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Věc: Sdělení dlužníkům o možnosti využití veřejnoprávního institutu tzv. Milostivého léta
Na základě usnesení č. 990 vlády České republiky, kterým se vedoucím dalších ústředních
orgánů státní správy ukládá povinnost, aby aktivně informovali své dlužníky o existenci právní
úpravy obsažené v části druhé č. IV bodu 25 zákona 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 a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (tzv. Milostivé léto), a o možnosti jejího využití, pokud se na tyto dlužníky uvedená
právní úprava vztahuje, Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) sděluje následující
skutečnosti:
Uvedený zákon umožnuje povinným v období od 28. 10. 2021 do 28. 01. 2022 uhradit jistinu
pohledávky a náklady exekutora v případě, že oprávněným je veřejnoprávní subjekt a dluh je
vymáhán soudními exekutory. Zároveň dlužník nesmí být v insolvenci, k platbě musí uvést, že
vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2. čl. IV, bod 25 (ve
sdělovacích prostředcích pod titulem „Milostivé léto"). Při splnění podmínek (tj. splacení celé
původní dlužné částky, jistiny a 908 Kč odměny exekutorovi) exekutor zastaví exekuci
a rozhodne o osvobození od placení příslušenství, tedy Fond odpustí dlužníkovi úroky vzniklé
z národních plateb, v případě plateb kofinancovaných EU:ČR národní část penále, sjednaný úrok
ze splátkového kalendáře či další platby, spadající do režimu tzv. Milostivého léta.

Toto Sdělení dále obsahuje následující přílohy:
1.
2.
3.

Příloha č. 1 - Návrh postupu pro dlužníky
Příloha č. 2 - Vzor Výzvy exekutorovi
Informace o využití tzv. Milostivého léta
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Příloha č. 1 - Návrh postupu pro dlužníky
Vážená paní/vážený pane,
V období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 máte možnost jako dlužník Státního zemědělského
intervenčního Fondu (dále jen „Fondu“) v exekuci zbavit se dluhu. Pokud zaplatíte jistinu, tedy
celý původní dluh a současně uhradíte jednorázovou odměnu exekutorovi ve výši 908 Kč (750
Kč a DPH), odpustí Vám Fond úroky vzniklé z národních plateb, v případě plateb kofinancovaných
EU:ČR národní část penále, sjednaný úrok ze splátkového kalendáře či další platby, spadající do
režimu tzv. Milostivého léta. Tato časově omezená možnost představuje jednorázovou šanci
splatit dluhy a zároveň ušetřit za pokuty, úroky z prodlení a za náklady samotné exekuce.
Novela zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, která byla provedena zákonem č. 286/2021 Sb.,
a to konkrétně Část 2, Čl. IV., bod 25, umožňuje zastavení exekuce a osvobození od zbytku
dluhu fyzických osob u veřejnoprávních oprávněných věřitelů, tedy i Fondu. Podmínkou je, aby
byl již tento dluh v exekuci vymáhán soudním exekutorem a současně dlužník nebyl v oddlužení
nebo insolvenci. Milostivé léto se nevztahuje na správní nebo daňové exekuce. Zastavení
exekuce se pak netýká ani vymáhání výživného, náhradního výživného, náhrady škody na
zdraví, náhrady škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a majetkových trestů
uložených za úmyslný trestný čin.
Doporučený postup:
1) Napište exekutorovi a zjistěte přesnou částku ke splacení dle vzoru Výzvy v Příloze č. 2.
Požádejte exekutora doporučeným dopisem o vyčíslení aktuální dlužné jistiny. Uveďte, kam
chcete zaslat odpověď, a nezapomeňte doplnit, že se jedná o akci ”Milostivé léto”. Exekutora
kontaktujte, i když jste jistinu už někdy hradili. Může se stát, že ve skutečnosti jistina uhrazena
není, protože Vaše platby šly přednostně na předchozí dluhy. O Vašem záměru využít tuto akci
pak potřebuje exekutor vědět i v případě, že jistinu máte již uhrazenou.
2) Zaplaťte nesplacenou jistinu a náklady exekuce. Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo
složit na účet exekutora nesplacenou jistinu, kterou Vám exekutor sdělil, a 908 Kč (750 Kč a
DPH). Nezapomeňte uvést všechny náležitosti i správný variabilní symbol, který Vám upřesní
exekutor. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a poznámku, že se jedná o akci ”Milostivé
léto“. Platba musí být připsána na účet exekutora v období akce, tedy od 28. října 2021 do 28.
ledna 2022.
Exekutor je následně povinen po splacení dlužné jistiny vydat rozhodnutí, kterým dluhu a exekuci
zastaví.
V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Pokud již byla Vámi jistina i náklady exekuce v rámci milostivého léta zaplaceny, považujte tento
návrh za bezpředmětný.
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Příloha č. 2: Vzor výzvy exekutorovi
Ke sp. zn.
Soudní exekutor: (titul, jméno, příjmení)
Exekutorský úřad: (adresa)

