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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolte mi obrátit se na Vás, stejně jako na všechny Vaše kolegy po celé České
republice, s prosbou o spolupráci.
Pravděpodobně jste zaznamenali, že od 1. září byla spuštěna druhá fáze tzv.
„milostivého léta“. Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým
osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním
exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně
nákladným způsobem. Pokud dlužník využije „milostivého léta“, věřitel sice ztrácí dosud
nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě
nevymahatelný.
Jak jistě víte, „milostivé léto“ proběhlo už v minulém roce a mohlo by se tak zdát, že se
bude opakovat pravidelně. Na to není možné v žádném případě spoléhat, považujte proto tedy
tuto příležitost za skutečně unikátní. Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize
a zvyšující se inflace je druhá vlna na místě a může pomoci především těm, kteří se do akce
nemohli zapojit loni.
Klíčové pro naplnění účelu a úspěchu celého projektu „milostivého léta“ je rozšíření
informace o jeho konání mezi co možná největší počet lidí. Právě nedostatek propagace byl
zmiňován jako jeden z hlavních úskalí loňského „milostivého léta“. I nyní od neziskových
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organizací a dalších lidí z terénu slýcháme, že o výjimečné možnosti, jak se zbavit dluhů vůči
veřejnoprávním věřitelům, se moc neví. A právě proto se obracím na Vás.
Věřím, že starostové, kteří mají k lidem nejblíže, jim mohou nejlépe sdělit, jakou
jedinečnou příležitost nyní mají. Prosím Vás proto o šíření této zprávy. Zasílám také plakát
a leták, který můžete v případě zájmu libovolně využít. V případě, že se budete chtít
o „milostivém létu II“ dozvědět více, dovolil bych si Vás odkázat na webové stránky
Ministerstva spravedlnosti. Naleznete zde mj. také vzor dopisu soudnímu exekutorovi. Pro další
informace Vám mohu doporučit ještě webové stránky Milostivé léto či Nedlužím státu.
Velice Vám děkuji za spolupráci.
S úctou

Dle rozdělovníku:
Všem obcím, městům, městysům a městským částem Prahy.
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