„Milostivé léto“
Změnou občanského soudního řádu a exekučního řádu, danou zákonem č. 286/2021 Sb, byl vytvořen
prostor pro některé dlužníky zbavit se nezvladatelných dluhů z minulosti.
Dlužník fyzická osoba, který má dluh vůči městu nebo jeho společnostem a tento dluh je vymáhán
exekutorem, se může zbavit příslušenství dluhu, to je nákladů exekuce, poplatku z prodlení, úroků a
dalšího příslušenství dluhu. (Program oddlužení se tedy týká všech , kde věřitel doručil návrh na
zahájení exekuce soudu či exekutorovi před 28.10.2021.)
Aby toto nastalo, musí dlužník nejdříve zjistit u exekutora aktuální výši jistiny, tedy původního
dlužného nájemního, poplatku nebo pokuty. Kontakty na exekutory a vzor dopisu pro jejich oslovení
jsou uvedeny v příloze č. 1. Dopis je možno poslat doporučeně nebo pro urychlení mailem.
Poté musí dlužník uhradit jistinu sdělenou mu exekutorem a náklady exekuce ve výši 907,50 Kč na
každou exekuci v termínu od 28.10.2021 do 28.1.2022. Platba nesmí proběhnout před stanoveným
termínem ani po jeho uplynutí. U platby je nutné uvést správně všechny náležitosti, zejména
variabilní symbol. Do zprávy pro příjemce doporučujeme uvést text „ jméno – splátka na jistinumilostivé léto“. Peníze musí být uhrazeny na účet exekutora.
Následně exekutor automaticky vydá rozhodnutí o zastavení exekuce pro zbytek dluhu a osvobození
od zbytku dluhu. Toto rozhodnutí poté odešle městu i dlužníkovi a exekuční řízení se zastaví.
Pokud si dlužník neví rady, je možné se také obrátit na linku Člověka v tísni 770 600 800, která
funguje v pracovní dny od 9 do 17 hod, nebo jakoukoli neziskovou organizaci zabývající se dluhovým
poradenstvím (Rubikon centrum, Charita ČR, Romodrom a další). Také je možné nalézt potřebné
informace na webových stránkách Kanceláře veřejného ochránce práv www.ochrance.cz.

Příloha č. 1
Exekutorské úřady vymáhající pohledávky města:
Pokuty, místní poplatky a náklady řízení:
Exekutorský úřad Plzeň-město
Soudní exekutor: Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
301 00 Plzeň
email na info@exekutors.cz
Exekutorský úřad Praha 6,
soudní exekutor JUDr. Eva Jablonská
Slavíčkova 2
160 00 Praha 6
podatelna@uradexekutora.cz
Pohledávky bytového hospodářství:
Mgr. Martina Douchová, Příběnická 1908, Tábor
JUDr. Milan Bronec, Šumavská 547/17, České Budějovice
JUDr. Ivo Erbert, Milešovská 1326/4, Praha

Vzor dopisu požadujícího vyčíslení jistiny
Exekutorský úřad Plzeň-město
Soudní exekutor: Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
301 00 Plzeň
V Táboře dne ……………………
Žadatel (povinný):
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:
ID datové schránky (pokud máte)
Telefon:
Věc:
1) Žádost o vyčíslení dlužné jistiny – tzv. Milostivé léto
2) Určení účelu úhrad - tzv. Milostivé léto
Vážení,
v souvislosti s tzv. Milostivým létem žádám tímto o sdělení aktuální výše dlužné
jistiny u veškerých pohledávek veřejnoprávních oprávněných ve smyslu části
druhé, čl. IV. bodu 25 odst. 1 zákona č. 286/2021 Sb. (v případě pochybností u
všech oprávněných), vedených u Vašeho úřadu vůči mé osobě.
Odpověď, prosím, zašlete poštou na adresu: ………. nebo na email:……………….
Zároveň Vám tímto dávám na vědomí, že mám zájem využít tzv. Milostivého léta a
určuji, že veškeré úhrady provedené v období tzv. Milostivého léta mají být
použity na jistinu a náklady exekuce ve smyslu části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 až
8 zákona č. 286/2021 Sb. V případě pochybností, na který dluh je má úhrada
určena, mne prosím kontaktujte výše uvedeným způsobem.
Prosím o sdělení platebních údajů pro úhradu dlužné jistiny a nákladů exekuce dle
shora uvedeného ustanovení zákona, v opačném případě budu tyto platby plnit na
účet předmětné exekuce.
Velmi děkuji za součinnost.
…………………………..
podpis

