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Co je to tzv. milostivé léto?

• V současné době se tento pojem, resp. pojem veřejnoprávní milostivé léto, používá k označení souhrnu 
ustanovení uvedených v zákoně 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 (dále jen 
„zákon č. 286/2021 Sb.“), na jejichž základě dochází k možnosti osvobodit se za určitých okolností od 
placení úroků a nákladů řízení. Konkrétně se jedná o část druhou, článek IV., bod 25. 

• Účelem právní úpravy je tedy umožnit dlužníkům zbavit se vybraných exekucí, pokud uhradí tzv. jistinu 
a paušální náklady exekuce.

• Ačkoliv se jedná o důležitou a rozsáhlou právní normu s dopadem na velké množství osob, neprošla 
standardním legislativním procesem, zejména nebyla projednána v Legislativní radě vlády ČR. S ohle-
dem na mnohé nejasnosti a určitou nevyváženost úpravy lze předpokládat komplikace v rámci aplikač-
ní praxe, které budou vyjasněny a specifikovány až v rámci rozhodovací praxe soudů, zejména Nejvyšší-
ho soudu a Ústavního soudu.

• Proč právě milostivé léto, když je podzim? Pojem milostivé léto nás odkazuje na Starý zákon, konkrétně 
na třetí knihu Mojžíšovu (Leviticus). „Léto“ zde nevyjadřuje roční období, nýbrž rok. Dle tohoto starozá-
konního ustanovení je každý padesátý rok (rok, který nastane po sedmi sedmiletých obdobích) rokem 
milostivým, kdy otroci získávají svobodu a lidem se vrací majetek, o který přišli.

Kdy milostivé léto probíhá? 

• Milostivé léto probíhá v době od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a vztahuje se na dluhy vymáhané 
v exekučních řízení, která byla zahájena do 27. října 2021.

• Toto časové období vyplývá z  ustanovení, které stanoví, že „…exekutor i  bez souhlasu oprávněného 
a bez návrhu exekuci zastaví, pokud uhradí povinný do tří měsíců od účinnosti tohoto zákona…“ Účinnost 
předmětné úpravy je stanovena čl. XII písm. d), která stanoví, že „Tento zákon nabývá účinnosti dnem  
1. ledna 2022, s výjimkou…ustanovení části druhé čl. IV. bod 25, které nabývají účinnosti devadesátým dnem 
ode dne jeho vyhlášení.“ Novela exekučního řádu byla vyhlášena ve sbírce listin dne 30. července 2021, 
částka 126. Lhůta 90 dnů tedy uplynula dne 28. října 2021. 

• Pokud tedy chci milostivé léto využít, musím svůj exekučně vymáhaný dluh uhradit exekutorovi nejpoz-
ději do 28. ledna 2022, a to v rozsahu jistiny a poplatku (k těmto pojmům viz níže). 

• Automaticky se milostivé léto vztahuje na ty exekučně vymáhané dluhy, na které exekutor ke dni  
28. října 2021 vymohl od dlužníka částku v rozsahu jistiny a poplatku.

Jak zjistím, zda se na mě milostivé léto vztahuje?

• Milostivé léto se vztahuje pouze na dluhy fyzických osob, tedy jednotlivých lidí. Nevztahuje se na dluhy 
právnických osob (obchodních společností, spolků apod.).

• K zjištění je potřeba provést dva kroky: 
• zjistit, zda je pohledávka (tedy můj dluh) vymáhána v exekučním řízení (k tomuto bodu blíže viz 

samostatná otázka v rámci tohoto manuálu), které bylo zahájeno nejpozději 27. října 2021;
• zjistit, zda oprávněný (tedy věřitel, tzn. subjekt vůči kterému mám dluh) je tzv. veřejnoprávním 

oprávněným (k těmto subjektům blíže viz samostatná otázka, v rámci tohoto manuálu).
• Milostivé léto lze uplatňovat i v případě exekuce prodejem zástavy.
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Kdo je veřejnoprávním oprávněným?

• Česká republika – zde se jedná o dluhy, které vymáhá ČR prostřednictvím svých orgánů, například pro-
střednictvím jednotlivých ministerstev;

• územní samosprávné celky, městské části, městské obvody – zde se jedná o dluhy vymáhané jednot-
livými obcemi, kraji, hlavním městem Prahou, jednotlivými městskými částmi (např. Praha 9, Praha – 
Ďáblice), může se jednat například o dluhy na nájemném obecních bytů, dluhy na místních poplatcích, 
dluhy za pokuty uložené ve správních řízeních;

• státní příspěvkové organizace – například nemocnice zřízené ministerstvem zdravotnictví jako Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Bulovka, Nemocni-
ce na Homolce, Endokrinologický ústav apod.;

• státní fondy – Státní fond podpory investic (zde se jedná například o dluhy úvěrového programu na 
pořízení nebo modernizaci obydlí, dluhy vyplývající z přeplatku na kotlíkové dotace či z přeplatku na 
dotaci zelená úsporám) apod.;

• veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké škody – např. dluhy vůči veřejným univerzitám (např. 
Univerzita Karlova v Praze);

• dobrovolné svazky obcí;
• regionální rady regionů soudržnosti;
• příspěvkové organizace samosprávných územních celků – například základní a střední školy, centra so-

ciálních služeb, krajské nemocnice, knihovny (např. Městská knihovna v Praze) apod.;
• ústavy založené státem nebo územním samosprávným celkem;
• obecně prospěšné společnosti založené státem nebo územním samosprávným celkem – například  

některé knihovny;
• státní podniky nebo národní podniky – například Česká pošta, s. p., Povodí Vltavy s. p. Budějovický 

Budvar apod.;
• zdravotní pojišťovny;
• Český rozhlas nebo Česká televize – zde se jedná o dluhy na rozhlasovém a televizním poplatku;
• právnické osoby, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samo-

správnými celky většinovou majetkovou účast, a  to i  prostřednictvím jiné právnické osoby – zde se 
jedná o právnické osoby, jejichž vlastníkem či většinovým spoluvlastníkem je stát, obec či kraj; jedná se 
například o České dráhy, a.s., ČEZ a.s., dopravní podniky zřizované jednotlivými městy apod.

• Pokud jde o organizace a společnosti, jejichž zřizovatelem, příp. vlastníkem či spoluvlastníkem, je hlav-
ní město Praha, seznam vybraných organizací a společností je dostupný na stránkách hlavního města 
Prahy www.praha.eu/jnp/o_meste/vybrane_mestske_organizace/index.html. Dále bude podrobněji 
v  samostatných otázkách v  rámci tohoto manuálu rozebrán postup u  některých z  těchto vybraných 
organizací a společností.

Jak zjistím, zda je proti mně vedena exekuce?

• Skutečnost, že je proti člověku vedena exekuce, se tento člověk dozví z vyrozumění o zahájení exekuce, 
z exekučního příkazu a dalších dokumentů, které mu zasílá exekutor vymáhající předmětnou pohledáv-
ku na adresu trvalého bydliště, případně do datové schránky, pokud ji má daný člověk zřízenou.

• Pokud si člověk nepřebírá poštu, může se o exekuci dozvědět od zaměstnavatele, kterému exekutor 
pravděpodobně zašle exekuční příkaz k úhradě pohledávky srážkami ze mzdy.

• V každém případě si člověk může ověřit, zda je proti němu vedeno exekuční řízení, v Centrální evidenci 
exekucí České republiky (dále jen „CEEČR“), do které jsou exekutoři povinni zapisovat údaje (označení 
exekučního soudu, specifikace vymáhané povinnosti) do 3 dnů poté, kdy zapíšou do rejstříku zaháje-
ných exekucí doložku provedení exekuce. Zároveň je z výpisu z CEEČR patrné, který exekutor byl pově-
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řen vedením exekuce, a spisová značka, pod kterou dané řízení vede. 
• Výpis z CEEČR lze pořídit buď on-line na stránkách www.ceecr.cz, kde je nutné nejprve se registrovat 

a nechat si vygenerovat přístupové heslo. Následně jsou výpisy zpoplatněny dle ceníku dostupného na 
stránkách www.ceecr.cz/ceník. Dalším možností je požádat o ověřený výpis z CEEČR na CzechPointu či 
v sídle Exekutorské komory (v Praze či v Brně), kdy cena této služby 50,- Kč za 1 stránku výpisu.

• Pokud vím, kdo je mým věřitelem (tj. vůči komu mám dluh), mohu se s žádostí na sdělení stavu vymá-
hání pohledávky obrátit i na tohoto věřitele, který určitě bude vědět, zda danou pohledávku vymáhá 
v rámci exekučního řízení, stejně tak jako u kterého exekutora je předmětná exekuce vedena. Pokud 
tuto informaci nebude vědět přímo věřitel, resp. zaměstnanec věřitele, může předat kontakt na právní-
ho zástupce či jiný subjekt, který je vymáháním pohledávky pověřen.

• Ve chvíli, kdy zjistím, že je proti mé osobě vedena exekuce, je potřeba oslovit exekutora, který říze-
ní vede (kontaktní údaje jsou k  dispozici v  seznamu soudních exekutorů dostupném na stránkách  
www.ekcr.cz/seznam-exekutoru), a zjistit (i) kdo je oprávněným, tj. věřitelem, (ii) kolik činí jistina, (iii) 
jaká částka již byla v  rámci exekuce vymožena a  jaká částka byla započtena na úhradu jistiny. Jako 
rychlejší cesta se jeví telefonický rozhovor se zaměstnancem příslušného úřadu, nicméně s ohledem 
na právní jistotu lze doporučit spíše písemnou korespondenci (nejlépe přes datovou schránku, pokud 
člověk nemá datovou schránku zřízenou, pak lze využít e-mail či doporučenou poštovní zásilku). Vzor 
dopisu, kterým člověk informuje soudního exekutora o využití milostivého léta a zároveň žádá o sdělení 
výše jistiny a nákladů exekuce, které je potřeba uhradit, připravilo mj. Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky (ke stažení zde: https://exekuce.justice.cz/wp-content/uploads/2021/10/Obecny-vzor-infor-
mace-a-zadosti-povinneho-dluznika-tzv.-milostive-leto.doc). 

