
 



          Příloha č. 3 
 
Exekutorský úřad ............. 
(titul, jméno, příjmení exekutora), soudní exekutor 
sídlem 
IČO: 
 
 
Povinný: 
Jméno a příjmení povinného 
datum narození 
adresa  
(příp. e-mailová adresa, telefonní číslo) 
 
 

V ............ dne .............. 2021 
 

ke sp. zn. (číslo spisu exekučního řízení) 
 
 
 
 

Věc: Žádost o sdělení dlužné jistiny za účelem využití institutu tzv. milostivého léta 
 
Dobrý den, 
 
  jako povinný v exekučním řízení vedeném pod výše uvedenou spisovou značkou, 
využívám postupu podle části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se 
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 (tzv. 
milostivého léta). 
 
S ohledem na výše uvedené si Vás dovoluji požádat o sdělení aktuální výše nezaplacené 
nebo jinak nezaniklé jistiny ve shora uvedeném exekučním řízení, za účelem využití 
institutu milostivého léta. Rovněž Vás žádám o sdělení částky, kterou je třeba k využití 
postupu dle čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. zaplatit na nákladech exekuce. 
 
Zároveň prosím o sdělení čísla účtu, na který mohu zaslat dlužnou jistinu a náklady 
exekuce dle shora uvedeného ustanovení zákona. 
 
 
 
Děkuji. 
 
S pozdravem 
 
 
 

................ podpis povinného............ 
(jméno, příjmení povinného) 

 
 

 



Jak ven z dluhů? 

Využijte MILOSTIVÉ LÉTO 

Od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 odstartovalo tříměsíční období pro takzvané milostivé léto. Jedná 

se o dočasnou možnost dlužníků (fyzických osob) splatit za zvýhodněných podmínek původní dluh 

vůči veřejnoprávním věřitelům, tedy veřejné správě, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem 

(ČR, ČT, ČRo, ČEZ, zdravotní pojišťovny, obce, dopravní podniky, státní nemocnice,…) Dlužníci budou 

moci vymazat své dluhy tím, že zaplatí jistinu a k tomu 908,- Kč na náklady ukončení exekuce! 

Dlužník, který této možnosti v daném období využije, se zbaví povinnosti platit jakékoli další poplatky, 

jako jsou například úroky z prodlení či penále. Po zaplacení jistiny dluhu, který je navýšený o náklady 

na zastavení exekuce, se osoba považuje ve vztahu k danému exekučně vymáhanému dluhu 

za bezdlužnou. 

K získání informace o průběhu konkrétní exekuce lze získat z exekučního spisu vedeného daným 

exekutorem. Dlužník proto musí písemně vyzvat exekutora dle náležitostí zákona č. 286/2021 Sb., 

část 2, čl. IV, bodu 25. Pokud byste nevěděli jak na to, organizace Člověk v tísni zřídila  helplinku tel. 

č. 770-600-800, kde Vám zdarma poradí. Speciálně pro účely milostivého léta byly vytvořeny stránky 

www.milostiveleto.cz, kde jsou zveřejněné veškeré potřebné informace a za pomoci aplikace lze 

vytvořit žádost o sdělení výše aktuální jistiny - formulář pro využití milostivého léta pro exekutorské 

úřady. O pomoc a bližší informace se můžete také obrátit na sociální poradnu zaměřenou na dluhové 

poradenství organizace Člověk v tísni, terénní pracovnici pro ORP Sušice, e-mail : 

sarah.huikari@clovekvtisni.cz, mob.: 777-367-884. Poradit Vám můžeme i na Odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví, Městský úřad Sušice, kancelář č. 212, 213. 

POZOR, podmínkou využití milostivého léta je, že dlužník nesmí být v insolvenci a odpuštění 

od příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové a správní 

exekuce se milostivé léto nevztahuje! Nevztahuje se ani na komerční a nekomerční dluhy. 

Mgr. Miroslava Šafaříková 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Městský úřad Sušice 

http://www.milostiveleto.cz/
mailto:sarah.huikari@clovekvtisni.cz

