
Milostivé léto 

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. 

 

Čeho se 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. 

 

Na co se 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. 

 

Další věřitelé? 

Ano, někteří soukromí věřitelé se rozhodli dobrovolně připojit a umožňují svým dlužníkům splatit 

dluhy, přičemž příslušenství částečně nebo zcela odpouštějí. Aktuálně se do projektu zapojily 

společnosti Airbank, Česká Spořitelna, Home Credit, Raiffeisenbank a Unicredit. Podmínky 

jednotlivých věřitelů se však liší, takže je doporučujeme nejdříve kontaktovat.. 

 

Jaké exekuce se zastavují 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 

 

Poplatek exekutorovi? 

1.815 kč 

Kolik času má exekutor na odpověď? 

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. 

https://www.airbank.cz/novinky/nestrkejte-pred-problemy-hlavu-do-pisku-air-bank-v-duchu-myslenky-milostiveho-leta-opet-oslovi-klienty-v-exekuci-aby-jim-pripomnela-ze-je-otevrena-jim-pomoci/
https://www.csas.cz/cs/page/milostive-leto
https://www.homecredit.cz/milostive-leto
https://www.rb.cz/promo/milostive-leto
https://www.unicreditbank.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/novinky.html