• Zde jen na okraj podotýkáme, že právní předpisy nestanoví žádnou lhůtu, ve které by byl exekutor po-
vinen na žádost odpovědět. 

Co tedy musím uhradit, využiji-li milostivé léto?

• V první řadě musím uhradit tzv. jistinu, což je původní dluh, resp. její doposud neuhrazenou část. Může 
se jednat o dlužné nájemné, pokutu udělenou ve správním řízení nebo také o jízdné včetně přirážky 
k jízdnému. 

• Dále pak musím uhradit částku 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem DPH 
(DPH činí 157,50 Kč), celkově se tedy po zaokrouhlení na celé koruny jedná o částku 908 Kč. Tato část-
ka představuje paušální výši nákladů exekuce zahrnující odměnu exekutora a jeho hotové výdaje. Na 
tomto místě je potřeba upozornit, že stanovení částky 750 Kč vzbuzuje pochybnosti a lze očekávat, že 
Ústavní soud bude posuzovat, zda je stanovení této částky v souladu s ústavním pořádkem České re-
publiky. Zároveň je potřeba upozornit na skutečnost, že exekutoři budou požadovat náhradu hotových 
výdajů v plné výši v těch případech, kdy náklady překročí částku 750 Kč, stejně jako náhradu za ztrátu 
času při exekuci, za doručení písemností a náhradu nákladů vynaložených za znalecké posudky.

• Na tomto místě je potřeba upozornit na skutečnost, že již vymožené a oprávněnému vyplacené plnění 
se dlužníkovi nevrací, a to ani v situaci, kdy za dobu trvání exekuce bylo v součtu vymoženo více než 
částka odpovídající jistině navýšené o částku 908 Kč. Zároveň není jasné, zda bude „přeúčtováno“ již 
vymožené plnění, pokud jde o jeho rozložení na úroky, náklady nalézacího řízení, náklady oprávněné-
ho v exekučním řízení, náklady exekutora a jistinu. Podle ustálené judikatury totiž dlužník není opráv-
něn určit, co je při uspokojování pohledávky v rámci exekučního řízení plněno. S účinností od 1. ledna 
2022 navíc dojde ke změně právní úpravy vztahující se k problematice započítávání, kdy nejprve bude  
vymožené plnění započítáváno na náklady exekuce, následně na jistinu, běžné úroky, úroky z prodlení, 
a nakonec na náklady oprávněného.

• Osvobození se pak vztahuje na sankce za prodlení (typicky úrok z prodlení), náklady nalézacího řízení 
a náklady oprávněného v exekuci. 
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Na jaké pohledávky se milostivé léto nevztahuje?

• Na všechny pohledávky, které nejsou vymáhány v exekučním řízení zahájeném nejpozději do 27. října 
2021 soudním exekutorem.

• Pokud fyzická osoba hradí svůj dluh formou splátkového kalendáře, a proto vůči ní není nutné zahajo-
vat exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí podle části šesté o.s.ř.

• Nevztahuje se na exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky, tzv. nepeněžité plně-
ní (např. vyklizení, odebrání věci, provedení prací a výkonů).

• Dále se nevztahuje na pohledávky vymáhané v režimu výkonu rozhodnutí podle části šesté o.s.ř., na 
pohledávky vymáhané v režimu daňové exekuce vedené podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a na pohledávky vymáhané v režimu správní exekuce dle zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

• Kromě toho na pohledávky, které jsou specifikované v čl. IV bod 25 odst. 8 zákona č. 286/2021 Sb., jedná 
se o následující pohledávky: 
• peněžité tresty a jiné majetkové sankce uložené v trestním řízení pro úmyslný trestný čin,
• náhrada škody způsobená úmyslně,
• náhrada škody na zdraví,
• výživné, včetně pohledávek za náhradní výživné (kdy vyplacené dávky náhradního výživného jsou 

vymáhány proti povinnému rodiči nebo jiné osobě s vyživovací povinností).

Co soukromoprávní instituce jako např. banky, vztahuje se na ně 
milostivé léto? 

• Milostivé léto se dle čl. IV bodu 25 odst. 1 zákona č. 286/2011 Sb. vztahuje pouze na pohledávky veřej-
noprávních věřitelů zde taxativně vyjmenovaných.

• V případě soukromoprávních institucí tak plně záleží na jejich rozhodnutí a iniciativě, zda se k milosti-
vému létu dobrovolně připojí či nikoliv. Je tedy nezbytné, aby se případně dlužník u soukromoprávních 
věřitelů informoval, zda mají vůbec v úmyslu se připojit k milostivému létu a za jakých podmínek. 

