkonů (Tabulka č. 5 – Správní výkon rozhodnutí 

vybrané OSSZ v roce 2007) bylo celkem 1 633 skončeno, z toho na základě výzvy nebo 

exekučního příkazu celkem zaplaceno 1 192 výkonů v částce 15 574 449 Kč, 442 výkonů 

však uhrazeno nebylo, byly tudíž podkladem pro následující (soudní) výkon rozhodnutí, 

253 výkonů bylo převedeno k pokračování do roku 2008.  [8]  

 

Tabulka č. 5 – Správní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v roce 2007 

Počet 
titulů –  

předáno 

[ks] 

Počet 
ex.   

výzev  

EV[ks] 

Počet 
ex. 

příkazů  

EP[ks] 

Převod 
VR do  

r. 2008 

[ks] 

Částka  pohledávek  Kč 

(sl. 2) Celkem 
zastav. 

výkonů 

[ks] 

Ze zastavených 

výkonů 

pohledávky[ks]:  

Celkem 

z toho: 

Zaplaceno Zaplac. 
Převod na 
soudní VR 

r. 2007 

sl. 1 sl. 2 sl. 2a sl. 3 sl. 4 sl. 4a sl. 5 sl. 5a sl. 5b   

1 890 1 886 505 253 81 252681 15 574449 1 633 1 192      442 

                   Pramen: [Rozbor výběru pojistného za rok 2007 - vlastní zpracování] 
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 Obr. č. 3 – správní řízení 

    Pramen: [Rozbor výběru pojistného za rok 2007 - vlastní zpracování] 

 

3.3.2 Soudní výkon rozhodnutí v roce 2007 

      V roce 2007 bylo zahájeno celkem 1 066 soudních výkonů rozhodnutí, a to 442 návrhů 

z výkonů roku 2007 a 624 návrhů z nezaplacených výkonů roku 2006. Tento počet je nižší 

o 5 návrhů oproti roku 2006, (Tabulka č. 6  - Soudní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ 

v roce 2007). Došlo ke zvýšení celkové částky v soudním výkonu rozhodnutí o 19 591 099 

Kč, soudním výkonem byly totiž ošetřeny tituly s vyšší pohledávkou.  

      Ve sledovaném roce bylo ukončeno celkem 1 398 soudních výkonů, je to počet vyšší o 

251, tj. o 21,9 % než za stejné období roku 2006. Zaplaceno bylo 985 výkonů, jedná se o 

vyšší  počet oproti loňskému roku (o 325 návrhů, tj. nárůst o 49,3 %), celková částka 

zaplacených výkonů je pouze o 35,- Kč nižší. (Tabulka č. 6  - soudní výkon rozhodnutí 

vybrané OSSZ v roce 2007). Opět se opakovala ta skutečnost, že ne vždy se jednalo o 

úhradu od soudního vykonavatele, povinní uhrazovali pohledávku i v průběhu výkonu na 

účet  nebo do pokladny OSSZ. Ostatní výkony byly ukončeny soudem z důvodu, že nebyly 

nalezeny postižitelné movité věci. V počtu soudem zastavených výkonů  jsou nejen 

výkony z roku 2007, ale i z předchozích let, z tohoto důvodu není v souladu počet 

zahájených a počet zastavených soudních výkonů.             

      Soudní návrhy byly podány ve více případech na prodej movitých věcí, tj. 1 064 

návrhů. Dotazem u příslušných katastrálních úřadů bylo zjišťováno, zda jsou dlužné 

Zaplacený správní výkon -

srovnání roku 2007 s rokem 2006

1192

898

rok 2007 rok2006
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subjekty vlastníky nemovitostí. Ve většině  případů bylo zjištěno, že nemovitosti byly již  

zatíženy zástavou jiného věřitele, návrhy na prodej nemovitostí byly podány z tohoto 

důvodu celkem 2. Tento výkon rozhodnutí není moc účinný, soudy vydávají usnesení až 

po dlouhé době, v časovém horizontu několika let. 

      Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva byl realizován v tomto 

období celkem v 107 případech, z toho 11 návrhů bylo již potvrzeno usnesením od 

Okresního soudu v Teplicích. Oproti roku 2006 došlo k nárůstu podaných návrhů 

z důvodu, že sice byly vymáhány tituly s nižší pohledávkou, ale v případě, že byl zjištěn 

nemovitý majetek, byl tento výkon realizován. [8]  

 

Tabulka č. 6  - Soudní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ  v roce 2007 

Celkem 

zahájeno 
počet 

Celková částka 

pohledávek    
Kč 

Skončeno 

počet  
celkem 

Z celkového počtu - 
pohledávky uhrazené 

Výkon rozhodnutí 
soudem prodejem věcí 

 SZP 

počet Kč  
nemovitých 

počet 

movitých 

počet 

návrhy 

počet 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 3a sl. 3b sl. 4a sl. 4b sl. 5 

1 066 68 022 278 1 398 985 9 896 838 2 1064 107 

Pramen: [Rozbor výběru pojistného za rok 2007 - vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 – soudní řízení 

Pramen: [Rozbor výběru pojistného  za rok 2007 - vlastní zpracování] 

Zaplacené soudní návrhy -

srovnání roku 2007 s rokem 2006
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3.4 ROK 2008  

3.4.1  Správní výkon rozhodnutí v roce 2008 

      V celkovém počtu předaných rozhodnutí 2 172 ks jsou zahrnuty všechny neuhrazené 

exekuční tituly vydané OSSZ  období od 01.01.2008 – 31.12.2008 a předané k vymáhání. 

Došlo k nárůstu celkového počtu exekučních titulů k vymáhání o 282 ks, tj. o 14,9 % 

oproti roku 2007, část  předaných exekučních titulů byla zaplacena před zahájením výkonu 

rozhodnutí, do počtu titulů nebyla zahrnuta. Následujícím výkonem (výzvou)  byly 

ošetřeny i tituly z  předchozích let, jejichž vymáhání nebylo úspěšné, jedná se o opakovaný 

výkon rozhodnutí. 

