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Akce Milostivé léto je jedi-
nečná akce, která si dala za cíl 
pomoci dlužníkům v jejich 
nelehké situaci. Na dotazy 
Třebíčských novin odpovídala 
třebíčská zastupitelka Marie 
Dudíková (KDU-ČSL). 
� Antonín Zvěřina

Co Milostivé léto obnáší?
Je to obrovská šance pro mnoho 

lidí v dluhových pastech. Lidé, kte-
rým se podařilo spadnout do exe-
kucí kvůli dluhům u státních insti-
tucí, mají jedinečnou šanci se z toho 
vymanit v průběhu od 28. října do 
28. ledna 2022 a znovu začít nor-
mální život. 

Pokud v této lhůtě dlužník zapla-
tí celou jistinu dluhu, tedy původ-
ní dluh a 908 korun exekutorovi 
za zastavení exekuce, čeká ho nový 
životní restart. Úroky, penále a další 
příslušenství stát odpouští, exekuce 
se zastaví. Týkat se to bude těch, co 
mají dluh u veřejnoprávních institu-
cí, třeba u zdravotních pojišťoven, 
nemocnic, u dopravního podniku 
nebo třeba za nájem u obce. 

Kolika lidem akce pomůže? 
Milostivé léto by tak reálně mohlo 

pomoci až čtvrt milionu dlužníků. S 
ohledem na více než čtyři milio-
ny exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v 
exekuci je toto reálná šance, jak se s 

částí nahromaděných exekucí vypo-
řádat. A současně ctít princip, že 
dluh se musí uhradit.

Pro koho je to výhodné? 
Osobně jsem přesvědčená, že toto 

tříměsíční období může být výhod-
né pro obě strany, a to jak pro dluž-
níky, kteří mají reálný zájem na tom 
své dluhy splatit a exekuce se zbavit, 
ale drahým problémem je pro ně čas-
to právě příslušenství, které mnohdy 
činí až několikanásobek původního 
dluhu. 

Pro města a obce a další věřite-
le navíc vzniká šance na to, že bude 
původní dluh splacen a dostanou 
zpět své dlužné peníze, což by se u 
řady dlužníků za standardní situace 
nikdy nestalo. Jedná se tak opravdu 
o pomocnou ruku jak pro věřitele, 
tak pro zodpovědné dlužníky.

Co má udělat dlužník, který chce 
tuto šanci využít?

Klíčová je zde aktivita dlužníka. 
On musí kontaktovat svého exeku-
tora s tím, že chce využít Milostivé-
ho léta. Exekutor mu podá informa-
ci o aktuální výši dlužné jistiny, tedy 

toho původního dluhu. Jak jsem 
již řekla, pokud dlužník tuto částku 
zaplatí v uvedeném termínu, veškeré 
další poplatky mu budou odpuštěny. 

Kromě dluhu tak zaplatí pouze 
zmíněných 908 korun jako náklad na 
exekuci, která bude následně zasta-
vena. Ještě bych chtěla upozornit, že 
komunikace s exekutorem by měla 
být nejlépe formou doporučeného 
dopisu a vždy je důležité uvádět, že 
se jedná o zapojení se do Milostivé-
ho léta. 

 
Co chcete dlužníkům a vlastně 
všem lidem vzkázat?

Vás, kteří čtete tyto řádky, chci 
naléhavě poprosit, pokud znáte ve 
svém okolí kohokoli, koho by se 
tato podaná ruka státu mohla týkat, 
a chcete mu pomoci, tak mu o tom 
řekněte. Nasměrujte ho do některé 
pomáhající instituce, jako jsou Cha-
rity, občanské poradny, Člověk v tísni 
a podobně, kde mu poskytnou radu, 
jak dál postupovat. Pokud tuto šanci 
nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domá-
hat. A první aktivita musí být na stra-
ně dlužníka. Milostivé léto se nebu-
de v blízké budoucnosti opakovat. 

MARIE DUDÍKOVÁ.

Milostivé léto pomůže z dluhové pasti

Novou autorskou knihu Kobe-
rečkový den pokřtil v pátek 8. října 
v třebíčské městské knihovně Miro-
slav Koupil. Máte ve Skle Rózu? 
Jaké to je Být v pěkný rejži? Nervu-
je vás Báseň o nervech? To všechno 
a jiné literární libůstky představuje 
milovníkům poezie nová, humorná 
básnická sbírka nonsensové poezie, 
literární absurdity a grotesky. Autor 
na křtu přednesl originální pásmo z 
nových nonsensových básní. 

Miroslav Koupil se narodil 10. 
března v Třebíči. Experimentál-
ní básník, výtvarník a performer je 
absolventem Masarykovy univerzi-
ty v Brně, je členem Obce spisova-
telů. Zabývá se tvorbou kaligramů 
(báseň s textem upravená do obraz-
ce) a nonsensové (protismyslné) 
poezie.

Na svém kontě má několik sbírek 
kaligramů a experimentální poezie 
a za sebou několik desítek výstav 
po celé České republice. Svérázný 
nekomforní autor vkládající do své 

tvorby obrovskou invenci, inteli-
genci a humor, je inspirován pře-
devším světovými autory, jako jsou 
Christian Morgenstern, Jacques 
Prévert, Ernst Jandl, ale především 
Guillaume Apollinaire. 

Ten vydal v roce 1918 sbírku Kali-
gramy, která dala název označení 
básně upravené do obrazce. Miro-
slava Koupila nadchly také básníci 
českého poetismu a konkrétní poe-
zie - Vítězslav Nezval, Josef Hiršal 
či Jiří Kolář.

Koupilovy kaligramy nesou na 
malé ploše moudrost i šprým, 
někdy jsou i nebezpečně kousavé a 
kritické. Některé formuje autor do 
podoby drobných objektů a instala-
cí, kdy je vlastní text umocněn při-
pojeným předmětem. 

Miroslav Koupil se stává svou 
objevností a specifičností spojenou 
s filozofickým obsahem svých pra-
cí výrazným představitelem experi-
mentální literární a výtvarné tvorby.  
 -zt-

KNÍŽKU poezie Koberečkový den Miroslava Koupila (vlevo) pokřtili zprava 
Arnošt Pacola, spisovatelka Mirka Čermáková, ředitelka knihovny Marie Dočka-
lová a Blanka Glaserová. Foto: Antonín Zvěřina  

Básník Miroslav Koupil vydal další knížku
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