
Žádost o informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vážení, 
téma exekucí je stále jedním ze zásadních témat české společnosti, proto se jím zabýváme spolu s kolegy v 
médiu Seznam Zprávy. 
Jak asi víte, nedávno proběhla v ČR akce Milostivé léto a také u exekucí tzv. bagatelních pohledávek bylo 
poprvé nutné se rozhodnout, zda pokračovat ve vymáhání těchto dluhů, či nikoliv. 
Vzhledem k tomu, že v ČR neexistují dostatečně podrobné veřejně dostupné informace, jak se tyto legislativní 
změny u exekucí projevily v praxi, obracím se na vás, abychom získali informace o jejich praktickém dopadu. 

Žádám Vás tedy o poskytnutí následujících informací: 

1. Milostivé léto* - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucí tzv. "opravěným" (věřitelem): 
a) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kterých se Milostivé léto 
mohlo týkat? 
b) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kde bylo Milostivé léto 
skutečně využito (došlo k vyřešení exekuce)? 
c) Kolik je výše jistiny (vámi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo týkat? 
d) Kolik je výše (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skutečně využito? 
e) Jakým způsobem jste příp. informovali "povinné" (dlužníky) o možnosti využít akci Milostové léto? 

2. Exekuce na "bagatelní pohledávky" - tj. jistina do 1500 Kč a starší než 3 roky k 1.1.2022 (jak je definováno v 
zák. 286/2021 Sb., ČI. IV bod 18.) - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucí tzv. "opravěným" (věřitelem): 
a) Kolik jste měli případů, které spadají pod tzv. bagatelní pohledávky? 
b) Jaká byla celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, které spadaly pod tzv. bagatelní pohledávky? 
c) V kolika případech jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala? 
d) Jaká je celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, za které jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 
Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala? 
e) Podle jakých kritérií jste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili jste zálohu na náklady 
kauce 500 Kč)? 

3. Trvalý pobyt v sídle ohlašovny 
a) Kolik osob má u vás trvalý pobyt hlášený v sídle ohlašovny (tj. "obecní úřad")? 
b) Kolik z nich má exekuci, u které jste tzv. "oprávněným" (věřitelem)? 

Děkuji předem, 
s pozdravem 

* Milostivé léto je v zákonech upraveno: Část druhá čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění 
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony. 
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Odpověd' na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ve znění pozdějších předpisů 

Vážený, 

dne 08.08.2022 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 (dále 
jen „zákon"), pod č.j. SMO/503393/22/OFR . Ve své žádosti žádáte Magistrát města Ostravy o 

informaci v bodech 1 až 3. 

Magistrát města Ostravy vyhledal Vámi požadované informace, přičemž níže uvedené odpovědi jsou 

veškerými informacemi, které má Magistrát města Ostravy k Vámi zaslaným dotazům ze své běžné 

činnosti k dispozici. 

Odpovídáme postupně dle Vašich požadavků následující: 

K dotazu bodl) 

a) 

Magistrát města Ostravy eviduje za Statutární město Ostrava 446 řízení, kterých by se mohlo 

„Milostivé léto" týkat. Jedná se o pohledávky vyplývající ze samostatné působnosti úřadu a 

pohledávky předané k vedení vymáhacího řízení soudními exekutory, u kterých povinná osoba není 

v insolvenčním řízení. Z hlediska Magistrátu města Ostravy se jedná o výraznou menšinu jeho 

evidovaných a vymáhaných pohledávek (většinu tvoří pohledávky daňového charakteru 

vymáhané samostatně dle daňového řádu). Zároveň však upozorňujeme, že se Statutární město 

Ostrava dělí na 23 městských částí, a proto Magistrát města Ostravy nemá k dispozici údaje o 

pohledávkách městských obvodů, kdy tyto městské obvody si pohledávky spravují samostatně. 

Statutární město Ostrava nemůže vydávat stanovisko a údaje za ně. 

b) 

Jeden případ. 

c) 

4.729.873,00 Kč 

d) 

5.500,00 Kč 
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e) 

Statutární město Ostrava informovalo starosty a tajemníky úřadů městských obvodů, do kterých se 

Ostrava člení, o právní úpravě související s akcí „milostivého léta". Požádali jsme vedení těchto 

úřadů, aby informace předali svým zaměstnancům vymáhající pohledávky, aby dlužníky správně 

informovali a pomohli s případnými dotazy. Informace jsme také předali ředitelům příspěvkových 

organizací statutárního města. 

Zaměstnanci Magistrátu města Ostravy dále postupovali individuálně při kontaktech s jednotlivými 

dlužníky. Např. písemně se dotazovali jednotliví dlužníci /30/, kterým jsme podávali informace, jak 

dále postupovat. 
Pět dlužníků se pak osobně dostavilo na náš úřad a v souvislosti s uvedenou akcí doplatilo všechny 

dluhy, aby měli vše v pořádku. Jednalo se však o daňové pohledávky, které do „Milostivého léta" 

nespadaly, a které vymáhá Magistrát města Ostravy sám svou činností v souladu s daňovým řádem. 

K dotazu bod 2) 

a) 

Nemáme žádné. 

b) 
Nebyla žádná. 

c) 

V žádném případě. 

d) 

Není žádná. 

e) 

Viz. odpověd' výše. 

K dotazu bod 3) 

a) 

Statutární město Ostrava se dělí do 23 městských částí, ve kterých jsou ohlašovny a ty evidují 13.095 
osob (Magistrát města Ostravy není ohlašovnou). 

b) 

702 povinných za Magistrát města Ostravy 

Statutární město Ostrava se dělí do 23 městských částí, a proto Magistrát města Ostravy nemá 

k dispozici údaje o pohledávkách městských obvodů, kdy tyto městské obvody si pohledávky spravují 

samostatně. Statutární město Ostrava nemůže vydávat stanovisko a údaje za tyto městské obvody. 

S pozdravem 
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