      V roce 2008 bylo výzvou zahájeno celkem 2 648 správních výkonů rozhodnutí. Tento 

počet je vyšší o 762, tj. nárůst o 40,4 % výzev oproti počtu uváděném za stejné období 

v roce 2007 (Tabulka č. 7 – Správní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v roce 2008). Počet 

výkonů zahrnuje 476 exekučních výzev – ošetřené nezaplacené tituly z předchozích let, 

jejichž vymáhání soud zastavil z důvodu neúspěšnosti výkonu. Činnost oddělení se v roce 

2008 soustředila především na ošetření titulů z předchozích let a dále na zahajování nově 

vystavených exekučních titulů formou exekuční výzvy. V I. pololetí  roku 2008 bylo 

vymáhání soustředěno na zahajování nezaplacených titulů a následně na další kroky 

správního řízení. Tento způsob vymáhání je účinnějším výkonem rozhodnutí než soudní 

výkon rozhodnutí, je také lepší (osobní) kontakt s dlužníkem. V  II. pololetí roku 2008 byla 

činnost oddělení zaměřena na dokončování řízení z předchozího období, na výkon 

rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva, na přihlašování pohledávek  

k nedobrovolným dražbám. Za rok 2008 bylo podáno celkem 48 přihlášek k dražbě.  

Dražbou byla OSSZ v roce 2008 uspokojena celkem v 8 případech, jednalo se o OSVČ i  

zaměstnavatele, celkově byla z dražeb  přijata na účet OSSZ částka ve výši  1 260 697 Kč 

(tato data nejsou součástí rozborových tabulek).  

     V roce 2008  byly podáno celkem 5 odvolání organizací a OSVČ na exekuční výzvu, 

odvoláním nebylo ani v jednom případě vyhověno. Dále několik dlužníků reagovalo na 

výzvu žádostí o odklad  výkonu  rozhodnutí, odklady byly povoleny v 25 případech, a to 

v návaznosti na  žádost  o splátky nebo na žádost o prominutí penále. V průběhu odkladu 

byly všechny výkony zaplaceny v plné výši. 
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      Exekuční příkaz do banky, který je dalším krokem správního řízení, byl realizován 

v 651 případech, tento počet je vyšší o 146, tj. nárůst o 28,9 % rozhodnutí oproti roku 

2007, další výkony jsou ošetřeny jinými způsoby exekuce, např. srážkami ze mzdy a 

z důchodu atd.  Dále k tomuto bodu uvádím, že z celkového počtu zahájených výkonů 

rozhodnutí (Tabulka č. 7 - Správní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v roce 2008) byla část 

výkonů uhrazena po výzvě, nebyl tudíž realizován exekuční příkaz, v části případů bylo 

vymáhání předáno k soudnímu výkonu, jelikož nebyl zjištěn účet u peněžního ústavu.  

      Došlo k nárůstu celkové částky vymáhaných pohledávek o  50 084 038 Kč oproti 

stejnému období roku 2007, a to z důvodu, že byly vymáhány exekuční tituly s vyšší 

pohledávkou a zároveň došlo k nárůstu exekučních výzev (ošetření vyššího počtu právních 

titulů). Oproti roku  2007 došlo také k nárůstu zastavených výkonů rozhodnutí celkem o 

436 rozhodnutí, tj. nárůst o 22,9 % z důvodu, že část výkonů rozhodnutí z předchozích let 

byla ošetřena exekučním příkazem nebo jinou formou dle správního řádu a tyto výkony 

byly v tomto roce ukončeny (zaplacením nebo předáním vymáhání soudu). Zároveň však 

došlo k poklesu zaplacených výkonů rozhodnutí o 28, tj. o 2,4 % oproti roku 2007 a 

současně se i zvýšila zaplacená částka o  8 063 384 Kč. 

      Z celkového počtu 2 648 zahájených výkonů (Tabulka č. 7-Správní výkon rozhodnutí 

vybrané OSSZ v roce 2007) bylo celkem 2 069 skončeno, z toho na základě výzvy nebo 

exekučního příkazu celkem zaplaceno 1 164 výkonů v částce 23 637 833 Kč, 905 výkonů 

však uhrazeno nebyly, byly tudíž podkladem pro následující (soudní) výkon rozhodnutí, 

579 výkonů bylo převedeno do roku 2009. [8]  

 

 

Tabulka č. 7 – Správní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ  v roce 2008 

Počet 

titulů –  

předáno 

[ks] 

Počet 

ex.   

výzev  

EV[ks] 

Počet 

ex. 

příkazů  

EP[ks] 

Převod 

VR do  

r. 2009 

[ks] 

Částka  pohledávek  Kč 

(sl. 2) Celkem 

zastav. 

výkonů 

[ks] 

Ze zastavených 

výkonů 

pohledávky[ks]: 

Celkem 

z toho: 

Zaplaceno Zaplac. 

Převod na 

soudní VR 

r. 2008 

sl. 1 sl. 2 sl. 2a sl. 3 sl. 4 sl. 4a sl. 5 sl. 5a sl. 5b   

2 172 2 648 651 579 131336719 23 637 833 2 069 1 164      905 

                   Pramen: [Rozbor výběru pojistného za rok 2008 - vlastní zpracování] 

 

 

 



Jana Medová: Analýza úspěšnosti exekučního řízení v oblasti výběru pojistného 

2011  21 

  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

          Obr. č. 5 – správní řízení 

        Pramen: [Rozbor výběru pojistného  za rok 2008 - vlastní zpracování] 

 
 

3.4.2 Soudní výkon rozhodnutí v roce 2008 

      V  roce 2008 bylo zahájeno celkem 1 158 soudních výkonů rozhodnutí, a to z 905 

nezaplacených výkonů roku 2008 a z 253 nezaplacených výkonů roku 2007. Tento počet je 

vyšší o 92 výkonů, tj. nárůst o 8,6 % (i  když tento výkon rozhodnutí není tak účinný jako 

správní výkon)  oproti období roku 2008. Došlo také ke zvýšení celkové částky v soudním 

výkonu rozhodnutí, soudním výkonem byly totiž ošetřeny tituly s vyšší pohledávkou.  

Stále trvá ta skutečnost, že realizace soudních výkonů  je v mnoha případech zdlouhavá, 

často nejsou sepsány v místě bydliště žádné movité věci nebo věci nízké hodnoty. Pokud 

jsou tyto věci soudem vydraženy, je výkon rozhodnutí uhrazen jen částečně.   

