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V Praze dne 14. dubna 2022 

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1939 Sb. 

Na základě zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracíme ve veřejném 

zájmu se žádostí o sdělení statistik dlužníků, kteří využili institut „Milostivého léta" v období 28.10.2021 -28. 1.2022: 

- rozděleni ženy x muži 

- věkové kategorie 

o do 29 let 
o 30 - 4.4 let 
o 45 - 59 let 
o nad 60 let 

výše dluhu a příslušenství 

M  kolik dlužníků se díky „Milostivému létu" zbavila všech exekucí, případně porovnání s dlužníky, kterým zbyly 

další exekuce. 

►Milostivé léto" je věcí veřejného zájmu, obyvatelé ČR na něj přispěli ve veřejných sbírkách vysokými částkami a 

mají legitimní právo na přesné informace o výsledcích akce. Odpuštění veřejnoprávních pohledávek se dotýká všech 

obyvatel ČR s ohledem na negativní dopady do veřejných rozpočtů. Požadované informace a přesná data mohou 

přispět k diskusi o významu „Milostivého léta" a pomoci při úvahách o využití tohoto mimořádného nástroje či 

obdobných nástrojů v budoucnu. InsolCentrum se dlouhodobě věnuje dluhové problematice v rovině praktické, 

analytické, vědecké a publikační. S ohledem na uvedené jsou spiněny předpoklady pro poskytnutí vyžádaných 

informací v režimu zákona Č. 106/1999 Sb. 

InsolCentrum  s.r.o. 
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InsolCentrum s.r.o. 

Odpověd' na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů 

Vážení, 

dne 19.4.2022 obdržel Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu Vaši žádost o informaci 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Ve 
své žádosti žádáte o sdělení statistik dlužníků, kteří využili institut tzv. "Milostivého léta" v období 

od 28.10.2021 do 28.1.2021. 

Statutární město Ostrava (SMO), Magistrát vymáhá (eviduje) pohledávky plynoucí pouze 
z činnosti Magistrátu. Na základě Statutu města Ostravy si jednotlivé městské obvody spravují a 
vymáhají své pohledávky samostatně, stejně tak městské společnosti. Magistrát tedy nemá 
k dispozici údaje o pohledávkách městských obvodů (většina bytového fondu města), 
příspěvkových organizací či městských společností (např. dopravní podnik). 

K tomu je zapotřebí zdůraznit, že většina vymáhaných pohledávek Magistrátem města Ostravy je 

vedených v rámci daňových exekucí (pokuty, poplatky) a na tyto se institut milostivého léta 
vztahoval jen co do exekučních nákladů v případě vymáhání vedených soudními exekutory. 

Institut milostivého léta byl u pohledávek vedených Magistrátem města Ostravy uplatněn pouze 
v jednom případě týkajícím se pohledávky SMO ve výši 5.500,-Kč. Vzhledem k tomu, že uvedená 

pohledávka vznikla v rámci výkonu přenesené působnosti, je její vymáhání vedeno dle daňového 

řádu, přičemž dle § 52 a násl. zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů, se 

na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti správce daně, která není prolomena ani zákonem o 

svobodném přístupu k informacím. Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány 

povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. Z tohoto 

důvodu Vám další specifikaci dlužníka tak, jak ji žádáte ve své žádosti, v tomto případě nejsme 

oprávněni poskytnout. 
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