
PODMÍNKY:
1.  Dluh, který je možné během milostivého léta výhodně splatit, vznikl u státu, obcí a krajů nebo
ve společnostech, ve kterých drží státní aparát většinový podíl.

2.  Dluh už je v exekuci. Pokud v ní ještě není nebo jste prošli procesem oddlužení, není možné
milostivé léto uplatnit.

3.  Dluh vymáhá soudní exekutor. Milostivé léto se nevztahuje na správní nebo daňové
exekuce.

Akce se také nevztahuje na peněžité tresty uložené za úmyslný trestný čin a dluhy vzniklé z
odpovědnosti za úmyslně způsobenou škodu. Milostivé léto „neškrtne“ ani dluhy vzniklé z
odpovědnosti za škodu na zdraví a dluhy na výživném či na náhradním výživném.

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.

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.

Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo složit na účet exekutora nesplacenou jistinu, kterou vám exekutor sdělil, a 908 Kč 

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.

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.

Co pro to musíte udělat?
INFORMUJTE EXEKUTORA A ZJISTĚTE PŘESNOU ČÁSTKU KE SPLACENÍ

ZAPLAŤTE NESPLACENOU JISTINU A NÁKLADY EXEKUCE

        na náklady exekuce.

OVĚŘTE SI, ŽE VŠE PROBĚHLO V POŘÁDKU

 MILOSTIVÉ LÉTO
V období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 mají lidé v exekuci příležitost splatit věřiteli pouze
jistinu, tedy původní dluh. A současně poukázat jednorázovou odměnu exekutorovi ve výši 908

korun. Ostatní takzvaná příslušenství k dluhu, jako jsou penále, úroky nebo poplatky advokátovi,
jim budou odpuštěny.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE K DISPOZICI OD PONDĚLÍ DO PÁTKU (9 - 17 HODIN)

INFOLINKA ČLOVĚKA V TÍSNI: 770 600 800.

Nárok na milostivé léto vzniká u těchto subjektů:
Česká republika, územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního
města Prahy, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu
soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná
společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize,

právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i
prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).


