Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54

Ředitelka Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny, Liběchov, Rumburská 54
informuje rodiče o možnosti využití tzv.

MILOSTIVÉHO LÉTA
Na základě zákona č. 286/2021 Sb., 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) a
o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, bylo vyhlášeno tzv.
milostivé léto.
Akce milostivé léto má pomoci fyzickým osobám (rodičům), které mají dluh (na příspěvku na úhradu
péče poskytované dítěti) vůči veřejnoprávnímu subjektu (našemu školskému zařízení pro výkon ústavní
výchovy) vymáhaný soudním exekutorem, splnit svůj dluh zjednodušeným, a hlavně finančně výrazně
méně nákladným způsobem.
Využít tzv. milostivé léto je možné v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. V tomto období může
povinný (dlužník)zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení
(případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady exekuce ve výši 750,- Kč plus DPH, je-li soudní
exekutor plátcem DPH (tedy 908,- Kč včetně DPH). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce
zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných
pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny.
Povinný (dlužník) tak nebude muset platit příslušenství (např. úroky z prodlení nebo další náklady
exekuce). Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 28. ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a
nákladech exekuce ve stanovené výši, exekuce mu poběží dál.
V případě, že povinný (dlužník) plánuje využít výše uvedené možnosti, lze doporučit požádat
Exekutorský úřad Mělník (telefon 315 629 999) o sdělení výše jistiny, která dosud nebyla zaplacena
nebo jinak nezanikla, a výše částky, kterou je třeba k využití postupu podle čl. IV bodu 25 zákona č.
286/2021 Sb. zaplatit na nákladech exekuce.

V Liběchově dne 24. 11. 2021

Mgr. Petra
Šumová

Digitálně podepsal
Mgr. Petra Šumová
Datum: 2021.11.24
11:03:14 +01'00'

Mgr. Petra Š u m o v á
ředitelka DDŠ, ZŠ a ŠJ,
Liběchov, Rumburská 54

