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Magistrát města Ostravy 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 

Novelizace občanského soudního řádu a exekučního řádu 

V souvislosti s novelizací občanského soudního řádu a exekučního řádu zákonem č. 286/2021 Sb. dochází 

k několika zásadním změnám v oblasti dluhového poradenství.  

Přechodná změna - účinnost od 28.10.2021 do 28.1.2022 
Tato přechodná změna tzv. „milostivé léto“ umožňuje občanům uhradit dluhy vůči státu nebo institucím, ve 

kterých má stát majetkový podíl a dluh je vymáhán pomocí soudního exekutora v rámci exekučního řízení.  

Občan má tedy možnost: 

• Zaplatit (nebo postupně splatit) původní dluh (ve výši jistiny) v období od 28.10.2021 do 

28.01.2022. 

• Zaplatit dále jen náklady exekuce ve výši 907,50 Kč (750 Kč + DPH). 

• Výše původního dluhu (jistiny) není omezena.  

 

Dlužníkovi bude uhrazením jistiny a nákladů exekuce ve výši 907,50 Kč odpuštěno další příslušenství 

pohledávky a exekuce bude splacena (bude ukončeno exekuční řízení).  

Toto ustanovení se nevztahuje na tzv. daňové exekuce (pohledávky na daních, kdy je exekuce prováděna 

příslušným finančním úřadem). Pohledávka nemůže být přeprodána jinému věřiteli – věřitelem musí být 

subjekt uvedený pod čl. 4 bod 25 zákona č. 286/2021 Sb.  

 

Postup občana: 

1. Zaslat žádost o vyčíslení jistiny pohledávkou soudnímu exekutorovi – vzor níže přiložen. 

2. Uhradit částku jistiny + částku 907,50 Kč – s poznámkou, že se jedná o úhradu v rámci tzv. 

milostivého léta. 

3. Po uhrazení částky zaslat soudnímu exekutorovi žádost o zastavení exekuce.  

 

Týká se to těchto věřitelů uvedených pod čl. 4 bod 25. zákona č. 286/2021 Sb: 

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 = např. dopravní podniky, školy…, 

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 
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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“) = např. ČEZ 

 

To znamená, že se přechodné ustanovení vztahuje na pohledávky např. na zdravotním pojištění, nájemném 

v obecním bytě, poplatky v nemocnicích, pokuty nebo jízdné u dopravního podniku, poplatky v knihovnách, 

školách, poplatky za komunální odpad nebo České televizi, energie u ČEZ… 

 

Související legislativa: 

viz článek IV. přechodná ustanovení zákona č. 286/2021 Sb. od bodu 18 

 

 

Příklad: 

Dluh za pokutu za jízdu na černo v MHD. Žalovaný dluh (jistina) v exekuci činí 1500 Kč + 1500 Kč úrok 

z prodlení + právní náklady 11 061 Kč + náklady exekuce a odměna exekutora ve výši min. 6 500 Kč.  

Tj. celková vymáhaná částka činí 20 561 Kč (pro rok 2021) – při nesplácení úrok a náklady exekuce stále 

narůstají.  

V případě využití „milostivého léta“ a úhradě (zaplacení) v období 28. 10. 2021 – 28. 1. 2022 by občan 

uhradil částku 2 407,50 Kč (jistina 1 500 Kč + 907,50 Kč) – ušetřil by 18 153,50 Kč. A exekuce je 

uhrazením částky 2 407,50 Kč zcela zaplacena.  

 

ZMĚNY OD 1.1.2022  

Zastavení bagatelních exekucí (do 1 500 Kč jistiny) 

Po 3 letech marného vymáhání (od 1.1.2022), pokud věřitel nesloží zálohu na pokračování exekučního 

vymáhání (u exekucí vedených marně již nyní je lhůta do 30. 4. 2022) bude exekuce zastavena.  

V případě zastavení bagatelní exekuce stát vyplatí exekutorovi kompenzaci za zastavení exekuce ve výši 

1050 Kč a věřitel si zastavenou exekuci odečte z daní částkou 450 Kč.  

Taková pohledávka se stává do budoucna trvale nevymahatelná (exekuce nemůže být v budoucnu pro tuto 

pohledávku zahájena).  

POZOR!! Za dobu 3 let nesmí mít vymožena (uhrazena) žádná částka (ani koruna) na danou exekuci.  

 

Změny v mobiliárních exekucích § 67 EŘ 

Změnou zákona nebude možné zpeněžovat movitý majetek obvyklé hodnoty u zvlášť zranitelných osob.  

Zvlášť zranitelné osoby: 

• osoby ve II. a III. stupni invalidity, 

• starobní důchodci s nárokem na výplatu důchodu, jehož výše nepřesáhne minimální mzdu, 

• osoby, jimž vznikla vymáhaná pohledávka před dovršením 18 let věku. 

