
V ........................................... dne ........................... 

 

 

Soudní exekutor (titul, jméno, příjmení): ..………………..……………………………………………. 

 

Exekutorský úřad v .................................................................................................................. 

 

Adresa exekutorského úřadu: .................................................................................................... 

   

     ………………………………………………………………………... 

 
Sdělení ke sp. značce: ............................................................................................................. 

(spisová značka exekuce nebo více spisových značek, pokud jsou vedeny u stejného exekutorského úřadu) 

 

 

 

Povinný: 

Jméno, příjmení:  …….............................................................................................. 

Datum narození/rodné číslo: ...................................................................................................... 

Adresa místa trvalého pobytu: ................................................................................................... 

Telefon:    ...................................................................................................... 

E-mail:    ...................................................................................................... 

ID datové schránky:  ...................................................................................................... 

 

 

Věc: Žádost o zahájení postupu podle zákona č. 214/2022 Sb. o zvláštních důvodech 

pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, a žádost o sdělení dlužné 

částky a platebních údajů 

 

Vážený pane soudní exekutore, 

 

obracím se na Vás jako povinný v exekučním řízení, které je Vaším exekutorským úřadem 

vedeno pod výše nadepsanou spisovou značkou. Tímto sděluji, že žádám o zahájení 

postupu podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro 

zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (využití 

tzv. milostivého léta II). Podle této právní úpravy chci uhradit v zákonem stanovené lhůtě 

nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu nebo její část vymáhanou v tomto 

exekučním řízení a částku 1.500 Kč případně zvýšenou o daň z přidané hodnoty na 

paušální náhradě nákladů exekuce. 

 

Z výše uvedených důvodů si dovoluji požádat o sdělení: 

1) výše jistiny, která dosud nebyla zaplacena nebo jinak nezanikla, a  

2) částky na paušální náhradě nákladů exekuce, které je třeba k využití tzv. 

milostivého léta II zaplatit,  

3) případně o sdělení, že byla splněna podmínka podle ustanovení § 1 odst. 3 písm. 

b) zákona č. 214/2022 Sb. 

 

Zároveň prosím o sdělení platebních údajů (čísla účtu a variabilního symbolu), na které 

mohu za účelem splnění podmínky podle ustanovení § 1 odst. 3  písm. a) zákona 



č. 214/2022 Sb. nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu a částku paušální náhrady 

nákladů exekuce uhradit. 

 

Pokud jsou u Vašeho exekutorského úřadu kromě výše uvedeného vedena i jiná exekuční 

řízení, v nichž vystupuji jako povinný a která splňují podmínky pro využití tzv. milostivého léta 

II, prosím o sdělení těchto informací ke všem takovýmto řízením. 

 

 

Tyto údaje mi prosím zašlete: (vyberte nebo nehodící se škrtněte) 

 

- na kontaktní adresu: ................................................................................................................ 

- na adresu místa trvalého pobytu uvedenou výše 

- na emailovou adresu uvedenou výše 

- do datové schránky, jejíž ID je uvedeno výše 

  

 

Děkuji.  S pozdravem 

 

 

   jméno a příjmení: ………............................................................. 

    

 

   vlastnoruční podpis:  …………………………………………………… 

 


