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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 08.08.2022 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 uvedeným 
dotazům: 

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? 
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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. Kdo vymáhá dlužné částky za nezaplacené jízdné ("jízdy na černo")? 
a1) Vymáháte v posledních 10 letech dlužné částky za nezaplacené jízdné ("jízdy na černo") sami, 
přeprodáváte je dalším firmám, apod. nebo u dlužných částek volíte více rozdílných metod (např. 
část sami, 
část jste přeprodali dále)? 
a2) Pokud v posledních 10 letech jste vymáhali dluhy za nezaplacené jízdné ("jízdy načerno") více 
metodami, v jakém poměru jste použili tyto metody (např. měřeno počtem dlužných částek, jejich 
finančním objemem, 
apod.) 

 
V návaznosti na Vaše výše uvedené dotazy Vám sdělujeme následující informace. 
 
Ad 1)  
a) 271.018 případů. 
b) 13.846 případů. 
c) Celková částka, která byla vymáhaná (jistina + příslušenství) činí 146.285.194 Kč. 
d) Uhrazená jistina činní 14.508.806 Kč. 
e) Marketingová kampaň (média, sociální sítě, letáky, hlášení ve vozech), individuální poradenské 

služby. 
 
Ad 2) Ukončování a vyúčtování bagatelních exekucí je v procesu, který není ukončen. Údaje je proto nutné 
brát jako odhady, které postupně zpřesňujeme. 
a) Cca 105.000 případů. 
b) Tato částka k datu vyřízení Vaší žádosti nebyla exekutory sdělena. 
c) 7188 případů. 
d) Tato částka k datu vyřízení Vaší žádosti nebyla exekutory sdělena. 
e) Jedná se o komplexní proces posouzení bonity dlužníka. Hlavními posuzovacími kritérii je platební 

morálka, počet exekucí a případně zástavní právo na nemovitost. 
 
Ad 3)  
a1) 2012 - 1.Q. 2014 postupování pohledávek formou prodeje. 

2.Q. 2014 - 2022 vymáhání pohledávek přes advokátní kanceláře, formou příkazní smlouvy. 
a2) Poměr lze odvodit z výše uvedeného časového rozlišení, pohledávky vznikají rovnoměrně. 
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