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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 16.12.2021
Vážený pane

,

Statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ Brno-střed“) byla dne 16.12.2021
doručena prostřednictvím datové schránky podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního
zákona, byla takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí následujících informací:
1) Zda úřad městské části či pověřené orgány informovaly či budou informovat své dlužníky o
možnosti uplatnění tzv. “Milostivého léta”, pokud ano, jakou formou a v jakém rozsahu, případně z
jakého důvodu nikoliv.
2) Informace o počtu exekucí fyzických osob, ve kterých figuruje městská část jako oprávněná (je
věřitelem), informace o celkové výši dluhu v exekucích, informace o tom, jaká část dluhu je tvořena
jistinou.
3) Pro každou příspěvkovou organizaci, jejichž zřizovatelem je městská část informace o: počtu
exekucí fyzických osob, ve kterých daná organizace figuruje jako oprávněná (je věřitelem), celkové
výši dluhu v exekucích, jaká část dluhu je tvořena jistinou (tedy původní dlužnou částkou).
4) Informace o tom, kolik exekucí spadá výší nesplacené části jistiny (původního dluhu) do
následujících intervalů: do 999,99 Kč; od 1 000 do 4 999,99 Kč; od 5 000 do 9 999,99 Kč; od 10 000
do 49 999,99 Kč; od 50 000 do 99 999,99 Kč; od 100 000 Kč.
5) Výpis všech exekucí fyzických osob s anonymizovanými osobními údaji povinných osob (dlužníků),
ve kterých figurují městská část, nebo příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je
městská část, obsahující pro každou takovou exekuci zejména: datum jejího vzniku, výši jistiny
(původní dlužné částky), výši nesplacené části jistiny, celkovou dlužnou částku k dnešnímu dni (tedy
nesplacenou část jistiny, sankce, úroky z prodlení a další náklady), identifikaci oprávněného subjektu,
tj, informaci o tom, která konkrétní právnická osoba (městská část nebo příspěvková organizace) je
v exekuci oprávněná, identifikaci exekutora, který exekuci vymáhá, stručné okolnosti vzniku dluhu
(např. dluh na nájemném v obecním bytě, dluh na poplatku ze psů,…).
K otázce č. 1) Vaší žádosti Vám sdělujeme, že MČ Brno-střed zvolila primárně cestu konkrétní
pomoci, kdy aktivně oslovuje konkrétní klienty, a to buď přímo, anebo za pomoci oslovených

-2dluhových poradců, sociálních pracovníků a pracovníků neziskových organizací. Institut Milostivého
léta se vztahuje výhradně na pohledávky vymáhané soudním exekutorem, s těmi je proto MČ Brnostřed dlouhodobě v kontaktu. Na Bytovém odboru ÚMČ BS i na Správě nemovitostí MČ BS jsou
vyčleněni pracovníci, kteří se problematice Milostivého léta intenzivně věnují a jsou schopní
klientům pomoci. Stejně tak například pracovnice Odboru sociálního a zdravotního ÚMČ BS oslovily
všechny své klienty, kterým by mohlo Milostivé léto pomoci, a pomáhají jim i v případech, kdy
neevidují dluh přímo na našem úřadě.
O Milostivém létu jsme také informovali ve Zpravodaji městské části Brno-střed. O principech
Milostivého léta obecně pro všechny občany, nejen dlužníky městské části, informovala Mgr. Marie
Jílková, toho času radní Brno-střed pro oblast sociální a zdravotní. Apelovala na dlužníky i na jejich
známé, aby využili této možnosti. Článek obsahoval názvy pomáhajících institucí, kde lze získat
pomoc, včetně kontaktu na Help linku Člověka v tísni. Ve Zpravodaji jsme rovněž uveřejnili článek
o Milostivém létu neziskové organizace DROM, která nabízí pomoc při komunikaci s exekutory,
sepisováním žádostí apod.
Informace ke zbývající části Vaší žádosti týkající se exekucí fyzických osob naleznete v příloze
tohoto přípisu, kde Vám zasíláme přehledy exekucí, které jsou vedeny u jednotlivých odborů ÚMČ
Brno-střed a ve kterých vystupuje Statutární město Brno, městská část Brno-střed jako oprávněný
subjekt. Městská část Brno-střed spolupracuje zejména s těmito exekutory: JUDr. Petr Kocián, JUDr.
Alena Blažková, Ph.D., Mgr. Lucie Valentová a Mgr. Jaroslava Schafferová. V příloze Vám rovněž
zasíláme přehled exekucí, které jsou vedeny u příspěvkových organizací MČ Brno-střed, ve kterých
tyto příspěvkové organizace vystupují jako oprávněný subjekt. Vzhledem k tomu, že se ve všech
případech jedná o exekuce fyzických osob, poskytované informace Vám v souladu s Vaší žádostí
zasíláme v anonymizované podobě.
Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že Vám jsou poskytovány přehledy týkající se všech
exekucí fyzických osob, přičemž se možnost uplatnění Milostivého léta dle otázky č. 1) žádosti
vztahuje pouze na ty exekuce, které splňují zákonné podmínky pro uplatnění institutu Milostivého
léta stanovené zákonem č. 286/2021, 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.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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S ohledem na poskytnutí rozsáhlých informací sděluje povinný subjekt v souladu s ust. § 5 odst. 3 informačního zákona, že obsahem poskytnutých informací jsou přehledy exekucí jednotlivých odborů Úřadu městské části Brno-střed a příspěvkových organizací městské části
Brno-střed.

