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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane doktore, 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 7.8.2022: 
 
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., Čl. 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? 
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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)? 
 
sděluje následující:  
 
1. Milostivé léto: 
a) Celkem jde o 1.653 osob. 
b) Milostivé léto bylo využito ve 24 případech. 
c) Celková výše jistiny, které se Milostivé léto mohlo týkat je 10.549.301,12 Kč. 
d) V rámci Milostivého léta byly uhrazeny jistiny ve 24 přídech, v celkové výši 29.069,-Kč 
e) Statutární město Chomutov o akci „Milostivé léto“ informovalo prostřednictvím Chomutovských 
novin, které jsou doručovány do všech domácností, případně dostupné na 
https://mesto.chomutov.cz/chomutovske-noviny-0. Konkrétně na straně 15 v listopadovém čísle ze 
dne 3.11.2021 a opětovně na straně 15 v prosincovém čísle ze dne 1.12.2021, společně s kontakty 
na poradny.  
 
Magistrát města Chomutova, odbor sociálních věcí v rámci své terénní práce dlouhodobě poskytuje 
klientům rady, i ohledně Milostivého léta. Dále klienti mohou využít dluhové poradny na Sociálních 
službách Chomutov, příspěvkové organizaci města, která rovněž na institut Milostivého léta klienty 
upozorňovala. 
 
2. Bagatelní pohledávky: 
a) Pod bagatelní pohledávky spadalo celkem 359 případů. 
b) Celková jistina výše uvedených bagatelních pohledávek činila 284.412,17 Kč. 
c) Záloha nebyla zaplacena ani v jednom případě. 
d) Statutární město Chomutov se v rámci hospodárnosti rozhodlo neplatit zálohy u takto 
„nevymahatelných“, když by to vedlo k vydání finančních prostředků bez reálné šance na jakoukoliv 
návratnost této „investice“.  
e) Rada statutárního města Chomutova svým usnesením č. 256/22 ze dne 28.3.2022 schválila 
postup spočívající v nehrazení záloh na náklady exekuce na výzvy exekutorů podle části druhé čl. IV. 
bodu 18 zák. č. 286/2021 Sb. 
 
3. Trvalý pobyt v sídle ohlašovny: 
a) Ke dni 8.8.2022 bylo evidováno 1.888 osob s trvalým pobytem hlášeným v sídle ohlašovny. 
b) Statutární město Chomutov je oprávněným u 203 exekucí osob, které mají trvalý pobyt hlášený 
v sídle ohlašovny. 
 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
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