Kudlanka

KDE ZJISTIT PÅ˜Ã•PADNÃ‰ EXEKUCE?
ÃšterÃ½, 19 Ä•ervenec 2011

Dobrý den, obracím se na vás z dotazem. MÅ¯j bratr mÄ›l do nedávna u rodiÄ•Å¯ trvalý pobyt, ale jiÅ¾ 2 roky tam nebydlel,
jelikoÅ¾ má v&scaron;ude dluhy rodiÄ•e mu správním Å™ízením zru&scaron;ili trvalý pobyt (bÅ™ezen 2011), pÅ™ed tímto date
nich objevili exekutoÅ™i poprvé a na&scaron;í za bratra zaplatili díky úvÄ›ru 60 000 KÄ•, jenÅ¾e dnes se exekutoÅ™i objevili
znovu, a i kdyÅ¾ uÅ¾ tam nemá trvalý pobyt, musí za nÄ›ho rodiÄ•e zase platit...

MÅ¯j dotaz zní: kde zjistit, kolik je&scaron;tÄ› exekucí je na mého bratra podáno, kolik má celkem dluhÅ¯, a jak se mohou
rodiÄ•e proti dal&scaron;ím dluhÅ¯m bránit!! Prosím moc o radu, rodiÄ•e jsou zoufalí a nechtÄ›jí pÅ™ijít o v&scaron;e, co celý Å¾
budovali.MARKÉTA

O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Markétko,
pochopitelnÄ›, Å¾e nejlep&scaron;í by bylo, bratra nÄ›jak pÅ™imÄ›t, aby v&scaron;echno po pravdÄ› pÅ™iz
v&scaron;echny své vÄ›Å™itele... Ale pokud to nejde, mÅ¯Å¾ete se obrátit na Centrální evidenci exekucí (dále jen CEE), coÅ¾
veÅ™ejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou podle zákonného zmocnÄ›ní daného
ustanovením § 125 zákona Ä•. 120/2001 Sb. (exekuÄ•ní Å™ád, dále jen EÅ˜).
Do CEE zapisují exekutoÅ™i povÄ›Å™ení pr
exekuce pravomocná usnesení soudu o naÅ™ízení exekuce a o povÄ›Å™ení exekutora provedením exekuce, usnesení soudu o
zastavení a o odkladu exekuce a dal&scaron;í stanovené údaje a to podle obsahu jimi vedeného spisu. Postup pro
zápis a výmaz údajÅ¯ v CEE a pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhlá&scaron;kou Ministerstva spravedlnosti
Ä•. 329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí ve znÄ›ní pozdÄ›j&scaron;ích pÅ™edpisÅ¯. Údaje o exekuci jsou z CEE vymazány
15 dní poté, co bylo exekuÄ•ní Å™ízení zcela skonÄ•eno (vymoÅ¾ení pohledávky, pravomocné zastavení exekuce...), resp. pot
co se o skonÄ•ení soudní exekutor dozvÄ›dÄ›l.
CEE tak pÅ™edev&scaron;ím umoÅ¾Åˆuje zji&scaron;Å¥ovat indikativní informace o konkrétních exekuÄ•ních Å™ízeních,
zji&scaron;Å¥ovat, zda byla na konkrétní subjekt naÅ™ízena exekuce podle exekuÄ•ního Å™ádu, který soudní exekutor byl
povÄ›Å™en provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce naÅ™ízena, zda byla pravomocnÄ
odloÅ¾ena Ä•i zastavena atd. CEE neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní
správy a samosprávy, finanÄ•ními orgány Ä•i zdravotními poji&scaron;Å¥ovnami podle jiných pÅ™edpisÅ¯ neÅ¾ podle EÅ˜.
NahlíÅ¾ení do systému CEE je zpoplatnÄ›no. CEE a více informací najdete na webové adrese www.ceecr.cz
Ale, jak
vidí&scaron;, stejnÄ› nejde zjistit v&scaron;echno...
d@niela
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