Informace o možnosti využití tzv. milostivého léta
Na základě zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, bylo vyhlášeno
tzv. milostivé léto. Akce milostivé léto má pomoci fyzickým osobám, které mají dluh vůči
veřejnoprávnímu subjektu vymáhaný soudním exekutorem, splnit svůj dluh zjednodušeným, a hlavně
finančně výrazně méně nákladným způsobem.
Využít tzv. milostivé léto je možné v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. V tomto období může
povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení
(případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady exekuce ve výši 750,- Kč plus DPH, je-li soudní
exekutor plátcem DPH (tedy 908,- Kč včetně DPH). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce
zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných
pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly
uspokojeny. Povinný (dlužník) tak nebude muset platit příslušenství (např. úroky z prodlení nebo další
náklady exekuce). Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 28. ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině
a nákladech exekuce ve stanovené výši, exekuce mu poběží dál.
Milostivé léto lze využít při splněný všech těchto podmínek:
•
•
•

•

dluh je vymáhán exekučně soudním exekutorem,
povinným (dlužníkem) je fyzická osoba,
oprávněným (věřitelem) je Česká republiky, státní příspěvková organizace, veřejná výzkumná
organizace, veřejná vysoká škola, a další subjekty uvedené v části druhé čl. IV bod 25 odst. 1
zákona č. 286/2021 Sb.1 a
platba bude připsána na účet soudního exekutora nejpozději do 28. 1. 2022.

V případě, že povinný (dlužník) plánuje využít výše uvedené možnosti, lze doporučit požádat o sdělení
výše jistiny, která dosud nebyla zaplacena nebo jinak nezanikla, a výše částky, kterou je třeba k využití
postupu podle čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. zaplatit na nákladech exekuce.
Veškeré dosud vymožené a vyplacené plnění na jakýkoliv nárok (jistina, příslušenství nebo náklady
exekuce), byť by přesahovalo vymáhanou jistinu v exekučním řízení, přísluší tomu, komu již bylo
vyplaceno.
V případech, kdy po povinném (dlužníkovi) vymáhá jeho dluh přímo soud, nebo jiná organizační složka
státu jako správce daně tzv. daňovou exekucí, nelze milostivé léto využít. Dále milostivé léto nelze
využít na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly povinnému (dlužníkovi) uloženy
v trestním řízení pro úmyslný trestný čin a další pohledávky uvedené v části druhé čl. IV bod 25 odst. 8
zákona č. 286/2021 Sb. 2
Uvedené informace, stejně jako vzor dopisu soudnímu exekutorovi jsou k dispozici na webových
stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/.
1

Územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního
města nebo městské části hlavního města Prahy; státní fond; dobrovolný svazek obcí; regionální rada regionu
soudržnosti; příspěvková organizace územního samosprávného celku; ústav založený státem nebo územním
samosprávným celkem; obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem;
státní podnik nebo národní podnik; zdravotní pojišťovna; Český rozhlas nebo Česká televize; právnická osoba,
v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou
majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.
2
Dále pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti, pohledávky věřitelů na
výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody
způsobené na zdraví.

