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Ve věci: Informace městské části Praha 14 o možnosti úhrady dluhů v rámci „milostivého léta“ 

 

 

Vážený pane/paní, 

 

městská část Praha 14 pověřila správou majetku, který má ve svěřené správě, obchodní společnost 

Správa majetku Praha 14, a.s. se sídlem Metujská ul. 907, 198 00 Praha 9, identifikační číslo 25622684, 

a to příkazní smlouvou k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor 

v nemovitostech městské části Praha 14 č. 0516/2020/SMP14/1170 ze dne 30. 6. 2021. 

Obracíme se tedy na Vás v zastoupení městské části Praha 14, která vůči Vám eviduje dluh, který vznikl 

v souvislosti s pronájmem bytů či nebytových prostor, event. dle jiných právních důvodů (dále jen 

„dluh“). 

Chceme Vás informovat o tom, že byl přijat (a nabyl účinnosti dne 28. 10. 2021) zákon č. 286/2021 Sb., 

který novelizuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti a zavádí do právního prostoru institut tzv. „milostivého léta“. 

Možnost uhradit svůj dluh v rámci milostivého léta můžete jak vůči městské části Praha 14, tak i dluh, 

který máte vůči společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., jejichž jediným akcionářem je právě městská 

část Praha 14. 

Milostivé léto je vyhlášeno na tři měsíce od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 a kdykoliv během této doby je 

možné svou exekuci doplatit. Platí to však pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, 

tedy před datem 28. 10. 2021 

Zjednodušeně lze uvést, že jde o příležitost, jak se zbavíte exekucí tím, že zaplatíte původní dluh 

s malým poplatkem navíc. Budou Vám odpuštěny další náklady (sankce, úroky, náklady exekuce a 

soudního řízení apod.). 

Aby mohla být Vaše exekuce ukončena, musíte exekutorovi zaplatit dosud neuhrazenou dlužnou jistinu 

a poplatek 908,-Kč, který představuje náhradu nákladů exekutora.  

Dovolujeme si Vám doporučit, abyste kontaktovali exekuta, který vede Vaši exekuci a sdělili mu, že 

chcete zaplatit dluh v rámci milostivého léta. Exekutora zároveň požádáte o vyčíslení částek, které je 

nutné uhradit. 

Pokud si nejste jistí, kolik exekucí je proti Vám vedeno, resp., který exekutor exekuce vede, informujte 

se na těchto webových stránkách: 

- www.milostiveleto.cz 

- www.exekuceinfo.cz 

K dispozici je také poradenství neziskových organizací. Například Člověk v tísni: Tel: 770 600 800, 

email: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz, web: www.jakprezitdluhy.cz 

Jak již jsme uváděli shora, možnost uplatnění „milostivého léta“ je časově omezena. Pokud máte zájem 

dluhy zaplatit, učiňte tak co nejdříve. Milostivé léto končí 28. 1. 2022. 
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