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KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚMČ – ÚSEK VNITŘNÍCH VĚCÍ 
 

 K Č.j.: MČBBOS 1508/22 z 11.7. 2022 
 
Dotaz: 
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. “oprávněným” (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 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 spadaly pod tzv. bagatelní 
pohledávky? 
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)? 
 
 
 
 
Odpovědi: 



Městská část statutárního města Brna   kontakt (podatelna): 547 422 711 
Brno-Bosonohy    e-mail: podatelna@bosonohy.cz 
Bosonožské náměstí 74/1    ISDS: kk8bxef  
642 00 Brno    www.bosonohy.cz 
  

 
1 a) - 13 případů /11 osob 
1 b) - 0 
1 c) - 33 000 Kč 
1 d) - 0 
1 e) - neinformovali 
 
2 a) - 2 
2 b) - 2 000 Kč 
2 c) – v žádném 
2 d) - 0 
2 e) – kauce jsme neplatili, exekuce jsme zastavili 
 
3 a) – městská část nemá ohlašovnu pobytu (pro město Brno – Husova 5) 
3 b) - 2 
 
Jsem s pozdravem 
Ing. Miloš Vrážel, tajemník ÚMČ Brno-Bosonohy 


