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Na začátku letošního léta schválila Poslanecká sněmovna předpis, který lidem 
umožní definitivně se zbavit dluhů u veřejnoprávních institucí, které už přešly k 
exekučnímu vymáhání. Podmínkou je uhradit jistinu a 908 korun exekutorovi za 
skončení exekuce v termínu od 28. října do 28. ledna 2022. 

Dlužníkům budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. Milostivé 
léto tak představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu normální 
život. 

„Do dluhové pasti se kvůli špatným zákonům dostala spousta lidí. Proto vítám 
iniciativu Člověka v tísni, která tento problém z části řeší,“ uvedl Ivo Slavotínek, 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sociálních věcí. 

Milostivé léto se nevztahuje na dluhy vůči soukromým věřitelům, ale výhradně na 
dluh vůči státu, krajům, obcím či institucím, ve kterých má stát majetkový podíl a dluh 
už vymáhá exekutor. Jedná se tak třeba o dluhy na zdravotním a sociálním pojištění, 
závazky u institucí, jako je např. ČEZ, Český rozhlas, Česká televize, dopravní 
podniky, školy nebo nemocnice. 

„V praxi se může jednat o tisíce, možná desetitisíce lidí, kteří z původně malého 
dluhu dnes dluží statisíce kvůli enormnímu penále, zejména na zdravotním a 
sociálním pojištění. Tito dlužníci tak v důsledku schválené novely exekučního a 
občanského soudního řádu mají nyní jedinečnou příležitost k uhrazení svého dluhu 
bez penále a úroků. Musejí tak učinit do 28. ledna 2022 a výslovně uvést, že chtějí 
využít institut milostivého léta,“ řekl Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni, která 
dlouhodobě pomáhá lidem dostat se z tíživé životní situace. 

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – DLUHOVÉ PORADENSTVÍ 

Hranice (+ Lipník nad Bečvou) 

Lucie Mikšíková, lucie.miksikova@clovekvtisni.cz, 778 425 956 

Jeseník 

Petr Kabelík, petr.kabelik@clovekvtisni.cz 

Ladislava Kubišová, ladislava.kubisova@clovekvtisni.cz , 775 436 753 

Nicol Janíková, nicol.janikova@eurotopia.cz 

Šumperk 

Lucie Holubcová Jirušková, lucie.holubcova@clovekvtisni.cz, 777 782 078 

Vendula Kroupová, vendula.kroupova@clovekvtisni.cz, 777 367 873 

Natálie Lisová, natalie.lisova@clovekvtisni.cz, 777 782 078 

Olomouc 

Eliška Škůrková, eliska.skurkova@iporadna.cz, 774 724 877 

Petr Nosálek, petr.nosalek@olomouc.charita.cz, 736 764 804 



Vendula Zapletalová, zapletalova@podaneruce.cz, 773 759 738 

Denisa Plišťáková, plistakova@podaneruce.cz, 770 146 457 

Prostějov (+ Konice) 

Monika Bartoníková, monika.bartonikova@clovekvtisni.cz, 770 190 854 

Eva Vyhlídalová, eva.vyhlidalova@clovekvtisni.cz, 778 485 352 

Denisa Plišťáková, plistakova@podaneruce.cz, 770 146 457 

Přerov 

Monika Osmanová, monika.osmanova@clovekvtisni.cz, 775 871 533 

Monika Vinklárková, monika.vinklarkova@clovekvtisni.cz, 770 101 152 

Martina Krejčířová, poradna@prerov.charita.cz, 777 729 521 

Šternberk 

Pavla Kubešová, poradna.sternberk@sternberk.charita.cz, 730 585 751 

Šumperk (+ Hanušovice) 

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s., poradna.sumperk@jekhetane.cz, 725 101 815 

Uničov 

Pavla Jarošová, poradna.unicov@sternberk.charita.cz, 605 314 434 

Litovel 

Jana Milčická, poradna.litovel@sternberk.charita.cz, 730 585 753 

Zábřeh (+ Mohelnice, Loštice) 

Lenka Vágnerová, poradna@charitazabreh.cz, 736 509 420 

Jana Gieselová, poradna@charitazabreh.cz, 721 085 919 

Monika Hanušová, poradna@charitazabreh.cz, 737 439 217 

 


