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EXEKUCE - ANEB NEBEZPEÄŒNÃ• SNACHA
NedÄ›le, 09 kvÄ›ten 2010

Dobrý den, prosím o pomoc s tímto urgentním problémem: prarodiÄ•e mají ve svém domÄ›, který vlastnoruÄ•nÄ› postavili,
pÅ™ihlá&scaron;ené k trvalému pobytu i syna s manÅ¾elkou (snachou). Syn se snachou Å¾ijí v patÅ™e, ve zcela oddÄ›leném
bytÄ›, dÅ¯m je ale s jedním spoleÄ•ným vchodem, a jedním popisným Ä•íslem. Jak nyní zjistili, tato snacha se zadluÅ¾ila hned u
nÄ›kolika spoleÄ•ností, tajnÄ› si vzala úvÄ›ry i na rodné Ä•íslo svého manÅ¾ela.
BohuÅ¾el, dluhy nesplácí a jak to vypadá, nejspí&scaron; v blízké dobÄ› hrozí exekuce. Mj. snacha také okrádala prarodiÄ•e
o finanÄ•ní hotovost. Moje otázky jsou: 1) je moÅ¾né, Å¾e by pÅ™i&scaron;la exekuce i na majetek nebo dokonce dÅ¯m
prarodiÄ•Å¯, který je výhradnÄ› v jejich vlastnictví? 2) Je moÅ¾né, a jakým zpÅ¯sobem - snachu odhlásit z trvalého
bydli&scaron;tÄ›? PÅ™ípadnÄ›, jak se proti tomu v&scaron;emu mohou nÄ›jak postavit, zabezpeÄ•it svÅ¯j majetek? O D P O V
Ze situace tak, jak je popsaná, pÅ™edpokládám, Å¾e dÅ¯m je ve spoluvlastnictví popÅ™. spoleÄ•ném jmÄ›ní prarodiÄ•Å¯ a syn
snachou nemají na domÄ› Å¾ádný spoluvlastnický podíl. DÅ¯m ani jiný majetek prarodiÄ•Å¯ nemohou být pÅ™edmÄ›tem exeku
vedené na majetek snachy a syna, popÅ™. na majetek v jejich spoleÄ•ném jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯. OhlednÄ› domu a pÅ™ísl. poz
situace vcelku jasná, kdyÅ¾ vlastnictví prarodiÄ•Å¯ je zÅ™ejmé jiÅ¾ z katastru nemovitostí. TakÅ¾e prarodiÄ•e, pokud se za d
syna a snachy nezaruÄ•ili nebo k jejich zaji&scaron;tÄ›ní nevázne na nemovitosti zástavní právo, se exekuce prodejem
jejich nemovitosti pro tyto dluhy nemusí obávat.
SloÅ¾itÄ›j&scaron;í situace mÅ¯Å¾e nastat pÅ™i exekuci prodejem movitých
Pokud je z vnitÅ™ní dispozice domu zÅ™ejmé, který byt uÅ¾ívají prarodiÄ•e a který byt uÅ¾ívá syn se snachou, mÄ›ly by pÅ™
exekuce být pouze movité vÄ›ci ve vlastnictví snachy, popÅ™. vÄ›ci ve spoleÄ•ném jmÄ›ní snachy a jejího manÅ¾ela. Pokud s
jedná o movité vÄ›ci nacházející se napÅ™. ve spoleÄ•ných prostorech, nebytové Ä•ásti nemovitosti a na pozemku, lze
pÅ™edpokládat, Å¾e ty by byly pÅ™edmÄ›tem soupisu popÅ™. zaji&scaron;tÄ›ní provedeného exekutorem.
Pokud by pÅ™
exekuce byly sepsány popÅ™. zaji&scaron;tÄ›ny vÄ›ci, ke kterým má jiná osoba neÅ¾ povinný právo, pro které exekuci nelze
provést (v tomto pÅ™ípadÄ› vlastnické právo prarodiÄ•Å¯), musí ten, komu toto právo svÄ›dÄ•í (prarodiÄ•e) podat u exekutora
návrh na vy&scaron;krtnutí tÄ›chto vÄ›cí ze soupisu. Tento návrh musí být podán ve lhÅ¯tÄ› 30 dnÅ¯ ode dne, kdy se
navrhovatel o soupisu dozvÄ›dÄ›l. DoporuÄ•uji tento návrh podat co nejdÅ™íve. Od podání toho návrhu nesmí exekutor
sepsané movité vÄ›ci prodat. SamozÅ™ejmÄ› je v návrhu nutné uvést skuteÄ•nosti potvrzující tvrzení navrhovatele a zároveÅˆ
toto tvrzení doloÅ¾it (kopie listin, svÄ›decké výpovÄ›di, apod.).
Exekutor je povinen rozhodnout do 15 dnÅ¯ od obdrÅ¾ení
návrhu. Pokud exekutor návrhu nevyhoví, mÅ¯Å¾e navrhovatel podat u exekuÄ•ního soudu vyluÄ•ovací Å¾alobu. Pro podání
vyluÄ•ovací Å¾aloby je stanovena lhÅ¯ta 30 dnÅ¯ ode dne doruÄ•ení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhovÄ›l návrhu na
vy&scaron;krtnutí vÄ›ci ze soupisu.
Ke druhé Ä•ásti Va&scaron;eho dotazu musím konstatovat, Å¾e odhlásit snachu z jejího
trvalého bydli&scaron;tÄ› nelze - pokud nejsou splnÄ›ny zákonné podmínky, kterými jsou zánik uÅ¾ívacího práva a
skuteÄ•nost, Å¾e daná osoba v objektu nebydlí. MoÅ¾ností je pouze pÅ™ehlá&scaron;ení na jiné místo, to znamená, Å¾e by s
snacha sama pÅ™ehlásila k trvalému pobytu jinam; potom by automaticky zanikl pÅ™edchozí trvalý pobyt - neboÅ¥ podle
pÅ™íslu&scaron;ného zákona kaÅ¾dý obÄ•an mÅ¯Å¾e mít jen jedno místo trvalého pobytu.
V tomto konkrétním pÅ™ípadÄ›
zváÅ¾ení i oznámení pro podezÅ™ení ze spáchání trestného Ä•inu úvÄ›rového podvodu, pokud snacha uzavÅ™ela smlouvy n
základÄ› nepravdivých údajÅ¯, dále soudní vypoÅ™ádání spoleÄ•ného jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯, popÅ™. i moÅ¾nost oddluÅ¾ení po
insolvenÄ•ního zákona. K posouzení, zda jsou splnÄ›ny zákonem stanovené podmínky, v&scaron;ak neznáme konkrétní
údaje.
S pozdravem Alena Doubkováprávník poradenského centra
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