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Vážená paní starostko, 

Vážený pane starosto, 

 

zasílám Vám touto cestou informaci o legislativním opatření schváleném s názvem „Milostivé 

léto“, které dočasně přináší změnu postupu pro vymáhání některých pohledávek a které se ve 

velkém rozsahu týká i obcí, jejich příspěvkových organizací nebo jiných subjektů, kde mají obce 

podíl. 

 

Jsou všeobecně známé příklady, kdy se dluh v řádu stovek nebo několika tisíc rozrostl o 

příslušenství (úroky z prodlení, náklady exekuce apod.) ve výši několika desítek tisíc. Pokud 

takové částky dluží lidé s nízkými příjmy a někteří z nich jsou v dluhové pasti, jsou takové 

pohledávky pro věřitele prakticky nevymahatelné. Dlužníci si na druhou stranu s sebou 

dlouhodobě nesou dluhovou zátěž, kterou nejsou schopni řešit svými silami. 

 

Právě na řešení těchto situací nyní pamatuje čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb. – přechodná 

ustanovení k novele exekučního řádu, která byla vydána ve sbírce zákonů v částce 126 z roku 

2021 dne 30. 7. 2021. K tomuto legislativnímu opatření uvádím následující informace: 

 

V čem opatření spočívá? 

V odpuštění tzv. příslušenství, tedy úroků, penále či pokut u exekucí, které jsou vedeny pro dluh 

vůči veřejnoprávní instituci. Pomáhá tedy zejména v případech, kdy dluh v řádu stovek nebo 

několika tisíc narostl příslušenstvím na desítky tisíc. 

 

Jakých dluhů se opatření týká? 

Jedná se o dluhy, kde věřiteli jsou kraje, obce a města, ale i všechny organizace, kde mají podíl, 

jako jsou nemocnice, dopravní podniky apod. Opatření se týká dluhů předaných exekutorovi. 

 

Co mohou dlužníci pro odpuštění příslušenství dluhů udělat? 

Uhradit celou dlužnou jistinu (původní dluh) a náklady ve výši 908,- Kč, včetně DPH exekutorovi. 

Na základě těchto kroků mu bude exekuce zastavena. 

 

Kdy je třeba úhradu provést? 

Během 90 dnů s účinností od 28. 10. (nejpozději tedy do 28. 1. 2022). 
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Vážená paní starostko, 

Vážený pane starosto, 

 

obracím se na Vás s těmito informacemi ze dvou důvodů.  

 

Jednak jsou Vaše obce a Vaše organizace v postavení věřitelů, kterých se uvedené opatření 

týká, a uvedené informace jsou pro Vás důležité. Na jednu stranu to může znamenat, že Vám již 

nebude uhrazeno příslušenství některých pohledávek, ale na druhou stranu je to významná 

motivace, aby Vám dlužníci často nedobytných pohledávek uhradili alespoň jistinu svého dluhu, 

bylo jim odpuštěno příslušenství a dlouhodobě neřešitelná záležitost se tím uzavřela.  

 

Máte však také možnost tyto informace předat občanům, kterých se možnost oddlužení týká. A 

právě o předání této informace způsobem, jaký ve Vaší v obci používáte, Vás chci touto cestou 

poprosit. Ačkoliv si někteří z dlužníků svou situaci přivodili sami, považuji Milostivé léto za dobrý 

způsob jak ji vyřešit v době, kdy jim již přerostla přes hlavu. Objektivně je třeba přiznat, že 

celková výše dluhů narostla nejen vinou dlužníků, ale může být někdy i důsledkem systému 

jejich vymáhání, který v naší zemi fungoval. 

 

Pokud by kdokoliv potřeboval k uplatnění nároku na oddlužení radu nebo pomoc, může se 

obrátit na kteroukoliv z občanských poraden. Kontakty na ně můžete najít na této stránce: 

https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny. Také adresu a další údaje o té nejbližší mohou být 

součástí informace, kterou k opatření Milostivé léto zveřejníte. 

 

 

Velmi si vážím spolupráce v této věci a děkuji za ni. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Obce v Kraji Vysočina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Doporučený postup v Právomatu 

https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny
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