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ZPRÁVY
UŽ 28. ŘÍJNA ZAČALO TAKZVANÉ MILOSTIVÉ LÉTO, KTERÉ MŮŽE
DESÍTKÁM TISÍC LIDÍ POMOCI Z EXEKUCE.

O CO SE JEDNÁ?
Exekutor po nás málokdy požaduje pouze samotný dluh – téměř vždy k
němu připočte i další náklady, jako úroky z prodlení, různé sankce a další
náklady exekuce. Tyto náklady mohou někdy i z malého dluhu za „pár
stovek“ vytvořit exekuci o výši několika desítek tisíc korun. V rámci
milostivého léta je možné zaplatit pouze samotný dluh a
poplatek 908,- Kč exekutorovi a ten má povinnost Milostivé léto
exekuci zastavit.
se má týkat
JAKÉ JSOU PODMÍNKY ZASTAVENÍ EXEKUCE?
Zásadní podmínkou je, že dluh vznikl u státu, kraje nebo
obce nebo u jimi vlastněných firem (např. ČEZ). Typicky
tak půjde např. o dluhy na zdravotním pojištění, pokuty
za jízdu načerno v MHD, obecní nájem apod. Musí jít o
dluh vymáhaný exekutorem, milostivé léto naopak nejde
použít u dluhů v insolvenci, vzniklých z úmyslného
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trestného činu nebo z důvodu
neuhrazených daní. Vedle milostivého
léta vyhlášeného zákonem už v tuto
chvíli oznámili někteří věřitelé i
soukromé firmy, že se k milostivému
létu dobrovolně připojí – zbavit se
exekucí je tak možné i např. u dluhů
vůči společnostem Air Bank a Home
Credit.
KOLIK MUSÍM ZAPLATIT?
Uhradit musím původní dlužnou
částku (dlužné nájemné, pojistné
apod) + poplatek 908 Kč. Dlužnou
částku musím uhradit exekutorovi
dobrovolně, jen tak dojde k odpuštění
příslušenství. Nedobrovolná srážka
exekutorem se nepočítá, ledaže by ji
exekutor provedl před 28. říjnem 2021.
KDO MI POMŮŽE ZORIENTOVAT SE A PORADÍ, JAK SE EXEKUCE ZBAVIT?
Nejlepší je napsat přímo „našemu“ exekutorovi, který proti nám vymáhá
dluh, kolik zbývá uhradit na „jistinu dluhu“ (samotný dluh) a jak máme
postupovat, aby naši exekuci zastavil z důvodu milostivého léta. Pokud se
na exekutora obrátíme s dotazem, ze zákona má povinnost nás poučit. Je
však třeba jednat rychle, protože do konce milostivého léta zbývá něco
přes dva měsíce a taková možnost se již pravděpodobně nebude
opakovat!
POKUD MÁM DLUH U VZP, BUDU MUSET ZAPLATIT PENÁLE?
Milostivé léto se má týkat veškerého příslušenství dluhu, tj. všech dalších
úroků, poplatků a podobně. Všeobecná zdravotní pojišťovna nicméně
oznámila, že na ni zákon dopadá jen zčásti a že se netýká tzv. penále –
kdo by chtěl dosáhnout zastavení exekuce ohledně dluhu u VZP, musel by
tak uhradit nejen dluh, ale i penále, které je často mnohem vyšší než
samotný dluh. Takový názor není dle našeho názoru správný a nesouhlasí s
ním ani navrhovatelé zákona, kteří milostivé léto připravili. V tuto chvíli tak
probíhají intenzivní jednání s VZP, aby bylo do milostivého léta zahrnuto i
penále. Všem dlužníkům VZP tak nezbývá než doporučit situaci podrobně
sledovat, svůj nárok uplatnit a čekat na konečné vyjádření VZP.
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AKTUÁLNĚ: Exekutoři nebudou po dlužnících Všeobecné zdravotní
pojišťovny (VZP) v takzvaném milostivém létě vymáhat penále. ČTK to
sdělila Exekutorská komora ČR. Očekává, že stejný postup bude i u
ostatních zdravotních pojišťoven. VZP oznámila, že se penále v milostivém
létě po jejích dlužnících vyžadovat nemá. Spolu s poslanci vyzvala
exekutory, aby ho v této dočasné oddlužovací akci nevymáhali.

Pokud budete mít problém, se kterým si nevíte rady, ať už s
exekucí nebo s jinou právní věcí, objednejte se do naší
bezplatné právní poradny na telefonním čísle ☎ +420 734 588 533.

+420 734 588 533
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