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VÁŠ DOPIS ZN.:   Vážený pan 

ZE DNE: 7. 8. 2022  xxxxxxxxxxxxxxxx 

NAŠE ZN.: 312/22/UhP  xxxxxxxxxxxxxxxx 

VYŘIZUJE: xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxx 

TEL.: xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxxx   
DATUM:                  16. srpna 2022   

 

 
Datovou schránkou 

 

 

Re: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
 
 
Dne 8. 8. 2022 byla Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 
762 75 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 (dále jen 
„povinný subjekt“) doručena datovou schránkou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „zákon“) žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(dále jen 
„žadatel“), o poskytnutí informací. Níže povinný subjekt uvádí jak znění dotazů, tak (tučně) i 
poskytnuté informace.  
 
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? 
 Jedná se o 80 exekuovaných osob a 81 exekucí, 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)? 
 Neevidujeme žádný případ, kdy došlo za využití Milostivého léta k vyřešení exekuce. 
 
c) Kolik je výše jistiny (vámi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo týkat? 
 792 751,86 Kč 
 
d) Kolik je výše (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skutečně využito? 
 0 Kč s ohledem na skutečnost, že dlužníky KNTB nebylo Milostivé léto využito. 
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e) Jakým způsobem jste příp. informovali “povinné” (dlužníky) o možnosti využít akci Milostivé léto? 
Není účelné, aby KNTB jakožto věřitel upomínala dlužníky v exekuci o akci Milostivé 
léto. Jedná se převážně o osoby, které jsou nekontaktní (opakovaně se doručované 
zásilky vracely nevyzvednuty zpět již v předsoudní a soudní fázi vymáhání). Zbytečně 
by se tak navyšovaly náklady za poštovní zásilky, které se s ohledem na osoby 
dlužníků dají považovat za neúčelné.  

 
 
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? 
 12 případů. 
 
b) Jaká byla celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, které spadaly pod tzv. bagatelní 
pohledávky? 
 9440,- Kč. 
 
c) V kolika případech jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále 
pokračovala? 
 Ani v jednom případě jsme neskládali zálohu na náklady exekuce. 
. 
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 Kč. 
 
e) Podle jakých kritérií jste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili jste zálohu na 
náklady kauce 500 Kč)? 

Rozhodujícím kritériem bylo, zda nově složené náklady exekuce povedou alespoň k 
částečnému vymožení pohledávky. Vzhledem ke skutečnosti, že dotčené exekuční 
řízení běží z větší části již od roku 2013 / 2014 a během této doby nebyly exekuční řízení 
nikterak úspěšné a nebylo ničeho vymoženo (jedná se převážně o dlužníky nemajetné, 
nezaměstnané, kteří jsou navíc nekontaktní), neshledala KNTB účelné v exekucích dále 
pokračovat.  

 
* Milostivé léto je v zákonech upraveno: Část druhá čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony. 

 
 
 
 
Ing. Jan Hrdý      Ing. Martin Déva 
předseda představenstva   člen představenstva 
 
 