• Nicméně některé soukromoprávní instituce se již dobrovolně připojily, například Air bank, částečně 
i Home Credit.

• Air bank sama aktivně oslovuje vybrané klienty s individuální nabídkou řešení, která spočívá v tom, že 
jim promineme část dluhu. 

• Home Credit primárně v rámci milostivého léta řeší klienty, kteří jsou v exekuci a svůj dluh ještě nezačali 
splácet. Dále bude individuálně posuzovat jednotlivé dlužníky, kteří se nacházejí v mimořádně tíživé 
životní situaci a mají snahu své dluhy řešit.

• S odkazem na milostivé léto se chystá pomoci dlužníkům Komerční banka, mBank, zvažuje to Fio banka 
a ČSOB; Raiffeisenbank o připojení k milostivému létu uvažuje nejdříve od nového roku1.

Co následuje po zaplacení?

• Nedoplatek na jistině a  paušální náklady exekuce ve výši 908 Kč včetně DPH je potřeba uhradit do  
28. ledna 2022, v tento den musí být nejpozději jistina a paušální náklady exekutora připsány na ban-
kovním účtu daného soudního exekutora, resp. složeny k rukám exekutora (do pokladny exekutorského 
úřadu).

• Nezbytné je platbu identifikovat u bezhotovostních převodu do zprávy/poznámky napsat úhrada na 
jistinu a paušální náklady exekuce ve výši 908 Kč v rámci milostivého léta dle zákona č. 286/2021 Sb.; 
nezbytné také identifikovat platbu složenkou nebo úhradu v hotovosti na pokladně. 

1Zdroj https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/k-milostivemu-letu-se-pridavaji-dalsi-firmy-odpusteni-dluhu/
r~d046fb003ca411ecbc3f0cc47ab5f122/.
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• Po úhradě se doporučuje, aby dlužník písemně ke spisové značce dané exekuce sdělil soudnímu exeku-
torovi, že uhradil nesplacenou jistinu a paušální náklady exekuce ve výši 908 Kč včetně DPH, a požádal 
ho tímto o zastavení exekuce ve smyslu zákona č. 286/2021 Sb. a o osvobození od placení veškerých 
dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu. 

• Podle části druhé čl. IV bod 25 odst. 1 zákona č. 286/2021 Sb. má soudní exekutor povinnost z úřední 
povinnosti tzn. i bez návrhu dlužníka a bez souhlasu oprávněného exekuci zastavit.

• Současně má soudní exekutor ve smyslu čl. IV bodu 25 odst. 3 zákona č. 286/2021 Sb. vydat usnesení 
o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu 
v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud pohledávky uspokojeny.

• Vymáhané příslušenství pohledávky, tj. sankce za prodlení (typicky zákonný úrok z prodlení, poplatek 
z prodlení), náklady předcházejícího (nalézacího) řízení a náklady oprávněného v exekuci, zaniká právní 
mocí usnesení soudního exekutora o osvobození od placení. 

• Proti usnesení soudního exekutora o osvobození od placení lze podat odvolání, které může podat pou-
ze oprávněný, další oprávněný, věřitel ze zástavního práva a přihlášený věřitel v případě, že jejich po-
hledávka na jistině nebyla v exekučním řízení zcela uspokojena. Jako odvolací důvod je výslovně dle 
zákona připuštěno pouze to, že nebyly splněny předpoklady pro přiznání osvobození dlužníkovi (viz 
část druhá čl. IV bodu 25 odst. 6 zákona č. 286/2021 Sb.).

• Osvobození od placení se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které mají vůči dlužníkovi pro tyto pohle-
dávky právo postihu. Dále se jedná o pohledávky dalších oprávněných, pohledávky zajištěné zástavním 
právem anebo pohledávky přihlášené do exekučního řízení, pokud jsou to pohledávky veřejnoprávních 
věřitelů (viz část druhá čl. IV bodu 25 odst. 7 zákona č. 286/2021 Sb.).

Jak postupovat, pokud soudní exekutor nezastaví předmětnou exekuci 
a neosvobodí dlužníka od placení zbytku vymáhané pohledávky? 

• Pokud soudní exekutor z úřední povinnosti předmětnou exekuci nezastaví, případně částečně nezasta-
ví, a nevydá usnesení o osvobození od placení, měl by dlužník podat písemný návrh/podnět k zastavení 
exekuce z důvodu toho, že uhradil v zákonné lhůtě nezaplacenou jistinu a paušální náklady exekuce 
v předepsané výši, čímž byly splněny podmínky milostivého léta dle zákona č. 286/2021 Sb., a proto 
žádá, aby byla exekuce soudním exekutorem zastavena a soudní exekutor vydal rozhodnutí o osvobo-
zení od placení zbytku vymáhané pohledávky. 

• V případě, že soudní exekutor zamítne návrh na zastavení exekuce, je nezbytné, aby to také řádně odů-
vodnil. V současné době nelze předjímat, jaké důvody ho k zamítnutí návrhu mohou vést. Dlužník pak 
musí podat odvolání proti zamítnutí návrhu.

