Milostfué léto ll

Ministerstvo spravedlnosti
Českérepubliky

Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé !éto !I.
To umožnízbavit se exekucí a dluhů vůčistátu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačípřitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1.500,- Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně
odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,- Kč
(1.815,- Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1.září2O22 do 30. listopadu2022.

Vztahuje §e na moji exekuci Milostivé léto?
Mám dluh vůčistanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedyveřejným institucím čistátnímfirmám.

Moje exekučnířízeníbylo zahájeno před 28. říjnem 2021.
Dluh je vymáhán soukromým exekutorem.
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Jistina dluhu je původnídlužná částka - v exekučnímpříkazu móte např. uvedeno, že exekuce se vede pro
3.0OO,- Kčspříslušenstvím- pak je jistina 3.000,- Kč.

Jaký je postup?
Milostivé léto ll se vztahuje na dvě situace.
splatilijistinu i částku odpovídajícípaušálnímnákladům exekutora do 31. srpna 2022,
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta ll.

Již jste v rámci exekuce

Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta ll doporučeným dopisem
do 30.|istopadu 2022.
Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora
o vyčísleníjistiny a zaslání platebních údajůa proved'te úhradu těchto částek (jistina + 1.815,- Kč).
Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodíVás od placení zbytku tohoto dluhu.

Pokud si nevíte rady, obratte se na odborníky zabývajícíse dluhovou problematikou.
Např. na organizaci Čtověk v tísni.
www.milostiveleto.cz
bezplatná linka: 770 600 800
* vEŘe.lruopnÁvní opnÁvruĚru Ésualerry

Jednó se o stótní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž mó stót většinovou majetkovou účast:Česká republika, územnísamosprávný celek, státní příspěvková
organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního
samospróvného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samospróvným celkem,
státní podnik nebo nórodní podnik, zdravotní pojišťovna, Česlaý rozhlas, Česká televize nebo próvnická osoba, v nížmá stát nebo územnísamosprávný celek většinovou
majetkovou tlčast.
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