Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2373
ze dne 5.9.2022
k tzv. Milostivému létu 2022 v podmínkách hlavního města Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
záměr informovat občany hlavního města Prahy o tzv. Milostivém létě 2022, tedy časově
omezené nabídce (1. 9. 2022 – 30. 11. 2022) pro dlužníky, jak vyřešit exekuce vedené
pro dluh vůči veřejnoprávním oprávněným, která byla schválena v rámci zákona
č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících
zákonů

II.

žádá
akciové společnosti většinově vlastněné hlavním městem Prahou, a to i prostřednictvím
jiné právnické osoby, státní podniky, obecně prospěšné společnosti a ústavy založené
hlavním městem Prahou, městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené
organizace, aby aktivně informovaly své zákazníky, potažmo dlužníky o možnostech
využití tzv. Milostivého léta 2022 v rámci zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech
pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů

III.

ukládá
1. MHMP - OVO MHMP
1. informovat městské části hlavního města Prahy o tomto usnesení
Termín: 9.9.2022
2. řediteli Magistrátu hl. m. Prahy
1. prostřednictvím věcně příslušných odborů (UZR MHMP, OCP MHMP,
ODO MHMP, SML MHMP, SOV MHMP, ZDR MHMP, KUC MHMP, BEZ MHMP,
ROZ MHMP, HOM MHMP, PRI MHMP) informovat příspěvkové organizace
zřízené vlastním hlavním městem Prahou, akciové společnosti většinově
vlastněné hlavním městem Prahou, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby,
státní podniky, obecně prospěšné společnosti a ústavy založené hlavním
městem Prahou o tomto usnesení
Termín: 9.9.2022
2.

aktivně informovat zákazníky, potažmo dlužníky vlastního hl.m. Prahy
o možnostech využití tzv. Milostivého léta 2022 v rámci zákona č. 214/2022 Sb.,
o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
Termín: 16.9.2022

3. ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou
1. aktivně informovat zákazníky, potažmo dlužníky příspěvkových organizací
o možnostech využití tzv. Milostivého léta 2022 v rámci zákona č. 214/2022 Sb.,
o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
Termín: 16.9.2022
4. radnímu Mgr. Janu Chabrovi, radní JUDr. Haně Kordové Marvanové, řediteli
Magistrátu hl. m. Prahy
1. informovat Radu HMP o využití tzv. Milostivého léta 2022 v podmínkách hlavního
města Prahy
Termín: 15.12.2022

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Mgr. Jan Chabr, radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, ředitel Magistrátu
hl. m. Prahy
Tisk:
R-45332
Provede:
MHMP - OVO MHMP, ředitel Magistrátu hl. m. Prahy, ředitelé příspěvkových
organizací zřízených hl.m. Prahou, radní Mgr. Jan Chabr, radní JUDr. Hana
Kordová Marvanová
Na vědomí: odborům MHMP

Důvodová zpráva
Radě hlavního města Prahy je předkládán návrh, který se zabývá implementací tzv. Milostivého léta
2022 v podmínkách hlavního města Prahy.
Tzv. milostivé léto řeší tzv. staré exekuce proti dlužníkům fyzickým osobám. Vychází z toho, že jedna
ze základních maxim spravedlnosti lapidárně praví, že „dluhy se mají platit“. Nelze ovšem přehlédnout,
že na mnoho původně bagatelních dluhů (co do výše) proti fyzickým osobám se „nabalilo“ v důsledku
různých nedomyšleností zákonodárce (např. výše advokátního a exekutorského tarifu v případě
vymáhání tzv. bagatelních a formulářových žalob), ale i pochybné praxe věřitelů spočívající ve
vymáhání pohledávek nikoliv vlastními silami, zcela nemravné příslušenství, náklady vymáhání, sankce,
úroky a další zatížení dlužníka.
Samo vymáhání pohledávek v exekuci přitom svědčí o tom, že dlužníkovy závazky jsou (z různých
důvodů) obtížně dobytné a veřejné rozpočty, resp. hospodaření veřejných subjektů s takto
vymáhanými penězi fakticky nepočítá, protože odstup od jejich vzniku již přesahuje běžnou míru
zpoždění s plněním závazků. Naopak většina těchto pohledávek je v různém stádiu odepsanosti,
nevymahatelnosti či byly dokonce s diskontem postoupeny na třetí osoby. Pokud bude zaplacena
jistina, tak to naopak jednorázové příjmy veřejnoprávních institucí zvýší.
Vedle toho nelze odhlédnout od zcela mimořádné hospodářské situace způsobené epidemií COVID-19
a od roku 2022 také agresí Ruské federace na Ukrajině. Stát, když už není schopen pomoci konkrétními
penězi ekonomicky činným subjektům, umožňuje, aby se poctivý dlužník zprostil svých dluhů vůči
veřejnému sektoru tím, že exekvované pohledávky zaplatí co do jistiny a přispěje i symbolickou částkou
na jejich vymáhání. Oproti tomu zaniknou na původně vymáhanou jistinu „nabalené“ dluhy v podobě
pokut, sankcí, příslušenství, poplatků atd.

