
 
 

 

MILOSTIVÉ LÉTO – VÝJIMEČNÉ ODPUŠTĚNÍ ČÁSTI DLUHŮ 
 

Jedinečná a časově omezená nabídka pro lidi, kteří jsou v exekuci s dluhem u veřejnoprávních věřitelů. 
 

PRINCIPY 

 Zaplatí-li dlužník mezi 1. 9. 2022 – 30. 11. 2022 z pohledávky, kde je věřitelem veřejnoprávní subjekt 

a dluh je vymáhán soudním exekutorem, dosud nezaplacenou jistinu dluhu (původní dlužnou částku 

nebo její doplatek) a 1.815,- Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu (úroky, penále, 

poplatky). Pokud tak dlužník učiní, bude exekuce zbaven bez jakýchkoliv dalších následků. 

 Milostivé léto lze uplatnit pouze v exekucích zahájených před dnem 28. 10. 2021. 
 

KTERÝCH VĚŘITELŮ SE TO TÝKÁ? 

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

být zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, městské dopravní podniky, apod. Jde tedy 

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

nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky, dluhy za jízdu načerno, dluhy za nájem v obecním 

bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu. 
 

 

NA CO SI DÁT POZOR? 

 Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. 

 Na daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje. 

 Dlužník nesmí být v insolvenci. 

 Dlužník musí exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. 

Milostivého léta. 

CO UDĚLAT: 

 Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že 

využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte exekutora o sdělení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na 

který máte zaslat peníze. 

 V době od 1. 9.2022 – 30. 11. 2022 zaplaťte na účet sdělený exekutorem dlužnou jistinu a poplatek 

1.815 Kč (do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora). 

 

 

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE A POMOC PŘI ŘEŠENÍ DLUHŮ: 

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 

Kouřimská 15, 280 02 Kolín 

www.diakonie-stred.cz 

lavicka.alena@diakonie-stred.cz, tel. 734 516 733 (Pracoviště: Čáslav, Kolín) 

talasova.klara@diakonie-stred.cz, tel. 603 949 113 (Pracoviště: Zruč n. S., Benešov, Votice) 


