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Město Strakonice 

Městský úřad Strakonice  

Odbor finanční  

Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice  
  

   
Váš dopis zn.:   

Ze dne: 07.08.2022  

Naše č. j.: MUST/034526/2022/FIN/pok  

Sp. zn.:   

   

 

Vyřizuje: Jaroslava Pokorná  

Telefon: 383 700 525  

E-mail: jaroslava.pokorna@mu-st.cz  

   

Datum:  16.08.2022  

Vypraveno: 16.08.2022 

 

 
 

 

 

Sdělení 
k zaslané žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
1. Milostivé léto 

a) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet osob), kterých se Milostivé léto mohlo 
týkat? 
Počet zahájených a probíhajících exekučních řízení k rozhodnému dni (28.10.2021) činil: 4107 řízení 
proti 1697 osobám. 
 
b) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet osob), kde bylo Milostivé léto 
skutečně využito (došlo k vyřešení exekuce)? 
Zastaveno bylo 57 řízení. 
 
c) Kolik je výše jistiny (vámi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo týkat? 
25.263.031 Kč 
 
d) Kolik je výše (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skutečně využito? 
168.815 Kč 
 
K dotazu pod bodem e) sděluji, že poskytnutí „informace o možnosti využít Milostivé léto“ žádný 
předpis neukládá, tedy žádné individuální oslovení povinných v exekučním řízení neproběhlo. V počtu 
nižších jednotek jsme poskytovali ústní či telefonické vysvětlení postupu v konkrétních případech. 
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2. Exekuce na „bagatelní pohledávky” - tj. jistina do 1.500 Kč a starší než 3 roky k 01.01.2022 (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? - 1692 případů 

 

b) Jaká byla celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, které spadaly pod tzv. bagatelní 
pohledávky? – 946.647 Kč 

 
Dle Usnesení č. 2879/2022 (65/2a) Rada města po projednání schvaluje u pohledávek nepřesahujících 

1.500 Kč, kde nebylo v posledních třech letech před účinností novely exekučního řádu nic vymoženo, 
nezasílat zálohu ve výši 500 Kč. 

 

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

pokračovala? - 0 
 

 

d) Jaká je celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, za které jste zaplatili zálohu na náklady 
kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala? - 0 

 
 

e) Podle jakých kritérií jste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili jste zálohu na 
náklady kauce 500 Kč)? – jiné pohledávky, trvalý pobyt v sídle ohlašovny 

 

 
 

 
3. Trvalý pobyt v sídle ohlašovny 

a) Kolik osob má u vás trvalý pobyt hlášený v sídle ohlašovny (tj. „obecní úřad”)? – 446 

 
b) Kolik z nich má exekuci, u které jste tzv. „oprávněným” (věřitelem)? - 180 

 
 

 

 
 

 
 

 
S pozdravem 

  

Ing. Eva Jankovcová v. r. 
zástupce vedoucí  odboru 

 

 

Počet listů: 2 

Počet příloh: 0 

Počet listů příloh: 0 