• Preventivně lze doporučit, aby dlužník uvedl do poznámky/zprávy k platbě, že se jedná o milostivé léto 
a zároveň soudnímu exekutorovi písemně sdělil, že uhradil nesplacenou jistinu a náklady exekuce ve 
výši 908 Kč včetně DPH a požádal tímto o zastavení exekuce ve smyslu zákona č. 286/2021 Sb. a o osvo-
bození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu. 

Co by měl dlužník před úhradou v rámci milostivého léta zvážit?

• Zvážit, zda má pro dlužníka smysl se vyvázat z jedné exekuce na úkor toho, že nezaplatí nájemné nebo 
nebude mít koncem měsíce na jídlo. Prioritu by mělo mít bydlení a další základní potřeby.

• Dále se zadlužovat u pochybných společností nebo osob, protože takové dluhy mohou dlužníka uvést 
do daleko větších problémů než aktuální exekuce, se kterými je nucen již žít.

• Jestliže má dlužník také dluhy, např. na výživném pro své děti, měl by tyto dluhy uhradit přednostně. 
Primárně by měl zaopatřit základní potřeby svých dětí. 

• Pokud má dlužník dluhy vzniklé z titulu povinnosti hradit náhradu škody anebo náklady trestního řízení, 



6

musí si být vědom toho, že jejich nezaplacení může být posouzeno jako porušení podmínek podmíně-
ného odsouzení a nařízení výkonu trestu odnětí svobody.

• V případě velkého množství exekucí vedených na dlužníka, které s ohledem na jejich výši stejně nemůže 
uhradit, není milostivé léto vhodným řešením. Protože zastavení jedné exekuce z deseti či dvaceti proti 
němu vedených mu nepomůže z dluhové pasti, ve které se již stejně nachází.  

Vztahuje se osvobození v rámci milostivého léta také na penále ve smyslu 
zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění? 

• Netýká se dluhů fyzických osob, které hradí dluh na základě dohodnutých splátek nebo v tzv. daňových 
exekucích, odpuštění těchto dluhů zákon neřeší.

• Podmínkou je, že pro vymožení pohledávky již byla zahájena exekuce a exekuce je vedena soudním 
exekutorem. Vzhledem k tomu, že sílil  tlak odborné veřejnosti, aby se zdravotní pojišťovny odchýlily 
od dosavadní judikatury včetně aplikační praxe a penále pro účely veřejnoprávního milostivého léta 
považovaly za příslušenství, a tím by dlužníci byli osvobozeni od jeho placení, vydalo Ministerstvo spra-
vedlnosti ČR stanovisko, dle kterého se pro účely milostivého léta penále na pojistném považuje za 
příslušenství, které tedy nebude vymáháno jako součást jistiny. 

• Dlužníci tedy uhradí pouze dlužné pojistné (tj. jistinu dluhu) a penále bude spolu s ostatním příslušen-
stvím (úroky z prodlení, náhrada nákladů řízení apod.) prominuto. 

• VZP ČR – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (kód 111) veřejně deklarovala, že pro účely milostivého 
léta a v souladu se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti ČR je penále na pojistném považováno za 
příslušenství, které tedy nebude vymáháno jako součást jistiny a dluh z titulu penále bude prominut.2

• I přestože se ostatní zdravotní pojišťovny na svých webových stránkách, ani veřejně, nevyjádřily ke sta-
novisku Ministerstva spravedlnosti ČR, že penále na pojistném je považováno za příslušenství, lze oče-
kávat že se ostatní zdravotní pojišťovny ke stanovisku VZP ČR ohledně posuzování penále připojí.3

• Doporučuje se, aby se dlužník obrátil na příslušnou zdravotní pojišťovnu (Vojenská zdravotní pojišťov-
na ČR - VoZP (kód 201); Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  - ČPZP (kód 205); Oborová zdravotní 
pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – OZP (kód 207); Zaměstnanecká pojišťovna 
Škoda – ZPŠ (kód 209); Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – ZPMV ČR (kód 211); RBP, zdravotní 
pojišťovna – RBP (kód 213), respektive jejich regionální pobočky dle bydliště dlužníka, pro podrobnější 
informace. 

• Poté, co bude dlužník znát výši nesplacené jistiny a účet příslušného soudního exekutora, je nezbytné, 
aby uhradil základní nesplacenou částku, kterou dluží (tj. jistinu), plus částku 908 Kč (tj. 750 Kč + 21 % 
DPH) na nákladech exekuce soudnímu exekutorovi za ukončení exekuce.

• Jistina a  poplatek za ukončení exekuce musí být připsány na účet soudního exekutora nejpozději  
28. ledna 2022.

Co když je dlužník v oddlužení dle insolvenčního zákona? Vztahuje se na 
něho milostivé léto? 

• Na exekuce dlužníka, který je v oddlužení, se milostivé léto nevztahuje, neboť by tím zvýhodnil jednoho 
věřitele před ostatními. 

