
Informace pro zaměstnavatele k Milostivému létu 
 
Dovolujeme si upozornit, že Milostivé léto dopadá jen na případy vyjmenované v zákoně: 
 
1) musí jít o exekuci zahájenou do 27.10.2021 
2) povinným je fyzická osoba 
3) oprávněným je: 
a) Česká republika, 
b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného 

statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, 
c) státní příspěvková organizace, 
d) státní fond, 
e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, 
f) dobrovolný svazek obcí, 
g) regionální rada regionu soudržnosti, 
h) příspěvková organizace územního samosprávného celku, 
i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, 
j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, 
k) státní podnik nebo národní podnik, 
l) zdravotní pojišťovna, 
m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo 
n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními 

samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále 
jen „veřejnoprávní oprávnění“) 

 
Všechny 3 podmínky musí být splněny současně. Na jiné exekuce milostivé léto nedopadá a nelze se ho 
dovolávat. 
 
V případě, že exekuce splňuje výše uvedené parametry, může povinný v době od 28.10.2021 do 28.1.2022 využít 
milostivého léta tím, že v takové exekuci uhradí jistinu na vymáhanou pohledávku spolu s náklady exekuce ve 
výši 908 Kč. Pokud je v řízení vymáháno více jistin, posuzují se podmínky splnění a osvobození od placení 
příslušenství pro každou jistinu zvlášť. 
 
K ukončení exekuce dojde i tam, kde povinný jistinu a náklady exekuce alespoň ve výši 908 Kč uhradil před tímto 

datem a exekuce pokračuje již jen pro vymožení příslušenství. Prostředky vymožené a vyplacené před splněním 

podmínek milostivého léta se již nevrací a rovněž se nelze zpětně domáhat započtení plnění na jistinu, pokud 

k němu došlo v minulosti. 

Smyslem milostivého léta je motivovat povinného k aktivitě vedoucí k ukončení dlouhodobě bezvýsledných 

exekucí, kde oprávněným je stát nebo jiný veřejnoprávní subjekt, a nebo právnická osoba jimi zřízená či 
ovládaná, ne ukončovat exekuce realizované nezávisle na povinném některým z nucených způsobů exekuce. 
Proto bude milostivé léto zásadně dopadat jen na úhrady povinného v období od 28.10.2021 do 28.1.2022, 
ne na srážky ze mzdy provedené v této době, i kdyby byl oprávněný některým z v zákoně vyjmenovaných 
subjektů. 
 
Upozorňujeme, že některá ustanovení novely zákona zavádějící Milostivé léto jsou výkladově nejednoznačná a 

vzájemně protichůdná. V době do 31.12.2021 se proto v praxi mohou vyskytnout výkladové nejasnosti stran 

započítávání úhrad u některých vybraných dluhů vzniklých podle soukromoprávních předpisů. Podle stávající 

zákonné úpravy účinné do 31.12.2021 a judikatury Nejvyššího soudu povinný nemá možnost určit, na jakou část 

jeho dluhu se úhrady započtou a započítávání úhrad záleží na tom, podle jakého zákona vznikl jeho dluh a do 



vydání sjednocujícího stanoviska Nejvyšším soudem nebo jiným k tomu povolaným orgánem může být 

rozhodovací praxe nejednotná. Jistotu do praxe vnese právě až novela účinná od 1.1.2022, kdy se veškerá plnění 

vymožená po 1. lednu 2022 po odpočtu nákladů exekuce (s výjimkou zvláštní úpravy rozvrhu výtěžku dražby 

nemovitosti a obchodního závodu) budou započítávat na jistinu dluhu. 

V případě nejasností je samozřejmě možné podat návrh na zastavení exekuce. Bude-li oprávněný se zastavením 

exekuce souhlasit, exekutor exekuci zastaví. Pokud oprávněný nebude souhlasit se zastavením exekuce, 

exekutor postoupí návrh na zastavení exekuce soudu, který spornou otázku splnění nároku na uplatnění 

milostivého léta rozhodne. 


