
 

Při potřebě dotazu na poradenskou podporu možno kontaktovat – 731 433 134, 736 503 393 

O co se jedná? 

 Jedná se o období (28. 10. 2021 – 28. 1. 2022), během kterého má dlužník (povinný) v exekučním řízení možnost 

uhradit pouze nesplacenou jistinu dluhu spolu s poplatkem ve výši 908,- Kč. Pokud tak učiní v exekucích vedených pro 

„veřejnoprávní dluh“, bude exekuce ukončena splněním, dlužník tedy nebude muset platit další příslušenství závazku. 

 

Kdy využít této možnosti? 

Řízení – Vedené soudním exekutorem   

 
 

 

 

Charakter dluhu – „Veřejnoprávní“   

Dluhy vůči veřejné správě, nejčastěji: 

Česká republika, kraj, obec, městská část, státní fond, 

veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, státní 

nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas a 

televize a jiné subjekty s většinovou veřejnou majetkovou 

účastí, např. dopravní podniky, nemocnice či společnost 

ČEZ, včetně pokut. 

 

 

Jak postupovat? 

1) Zmapovat dluhovou situaci – vedená exekuční řízení. 

Možno využít službu České pošty nebo obecního úřadu 

CzechPoint – Výpis z Centrální evidence exekucí. 

 

2) Zhodnotit exekuční řízení ve vztahu k osobě oprávněné 

(veřejnoprávní dluh) a k výši nesplacené jistiny 

(schopnost úhrady). 

 

3) Při splnění parametrů výše uvedených kontaktovat 

exekutorský úřad, pověřený vedením exekuce. 

K orientaci v exekutorském úřadu lze využít první 

trojčíslí ve spisové značce – XXX EX 123/2021 a porovnat 

jej se seznamem exekutorů na EKCR.CZ 

 

4) Podepsaným a doporučením psaním kontaktovat 

příslušný exekutorský úřad s informací, že má dlužník  

Kdy NELZE využít této možnosti? 

Řízení - Insolvenční řízení – daňové a správní exekuce. 

U dluhů, které nejsou ve vykonávací fázi (nejsou 

vymáhána). Nelze též využít dlužníkem, který je 

v oddlužení. 

 

Charakter dluhu – soukromoprávní a jiné. 

Nelze využít u dluhů vzniklých z úvěrů a hypoték, či 

jiných finančních produktů. 

Možnost se nevztahuje na výživné ze zákona, náhradní 

výživné, náhradu škody způsobené na zdraví. 

Dále se nevztahuje na peněžité tresty a jiné majetkové 

sankce, které byly uloženy v trestním řízení pro úmyslný 

trestný čin a pohledávky na náhradu škody způsobené 

úmyslným porušením právní povinnosti. 

 

 
 
 

 

zájem využít tzv. Milostivého léta dle části 2, čl. IV, 

odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb. a žádá o sdělení výše 

jistiny u specifikovaného exekučního řízení. Dlužník zde 

může požádat o formu odpovědi, včetně mailu a sms. 

 

5) Po obdržení odpovědi, v každém případě po 28. říjnu, 

dlužník poukáže splatnou částku jistiny a částku 908,- Kč 

na exekutorem sdělený, nebo dlužníku známý bankovní 

účet. V případě, že dlužník není s exekutorem 

v kontaktu před poukázáním platby, měl by svůj záměr 

sdělit spolu s platbou, viz. bod č. 4. 

 

6) Po uhrazení dané částky exekutor vydá rozhodnutí, ve 

kterém dlužníka osvobodí od placení zbývajících částek 

připadajících na příslušenství a exekuci zastaví. Takto by 

měl exekutor učinit bez zbytečného odkladu.  


