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Akce Milostivé léto 2022  

 

 
Koho se týká:  

 

Klienta, fyzické osoby, který  

• není v insolvenci; 

• nevede s Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. (dále jen „stavební spořitelna“) jiné sporné řízení,                 

a jež má vůči stavební spořitelně úvěrový dluh opatřený exekučním titulem vymáhaným 

prostřednictvím soudního exekutora v exekučním řízení zahájeném do 28.10.2021 (včetně) a vůči 

kterému má ze stejného exekučního titulu stavební spořitelna pohledávku, s výjimkou pohledávek: 

• postoupených třetí osobě; 

• zajištěných zástavním právem včetně exekutorského zástavního práva; 

• u kterých podal klient, případně další povinný z exekučního řízení, návrh na zastavení 

exekuce nebo jeho odklad a o návrhu nebylo pravomocně rozhodnuto. 

 
Podmínky:  
 

• Při úhradě jistiny dluhu ve výši vyčíslené příslušným soudním exekutorem a části náhrady nákladů 

exekuce určené stavební spořitelnou částkou 1.815,- Kč (1.500,- Kč bez DPH)  realizované klientem v 

období 1.9.2022 až 30.11.2022 dojde k prominutí zbývající části dluhu  

(např. úroků z prodlení a nákladů spojené s vymáháním pohledávky); 

•  V případě dluhu jen na příslušenství a nákladech předcházejících řízení, dojde k prominutí zbývající 

části dluhu při úhradě části náhrady nákladů exekuce ve výši 1.815,- Kč (1.500,- Kč bez DPH); 

•  Úhrada dle předchozích odrážek musí být provedena v období od 1.9. 2022 až do 30.11.2022, přičemž 

platba musí být poslední den této doby připsána na příslušný účet sdělený soudním exekutorem. 

Úhradu lze realizovat v průběhu uvedené doby i ve více platbách;  

• Exekuce bude ukončena zastavením na základě podání stavební spořitelny učiněné příslušnému 

soudnímu exekutorovi (v případě více povinných osob v rámci jedné exekuce bude exekuce zastavena 

jen vůči tomu, kdo požádal o akci Milostivé léto 2022); 

• Neuhrazením jistiny dluhu a části náhrady nákladů exekuce do 30.11.2022 dle podmínek akce Milostivé 

léto 2022 nárok klienta na prominutí zbývající části dluhu z této akce zaniká. 

 
Jak na to:  
 

• Vyplňte žádost a zašlete ji příslušnému soudnímu exekutorovi; 

• Žádost musí být podána nejpozději 15.11.2022, jinak nelze zajistit, že obdržíte včas odpověď a stihnete 

uhradit dluh ve lhůtě do 30.11.2022; 

• Uhraďte jistinu dluhu a výše uvedenou část náhrady nákladů exekuce na účet uvedený příslušným 

soudním exekutorem. Po úhradě jistiny a paušální náhrady nákladů řízení ve výši 1.815,- Kč bude 

exekuce soudním exekutorem zastavena.  
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