
 
Poradna - Agentura Osmý den, o.p.s. 

 

Agentura Osmý den, o.p.s.  
IČO: 26667649  
sídlo: Lužická 727/7, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 

 

MILOSTIVÉ LÉTO  

JEDNA Z CEST VEN Z DLUHOVÉ PASTI ZAČÍNÁ UŽ 28.10. 2021 ! 

 

Co je milostivé léto? 

 
Určeno pro lidi v exekuci, která jim vznikla kvůli dluhu u veřejnoprávních institucí, státu nebo města - 

například kvůli dluhu u dopravního podniku, ČEZu, nemocnice, zdravotní pojišťovny atd. 
 

 

Jak milostivé léto funguje?  

Dlužník zaplatí pouze původní dlužnou částku tzv. jistinu + poplatek exekutorovi za zrušení 
exekuce ve výši 907,50 Kč s DPH. Všechny další poplatky, úroky, penále atd. budou odpuštěny!  

Příklad:  Dlužník dlužil ČEZu na jistině 5 000 Kč. 
S úroky a výlohami exekutora dluh narostl na 30 000 Kč.  
Díky milostivému létu zaplatí pouze 5 000 Kč + 907,50 Kč. a exekuce bude zrušena. 
 

Podmínky milostivého léta: 

 Znát celkovou výši jistiny a exekutora, který má na starosti Váš dluh.  

Pokud jej neznáte, požádáte o výpis z Centrální evidence exekucí.  
 Informovat soudního exekutora, že chce využít možnost milostivého léta.  

 Uhradit jistinu + poplatek exekutorovi v období 28. 10. 2021 až 28. 1. 2022. 

 Pozor – dlužník nesmí být v insolvenci, platí pouze pro osoby v exekuci.  

 

 
Jak Vám může pomoci Agentura Osmý den? 

 
Spolupráce s Agenturou Osmý den je zcela bezplatná a pokud budete chtít, může být i anonymní. 

Poradíme Vám:  

 zda se milostivé léto vztahuje i na Vás  

 jak máte postupovat v žádosti o uplatnění možnosti milostivého léta 

Pokud budete potřebovat, společně můžeme:  

 zjistit přesnou výši jednotlivých dluhů 

 sepsat žádost 

 oslovit exekutora 

 

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT! 

Telefonicky: 775 182 102 nebo 774 775 015  

Přes e-mail: nikola.valkovska@osmyden.cz nebo katerina.jarotkova@osmyden.cz 
 

Bez objednání můžete přijít na pobočku v Děčíně každou středu od 13.00 do 17.00 
nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.  

Pohraniční 333/20, Děčín I. (v budově sídlí také Restaurace Ve Dvoře).  

 
Bez objednání můžete přijít na pobočku v Ústí nad Labem každé pondělí od 13.00 do 17.00  

nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.  
Dvořákova 2, Ústí nad Labem (vchod je z ulice Na Schodech). 
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