Máte dluhy u veřejnoprávních institucí?
Blíží se ojedinělá příležitost se jich zbavit
Slyšeli jste o milostivém létu? Jde o předpis, který na začátku prázdnin schválila
Poslanecká sněmovna, a který lidem umožní definitivně se zbavit dluhů, které mají u
veřejnoprávních institucí. Jak? Pokud v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 zaplatí jistinu
a 908 korun exekutorovi za uzavření exekuce, budou jim odpuštěny veškeré úroky,
poplatky advokátům či penále. Milostivé léto tak představuje šanci pro lidi vymanit se ze
svých dluhů a začít znovu normální život.

Lidé s dluhy u veřejnoprávních institucí, jako například na sociálním a zdravotním
pojištění či u obcí za nájem, budou moci od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 využít jednorázovou
možnost zaplatit svůj dluh výrazně levněji. Pokud dlužník v uvedeném termínu uhradí jistinu,
tedy základní finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pevnou částku
908 korun jako náklady, tak zbylé penále, úroky a takzvané příslušenství mu bude
odpuštěno. Dojde k zastavení exekuce a dlužník bude od zbytku dluhu osvobozen.
Podmínkou je, aby dluh vymáhal soudní exekutor. Na závazky, které si instituce vymáhají
samy pomocí daňových nebo správních exekucí, se toto osvobození nevztahuje! Pro tento
postup se vžil název milostivé léto. „Je to unikátní příležitost. Za poslední roky si nepamatuji
podobnou příležitost pro lidi, kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,“ uvedl dluhový
expert Člověka v tísni Daniel Hůle.

Milostivé léto se nevztahuje na dluhy vůči soukromým věřitelům, ale výhradně na
dluh vůči státu, či institucím, ve kterých má stát majetkový podíl a dluh přešel do exekuce.
Jedná se tak vedle dluhu na zdravotním a sociálním pojištění rovněž závazky u institucí jako
je např. ČEZ, Český rozhlas, Česká televize, dopravní podniky, školy, nemocnice apod. V praxi
se může jednat o tisíce, možná desetitisíce lidí, kteří z původně malého dluhu dnes dluží
statisíce kvůli enormnímu penále, zejména na zdravotním a sociálním pojištění. Tito dlužníci
tak v důsledku schválené novely exekučního a občanského soudního řádu mají nyní
jedinečnou příležitost k uhrazení svého dluhu bez penále a úroků.
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