POZOR! Omezení se nevztahuje na exekuce vedené pro dluhy na výživném a škody z trestné činnosti či 

úmyslného protiprávního jednání a újmu na zdraví 

 

Změny v mobiliárních exekucích (§ 54 EŘ odst. 7-10) 

Občan se bude moci vyhnout prodeji movitých věcí dobrovolnými splátkami (výše daná zákonem = druhá 

třetina při vedení jen nepřednostní exekuce; jinak minimálně 1 500 Kč, pokud je vedena přednostní exekuce 

nebo nelze srážet vůbec). 
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Provede-li exekutor soupis movitých věcí a dlužník mu začne hradit dobrovolnou splátku, exekutor tuto 

skutečnost zaznamená do Centrální evidence exekucí (další mobiliární exekuce se staví do řady, nemohou 

probíhat ani soupisy, dokud není první exekuce vymožena). 

 

Dětské dluhy - Novela NOZ účinná od 1.7.2021  

Za dluhy nezletilých jsou nově odpovědní rodiče. 

Je potřeba i nadále aktivně zastavovat exekuce – zastavovat může sám exekutor nebo o to může dlužník sám 

požádat.  

Pokud věřitel (např. obec) upustí od vymáhání dluhu, který vznikl před nabytím zletilosti, neporušuje 

povinnosti spojené se správou majetku („péče řádného hospodáře“). 

 

 

V případě potřeby se můžete Vy nebo Vaši klienti obrátit na odborníky ve specializovaných 
poradnách: 

 
Sociálně-dluhová poradna 

Diecézní charita ostravsko-opavská 

Puchmajerova 980/10, 702 00 Ostrava, tel. 596 128 309, bezplatná linka 800 400 214 

Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava – Muglinov, tel. 739 552 307 

Čujkovova 1714/21, 703 00 Ostrava – Zábřeh, tel. 739 552 307 

Holvekova 204/44, 718 00 Ostrava – Kunčičky, tel. 731 625 872 

poradna@dchoo.charita.cz 

www.dchoo.charita.cz 

 
Poradna Charity Ostrava 

Charita Ostrava 

Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

599 526 906, 731 625 767 

cho.poradna@ostrava.charita.cz 

www.ostrava.charita.cz 

 
Akreditovaná dluhová poradna 

Poradna při finanční tísni, o.p.s. 

Vítkovická 1 (budova ÚAN), Ostrava – Moravská Ostrava 

595 532 740 

poradna@financnitisen.cz 

www.financnitisen.cz 

 
Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE 

SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.p.s. 

U tiskárny 3, 702 00 Ostrava – Přívoz 

Dělnická 20, 708 00 Ostrava – Poruba 

Přívoz - 596 113 890, 602 248 693 

Poruba - 591 124 979, 778 059 313 

poradna@jekhetane.cz 

www.jekhetane.cz 
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Sociálně právní poradna 

Vzájemné soužití o.p.s. 

Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

596 128 401, 596 128 402, 777 760 197 

poradna@vzajemnesouziti.cz 

www.vzajemnesouziti.cz 
 
Poradna sv. Alexandra 
Charita sv. Alexandra 

Františka Formana 251/13, Ostrava – Dubina 

596 611 207, 731 625 840 

poradna@alexandr.charita.cz 

https://charita-sv-alexandra.cz/ 

 
Dluhové poradenství 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

Tovární 2114/11, Ostrava – Mariánské Hory 

608 814 632, 739 940 693 

jfrodl@css-ostrava.cz 

https://www.css-ostrava.cz/ 

 
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 

Prokešovo náměstí 3, Ostrava – Moravská Ostrava 

724 701 613 

petra.gniadkova@poradna-prava.cz 

https://poradna-prava.cz/cz/kontakt/pobocka-ostrava 
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Exekutorský úřad Brno - město 

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor 

sídlem Hlinky 41/104 

603 00  Brno 

IČO: 62096052 

ID dat. schr.: etag8hb 

 

 

Jan Novák 

nar. 1.1.1965 

Nádražní 1523/3 

603 00  Brno 

jan.novak23@seznam.cz 

+420 731 123  

 

V Brně dne 2.10.2021 

 

 

ke sp. zn. 030 EX 1111/21 

 

 

 

Věc: Žádost o sdělení dlužné jistiny za účelem využití tzv. milostivého léta 

 

 

Dobrý den, 

 

prosím o sdělení aktuální výše nezaplacené či jinak nezaniklé dlužné jistiny ve shora uvedeném 

exekučním řízení za účelem využití institutu tzv. milostivého léta.  

 

Současně Vám touto žádostí dávám na vědomí, že v tomto řízení využívám tzv. milostivého léta dle části 

druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb., v účinném znění. 

 

Prosím o případné sdělení zvláštního účtu, kam mám zaslat dlužnou jistinu a náklady exekuce dle shora 

uvedeného ustanovení zákona, v opačném případě budu tyto platby plnit na účet předmětné exekuce. 

 

Tyto informace mi prosím zašlete na mou uvedenou e-mailovou adresu v záhlaví tohoto dopisu. 

 

 

Děkuji za kladné vyřízení žádosti. 

 

 

……….…………………………. 

Jan Novák 