• Tím by se mohl dopustit trestného činu zvýhodnění věřitele podle ust. § 223 trestního zákoníku a poru-
šit podmínky oddlužení dle insolvenčního zákona. 

2Zdroj https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/klienti-vzp-budou-mit-moznost-zapojit-se-do-oddluzeni-v-ramci-milostiveho-leta
3Zdroj https://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/2906-tiskove-prohlaseni-ekcr?w
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Dluhy u Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. v podmínkách
milostivého léta?

• Vztahuje se na dluhy vzniklé v souvislosti s nezaplacením jízdného, tzv. „jízdy na černo“.
• Podmínkou je, že pro vymožení pohledávky již byla zahájena exekuce a exekuce je vedena soudním 

exekutorem.
• Pokud dlužník nezná soudního exekutora, který vymáhá jeho dluh, zjistí to výpisem z CEEČR, který získá 

postupem viz výše samostatná otázka v rámci tohoto manuálu.
• Kromě toho se může obrátit na Doplatkovou pokladnu Dopravního podniku hl. m. Prahy, budova Cen-

trálního dispečinku, adresa: Na Bojišti 5, Praha 2, přízemí vlevo, kde na přepážkách číslo 10 a 11 by měli 
dlužníkovi po sdělení rodného čísla poskytnout výpis exekucí, které jsou vůči němu vedeny za jízdu bez 
jízdního dokladu v pražské MHD, včetně spisových značek exekučních řízení a exekutorských úřadů, 
které dluhy vymáhají.4 Případně může dlužník o výpis exekucí, které jsou vůči němu vedeny za jízdu bez 
jízdního dokladu v pražské MHD, požádat on-line prostřednictvím Kontaktního formuláře, který nalez-
ne na https://www.dpp.cz/kontakt/kontaktni-formular/dotaz/pokuta. Ve formuláři do kolonky „Popis“ 
musí dlužník uvést: „Žádám o výpis exekucí v rámci akce Milostivé léto a uvést své rodné číslo: xyzxyz/
abcd.“ Následně doplní zbylé povinné údaje a formulář odešle. Upozorňujeme, že žádost je nutné nej-
později do 24 hodin potvrdit na odkazu, který mu bude zaslán na zadaný e-mail.

• Poté, co bude dlužník znát výši nesplacené jistiny a účet příslušného soudního exekutora, je nezbytné, 
aby uhradil základní nesplacenou částku, kterou dluží (tj. jistinu), nejčastěji půjde o  jízdné a přirážku 
k jízdnému v MHD, plus částku 908 Kč (tj. 750 Kč + 21 % DPH) na nákladech exekuce soudnímu exeku-
torovi za ukončení exekuce. 

• Jistina a  poplatek za ukončení exekuce musí být připsány na účet soudního exekutora nejpozději  
28. ledna 2022.

• Do poznámky/zprávy k platbě se doporučuje uvést, že se jedná o akci milostivé léto. Zároveň soudní-
mu exekutorovi písemně sdělit, že dlužník uhradil nesplacenou jistinu a náklady exekuce ve výši 908 
Kč včetně DPH, a požádat ho tímto o zastavení exekuce a o osvobození od placení veškerých dalších 
vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu ve smyslu zákona č. 286/2021 Sb. Přestože by 
to měl soudní exekutor dělat automaticky, doporučuje se ho o to výslovně požádat.

• Pohledávky za jízdu načerno do 31. prosince 2007 by měli vymáhat tito soudní exekutoři5:
• JUDr. Juraj Podkonický PhD., soudní exekutor, Exekutorský úřad pro Prahu 5, Evropská 663/132, 160 

00 Praha 6, e-mail: e-podatelna@exekuce.eu , telefon: 255 702 060.
• JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01  

Klatovy II, email: milost@euk.cz , telefon: 725 966 868.
• JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Plzeň-město, Radyňská 470/9, 326 00  

Plzeň, e-mail: e-podatelna@soudniexekutor.com , telefon: 377 449 457
• Pohledávky za jízdu načerno od 1. ledna 2014 mají vymáhat tito soudní exekutoři6:

• Mgr. Zuzana Grošákova, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 6, Evropská 2588/33A, 160 00  
Praha 6, e-mail: info@exekutorsky-urad.cz,  telefon: 235 300 563.

• Mgr. Marcel Kubeš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, Masarykovo nám. 44/4, 789 01  
Zábřeh, e-mail: urad@exekucesumperk.cz , telefon: 583 550 263.

• JUDr. Dalimil Míka, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01  
Klatovy II, email: milost@euk.cz , telefon: 725 966 868.

• JUDr. Juraj Podkonický PhD., soudní exekutor, Exekutorský úřad pro Prahu 5, Evropská 663/132,  
160 00 Praha 6, email: e-podatelna@exekuce.eu, telefon: 255 702 060.

