Řešení exekuce nikdy nebylo jednodušší

AMNESTIE SANKCÍ – „Milostivé léto“
Máte exekuci, kde je věřitelem stát, veřejnoprávní subjekt, příspěvková organizace nebo společnost
většinově vlastněná státem? Dluh neúměrně narostl na příslušenství a vy máte pocit, že jej proto nikdy
nesplatíte?
POZOR!! Vstoupil v platnost zákon, který umožňuje uhradit jen jistinu (původní dluh) a 907,50 Kč na
nákladech. Zbytek dluhu Vám bude odpuštěn.

Jaké jsou podmínky?
Dlužíte na zdravotním pojištění, pokutách za černé jízdy, nájmu v obecním bytě, elektřině (ČEZ), za
televizní nebo rozhlasový poplatek, na daních… Dluh je vymáhán soudním exekutorem.
 V období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 splatíte exekutorovi celou jistinu (původní dlužnou
částku) a poplatek 907,50 Kč.
 Sdělíte exekutorovi, že chcete využít „milostivého léta“ (chcete, aby postupoval podle zákona
č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25)
Příklad z praxe (reálné exekuce): dluh na koncesionářských poplatcích (za televizi). Původní dluh
(jistina) v exekuci činí 1215 Kč + 1500 Kč úrok z prodlení (za 10 let) + náklady právního zastoupení v
nalézacím řízení 11061 Kč + náklady exekuce (odměna a náklady soudního exekutora, náklady
oprávněného v exekučním řízení) ve výši min. 7.865 Kč.
Celková vymáhaná povinnost 21.941 Kč (částka stále roste na úrocích a mohou se navyšovat i náklady
exekuce).
Pokud dojde k úhradě jistiny a zákonem stanovené částky na nákladech, celkem částky 2.122,50 Kč
(1215 +907,50) v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022, zbytek dluhu, tedy částka 19.818,50 Kč, bude
odpuštěn.
Pokud si nejste jisti, jestli se „Milostivé léto“ týká i Vás, potřebuje poradit, jak zjistit komu dlužíte, nebo
Vám celý proces připadá složitý a nechce nic pokazit, obraťte se ZDARMA na níže uvedené dluhové
poradny:
Přímo ve vašem městě:
Dluhové poradenství projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022, bývalá budova
gymnázia, nám. Sv. Michala 12/23, Vrbno pod Pradědem, kontakt: 733 738 610
Z pohodlí domova (na dálku): HELP linka Člověka v Tísni – 770 600 800
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