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EXEKUCE - POUÄŒENÃ• - CO A JAK
PÃ¡tek, 15 srpen 2008

Jestlipak víte, jakej je rozdíl mezi blbcem, který se zapálenou sirkou kouká do nádrÅ¾e svého auta a blbcem, kterej je
schopen podepsat jakejkoliv papír, kterej ho tÄ›Å¾ce po&scaron;kozuje a to bez pÅ™eÄ•tení? Je tam rozdíl, ano - a dost
podstatnej: ten první to aspoÅˆ má rychleji za sebou. Nehájím tím exekutory, to ani omylem, ov&scaron;em ten pohled jen
z jedné strany mÄ› dost irrituje...
Podle obÄ•anského soudního Å™ádu exekutor nesmí zabavit pouze vÄ›ci, které povinný nezbytnÄ› potÅ™ebuje k uspokoj
hmotných potÅ™eb svých a své rodiny nebo k plnÄ›ní pracovních úkolÅ¯ nebo výkonu podnikatelské Ä•innosti a vÄ›ci, jejichÅ¾
by byl v rozporu s morálními pravidly. Jedná se zejména o odÄ›vy a obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten,
zdravotnické potÅ™eby a pomÅ¯cky pro Tebe a pÅ™íslu&scaron;níky domácnosti a hotové peníze do 1.000,- KÄ•.
Nenechte
v&scaron;ak mýlit, Å¾e staÄ•í, kdyÅ¾ prohlásíte v&scaron;echny vÄ›ci za bÄ›Å¾né vybavení domácnosti nebo vÄ›ci potÅ™ebn
pracovních úkolÅ¯ Ä•i podnikání a exekutor vyjde naprázdno! Postel, stÅ¯l, Å¾idle, sporák, asi i ledniÄ•ka a praÄ•ka bÄ›Å¾ným
vybavením domácnosti jsou, ale tÅ™eba mikrovlnná trouba, myÄ•ka nádobí, televizní pÅ™ijímaÄ• a ve&scaron;kerá spotÅ™ebn
elektronika uÅ¾ nikoliv. Pokud se povinný Å¾iví jako taxikáÅ™, automobil k plnÄ›ní pracovních úkolÅ¯ potÅ™ebuje, ale pokud s
jezdí do práce, tak nikoliv. VÄ›ci, které povinný nezbytnÄ› potÅ™ebuje k podnikání zabavit nelze, ale exekutor mÅ¯Å¾e prodat c
jeho podnik (Å¾ivnost, firmu), popÅ™. jeho Ä•ást atd.
TémÄ›Å™ kaÅ¾dý povinný se pÅ™i zabavování movitých vÄ›cí brání
z nich nepatÅ™í. Vybavení bytu je rodiÄ•Å¯, vkladní kníÅ¾ka manÅ¾elky a auto kamaráda, takÅ¾e není co zabavit. Omyl! Exek
mÅ¯Å¾e zabavit témÄ›Å™ v&scaron;echny vÄ›ci, o nichÅ¾ se má dÅ¯vod domnívat, Å¾e patÅ™í povinnému. Znamená to vÄ›c
povinný uÅ¾ívá nebo jsou uloÅ¾eny v bytÄ›, v nÄ›mÅ¾ se zdrÅ¾uje. Pokud to budou vÄ›ci nÄ›koho jiného, musí to tato osoba
a neprodlenÄ› podat tzv. vyluÄ•ovací Å¾alobu k soudu, který exekuci naÅ™ídil.
Pozor také na úÄ•elové pÅ™evody a skrýván
Lehce lze takovýto postup pokládat za maÅ™ení úÅ™edního výkonu rozhodnutí a po&scaron;kozování vÄ›Å™itele. Zjistí-li exek
Å¾e povinný takto postupuje, mÅ¯Å¾e na nÄ›j podat trestní oznámení a v&scaron;echny tyto úkony prohlásit za neplatné a to
i se zpÄ›tnou platností, takÅ¾e ani antidatování smluv nepomÅ¯Å¾e.
Exekutor také mÅ¯Å¾e povinného pÅ™edvolat
k prohlá&scaron;ení o majetku. Pokud by vy&scaron;lo najevo, Å¾e v nÄ›m povinný uvedl nesprávné nebo neúplné údaje,
byly by vÅ¯Ä•i nÄ›mu vyvozeny trestnÄ›právní dÅ¯sledky.
NaÅ™ízením exekuce je postihován celý dluÅ¾níkÅ¯v majetek. Dlu
nesmí se svým majetkem nakládat vyjma bÄ›Å¾né obchodní Ä•innosti, uspokojování základních Å¾ivotních potÅ™eb a udrÅ¾o
správy majetku. Ve&scaron;keré právní úkony uÄ•inÄ›né v rozporu s touto povinností jsou absolutnÄ› neplatné! Exekuce a
spoleÄ•né jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯ - a to je hooooodnÄ› dÅ¯leÅ¾ité
Exekuce se týká nejen povinného, ale i jeho rodiny. Jde-li
o vymáhání závazku vzniklého za doby trvání manÅ¾elství, exekuce se vztahuje i na majetek ve spoleÄ•ném jmÄ›ní
manÅ¾elÅ¯. Vyhráno v&scaron;ak povinný nemá, ani kdyÅ¾ je majetkovou smlouvou rozsah spoleÄ•ného jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯
zúÅ¾en.
Zejména podnikatelé Ä•asto zapomínají na to, Å¾e odvolávat se na majetkovou smlouvu pÅ™i Å™e&scaron;ení
závazkÅ¯ mohou jen tehdy, pokud o její existenci i obsahu byl vÄ›Å™itel prokazatelnÄ› informován uÅ¾ pÅ™i vzniku závazku.
Zbavit se dluhÅ¯ nelze ani rozvodem. PÅ™edstava, Å¾e na vÄ›Å™itele manÅ¾elé vyzrají formálním rozvodem, pÅ™iÄ•emÅ¾ n
z manÅ¾elÅ¯ se pÅ™evede ve&scaron;kerý majetek a na druhého dluhy, je lichá. VypoÅ™ádání majetku pÅ™i rozvodu totiÅ¾
vycházet ze zásady, Å¾e nesmí být dotÄ•ena práva vÄ›Å™itelÅ¯, jinak by byl tento právní úkon neplatný. Z manÅ¾elství si tedy
kaÅ¾dý z manÅ¾elÅ¯ odnese pÅ™íslu&scaron;nou Ä•ást majetku i závazkÅ¯, které je povinen vypoÅ™ádat. A pÅ™í&scaron;t
názorných pÅ™íkladÅ¯, pÅ™átelé...Zatím vám pÅ™eju hezký víkend - a - neutrácejte moc.... Franta Bou&scaron;ka
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