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CO JE MILOSTIVÉ LÉTO I I? 

Pokud máte v současné době exekuce, které v

minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů, je

možné se za určitých podmínek nesplacených

závazků zcela zbavit. Nabízí se druhá šance,

využijte ji 

Nabízíme bezplatně možnost konzultace vaší

situace a pomoc v celé záležitosti a podání žádosti

770 160 904
704 259 358 

771 127 869

čas na řešení je ale velmi omezený

běží od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022

dluhy musí být vymáhány exekutory

nelze využít pokud jste v insolvenci

Jednejte rychle. 

V Českých Budějovicích na Mánesova 11/3b



Milostivé léto II =
šance na nový začátek

www.theia.cz

Máte dluhy a chcete je řešit? Slyšeli jste o legislativních změnách, ale ztrácíte

se v paragrafech? Nevíte, jestli můžete požádat o odpuštění úroků a nákladů

exekuce? Říká Vám něco „ Milostivé léto “? Přijďte se poradit k nám, do

krizového centra THEIA v Českých Budějovicích. O co se jedná? 

Na přelomu roku se díky milostivému létu mohly desítky tisíc lidí vypořádat se

svými závazky vůči veřejnoprávním (a některým soukromoprávním)

institucím za velice výhodných podmínek, a to jednou provždy

Od 01.09.2022 bude tato možnost obnovena a dlužníci dostanou podruhé,

ale na dlouhou dobu naposledy, šanci na nový restart. Vzhledem ke složité

ekonomické situaci v České republice se zákonodárci rozhodli na podzim

2022 zopakovat příležitost pro dlužníky vymanit se z dluhové pasti a začít

znovu důstojný život. Čas na řešení je opět omezený

Pomůžeme kl ientům výše uvedené skutečnost i  z j is t i t  a ověři t ,

zda jej ich s i tuace do tzv.  Milost ivého léta spadá a mají  na tuto

„úlevu“ nárok - v Českých Budějovicích na Mánesova 11/3b

Týká se dluhů již exekučně vymáhaných u veřejnoprávních institucí 

Za těchto podmínek budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či 

 penále.  

Je třeba zaplatit jistinu (původní dluh) a 1.500, - Kč + DPH (tj. 1.815, - Kč)

exekutorovi  

Do milostivého léta se dobrovolně zapojili také někteří soukromoprávní věřitelé

(např.: Česká spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Komerční banka,

Modrá Pyramida, Essox, MONETA Money Bank, Home Credit, Air Bank a další).

 Běží od 01.09.2022 do 30.11.2022 

(např. obecní a městské nájmy, nemocnice, technické služby obcí a měst, dopravní

podniky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize ....)

V předchozím mi lost ivém létě jsme pomohl i  20 % k l ientů, kteř í  se na nás obrát i l i .

Vážíme s i  je j ich důvěry a rádi j sme j im byl i  nápomocni př i  z lepšení je j ich

f inanční s i tuace. Jednejte rychle! Nabíz íme možnost konzultace vaší  s i tuace,

pomoc v celé záležitost i  a podání žádost i .  Naše s lužby poskytujeme BEZPLATNĚ. 

Na koho se „Milost ivé léto“ nevztahuje?

Pokud jste j iž  v insolvenci nebo Vám byl  Vám uložen peněžitý

trest(uložené v t restním ř ízení  pro úmyslný trestný čin,  na pohledávky z

důvodu majetkové či  zdravotní  újmy) nebo dlužné výživné? 