      V roce 2008 bylo ukončeno celkem 976 soudních výkonů, je to nižší počet o 422 

výkonů, tj. pokles o 30,2 % než v roce 2007, a to z důvodu, že větší část dlužníků svůj dluh 

splácí individuálně vykonavateli. Zaplaceno bylo 799 výkonů, jedná se o nižší  počet 

oproti loňskému roku (o 186 ks, tj. o 18,9 %), zároveň se však zvýšila celková částka 

zaplacených výkonů o 2 177 724 Kč.  Soudní návrhy byly podány ve více případech na 

prodej movitých věcí, a to celkem 1 158 návrhů, (Tabulka č. 8 – Soudní výkon rozhodnutí 

vybrané OSSZ v roce 2008). V počtu soudem zastavených výkonů  jsou nejen výkony 

Zaplacený správní výkon -

srovnání roku 2008 s rokem 2007

1164

1192

rok 2008 rok 2007



Jana Medová: Analýza úspěšnosti exekučního řízení v oblasti výběru pojistného 

2011  22 

z roku 2008, ale i z předchozích let, z tohoto důvodu není v souladu počet zahájených a 

počet zastavených soudních výkonů.              

      Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva byl realizován v tomto 

období celkem v 78 případech, z toho na 36 návrhů bylo vydáno Okresním soudem 

v Teplicích usnesení. Oproti  roku  2007 došlo k poklesu podaných návrhů o 29, tj. pokles 

o 27,1 % z důvodu, že byl realizován pouze u dlužníků, u kterých byl zjištěn nemovitý 

majetek.  Fotokopie návrhů na zřízení soudcovského práva byly nadále zasílány 

katastrálním úřadům, kde je proveden zápis do katastru  nemovitostí formou poznámky. [8]   

         

 

Tabulka č. 8  - Soudní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v roce 2008 

Celkem 

zahájeno 
počet 

Celková částka 

pohledávek    
Kč 

Skončeno 

počet  
celkem 

Z celkového počtu - 
pohledávky uhrazené 

Výkon rozhodnutí 
soudem prodejem věcí 

 SZP 

počet Kč  
nemovitých 

počet 

movitých 

počet 

návrhy 

počet 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 3a sl. 3b sl. 4a sl. 4b sl. 5 

1 158 93 029 141 976 799 12 074 562 0 1 158 78 

                   Pramen: [Rozbor výběru pojistného za rok 2008 - vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 6 – soudní řízení 

Pramen: [Rozbor výběru pojistného za rok 2008 - vlastní zpracování] 

Zaplacené soudní návrhy -

srovnání roku 2008 s rokem 2007
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3.5 ROK 2009  

3.5.1  Správní výkon rozhodnutí v roce 2009 

      Vymáhání a právní zajišťování pohledávek včetně promíjení penále bylo v roce 2009 

realizováno Okresní správou sociálního zabezpečení ve smyslu platných právních úprav a 

interních předpisů ČSSZ, a to všemi dostupnými zákonnými formami správního a 

soudního výkonu rozhodnutí, dále také  uplatňováním pohledávek v insolvenčních řízeních 

(dříve v konkurzních a vyrovnacích řízeních).   

      Pokud hodnotíme sledované období roku 2009 oproti stejnému období roku 2008 

vidíme, že došlo k zásadním změnám v oblasti nemocenského pojištění včetně 

souvisejících právních úprav, které se také velkou měrou podepsaly na procesu vymáhání. 

Především zavedení nových aplikací a následná transformace kont a dalších údajů 

znamenala v roce 2009 pro práci oddělení vymáhání pojistného přípravu převodů 

vymáhaných titulů. Pro účtárnu pojistného OSSZ byly pracovnicemi oddělení vymáhání 

písemně připravovány podklady, kdy jednotlivě u každé dlužné fyzické nebo právnické 

osoby byly označovány všechny právní tituly ve výkonu a vyčíslovány částky výkonu 

rozhodnutí. Se zavedením této aplikace se vyskytla řada technických problémů, které 

zpomalily proces vymáhání, dalším důvodem pro zpomalení procesu vymáhání byla 

platební neschopnost  právnických a fyzických osob z důvodu probíhající celosvětové 

ekonomické krize. Svým způsobem proces vymáhání ovlivnilo i zavedení přenosu dat 

pomocí datových schránek. V určité míře zavedení DS urychlilo proces doručení 

právnickým osobám a státním organizacím, soudním exekutorům, bankám atd. Z důvodu 

nutnosti tisknout doručenku i doklad o odeslání dokumentu prostřednictvím DS se navýšil 

počet zakládaných tiskopisů do správních spisů a zároveň i tlak na jednotlivé pracovnice 

oddělení.  

      Oddělení vymáhání pojistného OSSZ bylo celkem předáno 2 104 neuhrazených 

vykonatelných právních titulů. Došlo k poklesu celkového počtu exekučních titulů 

k vymáhání o 68 titulů, tj. o 3,2  % oproti roku 2008. Příčinou poklesu předaných titulů 

(výkazů nedoplatků) bylo, že účtárna pojistného v 1. pololetí 2009 vyhotovila minimum 

těchto titulů z důvodu transformace kont plátců do nové účetní aplikace a vytvoření kont 

vymáhaných titulů. V 2. pololetí roku 2009 došlo k nárůstu předaných titulů, především 

platebních výměrů OSVČ.  [8]  
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      Neuhrazené právní tituly jsou v hodnoceném období podkladem pro zahájení správního 

řízení, a to exekuční výzvou k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě. V roce 2009 bylo 

exekuční výzvou zahájeno celkem 2 218 správních výkonů rozhodnutí. Oproti stejnému 

období roku 2009 došlo k výraznému poklesu o 430 (tj. o 16,2 %) oproti počtu uváděném 

za stejné období v roce 2009, (Tabulka č. 9 – Správní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ  r. 

2009). Pokles exekučních výzev byl ovlivněn především tím, že byl předán nižší počet 

exekučních titulů k vymáhání, zároveň byly ale výzvou ošetřeny nezaplacené tituly 

z předchozích let, jejichž vymáhání soudem bylo neúspěšné a soudní řízení bylo zastaveno. 

Pokles exekučních výzev také ovlivnila ta skutečnost, že práce oddělení vymáhání 

pojistného se v prvním pololetí roku 2009 soustředila především na převod vymáhaných 

titulů do nové účetní aplikace. Pro účtárnu pojistného byly pracovnicemi oddělení 

vymáhání písemně připravovány podklady, kdy u každé dlužné fyzické nebo právnické 

osoby byly označeny všechny právní tituly ve výkonu a částky výkonu rozhodnutí.  

