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KDE NIC NENÃ•, BERE EXEKUTOR?
PondÄ›lÃ-, 23 listopad 2009

Dobrý den, chtÄ›la bych vás poÅ¾ádat, jestli byste mi mohli poradit, jak postupovat v pÅ™ípadÄ›, Å¾e manÅ¾el ani já nejsme
schopni splácet jeho dluhy (pÅ¯jÄ•ky u bank a úvÄ›ry u spoleÄ•ností)? Vlastníme spolu byt a chtÄ›li bychom ho pÅ™epsat na
dceru. Jak postupovat? Pak bych také chtÄ›la, aby nám nehrozila exekuce - pÅ™evést manÅ¾elovo bydli&scaron;tÄ› na
obecní úÅ™ad. Je to moÅ¾né? A jak postupovat v pÅ™ípadÄ› osobního bankrotu (myslím na manÅ¾ela)? Alena

Milá Aleno,
myslím, Å¾e na vÄ›t&scaron;inu tÄ›ch "protitahÅ¯" je uÅ¾ pozdÄ›... ProtoÅ¾e proti tomu bohuÅ¾el uÅ¾ jsou "na
zákony. Va&scaron;i vÄ›Å™itelé si velmi lehko zjistí, Å¾e v dobÄ›, kdy si tvÅ¯j manÅ¾el pÅ¯jÄ•ky poÅ™izoval jste majetek mÄ›l
v dobÄ›, kdy nezvládáte splácet, se ho snaÅ¾íte pÅ™evést na nÄ›koho "mimo". Jinak - manÅ¾el by se doma asi nemohl moc
vyskytovat, protoÅ¾e exekutor si pochopitelnÄ› zjistí od sousedÅ¯, jestli tam opravdu bydlí, nebo ne (pÅ™ehlásit se na MÚ
pochopitelnÄ› mÅ¯Å¾e). TakÅ¾e nejde jen ho odhlásit... To kolikrát nÄ›kdo je hlá&scaron;ený úplnÄ› jinde, ale exekutor
"vybere" domácnost, o které má dÅ¯vodné podezÅ™ení, Å¾e tam dotyÄ•ný bydlí...
Mj. o obou tÄ›chto variantách
najde&scaron; plno informací i zde, otevÅ™i si rubriku "Právník". OhlednÄ› osobního bankrotu: OddluÅ¾ení povoluje
soudDluÅ¾níkem je v tomto pÅ™ípadÄ› kaÅ¾dý obÄ•an, který není podnikatelem, má více vÄ›Å™itelÅ¯ a není schopen splácet
závazky. DluÅ¾ník - fyzická osoba se mÅ¯Å¾e oddluÅ¾it v podstatÄ› dvÄ›ma zpÅ¯soby:ï‚· Prodejem ve&scaron;kerého majetk
Å½ivotem po dobu 5 let na Å¾ivotním minimu. Návrh na oddluÅ¾ení musí být podán písemnÄ› na insolvenÄ•ní soud a musí
obsahovat: ï‚· Seznam majetku a seznam závazkÅ¯.ï‚· Listiny dokládající údaje o pÅ™íjmech dluÅ¾níka za poslední 3 roky.ï‚·
Písemný souhlas nezaji&scaron;tÄ›ného vÄ›Å™itele, který se s dluÅ¾níkem dohodl, Å¾e hodnota plnÄ›ní bude niÅ¾&scaron;í
jeho pohledávky.SouÄ•asnÄ› musí k návrhu na oddluÅ¾ení pÅ™ipojit svÅ¯j podpis v&scaron;ichni spoludluÅ¾níci (tj. manÅ¾el/
ruÄ•itelé).Soud v&scaron;ak návrhu nemusí automaticky vyhovÄ›t. Ze zákona je odmítnut v tÄ›chto pÅ™ípadech: 1. JestliÅ¾e
dluÅ¾ník sleduje nepoctivý zámÄ›r.2. JestliÅ¾e byl návrh na oddluÅ¾ení podán osobou, o jejímÅ¾ návrhu na povolení oddluÅ¾
bylo v minulosti rozhodnuto - formou oddluÅ¾ení lze totiÅ¾ &bdquo;vynulovat" své závazky pouze jedenkrát za Å¾ivot.3.
Pokud dosavadní výsledky dokládají lehkomyslný Ä•i nedbalý pÅ™ístup dluÅ¾níka.4. Pokud by formou oddluÅ¾ení byli
nezaji&scaron;tÄ›ní vÄ›Å™itelé uspokojení v Ä•ástce niÅ¾&scaron;í, neÅ¾ Ä•iní 30 % jejich celkové pohledávky, pokud s tím tit
vÄ›Å™itelé nesouhlasí.V mnoha pÅ™ípadech v&scaron;ak mohou vÄ›Å™itelé s Ä•ástkou niÅ¾&scaron;í neÅ¾ 30 % souhlasit.
souÄ•asné dobÄ› totiÅ¾ nemají dobré zku&scaron;enosti a vÄ›dí, Å¾e formou exekuce by od dluÅ¾níka stejnÄ› nebyli uspokoje
vÅ¯bec. d@niela
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