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Poskytnutí informace
*
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*

na základě Vaší žádosti, která byla dne 8. 8. 2022 doručena prostřednictvím datové schránky do Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „zákon“), sdělujeme požadované týkající se akce Milostivé léto a exekucí tzv. bagatelních
pohledávek:
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?
- mohlo se týkat 125 osob
b) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kde bylo Milostivé léto skutečně využito
(došlo k vyřešení exekuce)?
- akci Milostivé léto nevyužil žádný z dlužníků
c) Kolik je výše jistiny (vámi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo týkat?
- 1.223.605,84 Kč
d) Kolik je výše (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skutečně využito?
- 0,- Kč
e) Jakým způsobem jste příp. informovali “povinné” (dlužníky) o možnosti využít akci Milostivé léto?
- na webových stránkách nemocnice, na nástěnkách v areálu nemocnice
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?
- nemáme žádné případy, které by spadaly pod bagatelní pohledávky definované zák. 286/2021 Sb., čl. IV bod 18, z tohoto
důvodu neodpovězeno na otázky níže
b) Jaká byla celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, které spadaly pod tzv. bagatelní pohledávky?
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)?
S pozdravem

vedoucí Odboru právních věcí
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú: 71138621/0710, IČ:00159816, DIČ:CZ00159816
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR.
Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Je zapsána v živnostenském rejstříku.
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