
Žádost o informace dle zákona Ó.106/1999 sb', o svobodném přÍstupu k informacím

YáŽení,
téma exekucíje 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 exekucítzv. bagatelních pohledávek bylo
poprvé nutné se rozhodnout, zda pokračovat ve vymáhánítěchto 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.

Žaaam Vás tedy o poskytnutínásledujících informací:

1. Milostivé léto* - dotazy na případy, kdy jste byli'u exekucítzv. "opravěným" (věřitelem):
a) KolÍk je případů (uved'te prosím počet exekucí, popř. i poiet exekvovaných osob), kterých se Milostivé léto
mohlo týkat? .' '. i
b) Kolik je případů (uvedte prosím počet exekucí, popř. ipočěl'exekvovaných osob), kde bylo trltilosiivé léto
skutečně vyuŽito (došlo k vyřešeníexekuce)?
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 vy'uŽi1o?
e) Jakým způsobem jste příp. informovali "povinné" (dluŽníky) o moŽnosii vyuŽít akci Milostové léto?

2.Exekucena''bagatelnípohledávky"- tj.jistinado1500Kčastaršínež3rokyk1.1'2o22(jakjedefinovánov
zák' 286/2021 Sb., Čt. tv uoo 1 B.) - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucí tzv. ''opravěnyň" 1veritetem;:
a) Kolik jste měli případů, které spadajípod tzv. bagatelnípohledávky?
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 (5oo Kč) tak, aby exekuce dále pokračovata?
d) Jaká je celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, za které jste zaplatili zálohu na náklady kauce (so0
Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala?
e) Podle jakých kritériíjste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatilijste zálohu na náklady
kauce 500 Kč)?

3. Trvalý pobyt v sídle ohlašovny
a) Kolik oso6 má u vás trvalý pobyt hlášený v sídle ohlašovny (tj' "obecníúřad")?
b) Kolik z nich má exekuci, u l<iěré.jste tZV. "oprávněným" (věřitelem)?

Děkuji předem,

* Milostivé léto je v zákonech upraveno: Část druhá cl. lV bod 25zákonač.286/2021 Sb., kterým se mění
zákon Ó,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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Úřad městské ěásti Brno-Bohunice

Váš dopis č.j.
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Vyřizuje:
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E-mail:
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BBOH/037901221Pr
JUDr. Michaela Kučerová
547 423 819
547 352946
kucerova@bohunice. brno.cz
20.07.2022

Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

VáŽený pane,

Úradu městské části Brno Bohunice byla dne 10'o7 '2022 doruÓena Vaše Žádost o informace
podle zákona č. 106/1999 sb', o svobodném přístupu k informacím, týkajÍcí se akce
,,Milostivé léto" a jejího praktického dopadu. Žádost byla zaevidována pod č.j.
BBOHi03742l22lPr.

Uřad městské cásti Brno-Bohunice Vám poskytuje k předmětné
informace:

Žádosti následující

1) Milostivé léto se mohlo týkat B0 exekucí, ve kteých bylo statutární město Brno, MČ
Brno-Bohunice věřitelem, a 46 exekvovaných fyzických osob (k bodu 1. písm. a)
Žádosti)

2) Milostivé léto bylo doposud skutečně vyuŽito u jedné exekuce, jednou osobou, podle
informací dostupných k20.07 '2022 (k bodu 1. písm. b) Žádosti)

3) Milostivé léto se mohlo týkat jistiny 2.814'142,00 Kč (k bodu 1. písm' c) Žádosti)
4) Výše jistiny, splacené v proběhlé fázi Milostivého léta, je 57 '261,00 Kč ( k bodu 1.

písm. d) Žádosti)
5) Pod,,bagatelní" pohledávky spadá 17 případů (k bodu 2' písm. a) Žádosti)
6) Celková jistina ,,bagatelních" pohledávek byla 12.540,00 Kč (k bodu 2' písm' b)

Žádosti)
7) Zálohy na náklady exekuce byly zaplacené v sedmi případech (k bodu 2' písm. c)

Žádosti)
8) Jistina v případech, za které byla zaplacena záloha na náklady exekuce, činí6140,00

KÓ (k bodu 2' písm. d) Žádosti)
9) Záloha na náklady exekuce byla zaplacena u případů, ve kteých zastupoval věřitele

(sylB, MČ Brno-Bohunice) advokát, s ohledem na uzavřenou smlouvu mezi SMB,
MČ Brno_Bohunice a advokátem (k bodu 2. písm. e) Žádosti)

10)ohledně informace týkající se počtu osob strvalým pobytem vsídle ohlašovny byla
Žádost částečně odloŽena (přípisem ě'j' BBoH/03809l22IPr) a zaslána Magistrátu
města Brna (přípisem č'j. BBOH/03813l22lPr), (k bodu 3. písm. a) Žádosti)

11)V sídle ohlašovny (Brno, Husova 165i5) má hlášený pobyt '10 osob, exekvovaných
pro dluh u SMB MČ Brno-Bohunice, podle stavu k2o.o7'2022 (kbodu 3. písm. b)
Žádosti)

S pozdravem

JUDr. Michaela Kučerová
právnička ÚtvlČ grno-Bohunice

ri

Telefon: 547 423 810
Fax:547 352946

BankovnÍ spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmouý ÚČet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový ÚČet: 19-519 081 021710100
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Úřad městské části Brno-Bohunice
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Poskytnutí informací na základě žádostl podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím - doplnění dokumentu BBoH/og7gol2ztPr z 2O.O7.2022

VáŽený pane,

Úřadu městské části Brno Bohunice byla dne 1o'O7 '2022 doručena Vaše Žádost o informace
podle zákona č. 106i'1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se akce
,,Milostivé léto" a jejího praktického dopadu. Žaoost byla 

'aevioouaňa 
pod č'j.

BBoH/03742l22IPr. PoŽadované informace (týkající se naší půiobnosti) jsme Vám posxytti
pod č'j. BBoH/03790l22lPr , ale nedopatřením bez informace poŽadováné pod bodem 1.
písm. e) Žádosti'

Úrao městské části Brno-Bohunice Vám poskytuje k předmětné Žádosti následující
informaci, k dotazu pod bodem 1' písm. e) Žádosti :

o moŽnosti vyuŽít a.kce. Milostivé léto jsme informovali dluŽníky prostřednictvím webových
stránek MČ Brno-Bohunice.

I9{9 qolu'ent č.j' BBOH/0401 4I22tPr doplňuje dokument ,,Poskytnutí informací... ... ''" č.j.
BBoHi03790l22lPr z 20.07 .2022 a jejeho součástí.

S pozdravem

JUDr. Michaela Kučerová
právnička ÚvtČ grno-Bohunice

Telefon: 547 423 810
Fax.547 352 946

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmový úČet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový úČet: 19-519 081 021710100

lČo' 44992785
Dtc'. c244992785


