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ZADLUÅ½ENÃ• SYN A JEHO TRVALÃ• POBYT
PÃ¡tek, 14 zÃ¡Å™Ã- 2007

Dobrý den, prosím o radu, jak si poÄ•ínat v následující situaci. Máme 23letého syna. který pÅ™estal chodit do práce a z toho
dÅ¯vodu nemÅ¯Å¾e splácet své dluhy. Je u nás (rodiÄ•Å¯) zapsán jako trvale Å¾ijící. Máme rodinný domek a celý Å¾ivot jsme s
snaÅ¾ili &scaron;etÅ™it a nakoupit si nÄ›jaký ten "majetek". TeÄ• se bojíme, aby nás nenav&scaron;tívil exekutor a nezabavil
majetek.
Dohnat syna k tomu, aby zru&scaron;il u nás trvalý pobyt, kdyÅ¾ nemá jiné bydlení, asi nebude lehké. Co dÄ›lat? Prosím o
radu, Monika Dobrý den,
zaprvé je dÅ¯leÅ¾ité, kdo je uveden jako vlastník na listu vlastnictví na katastrálním úÅ™adÄ›, pÅ
s kým je sepsána nájemní smlouva. V tomto pÅ™ípadÄ› pÅ™edpokládám, Å¾e jste to Vy. Na tomto místÄ› by bylo zÅ™ejmÄ› v
vysvÄ›tlit, jak to tedy opravdu je s oním trvalým pobytem. Podle zákona Ä•. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, má údaj
o trvalém pobytu pouze evidenÄ•ní charakter a nelze z nÄ›j dovozovat Å¾ádný právní nárok k pÅ™edmÄ›tné nemovitosti. Pro
lep&scaron;í pÅ™edstavu uvádím citaci z vý&scaron;e uvedeného zákona: § 10 (1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa
pobytu obÄ•ana v ÄŒeské republice, kterou si obÄ•an zvolí zpravidla v místÄ›, kde má rodinu, rodiÄ•e, byt nebo zamÄ›stnání.
ObÄ•an mÅ¯Å¾e mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvlá&scaron;tního právního pÅ™edpisu
oznaÄ•en Ä•íslem popisným nebo evidenÄ•ním, popÅ™ípadÄ› orientaÄ•ním Ä•íslem a který je podle zvlá&scaron;tního právního
urÄ•en pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
(2) Z pÅ™ihlá&scaron;ení obÄ•ana k trvalému pobytu nevyplývají Å¾ádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani
k vlastníkovi nemovitosti.
Co se týÄ•e moÅ¾nosti zru&scaron;ení údaje o místu trvalého pobytu, vyplývá z § 12 zákona
o evidenci obyvatel tento postup: § 12 (1)
Ohla&scaron;ovna rozhodne o zru&scaron;ení údaje o místu trvalého pobytu, bylli zápis proveden na základÄ› pozmÄ›nÄ›ných, neplatných nebo padÄ›laných dokladÅ¯, nepravdivÄ› nebo nesprávnÄ› uvedenýc
skuteÄ•ností, anebo na návrh oprávnÄ›né osoby, zaniklo-li uÅ¾ívací právo obÄ•ana k objektu nebo jeho vymezené Ä•ásti
(napÅ™. bytu nebo obytné místnosti), jehoÅ¾ adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu obÄ•ana,
a neuÅ¾ívá-li obÄ•an tento objekt.
Ohla&scaron;ovnou rozumí zákon obecní úÅ™ad, pÅ™ípadnÄ› obvodní úÅ™ad mÄ›stské Ä•ásti. Pokud tedy chcete
Va&scaron;eho syna z trvalého pobytu odhlásit, zajdÄ›te na pÅ™íslu&scaron;ný úÅ™ad a jakoÅ¾to oprávnÄ›ná osoba poÅ¾ád
o jeho zru&scaron;ení.