      Exekučních příkazů (do banky, srážky ze mzdy, srážky z účtu, srážky z nemocenských 

dávek) bylo ve sledovaném období - rok 2009 vydáno celkem 365 rozhodnutí, i zde byl 

zaznamenán pokles celkem o 286, tj. o 43,9 %. Hlavním důvodem poklesu je ta skutečnost, 

že výzvou byl v 1. pololetí roku 2009 ošetřen nižší počet  exekučních titulů. I když byl 

v druhém pololetí r.2009 zaznamenán nárůst vykonatelných právních titulů-podkladů pro 

výkon rozhodnutí, byly tyto tituly ošetřeny pouze exekuční výzvou, popř. bylo v případě 

plné úhrady nebo částečné úhrady vydáno rozhodnutí o zastavení. Část zahájených výkonů 

byla odložena z důvodu žádosti o vystavení splátkového kalendáře, v některých případech 

byla sepsána dohoda o individuální úhradě dluhu, exekuční  příkaz  nebyl tudíž  realizován. 

V roce 2009 byla na úseku vymáhání využita především forma exekučního příkazu na 

přikázání pohledávky z účtu povinného (ve větší míře), ze mzdy a také z důchodu a dalších 

dávek (v menší míře), a to z důvodu, že dochází k osobnímu kontaktu s klientem, často je 

také pohledávka doplacena v pokladně OSSZ (následně je výkon zastaven a účet klienta 

odblokován).  

      Oproti předchozímu období došlo k poklesu celkové částky vymáhaných pohledávek o  

52 183 068 Kč. Celková výše pohledávky se odvíjí od celkového počtu zahájených výkonů 

rozhodnutí, dále také od výše pohledávek ošetřených vykonatelným právním titulem 

(podkladem pro správní řízení). Zároveň s poklesem celkové částky došlo také k poklesu 

dlužného penále o 9 278 693 Kč.  
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      Došlo k poklesu ukončených správních exekucí oproti stejnému období loňského roku 

o 537, tj. o 25,9 %, a to z důvodu, že část výkonů rozhodnutí (i z předchozích let) byla 

ošetřena exekučním příkazem, tyto výkony byly ukončeny (zaplacením nebo předáním 

vymáhání soudu). Zároveň také došlo k poklesu zaplacených výkonů rozhodnutí o 331, tj. 

o 28,4 % oproti stejnému období roku 2009, současně se snížila zaplacená částka o celkem 

12 025.791 Kč v návaznosti např. na zaplacené tituly s nižší pohledávkou, také 

v návaznosti na nižší počet exekučních titulů a následně exekuční výzev, dále se 

domnívám, že k poklesu celkové výše zaplacených pohledávek přispěla i celosvětová 

hospodářská krize, kdy dlužné subjekty spíše využívají možnosti vystavení splátkového 

kalendáře nebo možnosti postupných individuálních úhrad. 

      Z celkového počtu 2 218 zahájených výkonů (Tabulka č. 9- Správní výkon rozhodnutí 

vybrané OSSZ v roce 2009) bylo celkem 1 532 skončeno, z toho na základě výzvy nebo 

exekučního příkazu celkem zaplaceno 833 výkonů v částce 11 612 042 Kč, 699 výkonů 

však uhrazeno nebylo, byly tudíž podkladem pro následující (soudní) výkon rozhodnutí, 

686 výkonů bylo převedeno do roku 2010. [8]  

 

 

Tabulka č. 9 – Správní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v roce 2009 

Počet titulů 

–  

předáno[ks

] 

Počet 

ex.   

výzev  

EV[ks] 

Počet 

ex. 

příkazů  

EP[ks] 

Převod 

VR do  

r. 2010 

[ks]   

Částka  pohledávek  

Kč 

(sl. 2) 
Celke

m 
zastav. 

výkonů 

[ks] 

Ze zastavených 

výkonů 

pohledávky[ks]: 

Celkem 

z toho: 

Zaplaceno Zaplac. 
Převod na 
soudní VR 

r.2009 

sl. 1 sl. 2 sl. 2a sl. 3 sl. 4 sl. 4a sl. 5 sl. 5a sl. 5b   

2 104 2 218 365 686 
79 153 

651 

11 612 

042 
1 532 833     699 

                   Pramen: [Rozbor výběru pojistného za rok 2009 - vlastní zpracování] 
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Obr. č. 7 – správní řízení 

   Pramen: [Rozbor výběru pojistného  za rok 2009 - vlastní zpracování] 

 

 

3.5.2 Soudní výkon rozhodnutí v roce 2009 

      Ve sledovaném období roku 2009 bylo podáno celkem 1 278 návrhů na soudní výkon, 

a to z nezaplacených výkonů roku 2009, tj. 699 návrhů, dále také z nezaplacených výkonů 

roku 2008, tj. 579 návrhů. Celkový počet znamená nárůst oproti roku 2008 o 120 návrhů tj. 

o 10,4 %,  (Tabulka č. 10  –  Soudní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v roce 2009). I když 

tento výkon rozhodnutí není tak účinný jako správní výkon, navýšení odůvodňujeme 

skutečností, že v roce 2009 bylo ukončeno více exekucí i z předchozích let, kde nebyl 

zjištěn majetek, plátce mzdy atd. a exekuce byla předána soudu. Zároveň navýšení počtu 

návrhů na soudní výkon rozhodnutí lze dát do souvislosti s možností souběžného vedení 

správní a soudní exekuce, čímž se pro OSSZ zvyšuje šance na uhrazení dlužné 

pohledávky. 

      V  roce  2009  došlo  ke  snížení  částky  pohledávek  uplatněných  u  soudu  celkem  o  

46 260 265 Kč. V tomto roce bylo ukončeno celkem 1 006 soudních výkonů, tento údaj 

znamená nepatrné navýšení  oproti roku 2008, a to o 30, tj. o 3,1 %. Zaplaceno bylo 768 

výkonů, jedná se o snížení oproti  roku 2009 o 31, tj. o 3,9 %, zároveň byl zaznamenán 

pokles i u celkové částky zaplacených výkonů o 3 119 932 Kč. Pokles celkové zaplacené 

Zaplacený správní výkon -

srovnání roku 2009 s rokem 2008

833

1164

rok 2009 rok 2008
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částky byl zřejmě zapříčiněn špatnou finanční situací dlužníků kvůli již zmiňované 

celosvětové hospodářské krizi.  

