Akce trvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a nebude se opakovat

Informace k exekucím v procesu
„Milostivé léto“
Akce je vyhlášená státem ve prospěch osob zasažených exekucemi. Umožní
jim zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí i úroků, které navýšily
původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Stačí, když se jim podaří zaplatit
původní dluh a poplatek 908 korun.
Čas je jenom do 28. ledna. Do té doby je třeba se pokusit vyhledat takové
osoby a předat jim potřebné informace. Prosíme o spolupráci a součinnost
v předávání informací do sociálního terénu.

Jaké podmínky musí tyto osoby splňovat!
1) JSOU ZADLUŽENÉ
ORGANIZACÍM

VŮČI

STÁTU,

OBCI

ČI

JEJICH

Akce se vedle státu a obcí týká i jejich většinově vlastněných organizací, jako jsou
např. dopravní podniky, nemocnice, ČEZ, energetické, plynárenské nebo vodovodní
společnosti, bytové společnosti, ale také Česká televize, Český rozhlas a všechny
zdravotní pojišťovny.
UPOZORNĚNÍ: Podle posledních informací se „Milostivé léto“ nevztahuje na penále
u zdravotního pojištění, ale pouze jen na náklady na vymáhání (informace není
ověřená).

2) DLUH JE V EXEKUCI
Pokud dluh ještě není v exekuci nebo probíhá proces oddlužení, pak procesy
„Milostivého léta“ nelze uplatnit.

3) EXEKUCI VEDE SOUKROMÝ EXEKUTOR
„Milostivé léto“ se nevztahuje na exekuce vedené státem, tzv. správní nebo daňové
exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, finanční správou či okresní
správou sociálního zabezpečení.

Co bychom po Vás potřebovali?
Pomozte nám, prosíme, šířit osvětu a
informace směrem k osobám ve výše
popsané exekuci.
Pokud chcete pomoci oddlužit občany ČR, tak je informujte o možnostech podmínek
Milostivého léta? Základní informace o této akci nabízíme v přehledných dokumentech
a grafických výstupech, které si můžete stáhnout a šířit je dál.
Stáhněte si PDF s vysvětlením akce a návodem
Stáhněte si balíček s grafickými materiály (inzeráty, bannery…)
Stáhněte si vzorový článek

PŘÍKLADY EXEKUCÍ
Typické příklady exekucí, na které se “Milostivé léto“ vztahuje, jsou například exekuce
na zdravotním pojištění, exekuce za nájemné u obecních či městských bytů, dále
nezaplacené poplatky vůči obci, pokuty za jízdu „načerno“ v MHD, regulační poplatky
u lékaře nebo dluhy na energiích u společností se státní účastí.

Co by šlo pro to udělat?
ZVOLENÝM ZPŮSOBEM PŘEDAT INFORMACE O „MILOSTIVÉM
LÉTU“ OSOBÁM, KTERÝCH SE TO TÝKÁ A POKUSIT SE JIM
VYSVĚTLIT, JAK MAJÍ POSTUPOVAT (VIZ NÁVOD NÍŽE):
VÁŽENÍ OBČANÉ, POKUD SE CHCETE ZBAVIT PROBLÉMOVÉ
EXEKUCE, UČIŇTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:
1) INFORMUJTE EXEKUTORA A ZJISTĚTE PŘESNOU ČÁSTKU
KE SPLACENÍ
Požádejte exekutora doporučeným dopisem o vyčíslení aktuální dlužné jistiny. Uveďte,
kam chcete zaslat odpověď, a nezapomeňte doplnit, že se jedná o akci “Milostivé
léto”. Pokud znáte spisovou značku své exekuce, doplňte ji do dopisu. Odpověď

exekutora bude chvíli trvat (zpravidla dva týdny, ale počítejte raději s 30 dny),
proto mu napište co nejdříve.
Stáhněte si vzor dopisu
Stáhněte si předvyplněný vzor dopisu
Exekutora kontaktujte, i když jste jistinu už někdy hradili. Může se stát, že ve skutečnosti jistina
uhrazena není, protože vaše platby šly přednostně na úroky, pokuty a náklady. O vašem záměru
využít tuto akci potřebuje exekutor vědět i v případě, že jistinu už máte uhrazenou.

2) ZAPLAŤTE NESPLACENOU JISTINU A NÁKLADY EXEKUCE
Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo složit na účet exekutora nesplacenou
jistinu, kterou vám exekutor sdělil, a 908 Kč na náklady exekuce.
•

Nezapomeňte uvést všechny náležitosti i správný variabilní symbol, který vám
upřesní exekutor.

•

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a poznámku, že se jedná o Milostivé léto
(např. Jan Novák – splátka na jistinu – Milostivé léto).

•

Platba musí být připsána na účet exekutora v období akce, tedy od 28. října 2021
do 28. ledna 2022.

3) OVĚŘTE SI, ŽE VŠE PROBĚHLO V POŘÁDKU
Exekutor je povinen po splacení dlužné jistiny vydat rozhodnutí, kterým vás osvobodí
od placení zbytku dluhu. Nic dalšího tedy dělat nemusíte, ale doporučujeme
po provedení platby kontaktovat exekutora pro ověření, že vše proběhlo v pořádku.

4) A NA ZÁVĚR? NEVÍTE SI RADY?
Využijte help-linku organizace
Člověk v tísni
+420 770 600 800 (po–pá: 9:00–17:00)
www.cervenesluchatko.cz
Nebo oslovte jinou neziskovou organizaci zabývající se dluhovým poradenstvím.
Jste-li pracovníci pomáhajících profesí, napište nám:
bara@institut-predluzeni.cz
petra.lomozova@institut-predluzeni.cz

