
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Předmět žádosti:  

 

Povinný subjekt obdržel dne 07.08.2022 žádost o poskytnutí informací: 
 

1) Milostivé léto 

 

a) Kolik je případů (počet exekucí, popř. počet exekuovaných osob), kterých se Milostivé léto 

mohlo týkat?   

b) Kolik je případů (počet exekucí, popř. počet exekuovaných osob), kde bylo Milostivé léto 

skutečně využito (došlo k vyřešení exekuce)? 

c) Kolik je výše jistiny, 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 

Milostivé 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., Čl. IV bod 18.) dotazy na případy, kdy jste byli u 

exekucí tzv. “oprávněným” (věřitelem) 

 

a) Kolik jste měli případů, které spadají pod tzv. bagatelní pohledávky? 

b) Jaká byla celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, které spadly pod tzv. bagatelní 

pohledávky? 

c) V kolika případech jste zaplatili zálohu na náklady exekuce (500 Kč) tak, aby exekuce dále 

pokračovala? 

d) Jaká je celková jistina (vymáhaná částka) případů, za které byla zaplacena záloha na náklady 

exekuce tak, aby exekuce pokračovala? 

e) Podle jakých kritérií jste rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili jste zálohu na 

náklady exekuce 500 Kč)? 

 

3) Trvalý pobyt v sídle ohlašovny 

 

a) Kolik osob má trvalý pobyt hlášený v sídle ohlašovny? 

b) Kolik z nich má exekuci, u které jsme oprávněným? 

 

Způsob vyřízení žádosti povinným subjektem. 

 

Byly poskytnuty následující informace: 
 

1) Milostivé léto 

 

a) Milostivé léto se mohlo týkat celkem 1 331 případů. 

b) 19 dlužníků  

c) 18 296 692,54 Kč 

d) 265 408,00 Kč 

e) Webové stránky města, regionální média (kabelová televize, regionální noviny), osobní 

jednání s dlužníky. 

 



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., Čl. IV bod 18.) dotazy na případy, kdy jste byli u 

exekucí tzv. “oprávněným” (věřitelem) 

 

a) 280 

b) 242 351,75 Kč 

c) U 15 dlužníků. 

d) Jistina 0,00 Kč. Celková vymáhaná částka 741 138,25 Kč. 

e) U daňových pohledávek bylo přihlíženo k datu vzniku pohledávky a její výši, délce jejího 

vymáhání soudním exekutorem, celkové výši daňových pohledávek evidovaných v informačním 

systému u téhož dlužníka a učiněným krokům správcem daně (součinnost, exekuční příkaz, další 

návrh postoupený soudnímu exekutorovi k vymáhání nově vzniklých pohledávek). 

Dle Vnitřního předpisu č. 3/2020 vydaného Radou města Přerova o postupu jednotlivých 

odborů MMPr, MP Přerov a příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu) 

pohledávek a Vnitřního předpisu č. 5/2022 vydaného Radou města Přerova, kterým se mění 

Vnitřní předpis č. 3/2020. 

 

3) Trvalý pobyt v sídle ohlašovny 

 

a) K 15.08.2022  - 2 269 osob 

b) Jedná se celkem o 227 osob. 
 

Informace zpracoval:  

 

29.08.2022  

Zdeněk Daněk, Odbor Kanceláře primátora, Oddělení organizační 


