Milostivé

léto II

Vztahuje se jen na platby
exekutorovi, které odešlete
od 1. září do 30. listopadu
2022 dle níže uvedených
pravidel!

Máte jedinečnou a současně i poslední
šanci na úhradu svých dluhů bez vysokých poplatků. Pokud se budete řídit níže
uvedenými čtyřmi kroky, nebudete muset
platit vysoké úroky a penále. To všechno
vám státní firmy a veřejné instituce odpustí, tedy pokud od 1. 9. do 30. 11. uhradíte celou svoji zbývající jistinu dluhu (tedy
původní dluh bez úroků, penále apod.)
a k tomu zaplatíte poplatek 1 815 Kč exekutorovi, což je zpravidla výrazně méně
než původní vymáhaná částka.

Kdo může Milostivé léto II využít?
■ Občan s exekucí, který není v insolvenčním řízení (oddlužení).

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahájené před
28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…
■ Státu, samospráv, měst, úřadů.
■ Státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol.
■ Městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy
či dopravní podniky).
■ Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic.
■ Českého rozhlasu či České televize.

www.milostiveleto.cz

Milostivé léto II
Jak máte postupovat? Milostivé léto II ve čtyřech krocích
1. Doporučeným dopisem nebo (případně mailem nebo osobně) sdělte exekutorovi, že využijete Milostivého léta II. Požádejte u konkrétní exekuce o vyčíslení
dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který peníze poslat. Vzor dopisu najdete
na www.milostiveleto.cz.
2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte svoji dlužnou jistinu a částku 1 815 Kč na účet
exekutora. Do poznámky uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, vaše
jméno a příjmení“. POZOR – zbývající dlužnou částku musíte uhradit celou,
částečná úhrada na odpuštění poplatků nestačí!
3. Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení vašeho dluhu doporučeným
dopisem a kopii si uschovejte.
4. Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů.
Tím vám bude prominutá platba za ostatní poplatky a dluh je zaplacený.

Potřebujete se na něco zeptat nebo pomoc?
Na dluhové lince 770 600 800 vám rádi poradí, bližší informace najdete
také na www.milostiveleto.cz

Co dělat, když…
Dlužnou částku jste už dávno zaplatili a máte exekuci „jen“
na příslušenství (poplatky).
Takové exekuce se budou od 1. září 2022 považovat za uhrazené, a to i bez požádání.

Exekutor nekomunikuje?
■ Když požádáte exekutora o sdělení výše zbývajícího dluhu do 15. listopadu 2022
a on do 15 dnů neodpoví, tak se lhůta k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů,
o který soudní exekutor lhůtu 15 dnů překročil, a neskončí dříve než 5 dnů ode
dne, kdy jste odpověď obdrželi.
Příklad:
Pan Malý informoval exekutora o svém záměru využit
Milostivé léto a poprosil o údaj o výši dluhu. ExekutoroInfo:
vi byl dopis doručen dne 13. listopadu a panu Malému
Do
milostivého
léta
odpověděl až 30. listopadu. Odpovědět trvalo 17 dnů.
se nejspíše dobrovolně zapojí
Pan Malý má však čas zaplatit svůj dluh do 5. prosini některé banky – Moneta Money
ce, protože exekutorovi trvalo dlouho, než odpověděl.
Bank, Komerční banka,
■ Když exekutor vůbec neodpoví: je možné podat
podnět či stížnost u Exekutorské komory České
republiky.

Česká spořitelna či ČSOB.
Na detaily je potřeba se zeptat
u konkrétní banky
a postupovat podle jejich
pokynů, podmínky výše
uvedené se na toto
vztahovat nebudou.