V… dne …

Povinný: (titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození, e-mail, telefon)
Věc: Výzva k využití tzv. Milostivého léta a žádost o sdělení dlužné částky
Vážený pane soudní exekutore,
jako povinný v exekučním řízení, které vedete pod výše uvedenou sp. zn. Vás tímto vyzývám k
postupu podle části druhé čl. IV bodu 25 zákona 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, tedy k využití tzv. Milostivého léta. V souladu s touto právní úpravou chci
uhradit v zákonem stanovené lhůtě nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v
tomto exekučním řízení a částku 750 Kč případně zvýšenou o daň z přidané hodnoty na
nákladech exekuce.
Zároveň tímto 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 zákona č. 286/2021
Sb. V případě pochybností, na který dluh je má úhrada určena, mne, prosím, kontaktujte.
Z výše uvedených důvodů si dovoluji požádat o sdělení výše jistiny, která dosud nebyla
zaplacena nebo jinak nezanikla, a částky, kterou je třeba k využití postupu podle čl. IV bodu 25
zákona č. 286/2021 Sb. zaplatit na nákladech exekuce.
Zároveň prosím o sdělení čísla účtu, na který mohu za účelem splnění podmínky podle čl. IV
bodu 25 odst. 1 bodu 1 zákona č. 286/2021 Sb. uhradit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou
jistinu a částku nákladů exekuce.
Děkuji.

S pozdravem (jméno, příjmení, podpis)
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Příloha č. 3 Informace o využití tzv. Milostivého léta
Fond upozorňuje své dlužníky na možnost zbavit se dluhu při tzv. Milostivém létu. Následují
informace o přesném postupu.
Milostivé léto se týká dlužníků veřejných institucí a firem, tedy i Fondu. Pokud dlužníci zaplatí
Fondu celou původní dlužnou částku, jistinu, a 908 korun na odměně exekutorovi, tak se jim
odpustí úroky vzniklé z národních plateb, v případě plateb kofinancovaných EU:ČR národní část
penále, sjednaný úrok ze splátkového kalendáře či další platby, spadající do režimu tzv.
Milostivého léta. Milostivé léto začalo 28. října 2021 a skončí 28. ledna 2022.
Právně je institut Milostivého léta upraven zákonem č. 286/2021, 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. Tento zákon byl dne 30. 07. 2021 uveřejněn ve Sbírce zákonů České
Republiky.
Uvedený zákon mimo jiné umožňuje povinným v období od 28. 10. 2021 do 28. 01. 2022 uhradit
jistinu pohledávky a náklady exekutora v případě, že oprávněným je veřejnoprávní subjekt a
dluh je vymáhán exekučně. Zároveň dlužník nesmí být v insolvenci, k platbě musí uvést, že
vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bod 25. Při splnění
podmínek definovaných v právní úpravě exekutor zastaví exekuci a rozhodne o osvobození od
placení příslušenství, které splňuje podmínky pro jeho odpuštění v režimu Milostivého léta.
Podmínky:
Dluh, který je možné během milostivého léta výhodně splatit, vznikl u státu, obcí a krajů nebo
ve společnostech, ve kterých drží státní aparát většinový podíl.
2.
Dluh už je v exekuci. Pokud v ní ještě není nebo jste prošli procesem oddlužení, není
možné Milostivé léto uplatnit.
3.
Dluh vymáhá soudní exekutor. Milostivé léto se nevztahuje na správní nebo daňové
exekuce.
4.
Milostivé léto se nevztahuje na peněžité tresty uložené za úmyslný trestný čin a dluhy
vzniklé z odpovědnosti za úmyslně způsobenou škodu. Milostivé léto se však nevztahuje ani na
dluhy vzniklé z odpovědnosti za škodu na zdraví a dluhy na výživném či na náhradním výživném.
Pro dlužníky znamená milostivé léto velkou šanci splatit dluhy a zároveň ušetřit za pokuty, úroky
z prodlení a náklady samotné exekuce.
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