Vážení starostové,
pokud byste měli v obci nějakého dlužníka s níže uvedeným konkrétním typem dluhu vůči
veřejné správě, můžete mu předat informaci o možnosti částečného prominutí dluhu za splnění
popsaných podmínek. Pokud máte možnost informaci zveřejnit např. v místní zpravodaji,
můžete tím pomoci.
Děkuji a jsem s pozdravem Petr Carda
Mgr. Petr Carda
advokát

Svitavy, Pod věží 3
568 02
e-mail:carda.petr@seznam.cz
Milostivé léto
Jedna z knih Bible, třetí kniha Mojžíšova, popisuje uzákonění příkazů pro kněze a lid o vedení
bohoslužebného pořadu, života, svátků atd. Jedním z příkazů je zachovávat milostivé léto tzn. každý
sedmý rok nezasít, neobdělávat pole, aby nabralo sílu, a to co na něm tento rok vyroste, rozdělit chudým.
Po sedmi sedmiletých obdobích, tedy po padesáti letech, měli být v rámci milostivého léta propuštěni
otroci izraelského původu.
Poslanec Výborný navrhl tzv. milostivé léto jako novelu exekučního řádu, kterým sledoval vyřešení
části dluhů z minulosti, spojených s vysokými náklady exekutorů a vysokými sankcemi. Princip měl
spočívat v tom, že dlužník uhradí původní dluh (jistinu) a násobek jistiny na ostatních nákladech,
v případě dluhu vůči státu by dlužník uhradil vlastní dluh a pevnou částku náklady řízení, vše ostatní by
mu bylo státem v rámci milostivého léta odpuštěno. Řešení bylo navrženo jako jednorázové, bez
možnosti opakování.
Návrh prošel s určitými úpravami jako zákon č. 286/2021 kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád). Podstatu lze shrnout tak, že zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021
a 28.1.2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním
exekutorem, jistinu dluhu a poplatek 908 Kč, odpouští se mu zbytek dluhu.

Veřejnoprávním subjektem se rozumí Česká republika, územní samosprávné celky, státní
příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy, společnosti založené státem nebo územními
samosprávnými celky, zdravotní pojišťovny a právnické osoby, v nichž má stát nebo územní
samosprávné celky většinový podíl. Jako příklad jsou uváděn obce, zdravotní pojišťovny,
nemocnice, dopravní podniky, technické služby, ČEZ apod.
Institut se nevztahuje na daňové ani správní exekuce, dlužník nesmí být v insolvenci.
Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institutu milostivého léta a vyzvat
exekutora, aby postupoval podle zákona č. 286/2021.
Podrobnosti lze dohledat na informačních portálech organizací např. Člověk v tísni.

