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MILOSTIVÉ LÉTO II. 

 

CO JE MILOSTIVÉ LÉTO 

Jde o šanci, jak se zbavit některých exekucí tím, že zaplatíte původní dluh navýšený o 

administrativní poplatek a stát Vám odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. 

Dluh, který exekutor vymáhá, se díky tomu Může výrazně snížit. 

 

KTERÝCH EXEKUCÍ SE MILOSTIVÉ LÉTO TÝKÁ 

Jde o exekuce, kde oprávněným, tedy věřitelem, je tzv. veřejnoprávní subjekt. Jde zejména 

o dluhy na zdravotním pojištění, regulační poplatky v krajských či městských nemocnicích, 

nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další. Může jít také o dluhy za jízdu načerno, 

dluhy za nájem v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za 

odvoz odpadu. Pro kontrolu, zda Vaše exekuce spadá do Milostivého léta, využijte  

http:milostiveleto.cz 

 

NA KTERÉ EXEKUCE SE MILOSTIVÉ LÉTO NEVZTAHUJE 

Milostivé léto není možno použít v případech, kdy je oprávněným soukromý subjekt. Týká se 

to zejména bankovních i nebankovních půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na 

nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt. Milostivé léto nelze použít také 

v případech, kdy původní dluh odkoupil soukromý subjekt, a také v situacích, kdy exekuci 

nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení. 

 

CO DĚLAT KDYŽ NEVÍM, KOMU DLUŽÍM 

Název oprávněného je uveden v exekučním příkazu. Pokud ho nemáte, název oprávněného 

zjistíte návštěvou exekutora. Druhou možností je provést lustraci v Centrální evidenci exekucí, 

kterou lze zajistit na kontaktních místech Check pointu. Z Výpisu se zjistí spisové značky 

exekucí a také spisové značky soudu. Pak můžete buď navštívit exekutora, nebo se obrátit na 

příslušný soud a na základě spisové značky požádat o sdělení názvu oprávněného. 
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JAK ZJISTÍM JMÉNO EXEKUTORA 

Jméno soudního exekutora najdete v některém z dokumentů o exekuci. Může to být pověření 

exekutora, exekuční příkaz nebo výzva exekutora. 

 

MOHU V RÁMCI MILOSTIVÉHO LÉTA VYŘEŠIT VÍCE EXEKUCÍ NAJEDNOU 

Ano, počet exekucí, u nichž lze odpustit příslušenství, není nijak omezen. Podmínkou je, aby 

jednotlivé exekuce splňovaly všechny náležitosti  

 

ZASTAVENÍ MALÝCH EXEKUCÍ AUTOMATICKY 

Exekuce, které jsou vedeny pro původní dluh nepřevyšující 1500 Kč, mohou být za určitých 

okolností opravdu zastaveny automaticky. Podmínkou je, že na ně v období od začátku ledna 

2019 do konce prosince 2021 nebylo nic vymoženo a že oprávněný nesložil zálohu na náklady 

exekuce. Obojí je však třeba prověřit nahlédnutím do spisu.  

 

KOLIK MUSÍM DOPATIT 

Aby mohla být exekuce ukončena, musíte exekutorovi zaplatit dosud neuhrazenou dlužnou 

jistinu a poplatek 1.815 Kč, který představuje náhradu nákladů exekutora. Výši dlužné jistiny 

Vám sdělí exekutor. Protože dotaz musí být přesně formulovaný, doporučujeme sestavit 

žádost pomocí  

 

MOŽNOST SPALCENÍ PO ČÁSTECH 

To bohužel není možné, exekutorovi je třeba zaplatit dlužnou jistinu naráz, jinak nemůže být 

příslušenství odpuštěno. 

 

KOLIK MÁM ČASU 

Možnost ukončení exekucí splacením dlužné jistiny je časově omezená, začíná 1. září 2022 

a končí 30. listopadu 2022. Žádost exekutorovi o vyčíslení dlužné jistiny je třeba poslat do 

15. listopadu, jinak není garantováno, že odpoví včas. 
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VYUŽITÍ MILOSTIVKÉHO LÉTA V INSOLVENCI 

Ne, lidé v oddlužení nemohou milostivé léto využívat, protože by tím zvýhodnili jednoho 

z věřitelů. 

 

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI EXEKUTOROVI BEZ ODPOVĚDI, CO DĚLAT 

Exekutor má na odpověď 15 dnů od doručení. Pokud se s odpovědí opozdí, lhůta k úhradě 

dluhu se prodlužuje na 5 dnů od doručení odpovědi exekutora. To ovšem platí pouze 

v případě, že jste žádost exekutorovi zaslali do 15. listopadu. Pokud bude exekutor odpovídat 

e-mailem, nezapomeňte zkontrolovat schránku s nevyžádanou poštou. 

 

EXEKUTOR NECHCE UKONČIT I KDYŽ JSEM NAPSAL A ZAPLATIL JISTINU I POPLATEK 

Důvodů může být více a je třeba znát podrobnosti. Domluvte se s pracovnicí Občanské 

poradny KSK centrum o.p.s., Jana Tomášková, telefon 724 802 836. 
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