      Část výkonů byla soudem zastavena z důvodu, že nebyly nalezeny postižitelné věci, 

dále také že dlužníkem byl cizinec a má v současné době ukončen pobyt v ČR, nebo nebyl 

pobyt povinného vůbec zjištěn. Několik výkonů bylo zastaveno ze strany soudu z důvodu 

úmrtí povinného a pohledávka byla OSSZ přihlášena v dědickém řízení. 

      U počtu podaných návrhů na prodej nemovitých věcí došlo v roce 2009 k nárůstu 

(podány 3 návrhy) proti roku 2008 (nebyl podán žádný návrh), a to z důvodu, že byly 

nalezeny vhodné objekty k realizaci tohoto výkonu (dle výpisu z katastru nemovitostí). 

V souvislosti s tímto výkonem lze konstatovat, že časový horizont od návrhu na soudní 

výkon prodejem nemovitosti (ze strany OSSZ) do vydání dražební vyhlášky (okresním 

soudem) je u okresního soudu cca 7-8 let. V případě, že dražba nemovitosti není 

uskutečněna (nemovitost se např. nevydraží nebo dojde k zaplacení pohledávky), soud 

požaduje zaplatit náklady na soudního znalce, který vyhotovil znalecký posudek. Náklady 

na  „znalečné“  byly ze strany OSSZ hrazeny v 1. pololetí 2009 ve dvou případech, v 2. 

pololetí roku 2009 v jednom případě. V hodnoceném období (r.2009) byl tedy nejčastěji 

využívaným výkonem rozhodnutí prodej movitých věcí, i když „výtěžnost“ tohoto výkonu 

není tak efektivní. Bylo podáno celkem 1 275 návrhů, což je navýšení oproti roku 2008 o 

117 návrhů, tj. o 10,1 %. Spolupráce se soudními vykonavateli je většinou na dobré úrovni, 

často se telefonicky nebo mailem dotazují na aktuální dluh povinného a informují i (na 

základě dotazu OSSZ) o průběhu výkonu rozhodnutí. S povinným pracují osobně a 

v případě, že dlužník svůj dluh individuálně uhrazuje do pokladny soudu (s dlužníkem je 

na OSSZ sepsán protokol o úhradě dluhu do určitého data), vykonavatelé také informují  

oddělení vymáhání o výši splátky a tato částka je obratem poukázána na účet OSSZ.  

Časový horizont vymáhání se liší návrh od návrhu. V některých případech je vydáno 

usnesení o výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí již za měsíc nebo za dva měsíce, 

někdy až za půl roku. V případech, že titul byl již soudem vymáhán, se stává, že soud 

návrh obratem usnesením zastaví 

      Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva byl v roce 2009 realizován  

celkem v 85 případech, z toho na 63 návrhů bylo vydáno okresním soudem usnesení 

(nárůst vydaných usnesení o 75%). Oproti roku 2008 také došlo k nárůstu podaných 

návrhů o 7, tj. o 13,3 %, a to z důvodu, že byl výpisem z katastru nemovitostí zjištěn 
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nemovitý majetek u vyššího počtu dlužníků. Stejnopisy návrhů na zřízení soudcovského 

práva jsou nadále zasílány katastrálním úřadům, kde je proveden zápis do katastru  

nemovitostí formou poznámky. Stále trvá, že uvedený výkon  rozhodnutí má na dlužníky 

psychologický účinek, často dochází k částečné nebo úplné úhradě dluhu, a to hlavně 

proto, že dlužník se snaží nemovitost „odblokovat“ pro následný prodej. [8]  

 

Tabulka č. 10  - Soudní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v roce 2009 

Celkem 

zahájeno 
počet 

Celková částka 

pohledávek    
Kč 

Skončeno 

počet  
celkem 

Z celkového počtu - 
pohledávky uhrazené 

Výkon rozhodnutí 
soudem prodejem věcí 

 SZP 

počet Kč  
nemovitých 

počet 

movitých 

počet 

návrhy 

počet 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 3a sl. 3b sl. 4a sl. 4b sl. 5 

1 278 46 788 876 1 006 768 8 954 630 3 1 275 63 

Pramen: [Rozbor výběru pojistného za rok 2009 - vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 – soudní řízení 

Pramen: [Rozbor výběru pojistného OSSZ Teplice  za rok 2009 - vlastní zpracování] 
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4 ZHODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ 
 

      V předcházejících kapitolách jsem na základě podkladů z podpůrných evidencí OSSZ 

zjistila konkrétní údaje z oblasti vymáhání pojistného na sociální zabezpečení. Důležitým 

ukazatelem analýzy byly počty exekučních titulů, které byly předány oddělením účtárny 

pojistného a dávek. Z těchto právních titulů pak byly realizovány správní a soudní výkony 

rozhodnutí, dále byly pohledávky zajištěny soudcovským zástavním právem. Ve 

sledovaném období jsem také objasnila důvody zpomalení těchto procesů v jednotlivých 

letech, a to vzhledem k zásadním změnám v oblasti nemocenského pojištění včetně 

souvisejících právních úprav. Ze všech zjištěných údajů jsem sestavila tabulky a porovnala 

údaje výkonu rozhodnutí správního a soudního, dále jsem tyto údaje zobrazila pro 

porovnání v následujícím grafu. [8]  

 

4.1 SPRÁVNÍ VÝKON ROZHODNUTÍ  (souhrn) 
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Obr. č. 9 – správní řízení 

Pramen: [Rozbory výběru pojistného vybrané OSSZ  za r.2005-2009, vlastní zpracování] 
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Tabulka č. 11 – Správní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v letech 2005-2009 

 
 

 

ROK 

 

Celkový  

počet 

rozhodnutí 

 

Celkový počet 

výzev 

EV  

 

Celkový počet  

exekučních 

příkazů 

EP 

 

Převod  

do dalšího 

roku 

   

 

Částka  

pohledávek 

Kč 

 

2005 

 

1 824 

 

1 819 

 

574 

 

151 

 

83 979 129 

 

2006 

 

2 105 

 

2 442 

 

