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Dotaz a odpověď  č.j. 8/2022 

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

v reakci na Vaše dotazy sdělujeme následující:  

1. Milostivé léto 
a) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekuovaných osob), 

kterých se Milostivé léto mohlo týkat? – Celkový počet exekucí, kterých se 
Milostivé léto mohlo týkat, bylo 294. 

b) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekuovaných osob), 
kde bylo Milostivé léto využito? - Celkový počet exekucí, u kterých bylo Milostivé 
léto využito, bylo 11. 

c) Kolik je výše jistiny, které se Milostivé léto mohlo týkat?  - Výše jistiny, které se 
mohlo Milostivé léto týkat, byla 676.674,- Kč.  

d) Kolik je výše (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skutečně využito? – Výše 
splacené jistiny v rámci Milostivého léta byla 27.477,- Kč. 

e) Jakým způsobem jste příp. informovali „povinné“ (dlužníky) o možnosti využít akci 
Milostivé léto? –  Fakultní nemocnice Olomouc informovala „povinné“ 
prostřednictvím internetových stránek FNOL a dále formou zaslaných SMS zpráv 
(pouze u „povinných“ u kterých jsme měli k dispozici telefonní číslo). 

 

2. Exekuce na „bagatelní pohledávky“ 
a) Kolik jste měli případů, které spadají pod tzv. bagatelní pohledávky? –  Celkem 380 

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

bagatelní pohledávky? – Celková jistina za tzv. bagatelní pohledávky činila 
212.885,5 Kč.  

c) V kolika případech jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500,-Kč) tak, aby exekuce 
dále pokračovala? – Zálohu jsme nezaplatili v žádném z případů. 

d) Jaká je celková jistina případů, za které jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500,-
Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala? – 0,-Kč, viz předchozí odpověď; 

e) Podle jakých kritérií jste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili 
jste zálohu na náklady kauce 500,- Kč)? – Dle zásady hospodárnosti. 

 
 

 

 

V Olomouci dne 22.8.2022 
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