-·-OBEC
--------ŠUBÍŘOV

1. náměstek hejtmana
Mgr. Ivo Slavotínek
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 150
datová schránka: qiabfmf
email: i.slavotinek@olkraj.cz
www.olkraj.cz

14, ~.L ,-f
Vyřízeno: ,t. ..I,.. _;4. ,l.,,,o 4- .-f
Došlo: ,/../. •

c. jednací:

~

v:B1114 er I.,_ -1

~/O

Počet listu/příloh:

;---::---,---:__
Sp. znak:.f,,-1

J

_J,,

Sk. znak/lhúta:cťS~

Dle rozdělovníku

/

Počet listů: 1
Počet příloh: O
Počet listů/svazků příloh: O

Váš dopis č.j./ze dne

Naše č.j./sp.zn.

Vyřizujeffel

Olomouc

KUOK 116887/2021

Mgr. Podivínský Pavel
585 508 228

19. 11. 2021

Energolinka Olomouckého kraje / Milostivé léto
Vážená paní starostko,
Vážený pane primátore,
Vážený pane starosto,
stejně jako v celé ČR se i řada občanů Olomouckého kraje v souvislosti s neočekávaným
ukončením dodávek energií některých dodavatelů dostala do nepříznivé situace. Je
nesnadné se zorientovat a nenaletět tzv. energošmejdům, i proto se Olomoucký kraj
rozhodl pomoci těmto lidem a zřídil telefonní i e-mailovou informační
ENERGOLINKU. Tato linka má pomoci odběratelům elektrické energie a plynu, kterým
jejich dodavatel ukončil smluvené dodávky energií.
Chtěl bych Vás v této souvislosti požádat o spolupráci a o zveřejnění této informace
občanům Vašeho města/obce. ENERGOLINKA Olomouckého kraje je k dispozici každý
pracovní den od 7 do 15 hodin a je primárně určena těm občanům, kteří nemají přístup
k internetu nebo nejsou v jeho používání zběhlí do té míry, aby si sami potřebné informace
dohledali. Dotazy občanů budou zodpovídat pracovníci energetického hospodářství
Olomouckého kraje. Rovněž je možné získat řadu užitečných a praktických informací na
webovém portálu Energetického regulačního úřadu: www.eru.cz

ENERGOLINKA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
602 802 442 nebo 725 816 254
energolinka@olkraj.cz

Dále bych Vás rád informoval o tom, že zákonem 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, byla dána dlužníkům,
jejichž dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům jsou vymáhány exekučně, jednorázová
možnost zbavit se definitivně dluhů, které mají u veřejnoprávních institucí. Tato
možnost je známa jako tzv. Milostivé léto. Tito dlužníci mohou v období od 28. října 2021
do 28. ledna 2022 zaplatit svůj dluh výrazně levněji, pokud v uvedené lhůtě uhradí jistinu,
tedy základní dlužnou finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pevnou
částku 908,- Kč jako náklady exekutorovi. Odpouští se tím úroky a penále, což mohou být
při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky. Více podrobným informací k Milostivému létu
naleznete na https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/, https://milostiveleto.cz/, ad.

Je všeobecně známo, že nemalou část Olomouckého kraje trápí strukturální problémy,
které se územně překrývají s intenzitou zadlužení občanů a dopadem exekucí. I pro náš
kraj je Milostivé léto šancí na snížení rozsahu sociálního vyloučení a zmírnění některých
nepříznivých socioekonomických ukazatelů.
Proto bych vás chtěl požádat o podporu Milostivého léta jak z pozice věřitele, tak
zprostředkovatele informací vašim občanům. Praktickou pomoc občanům v této věci
nabízí celá řada seriózních organizací, jejichž výčet uvádíme na webových stránkách
Olomouckého
kraje
na
https://www.olkraj.cz/milostive-leto-zbavi-dluhu-aktuality10884. html
Vzhledem ke skutečnosti, že období pro možnost oddlužení je velmi krátké, nelze než
doporučit občanům zatíženým exekucí jednat rychle. Praxe ukazuje, že současná
existenční zátěž nízkopříjmových skupin obyvatel, způsobená výrazným růstem životních
nákladů, komplikuje možnost využití oddlužení prostřednictvím Milostivého léta. Proto
bude Olomoucký kraj usilovat o legislativní změnu této právní úpravy ve smyslu výrazného
prodloužení období, kdy o tuto formu oddlužení lze požádat.
Jsem toho názoru, že zveřejněním těchto informací, které mohou být pro mnoho občanů
užitečné, lze předejít případným dalším sociálně nepříznivým problémům a závažným
dopadům.
S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví,
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