438 

 

624 

 

97 871 596 

 

2007 

 

1 890 

 

1 886 

 

505 

 

253 

 

81 252 681 

 

2008 

 

2 172 

 

2 648 

 

651 

 

579 

 

131 336 719 

 

2009 

 

2 104 

 

2 218 

 

365 

 

686 

 

79 153 651 

 

 

  

Zaplaceno 

Kč 

 

Zastaveno  

správních výkonů  

počet 

  

     Ze zastavených VR 

          ROK    pohledávky 

zaplacené 

převod na 

 soudní VR 

 

2005 

 

13 442 054 

 

1 668 

 

853 

 

815 

 

2006 

 

31 121 960 

 

1 818 

 

898 

 

920 

 

2007 

 

15 574 449 

 

1 633 

 

       1 192 

 

442 

 

2008 

 

23 637 833 

 

2 069 

 

       1 164 

 

905 

 

2009 

 

11 612 042 

 

1 532 

 

 833 

 

699 

 

Pramen: [Rozbory výběru pojistného za r. 2005-2009, vlastní zpracování] 

 

 

      Na  základě  Tabulky  č. 11 –  Správní  výkon  rozhodnutí  vybrané  OSSZ  v letech 

2005-2009 a Obrázku č. 9 vidíme na první pohled rozdíly ve vymáhání v jednotlivých 

letech. Nejvyšší počet zahájených právních titulů byl zaznamenán v roce 2008 (2 648), 

vzhledem k tomuto počtu byl v tomto roce zaznamenán i druhý nejvyšší počet úhrad 

(1 164). Nejvíce správních řízení bylo uhrazeno v roce předcházejícím, tj. v roce 2007 

(1 192). Na základě správního řízení bylo nejvíce úhrad zaplaceno v roce 2006  
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(31 121 960 Kč), následuje rok 2008  (23 637 833 Kč), výše zaplacených výkonů se však 

odvíjí v závislosti na výši pohledávky exekučního titulu. Z tohoto hlediska byla nejvyšší 

ošetřenou pohledávkou částka v roce 2008 (131 336 719 Kč). Nejvíce exekučních příkazů 

bylo realizováno v roce 2008  (651), následuje rok 2005  (574), tento způsob správního 

výkonu je závislý na počtu a kvalitě údajů zjištěných o dlužnících. Během sledovaného 

období se oddělení vymáhání potýkalo s řadou problémů, které byly zdrojem negativních 

příčin úspěšnosti výběru pojistného jak z oblasti změn legislativy, tak i z vlastního 

prostředí oddělení (kompletace spisů, zařazování a popis dokladů do spisů, časová 

náročnost některých úkonů, technické problémy atd.). Ze všech předchozích údajů 

vyplývá, že vymáhání pojistného prostřednictvím správního řízení bylo nejúspěšnější 

v roce 2008, nejúčinnějším prostředkem vymáhání byla exekuční výzva a následně 

exekuční příkaz na účet dlužníka.  [8]  

 

4.2 SOUDNÍ VÝKON ROZHODNUTÍ (souhrn) 

 

 

Obr. č. 10  –  správní řízení 

Pramen: [Rozbory výběru pojistného vybrané OSSZ  za r.2005-2009, vlastní zpracování] 
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Tabulka č. 12 – Soudní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ v letech 2005-2009 

 

  

Celkem 

zahájen

o 

   počet 

 

Celková 

částka 

pohledávek    

Kč 

 

Skončen

o 

počet  

celkem 

Z celkového počtu - 

pohledávky 

uhrazené 

Výkon rozhodnutí 

soudem prodejem 

věcí 

 

 SZP        

  

počet 

 

Kč  

nem. 

počet 

movitých 

počet 

návrhy 

počet Rok 

 

2005 

 

1 022 
 

70 480 991 

 

   991 

 

468 

 

11 770 597 

 

2 

 

1 020 

 

 69 

 

2006 
 

1 071 

 

48 431 179 

 

   1 147 

 

660 

 

 9 897 154 

 

1 

 

1 070 

  

101 

 

2007 
 

1 066 

 

68 022 278 

 

1 398 

 

985 

 

 9 896 838 

 

2 

   

   1 064 

 

107 

 

2008 
 

1 158 

 

93 029 141 

 

  976 

 

799 

 

12 074 562 

 

0 

 

1 158 

 

 78 

 

2009 
 

1 278 

 

46 788 876 

 

1 006 

 

768 

 

  8 954 630 

 

3 

 

   1 275  

  

 63 

 

Pramen: [Rozbory výběru pojistného za r. 2005-2009, vlastní zpracování] 

 

 

      Na základě přiložené Tabulky č. 12 – Soudní výkon rozhodnutí vybrané OSSZ  

v letech 2005-2009 a Obrázku č. 10 jsou patrné rozdíly v soudním vymáhání 

v jednotlivých letech.  Nejvyšší  počet  návrhů  na  soudní  výkon rozhodnutí byl 

zaznamenán v roce 2009 (1 278), dalším v pořadí počtem návrhů je rok 2008  (1 158). 

Vzhledem k tomuto počtu byl v tomto roce zaznamenán i druhý nejvyšší počet úhrad na 

soudní výkon (799). Nejvíce soudních řízení bylo uhrazeno v roce předcházejícím, tj. 

v roce 2007 (985). Na základě soudního řízení byla nejvyšší úhrada v roce 2008  

(12 074 562 Kč), následuje rok 2005  (11 770 597 Kč), a to v závislosti na výši pohledávky 

vyčíslené exekučním titulem. Z tohoto hlediska byla nejvyšší ošetřená pohledávka v roce 

2008  (93 029 141 Kč), v tomto roce byla i nejvyšší částka zahájeného správního řízení. 

Nejvíce ukončených soudních výkonů bylo zaznamenáno v roce 2007 (1 398), bohužel ne 

vždy se však jedná o zaplacené výkony. Víc než jednu třetinu tvoří výkony zastavené 

z důvodu nenalezení movitých věcí nebo sepsání věcí nízké hodnoty. Velká část dlužníků 

splácí svoje pohledávky i dalším věřitelům  (finanční úřady,  zdravotní pojišťovny,  banky,  

exekutoři), z tohoto důvodu nejsou schopni platit dluhy na pojistném. Opakované návrhy 

na soudní výkony prodejem movitých věcí bývají okresním soudem obratem zastaveny. 

