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Vymáhání pohledávek – „Milostivé léto“

Dne 28. 10. 2021 nabyde účinnosti Čl. IV, bod 25 druhé části 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.

Chtěli bychom Vás informovat o skutečnosti, která se týká vymáhání pohledávek Vašeho 
úřadu v případě, že tyto byly předány k vymáhání soudnímu exekutorovi.

Dlužník dle citovaného zákona může využít institutu „Milostivého léta“ v době 
od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, za splnění následujících podmínek:

Dlužník, povinný v exekučním řízení, uhradí ve lhůtě do tří měsíců ode dne nabytí 
účinnosti citovaného zákona, tedy v době od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, 
nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení 
a na nákladech exekuce uhradí dále částku 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, 
je-li exekutor jejím plátcem, nebo pokud byla ke dni nabytí účinnosti citovaného zákona 
v exekučním řízením vymožena nejméně celá vymáhaná jistina a 750 Kč zvýšených 
o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor jejím plátcem, a takto vymožené plnění není 
dotčeno právy třetích osob.

Exekuce bude soudním exekutorem zastavena pro veškeré příslušenství. Částka ve výši 
750 Kč (případně zvýšená o daň z přidané hodnoty) se považuje za paušální výši nákladů 
exekuce zahrnující odměnu exekutora i jeho hotové výdaje. 

Obce Plzeňského kraje
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„Milostivé léto“ zahrnuje pouze dluhy věřitelů, jimiž jsou veřejnoprávní subjekty například 
obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, 
anebo ČEZ, a které jsou vymáhány prostřednictvím soudního exekutora.

Veřejný ochránce práv zpracoval leták s názvem „Exekuce – změny 2021“, v tomto 
materiálu naleznete další informace k dané problematice.

Předmětný leták v příloze připojujeme.

S pozdravem

Ing. Karel Hladký
vedoucí ekonomického odboru
(podepsáno elektronicky)

Příloha: Leták VOP “Exekuce – změny 2021”
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