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 Vážený pan 

 

 

 

 

 ID DS: 

  

datovou schránkou 

Váš dopis zn./ze dne  Naše značka  Vyřizuje/linka   České Budějovice 

8. 8. 2022   18534/22//InfZ_4/21   22. 8. 2022 

 

 

 

Věc: Poskytnutí informace na základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím ze dne 8. 8. 2022 

      

    

Vážený pane magistře, 

 

dne 8. 8. 2022 jsme do naší datové schránky obdrželi Vaši žádost o informace dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 

ve které po Nemocnici České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, 

PSČ 370 01, IČ 26068877, požadujete poskytnout odpovědi na v žádosti uvedené dotazy (dále jen 

„Žádost“). 

 

Konkrétně nás žádáte 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)? 
 

K bodu 1) Vaší žádosti uvádíme: 

Ad a) Milostivé léto se mohlo týkat tří (3) případů exekucí, ve kterých jsme oprávněným. 

Ad b) Milostivé léto bylo využito v celkem dvou (2) případech exekucí, ve kterých jsme 

oprávněným. 

Ad c) Celková výše jistiny exekucí, ve kterých jsme oprávněným, a kterých se mohlo Milostivé 

léto týkat, činí částku 4817,50 Kč. 

Ad d) Celková výše jistiny exekucí, ve kterých jsme oprávněným, a kde bylo Milostivé léto 

skutečně využito, činí částku 2.270,50 Kč. 

Ad e) Dlužníky jsme o akci neinformovali. 

 

K bodu 2) Vaší žádosti uvádíme: 

Ad a) Měli jsme pouze jeden (1) případ exekuce, ve které jsme oprávněným, a který spadal pod 

tzv. bagatelní pohledávky. 

Ad b) Jistina případu exekuce, ve které jsme oprávněným, a který spadal pod tzv. bagatelní 

pohledávky, činila 420 Kč. 

Ad c) V žádném případě. 

Ad d) Žádná – viz odpověď k bodu 2 písm. c). 

Ad e) K předmětnému rozhodování vůbec nedošlo – viz předchozí odpovědi. 

 

Požadované informace Vám v zákonné lhůtě poskytujeme dle Vašeho požadavku v elektronické 

podobě do Vámi uvedené datové schránky - identifikátor datové schránky ID: dkkris2  

 

 S pozdravem 

 

 

 

 

 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. MUDr. Jaroslav Novák, MBA 

předseda představenstva  člen představenstva  

Nemocnice České Budějovice, a. s. Nemocnice České Budějovice, a. s. 

 