Tyto skutečnosti jsou negativní příčinou neúspěšnosti soudního výkonu rozhodnutí.  
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      Zdrojem pozitivních příčin pro úspěšnost vymáhání pojistného prostřednictvím soudu 

je psychologický účinek tohoto výkonu, obzvláště zajištění pohledávky soudcovským 

zástavním právem (nejvíce návrhů bylo podáno v roce 2007). Během sledovaného období 

se oddělení vymáhání, stejně jako u správního řízení, potýkalo s řadou problémů. Pozitivní 

změnou na tomto úseku je doručování písemností prostřednictvím datových schránek, což 

proces vymáhání výrazně urychluje. Další pozitivní příčinou úspěšnosti soudního výkonu 

je možnost nahlížení do katastrů nemovitostí a vyhotovení výpisů, a to z důvodu, že OSSZ 

je v současné době registrovaným uživatelem.  

      Ze všech předchozích údajů vyplývá, že vymáhání pojistného prostřednictvím 

soudního řízení bylo opět nejúspěšnější v roce 2008, i když i ostatní roky zaznamenaly 

celkem úspěch, nejúčinnějším prostředkem vymáhání byl návrh na prodej movitých věcí,  

následně soudcovské zástavní právo k nemovitostem. [8]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jana Medová: Analýza úspěšnosti exekučního řízení v oblasti výběru pojistného 

2011  34 

5 ZÁVĚR 

 

      Cílem této bakalářské práce bylo na základě analýzy zjistit úspěšnost exekučního řízení 

v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení, především zjištění nejúčinnějšího 

prostředku v tomto řízení. Vzhledem k celosvětové hospodářské krizi došlo v Ústeckém 

kraji ke zvýšení nezaměstnanosti a také k pomalejšímu nárůstu mezd, což se negativně 

podepsalo (v průběhu sledovaných let) na platební morálce všech plátců pojistného. 

Z důvodu neplacení pojistného a penále v  zákonem stanovených lhůtách byl proti 

dlužníkům zahajován správní a soudní výkon rozhodnutí. Z důvodu špatné finanční situace 

a neschopnosti platit dlužné pojistné a penále si dlužníci často žádali o možnost splácet i 

pohledávky, které byly předány k soudnímu výkonu rozhodnutí. Možnost splátek byla 

většině dlužníků ze strany OSSZ povolena, ale ne vždy byl dluh doplacen v řádném 

termínu.    

      Vymáhání a právní zajišťování pohledávek včetně promíjení penále bylo v letech 2005-

2009 realizováno okresní správou sociálního zabezpečení ve smyslu platných právních 

úprav a interních předpisů ČSSZ, a to všemi dostupnými zákonnými formami správního a 

soudního výkonu rozhodnutí, dále také  uplatňováním pohledávek v insolvenčních řízeních 

(dříve v konkurzních a vyrovnacích řízeních).  Ve sledovaném období došlo k zásadním 

změnám v oblasti nemocenského pojištění včetně souvisejících právních úprav, které se 

také velkou měrou podepsaly na procesu vymáhání. Svým způsobem proces vymáhání 

ovlivnilo i zavedení přenosu dat pomocí datových schránek a další vlivy, které již byly 

v bakalářské práci zmíněny. 

       Analýza úspěšností exekučního řízení v oblasti výběru pojistného na sociální 

zabezpečení byla provedena z údajů a počtů exekučních řízení realizovaných na vybrané 

OSSZ v období let 2005-2009. Na základě správního řízení bylo nejvíce zaplaceno v roce 

2006  (31 121 960 Kč), následuje pak rok 2008  (23 637 833 Kč). Nejvyšší ošetřenou 

pohledávkou byla celková částka pohledávek v roce 2008 (131 336 719 Kč), nejvíce 

exekučních příkazů bylo realizováno v roce 2008 (651 příkazů). Na základě těchto údajů 

vyplynulo, že vymáhání pojistného prostřednictvím správního řízení bylo nejúspěšnější 

v roce 2008, nejúčinnějším prostředkem vymáhání byla exekuční výzva a následně 

exekuční příkaz na účet dlužníka. Nejvyšší  počet  návrhů  na  soudní  výkon rozhodnutí 

byl zaznamenán v roce 2009 (1 278 návrhů), dalším v pořadí byl počtem návrhů rok 2008  
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(1 158 návrhů). Vzhledem k tomuto počtu byl v tomto roce zaznamenán i druhý nejvyšší 

počet úhrad na soudní výkon (799), nejvyšší úhrada byla v roce 2008  (12 074 562 Kč), 

v tomto roce byla i nejvyšší ošetřená pohledávka (93 029 141 Kč). 

      V případě srovnání úspěšnosti správního a soudního výkonu rozhodnutí v průběhu let 

2005-2009 lze na základě vlastní praxe konstatovat, že úspěšnějším prostředkem vymáhání 

je správní výkon rozhodnutí. Tento výkon je realizován v kratším časovém intervalu, je 

lepší (osobní) kontakt s dlužníkem a lze ho použít opakovaně. Jelikož byla tato skutečnost 

ověřena i provedenou analýzou, lze zmíněný prostředek vymáhání doporučit k využití  

v oddělení vymáhání pojistného OSSZ, a to i v návaznosti na novou právní úpravu v této 

oblasti – zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. 
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Příloha č.1 

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

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

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

fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační 

složky státu, v nichž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na 

základě dohody o pracovní činnosti, a služební úřady, v nichž jsou státní 

zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby, 

b) zaměstnanci -   

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

zaměstnance považuje též 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 družstva ve družstvech, kde je podmínkou členství jejich pracovní 

vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo 

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 služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají 

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

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

až 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 režimů, Rady Českého telekomunikačního arbitra, dále Veřejný 

ochránce práv a jeho zástupce, 

9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

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 
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13. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté 

komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni 

práci, za kterou jsou placeni, 

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

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

není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo. 

 

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 též 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 považuje 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 dosažené výkonem této 

činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.  

