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Je to možnost,  díky které mohou fyz ické osoby snadněj i  zastavit  své exekuce,

které v minulost i  vznik ly u veřejnoprávních oprávněných. Nesplacené závazky

půjde vymazat během období od 1.  9.  2022 do 30. 11.  2022 za zvýhodněných

podmínek.

zákon č. 214/2022 Sb.

Česká republ ika,

územní samosprávný celek, včetně městské část i  nebo městského obvodu

územně členěného statutárního města nebo městské část i  h lavního města Prahy,

zdravotní  poj išťovna,

Český rozhlas nebo Česká televize,

dopravní podnik

právnická osoba, v níž  má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s

j inými územními samosprávnými celky větš inovou majetkovou účast,  a to i

prostřednictvím j iné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“)

O co se jedná? 

Kdo jsou veřejnoprávní věři telé?

Přesný výčet veřejnoprávních oprávněných naleznete v §1 odst.2 zák.č.214/2022 Sb.

K těmto věř i telům se dobrovolně mohou př idat i  soukromí věř i telé (komerční sektor)

Co udělat na začátku?

Povinný s i  u exekutora vyžádá vyčís lení  nezaplacené j i s t iny (např.  pomocí

aktuálního exekučního výměru).
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uhradí povinný do tř í  měsíců ode dne nabyt í  účinnost i  tohoto zákona

nezaplacenou nebo j inak nezanik lou j i s t inu vymáhanou v exekučním ř ízení  a na

nákladech exekuce částku 1.500 Kč + DPH (1.815 Kč),  je- l i  exekutor plátcem

daně z př idané hodnoty, 

povinný musí  j i s t inu uhradit  nikol iv pod t íhou úkonu exekutora, ale nad rámec

byla ke dni nabyt í  účinnost i  tohoto zákona v exekučním ř ízení  vymožena nejméně

celá vymáhaná j i st ina a 1.500 Kč + DPH 

dlužník nesmí být v oddlužení

lze uplatnit  jenom na exekuce, zahájené před 28.10.2021, které řeš í  soudní

exekutoř i  – tedy NE u daňových a správních exekucí.

dlužník je povinnen písemně sděl i t  soudnímu exekutorovi ,  že žádá o zahájení

postupu právní úpravy tzv.  mi lost ivého léta

K zastavení exekuce dojde, pokud:

nebo

Osvobození se vztahuje i  na ručitele a j iné osoby, které měly vůči povinnému pro

tyto pohledávky právo post ihu.

 

Další  podmínky milost ivého léta:
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nevztahuje se na peněžité t resty nebo j iné majetkové sankce, které byly

dlužníkovi  uloženy v t restním ř ízení  pro úmyslný trestný čin,  pohledávky na

náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnost i  a dále

pohledávky věř i telů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výž ivné

podle j iného zákona a pohledávky věř i telů na náhradu škody způsobené na

zdraví .

Pozor ! ! !

S dalš ími dotazy Vám rády poradíme. Kontakty pro Písek a Strakonice:

Bc. Adéla Sloupová

 

odborná sociální  poradkyně

 

mail :  s loupova@theia.cz

tel :  725 945 798

Mgr. Adéla Vaníčková 
odborná sociální  poradkyně

 
mail :  vanickova@theia.cz

tel :  778 030 905
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