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28. října 117, 702 18 Ostrava

Vedoucím sociálních odborů úřadů obcí
s rozšířenou působností a obcí s pověřeným
obecním úřadem, starostům obcí základního
typu
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Informace k amnestii sankcí dluhů, tzv. Milostivému létu
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Vážená paní vedoucí, vážený pane vedoucí,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat o tzv. Milostivém létu, programu umožňujícím amnestii sankcí
dlužníkům veřejnoprávních subjektů. V průběhu cca tří měsíců budou mít dlužníci možnost snadněji ukončit
nesplacené závazky za zvýhodněných podmínek. Milostivé léto je součástí nedávno schváleného balíku změn,
přičemž v průběhu cca tří měsíců budou mít dlužníci možnost snadněji ukončit své nesplacené závazky.
Milostivé léto neodpouští splacení původního dluhu, ale snižuje zátěž vzniklou dalšími sankcemi
a právními úkony, které vymáháním zvykají. Částky za tyto nesplacené závazky mnohdy několinásobně
převyšují původní dluh a znemožňují velkému množství lidí tyto dluhy vyrovnat (za níže uvedených podmínek
splatí dlužník původní jistinu a 907,50 Kč nákladů exekuce a tím bude dluh i poplatky na něj vázané, umořeny).
Okruh osob:





Tato možnost se týká dluhů vůči veřejné správě včetně institucí s jakýmkoliv státním podílem nebo
podniků s účastí města (tedy dluhy za místní poplatky, MHD, energetická společnost ČEZ, zdravotní
pojišťovny).
Nevztahuje se na:
o osoby, které mají daňovou, správní a jinou exekuci,
o osoby, které ještě nemají dluh v exekuci
o osoby v insolvenci.

Časové rozmezí:





pouze od 28. října 2021 – do 28. ledna 2022. V tomto rozmezí je třeba splatit exekutorovi původní
dluh (jistina) + 907,5 Kč za náklady na exekuci. Další náklady související s dluhem (sankce, soudní
poplatky) budou odpuštěny.
K jakýmkoliv platbám mimo toto rozmezí se pro účely Milostivého léta nepřihlíží
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první dobrovolná splátka musí být nejdříve 28. 10. 2021 a poslední platba musí být na účet
exekutora připsána nejpozději 28. 1. 2022, tedy platba musí být zadána v předstihu)
Také se nezapočítávají exekuční srážky, byť provedené v tomto období. Dlužník musí k programu
přistoupit dobrovolně a aktivně.
o



Postup:







Dlužník, který do vymezeného okruhu osob spadá, nejprve musí zjistit aktuální výši nesplacené jistiny,
prostřednictvím žádosti exekutorovi. V této žádosti by rovněž měl dlužník informovat exekutora
o tom, že chce využít Milostivé léto (doporučujeme uvést právní titul, tedy čl. IV bod 25 zákona
č. 286/2021 Sb.) a také informace, ne něž má být vyrozuměn (může být i e-mail nebo sms, ale
v případě časové rezervy doporučujeme využít prokazatelnější cestu).
Po vyčíslení jistiny ji musí uhradit na účet exekutorovi spolu s poplatkem 907,50 Kč (na účet musí být
tyto částky připsány v období od 28. 10. 2021 – 28. 1. 2022).
Exekutor je po té povinen vydat rozhodnutí osvobozující od placení zbytku dluhu.
Shrnutí:
žádost exekutorovi – vyčíslení původní jistiny – úhrada jistiny + 907,50 kč nákladů exekutora
s připsáním na účet nejpozději 28. 1. 2021

Žádáme Vás o předání těchto důležitých informací klientům, opatrovancům i všem dalším občanům, kterých by
se mohla tato amnestie týkat. Sociální služby na území Moravskoslezského kraje byly již o Milostivém létě
informovány prostřednictvím portálu MSK „Informační systém sociálních služeb“.
V případě odkazování občanů na finanční a dluhové poradny se prosím ujistěte, že čekací doba bude
dostatečně krátká, aby umožnila zapojení klientům do Milostivého léta. Některé poradny poskytují
k Milostivému létu help linky poskytující podporu jak klientům, tak i profesionálům z řad sociálních pracovníků
(např. poradna Člověka v tísni, o. p. s.). Nelze vyloučit, že k podobnému kroku přistoupí nebo již přistoupilo
více poraden.
V přílohách tohoto dopisu najdete








Infografiku poskytnutou Člověkem v tísni, o. p. s.
Návrh dopisu exekutorovi (Člověk v tísni, o. p. s.)
Prezentaci Mgr. Jana Hůleho (Člověk v tísni, o. p. s.)
E-mail MPSV spolu s užitečnými odkazy
Souhrn změn v exekucích „Exekuce – změny 2021“ (kancelář veřejného ochránce práv)
Informační dopis určený sociálním službám v Moravskoslezském kraji

Děkujeme za pozornost a za podporu vašich klientů, opatrovanců a občanů.
S podzravem,
Mgr. Eva Hrbáčková
vedoucí oddělení sociální ochrany
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