Využijte možností, které přináší Milostivé léto!
Parlament v červenci schválil novelu zákona exekučního řádu, známou jako milostivé
léto. Jedná se o druhou a zároveň poslední příležitost, kdy lidé mohou ukončit za
velmi příznivých podmínek exekuce nařízené na dluhy vůči veřejnoprávním
subjektům, tedy i vůči obcím a jimi zřizovaným či vlastněným subjektům.
Je-li vedena exekuce ve výši 20 tisíc Kč pro dlužnou jistinu ve výši 1.000 Kč (např.
poplatek za odpad) a dlužník zaplatí svůj původní dluh 1.000 Kč a k tomu poplatek
exekutorovi 1.815 Kč, bude osvobozen od placení zbylých více než 19 tisíc. Obci se
tak dostane úhrady původního dluhu a dlužník bude osvobozen od hrazení
vysokého příslušenství. Podrobnější a návodné vysvětlení najdete v přiloženém
letáku.

Milostivé léto je však prospěšné i pro věřitele. Již první vlna potvrdila, že věřitelům
byly uhrazeny pohledávky, které se dlouhodobě nedařilo vymáhat. Celkem se podařilo
ukončit více než 40 tisíc exekucí a doplaceno bylo bezmála 400 milionů Kč. Snížení
počtu lidí v exekucích je zároveň pro obce výhodné i z jiných důvodů. Lidé bez
exekucí si snadněji hledají (a udržují) práci, méně zatěžují administrativu obce a se
snižující se mírou exekucí klesá i výskyt sociálně patologických jevů.

Ačkoli je díky milostivému létu možné ukončit řádově statisíce exekucí, řada dlužníků
o této možnosti stále neví nebo si není jistá, zda ji může využít. Čas je přitom
omezený, milostivé léto bude ukončeno 30. listopadu 2022. Velmi bychom proto
ocenili, kdybyste, podobně jako jiná města, vaše občany na milostivé léto upozornili.

Při první vlně milostivého léta se osvědčilo kombinovat plošnou komunikaci určenou
všem občanům (ta probíhala nejčastěji prostřednictvím internetových stránek města
či formou článků v městském časopise) a komunikaci přímou, určenou konkrétním
dlužníkům města či jimi zřizovaných subjektů (technické služby, správa bytů,
nemocnice apod.).

Pokud budete mít zájem o on-line jednání k tomuto tématu, rádi se s Vámi setkáme.
Vašim občanům jsou rovněž k dispozici webové stránky www.milostiveleto.cz, které
celý proces ukončení exekuce usnadňují a také bezplatné poradenství, které
poskytujeme na naší telefonní lince 770 600 800. Na oba kontakty lze odkazovat i
v informačních materiálech pro vaše občany.
S pozdravem,
Člověk v tísni, o.p.s.

