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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9 - Vysočany, 
IČO: 00005886, obdržel dne 21.04.2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), v níž žádáte o informace k níže 
uvedenému dotazu: 
 
„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracíme ve 
veřejném zájmu se žádostí o sdělení statistik dlužníků, kteří využili institut „Milostivého léta“ 
v období 28.10.2021 – 28.01.2022: 
- rozdělení ženy x muži 
- věkové kategorie 
 Do 29 let 
 30 – 44 let 
 45 – 59 let 
 Nad 60 let 

- geografické rozdělení podle bydliště dlužníků 
- výše dluhu a příslušenství 
- kolik dlužníků se díky „ Milostivému létu“ zbavilo všech exekucí, případně porovnání s dlužníky, 

kterým zbyly další exekuce.“ 

V návaznosti na Vaše výše uvedené dotazy Vám sdělujeme následující. 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost neeviduje počet dlužníků rozdělených dle pohlaví, 
věkové kategorie ani dle grafického rozdělení.  
 
Výše dluhu, tj. jistiny uhrazené v rámci ML je 14.508.806,12 Kč, příslušenství: 131 776 387,59 Kč. 
 
Ukončeno bylo 13.846 exekucí z celkového počtu 271.018 exekucí. Obecně platí, že jeden dlužník má 
v průměru 4 – 5 exekucí. 

 
 

 ……                     
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

  
vedoucí odboru Právní 

 

Váš dopis značky / ze dne 21.04.2022 

naše značka 2022/19/900200 
ZN/6615/22 
 

vyřizuje / linka  
 

místo odeslání / dne Praha/ 06.05.2022 
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