Milostivé léto II
Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.
To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom 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. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.
Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021.
Dluh je vymáhán soukromým exekutorem.
JISTINA
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč.

Jaký je postup?
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.
Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022,
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II.
Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem
do 30. listopadu 2022.
Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč).
Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou.
Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz
bezplatná linka: 770 600 800
* VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková
organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, 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, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou
majetkovou účast.

exekuce.justice.cz/milostive-leto

Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby
( v souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )

Ověřuji pod pořadovým číslem 978/2022, že tento dokument ( 32_2022_NCV1_SP_1_1.pdf ), který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem
dokumentu ( 32_2022_NCV1_SP_1_1.pdf ), jehož převedením vznikl.
Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis
byl shledán platným, podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU
eIDAS, ale seznam zneplatněných certifikátů je starší více než 24 hodin proti rozhodnému okamžiku ověřování podpisu (nelze proto 100% garantovat, že nedošlo
k zneplatnění podepisujícího certifikátu) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je
automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:
Podpis byl připojen na obálce zprávy
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 20.09.2022 21:33:03 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 22587182(0x158A72E)
Platnost: od 21.02.2022 do 13.03.2023, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ
Podepisující: Informační systém datových schránek - produkční prostředí, Ministerstvo vnitra České republiky
Podpis byl opatřen časovým razítkem ( Razítko bylo připojeno k obálce zprávy )
Číslo časového razítka: 79835183931244 ( 48 9C 13 C7 5F 6C )
Vystavitel: PostSignum TSA - TSU 5 (Česká pošta, s.p.)
Datum a čas z razítka: 20.09.2022 21:33:03

Identifikační údaje ověřovací doložky
Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 21.09.2022 09:02:39
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Kunčice 100 , 50315 NECHANICE
Ověřující organizace: Obec Kunčice
Ověřující osoba: Hajnová Andrea