 

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

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

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

 

[3] 
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                                                                                                                                Příloha č.2 

 

 a) Vývoj přírůstků pohledávek s pololetními a ročními 

hodnotami v tis. Kč  (Ústecký kraj) 
 

  

 

Pololetí / 

Rok 

Pohledávky  

 
Pohledávky celkem 

kumulovaně  

Pololetní/roční 

přírůstky pohledávek 

Pololetní/roční                

Index růstu  

 v tis. Kč v tis. Kč %  

 
Pololetí 

2005                   62 721 903                             744 730     101,20  

 2005                   62 180 326                             203 153     100,33  

 
Pololetí 

2006                   61 492 132     -                       688 194     98,89  

 2006                   59 720 703     -                   2 459 623     96,04  

 
Pololetí 

2007                   58 702 139     -                   1 018 564     98,29  

 2007                   57 488 369     -                   2 232 334     96,26  

 
Pololetí 

2008                   56 783 641     -                       704 728     98,77  

 2008                   55 797 450     -                   1 690 919     97,06  

 
Pololetí 

2009                   59 925 356                          4 127 905     107,40  

 2009                   59 713 030                          3 915 580     107,02  

 * Hodnoty jsou uvedeny k 30.6. a 31.12. daného roku   

 
  

b) Vývoj pohledávek s kumulovanými hodnotami v tis. Kč 

(Ústecký kraj) 

Pololetí / Rok 

Pohledávky 

celkem 

 kumulativně 

Pohledávky 

     vůči  odhlášeným   plátcům       ve  splátkovém   režimu 

v absolutní výši 

Podíl na 

celkovém 

objemu 

pohledávek 

v % 

v absolutní výši 

Podíl na 

celkovém 

objemu 

pohledávek v 

% 

            

Pololetí 2005                       62 721 903                 36 270 818     57,83%                   874 999     1,40% 

2005                       62 180 326                 36 776 566     59,15%                   781 286     1,26% 

Pololetí 2006                       61 492 132                 36 928 136     60,05%                   874 516     1,42% 

2006                       59 720 703                 35 604 183     59,62%                   917 078     1,54% 

Pololetí 2007                       58 702 139                 35 375 853     60,26%                   918 449     1,56% 

2007                       57 488 369                 35 261 491     61,34%                   873 261     1,52% 

Pololetí 2008                       56 783 641                 34 726 228     61,16%                   967 033     1,70% 

2008                       55 797 450                 33 871 399     60,70%                   814 991     1,46% 

Pololetí 2009                       59 925 356                 33 186 710     55,38%                1 291 452     2,16% 

2009                       59 713 030                 33 604 347     56,28%                2 561 414     4,29% 

* Hodnoty jsou uvedeny k 30.6. a 31.12. daného roku    

[8] 
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                                                                                                                                                                                                Příloha č.3 
 

  Vývoj počtu dlužníků k pololetí a ke konci daného roku  

(Ústecký kraj) 
P

o
lo

le
tí

 /
 R

o
k
 

Počet dlužníků 

celkem 

Počty dlužníků 

organizací malých organizací OSVČ 

Počet 
Podíl na 

celkovém  

počtu dluž 
Počet 

Podíl na 

celkovém 

počtu dluž. 
Počet 

Podíl na 

celkovém 

počtu dluž. 

  A  :  odhlášení         

pol.            157 274              2 260     1,44%        45 226     28,76%      109 788     69,81% 

2005            160 495              2 247     1,40%        47 584     29,65%      110 664     68,95% 

pol.            158 914              2 151     1,35%        45 257     28,48%      111 506     70,17% 

2006            159 304              2 093     1,31%        47 522     29,83%      109 689     68,86% 

pol.            157 109              1 961     1,25%        45 106     28,71%      110 042     70,04% 

2007            157 110              1 917     1,22%        47 053     29,95%      108 140     68,83% 

pol.            155 757              1 838     1,18%        44 622     28,65%      109 297     70,17% 

2008            160 294              1 795     1,12%        47 232     29,47%      111 267     69,41% 

pol.            165 199            46 600     28,21%          118 599     71,79% 

2009            181 221            49 725     27,44%          131 496     72,56% 

  B  :  neodhlášení 

pol.            276 971              3 011     1,09%        50 003     18,05%      223 957     80,86% 

2005            253 541              2 682     1,06%        52 815     20,83%      198 044     78,11% 

pol.             263 613              2 947     1,12%        49 296     18,70%      211 370     80,18% 

2006             239 479              2 442     1,02%        50 766     21,20%      186 271     77,78% 

pol.             268 689              3 119     1,16%        54 066     20,12%      211 504     78,72% 

2007             246 509              2 744     1,11%        56 555     22,94%      187 210     75,94% 

pol.             268 366              2 960     1,10%        50 611     18,86%      214 795     80,04% 

2008             255 432              2 727     1,07%        52 612     20,60%      200 093     78,34% 

pol.             324 917            65 366     20,12%          259 551     79,88% 

2009             337 188            92 682     27,49%          244 506     72,51% 

 C  :  dlužníci celkem 

pol.            445 334              5 666     1,27%        97 254     21,84%      342 414     76,89% 

2005            425 074              5 314     1,25%     102 378     24,08%      317 382     74,67% 

pol.            434 291              5 473     1,26%        96 543     22,23%      332 275     76,51% 

2006            410 779              4 885     1,19%     100 200     24,39%      305 694     74,42% 

pol.            437 892              5 380     1,23%     100 965     23,06%      331 547     75,71% 

2007            415 502              4 981     1,20%     105 368     25,36%      305 153     73,44% 

pol.            436 282              5 117     1,17%        96 976     22,23%      334 189     76,60% 

2008            426 275              4 802     1,13%     101 205     23,74%      320 268     75,13% 

pol.            504 350         114 113     22,63%          390 237     77,37% 

2009            536 018         146 749     27,38%          389 269     72,62% 

* Hodnoty jsou uvedeny k 30.6. a 31.12. daného roku, v roce 2009: organizace = zaměstnavatelé  
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                                                                                                                                Příloha č.4 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.1   Organizační struktura okresní správy sociálního zabezpečení - Ústecký kraj  
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Ředitel/ka OSSZ 

Oddělení nemocenského 

pojištění 

Kontrolní oddělení 

Oddělení  účtárny  

pojistného a dávek 

Oddělení pojištění OSVČ 

Oddělení vnitřní správy 

Oddělení vymáhání pojist. 

Oddělení důchodového 

pojištění 

Zaplacené správní řízení -

 srovnání roku 2009 s rokem 2008

rok 2009 rok 2008

 