• Pohledávky za jízdu načerno v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013 odkoupily soukromé sub-
jekty, nelze tedy na ně dle zákona č. 286/2021Sb. využít akci milostivé léto.7 Případně se těchto soukro-
mých subjektů zeptat, zda se dobrovolně připojí k milostivému létu. 

5, 6, 7 Zdroj https://www.dpp.cz/spolecnost/milostiveleto
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Dluhy u Městské knihovny v Praze

• Městská knihovna v Praze je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, a proto se milostivé léto 
vztahuje i na dluhy, které eviduje za svými čtenáři.

• Jedná se o dluhy za poplatky za ztrátu či za opožděné vrácení, tedy sankční poplatky stanovené Kni-
hovním řádem Městské knihovny v  Praze viz. https://issuu.com/mestskaknihovnavpraze/docs/mkp_
knihovni_rad_2020

• Pokud dlužník nezná soudního exekutora, který jeho dluh vymáhá, měl by kontaktovat Městskou 
knihovnu v Praze na e – mail: knihovna@mlp.cz nebo zavolat přímo na číslo Právního oddělení Městské 
knihovny v Praze (+ 420 773 072 309). 

Jak řešit nedoplatek za svoz komunálního odpadu v rámci
milostivého léta? 

• Milostivé léto se vztahu na dluhy/nedoplatky vzniklé za svoz komunálního odpadů, tzv. poplatek za 
popelnice.

• PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s., nemají přístup do evidence plateb za komunální odpad8, proto je nezbytné se 
obrátit na Magistrát hl. m. Prahy – odbor daní, poplatků a cen, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1, aby 
sdělil, který soudní exekutor vymáhá pohledávku. 

• Podmínkou je, že pro vymožení pohledávky již byla zahájena exekuce a exekuce je vedena soudním 
exekutorem.

• Poté, co bude dlužník znát výši nesplacené jistiny a účet příslušného soudního exekutora, je nezbytné, 
aby uhradil základní nesplacenou částku, kterou dluží (tj. jistinu), plus částku 908 Kč (tj. 750 Kč + 21 % 
DPH) na nákladech exekuce soudnímu exekutorovi za ukončení exekuce. 

• Jistina a  poplatek za ukončení exekuce musí být připsány na účet soudního exekutora nejpozději  
28. ledna 2022.

Pokuty/ Poplatky vymáhané Městskou policii hl. m. Prahy a  Správou  
služeb hl. m. Prahy, vztahuje se na ně milostivé léto? 

• u Městské policie hl. m. Prahy se jedná zejména o: 
• nezaplacené pokuty v blokovém řízení nebo pokuty uložené příkazem na místě, tzv. na „složenku“, 
• nezaplacené poplatky majitele umístěných zvířat v Útulku pro opuštěná zvířata,
• pohledávky za třetími osobami za poškozenou výstroj, výzbroj, služební vozidla a jiný majetek,
•  pohledávky za bývalými zaměstnanci apod., pokud jsou vymáhána v exekučním řízení soudním 

exekutorem.
• u Správy služeb hl. m. Prahy se jedná zejména o nezaplacené poplatky za odtah vozidla, technické úko-

ny provedené s vozidlem a za neuhrazené ceny za služby parkovišť určených ke střežení vozidel.
• Podmínkou je, že pro vymožení pohledávky již byla zahájena exekuce a exekuce je vedena soudním 

exekutorem.
• Poté, co bude dlužník znát výši nesplacené jistiny a účet příslušného soudního exekutora, je nezbytné, 

aby uhradil základní nesplacenou částku, kterou dluží (tj. jistinu), plus částku 908 Kč (tj. 750 Kč + 21 % 
DPH) na nákladech exekuce soudnímu exekutorovi za ukončení exekuce. 

• Jistina a  poplatek za ukončení exekuce musí být připsány na účet soudního exekutora nejpozději  
28. ledna 2022.

• Pokud dlužník nezná soudního exekutora, tak v případě nezaplacené pokuty v blokovém řízení nebo 

8 Zdroj https://www.psas.cz/faq-12
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pokuty uložené příkazem na místě, tzv. na „složenku“, lze kontaktovat Útvar řešení přestupků se sídlem 
Korunní 2456/98, Praha 10, e – mail: pohledavky.urp@mppraha.cz, který by měl sdělit, který soudní exe-
kutor pohledávku vymáhá. 

V případě nezaplacené poplatky za odtah vozidla, technické úkony provedené s vozidlem a za neuhrazené 
ceny za služby parkovišť určených ke střežení vozidel lze kontaktovat Správu služeb hl. m. Prahy na telefonu: 
+420 222 027 000, nebo e-mailu: epodatelna@sshmp.cz, která by měla sdělit příslušného soudního exeku-
tora, který vymáhá pohledávku.

Dluhy u  Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK  
Praha, a.s.“)

• Vztahuje se pouze na dluhy fyzických osob, které vznikly nejčastěji v souvislosti s pronájmem veřejného 
prostranství (předzahrádka, parkovací stání, stánek, výstavka), v souvislosti se zřízením stavební zábory, 
smlouvy o věcném břemeni na inženýrské sítě apod. 

