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Milostivé léto II začalo 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, kdo chtějí 
uhradit dluhy veřejnoprávním institucím. Vzhledem k 15denní lhůtě na odpověď exekutora je 
doporučeno, aby v kontakt s exekutorem vešel dlužník před 15. listopadem, aby byla 
garantována včasná odpověď exekutora. 

Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný 
soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně 
méně nákladným způsobem. Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Milostivé 
léto se tedy vztahuje například na dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím, energetikám 
v rukách státu, na nezaplacené poplatky České televizi, Českému rozhlasu a také vůči 
zdravotním pojišťovnám. 

Milostivé léto se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a na dluhy 
u veřejných institucí nebo státních či polostátních podniků, nelze ho uplatnit na daňové  
a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou 
sociálního zabezpečení. Cílem tzv. milostivého léta je umožnit v co nejkratší době povinným 
(dlužníkům) učinit kroky k úplnému zastavení exekucí. 

Po věcné stránce se druhé milostivé léto od toho prvního zásadně neodlišuje. Návrh přináší  
v podstatě prodloužení právní úpravy, přičemž změny spíše vyjasňují některé pojmy, jejichž 
intepretace v praxi přinesla určité obtíže. 

Návrh přináší zejména následující: povinní budou moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální 
náhradu nákladů exekuce do 3 měsíců od účinnosti předkládaného návrhu, paušální náhrada 
nákladů exekuce se nově stanoví ve výši 1 500 Kč bez DPH, povinný bude nově muset ve 
stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle 
právní úpravy tzv. milostivého léta, povinný bude moci požádat soudního exekutora o sdělení 
výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. milostivého léta, a soudní 
exekutor bude povinen do 15 dnů odpovědět, výslovně se stanoví, v jakém rozsahu soudnímu 
exekutorovi náleží náklady exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022. 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 
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