ZMĚNY V OBLASTI
EXEKUCÍ

Dobrovolná
splátka

7 000
6 000







Exekutor nesmí prodat majetek
povinného, je-li povinný invalidním
důchodcem ve 2. či 3. stupni nebo
starobním důchodcem s důchodem
nižším než je minimální mzda.
Exekutor nesmí prodat majetek, bude-li
mu povinný měsíčně splácet (nad rámec
srážek z příjmu) částku ve výši jedné
třetiny rozdílu mezi příjmem a
nezabavitelným minimem, nejvýše však
7000 Kč.
Pokud povinný nemá příjem nebo je mu
již sráženo na přednostní exekuci,
postačí splátka ve výši 1500 Kč měsíčně.
Upozornění: Chráněny nejsou nemovitosti ani
automobily. Majetek povinného je chráněn
pouze do výše 36 násobku měsíční splátky.
Majetek však může být prodán, týká-li se
exekuce pohledávek z výživného či z úmyslně
spáchaného trestného činu.

Maximum 7000 Kč
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Minimum 1500 Kč

Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z
pohledávky vůči veřejnoprávnímu subjektu
vymáhané soukromým exekutorem jistinu dluhu a
908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.
Pozn.: Dlužník nesmí být v insolvenci. Musí při platbě uvést, že
chce institut milostivého léta využít! Platí pro dluhy vůči státu,
obcím, zdravotním pojišťovnám, ČRo, ČT, a osobám většinově
vlastněným státem/obcemi (např. dopravní podniky, podniky
městských technických služeb, ČEZ ad.).
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OCHRANA MOVITÉHO MA JETKU

SPLÁTKA CHRÁNÍCÍ PŘED
MOBILIÁRNÍ EXEKUCÍ*

MILOSTIVÉ LÉTO

Příjem (čistá mzda)

*platí pro povinného bez vyživovaných osob

PŘEDNOSTNÍ HRAZENÍ JISTINY
Exekuční srážka bude nově přednostně
započtena na splacení dluhu v tomto pořadí:
náklady, jistina, příslušenství dluhu.

PŘÍSTUP KE SPISU
Exekutor zašle na písemnou žádost
povinného jeho spis k jinému exekutorovi,
aby si ho mohl povinný vyzvednout blíže
místa svého bydliště. Exekutor také zašle na
písemné požádání povinného jeho spis na CD
nebo ho zpřístupní na vzdáleném úložišti
(cloud).

BAGATELNÍ DLUHY
Pokud věřitel nesloží do 30 dnů od doručení výzvy
exekutora (tu musí odeslat do 1.4.2022) zálohu na
pokračování řízení, exekuce, u nichž se nepodařilo
v posledních 3 letech nic vymoci a jejichž původní
jistina nepřekračuje 1500,- Kč, budou zastaveny a
závazky zaniknou.

MARNÉ EXEKUCE
Nebude-li počínaje 1. 1. 2023 na exekuci vymožena v
uplynulých 6 letech ani částka ve výši postačující
alespoň ke krytí nákladů exekuce, bude pokračování
podmíněno složením zálohy ze strany oprávněného.
Zastavení však neznamená zánik dluhu, takže do jeho
promlčení může byt exekuce opět zahájena.
Pozn.: Pravidla pro bagatelní dluhy a marné exekuce budou
platit zpětně, a to i bez aktivity na straně dlužníka. Pokud ale
dojde do zahájení jejich účinnosti k jakémukoliv (i nepatrnému)
plnění, pravidlo se neuplatní.