• Podmínkou je, že pro vymožení pohledávky již byla zahájena exekuce a exekuce je vedena soudním 
exekutorem.

• Pohledávky pro TSK Praha, a.s. vymáhají smluvní advokátní kanceláře. 
• Pokud je dlužníkovi známo, jaká advokátní kancelář jeho dluh vymáhá, ale nezná soudního exekutora, 

měl by kontaktovat příslušnou advokátní kancelář, aby mu sdělila, který soudní exekutor dluh vymáhá. 
• V případě že dlužník není v kontaktu s konkrétní advokátní kanceláří, protože mu není známo, která ad-

vokátní kancelář jeho dluh vymáhá, lze kontaktovat jednotlivá pracoviště a oddělení podle příslušných 
oblastí Prahy, případně telefonicky na +420 257 015 111, nebo e – mail: tsk@tsk-praha.cz, kde by měli 
zaměstnanci sdělit již konkrétní kontakty na oddělení a pracoviště TSK Praha, a.s., případně advokátní 
kancelář. 

Pražská plynárenská Holding a milostivé léto?

• Týká se zejména dceřiných společností Pražská plynárenská, a.s.; Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

• Vztahuje se na nedoplatky za vyúčtování plynu a dluhu za neoprávněný odběr. 
• Pro nedoplatky musí být již vedena exekuce soudním exekutorem nebo zahájeno exekuční řízení. 
• Poté, co bude dlužník znát výši nesplacené jistiny a účet příslušného soudního exekutora, je nezbytné, 

aby uhradil základní nesplacenou částku, kterou dluží (tj. jistinu), plus částku 908 Kč (tj. 750 Kč + 21 % 
DPH) na nákladech exekuce soudnímu exekutorovi za ukončení exekuce. 

• Jistina a  poplatek za ukončení exekuce musí být připsány na účet soudního exekutora nejpozději  
28. ledna 2022.

• V případě, že dlužník nezná soudního exekutora, který jeho dluh vymáhá, lze kontaktovat zákaznické 
centrum Pražské plynárenské na telefonní lince: +420 267 175 333, e-mail: callcentrum@ppas.cz. 

Pohledávky společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. (dále jen „TCP a.s.“)

• Vztahuje se pouze na dluhy fyzických osob, které vznikly nejčastěji v souvislosti s pronájmem nemovi-
tých věcí ve vlastnictví hl. m. Prahy, které spravuje a udržuje TCP a.s.

• Podmínkou je, že pro vymožení pohledávky již byla zahájena exekuce a exekuce je vedena soudním 
exekutorem.

• V případě, že dlužník nezná soudního exekutora, který jeho dluh vymáhá, lze kontaktovat TCP a.s. na 
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e-mail: email@tcp-as.cz, nebo telefonicky na: 222 013 111, 222 013 611, 222 013 618. 

Dlužné nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví HMP

• Vztahuje se pouze na dluhy fyzických osob, které vznikly nejčastěji v souvislosti s pronájmem nemovi-
tých věcí (bytových, ale i nebytových prostor) ve vlastnictví hl. m. Prahy.

• Podmínkou je, že pro vymožení pohledávky již byla zahájena exekuce a exekuce je vedena soudním 
exekutorem.

• Pokud se týká dluhu na nájemném za byt, jeho vymáhání spadá plně do gesce správcovské společnosti 
(Centra a. s., VAS v. o. s, Anton s. r. o, Q-Fakulty a. s., Solid a. s., Liga-servis s.r.o.), která spravuje daný by-
tový dům. 

• V případě, že dlužník nezná soudního exekutora, který jeho dluh vymáhá, měl by kontaktovat přísluš-
nou správcovskou společnost, která mu sdělí stav dluhu, stav řízení, a v případě, že dluh je již vymáhán 
soudním exekutorem, který konkrétní soudní exekutor dluh vymáhá.

• Kontakty na jednotlivé správcovské společnosti:
• CENTRA, a.s., se sídlem Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5, e-mail: info@centra.eu;  

telefon: +420 251 119 400.
• VAS v.o.s., se sídlem Hilmarova 979, Praha 5 152 00, telefon: +420 251 81 94 11, 

e-mail: vas@vas-vos.cz. 
• Acton s. r. o., hlavní podatelna a kanceláře pro správu nemovitostí na adrese: Sochařská 313/14, 

Praha 7 170 00, tel. ústředna: +420 233372554-5, e-mail: info@acton.cz .
• Q-Facilty a. s., se sídlem Veronské náměstí 597, 109 00 Praha 15, telefon: +420604464221,  

e-mail: info@q-f.cz .
• Solid a. s., adresa kanceláře Truhlářská 1098, 110 00 Petrská čtvrť, telefon: +420 221 778 330,  

+420 221 014 111; e – mail:  info@solid.cz. 
• Liga-servis s.r.o., se sídlem Jungmannova 23/11, 110 00 Praha 1, telefon: +420 224 239 761.


