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Informace o využití tzv. Milostivého léta 

 

Vážená paní/vážený pane, 

 

V období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 máte možnost jako dlužník státního 

podniku Povodí Vltavy v exekuci zbavit se dluhu, pokud zaplatíte jistinu, tedy původní dluh 

a současně uhradíte jednorázovou odměnu exekutorovi ve výši 908 Kč (750 Kč a DPH). 

Ostatní příslušenství k dluhu, jako jsou penále, úroky nebo poplatky advokátovi, Vám budou 

odpuštěny a exekuce bude zastavena (tzv. milostivé léto). 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, tj. i u státního podniku 

Povodí Vltavy. 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 (vzor výzvy připojujeme 

v příloze). 

➢ 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 úroky, pokuty a náklady. 

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 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 Vás osvobodí od 

placení zbytku dluhu a exekuci zastaví. 

Pokud již byla Vámi jistina i náklady exekuce v rámci milostivého léta zaplaceny, považujte 

tuto výzvu za bezpředmětnou.  

 