Zadruhé - Vá&scaron; majetek je sice nedotknutelný, ale exekutor se Å™ídí pÅ™edpokladem, Å¾e d
se zdrÅ¾uje v místÄ› svého trvalého pobytu. PÅ™edpokládá, Å¾e nÄ›které vÄ›ci ve Va&scaron;em bytÄ› patÅ™í Va&scaron;em
synovi a ty mÅ¯Å¾e zabavit. V takovém pÅ™ípadÄ› se jedná o typ exekuce, která se nazývá &bdquo;výkon rozhodnutí prodejem
movitých vÄ›cí povinného". PÅ™i takové náv&scaron;tÄ›vÄ› exekutor mÅ¯Å¾e:
- prohlédnout si Vá&scaron; byt (místo trvalého pobytu syna) a i prostory jiných lidí, kde pÅ™edpokládá, Å¾e Vá&scaron;
syn mÅ¯Å¾e mít uloÅ¾ené své vÄ›ci (podnájem, nebytové prostory ap.),
- provést osobní prohlídku povinného, tj. Va&scaron;eho syna, ale ne Vás,
- provést soupis vÄ›cí, které chce zabavit, a ty pÅ™ípadnÄ› odvézt.
BohuÅ¾el, vady stávající právní úpravy umoÅ¾Åˆují
exekutorÅ¯m, aby bez jakékoli odpovÄ›dnosti za majetkovou újmu, kterou tím zpÅ¯sobí tÅ™etím osobám, zabavili a odvezli i
takové vÄ›ci, u nichÅ¾ tÅ™etí osoba exekutorovi pÅ™edloÅ¾í v dobÄ› provádÄ›ní soupisu písemné doklady, z nichÅ¾ jasnÄ› v
vlastníkem zabavované vÄ›ci je nÄ›kdo jiný neÅ¾ povinný. ExekutoÅ™i totiÅ¾ s oblibou právÄ› na základÄ› tÄ›chto ustanovení
na takové doklady byÅ¥ jen pohlédnout, argumentujíce tím, Å¾e jim dle právních pÅ™edpisÅ¯ nepÅ™íslu&scaron;í posuzovat
otázku, kdo je skuteÄ•ným vlastníkem zabavovaných vÄ›cí.
Ust. § 50 totiÅ¾ výslovnÄ› zmiÅˆuje jen tÅ™i typy exekuÄ•nÄ› zp
vÄ›cí, které exekutor není oprávnÄ›n zabavit, aÄ•koli se nacházejí v bytÄ› Ä•i jiné místnosti povinného:
- VÄ›ci, o nichÅ¾ je nepochybné, Å¾e na místo soupisu byly pÅ™ineseny tÄ›mi, kdo jsou tam pouze na náv&scaron;tÄ›vÄ›,
- movité vÄ›ci, které tvoÅ™í pÅ™íslu&scaron;enství nemovitosti (ty lze v rámci exekuce prodat jen spolu s dotyÄ•nou
nemovitostí),
- vÄ›ci, o nichÅ¾ to výslovnÄ› prohlásí oprávnÄ›ný.
ProtoÅ¾e vyhlá&scaron;ka v tomto výÄ•tu neuvádí vÄ›ci, u nichÅ¾ je z p
dÅ¯kazÅ¯ nepochybné, Å¾e je vlastníkem jiná osoba neÅ¾ povinný, exekutoÅ™i typicky vycházejí z toho, Å¾e jsou oprávnÄ›ni
sepsat i tyto vÄ›ci. Pokud ov&scaron;em exekutor zabaví vÄ›ci, u nichÅ¾ mu byly pÅ™edloÅ¾eny jednoznaÄ•né dÅ¯kazy o tom
jejich vlastníkem je nÄ›kdo jiný neÅ¾ povinný (pÅ™iÄ•emÅ¾ na základÄ› týchÅ¾ dÅ¯kazÅ¯ pozdÄ›ji soud vÄ›ci vskutku vylouÄ•
pak exekutor zcela nesmyslnÄ› uvaluje náklady na tÅ™etí osoby.
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