
Žádost pro dlužníky - pro účely uplatnění podmínek zákona ML č. 2 

Exekutorský úřad ....................................... 

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

........................................................................  

........................................................................ (adresa exekutorského úřadu) 

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

Povinný: 
Jméno, příjmení: .................................................................................................... 
Datum narození/rodné číslo: .................................................................................................... 
Místo trvalého pobytu: .................................................................................................... 
Telefon: .................................................................................................... 
E-mail: .................................................................................................... 
ID datové schránky: .................................................................................................... 
Spisová značka exekuce :  ………………………………………………………………… 

Věc: žádost o využití tzv. milostivého léta a žádost o sdělení dlužné částky a platebních 
údajů 

Vážená paní soudní exekutorko, 
Vážený pane soudní exekutore, 

na základě zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně 
souvisejících zákonů, (dále zákon ML č.2) se na Vás  obracím jako povinný  v exekučním řízení, 
které je Vaším exekutorským úřadem vedeno pod výše nadepsanou spisovou značku. Tímto 
Vám sděluji, že: *) 

- využívám postup dle § 1 odst 3 písm a) zákona ML č.2. Podle této právní úpravy chci 
uhradit v zákonem stanovené lhůtě nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu 
vymáhanou v tomto exekučním řízení a zároveň uhradit i Vámi vyčíslené paušální 
náhrady nákladů exekuce dle § 3 výše zákona č. ML č. 2  zvýšené o případnou daň
 z přidané hodnoty

- dále tímto využívám i případný postup, který je upraven v § 1 odst 3 písm b) výše 
citovaného zákona ML č.2, který se týká exekučních řízení, kde povinná osoba do
31.srpna 2022 uhradila nejméně celou vymáhanou jistinu a paušální náhradu 
nákladů řízení



Z výše uvedených důvodů si dovoluji požádat o sdělení výše jistiny, která dosud nebyla 
zaplacena nebo jinak nezanikla, a paušální částky na nákladech exekuce, které je třeba 
k využití zákona ML č.2 

Zároveň prosím o sdělení platebních údajů (čísla účtu a variabilního symbolu), na které 
mohu za účelem splnění podmínky zákona ML č.2 nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu 
a částku nákladů exekuce uhradit. 
Dále Vás žádám o případné sdělení zda lze/nelze u Vámi vedeného či vedených  exekučních 
řízení vůči mé osobě využít postup upravený v § 1 odst 3 písm b) zákona ML č. 2 

Tyto údaje mi prosím zašlete: (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 

.............................. (podpis) 

.............................. (jméno a příjmení)

*) Pokud má povinný více exekucí zahájených do 28.10.2021, které jsou vedeny u několika EÚ, musí 
písemně oslovit všechny tyto EÚ, u všech splnit zákonem stanovené podmínky, jinak nebude moci být 
v plném rozsahu od placení veškerého příslušenství, která se vztahují k vymáhaným jistinám. Pokud 
povinný nezná spisovou značku vedené exekuce, může ji tel. nebo písemným dotazem zjistit u 
příslušného EÚ.  
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